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PREZENTARE GENERAL  
 

Municipiul Bucureşti este aşezat în sud-estul rii, acolo unde în urm  cu câteva sute de ani se 
întindeau Codrii Vl siei din care ast zi se p streaz  câteva pâlcuri r zle e de p dure. Râul Dâmbovi a 
traverseaz  oraşul, iar salba de lacuri din nordul capitalei asigur  r coarea şi umezeala în timpul toridelor 
zile de var . Cinstea care revine întemeietorului acestui oraş pare a fi disputat  de c tre Bucur Ciobanul, 
candidatul tradi iei şi legendei şi de controversatul Vlad epes, omul primului document cunoscut, care 
atest  existen a capitalei noastre la 20 septembrie 1459. În realitate, cercet rile istorice şi în principal cele 
arheologice au scos la iveal  vestigiile unei cet i, probabil prima, databil  înc  din a doua jum tate a 
veacului al XIV-lea. Atunci se nasc Bucureştii şi în jurul acelei prime fortifica ii de 160 m.p., vor fi 
ctitorite rând pe rând Curtea Domneasc , biserica lui Mircea Ciobanul (1558-1559), uli ele negustorilor şi 
meseriaşilor, într-un cuvânt oraşul politic şi cultural. 

Urbea s-a dezvoltat treptat-treptat, coagulând în jurul vechiului centru istoric satele aflate 
împrejur. Dâmbovi a a fost un liant al aşez rii urbane care şi-a c utat dimensiunile naturale, extinzându-
se mai cu seam  spre nord, în zona lacurilor. Amintirea vechilor sate se p streaz  şi ast zi în memoria 
bucureşteanului, c ruia denumiri ca Berceni, Floreasca, Colentina sau Pantelimon îi sunt familiare ca 
zone componente ale capitalei. 

În anul 1659, Bucureştii devin definitiv capitala rii Româneşti. Oraşul se dezvolt , apar 
numeroase biserici, hanuri mari fortificate şi prima arter  pavat  cu bârne din lemn, Podul Mogoşoaiei 
(1692), ulterior rebotezat  Calea Victoriei în anul 1878.  

În veacul al XIX-lea oraşul se modernizeaz  fiind ales capital  a României, înf ptuit  prin unirea 
Moldovei cu ara Româneasc , în anul 1862. In acea perioad , este considerat cel mai mare oraş din sud-
estul Europei dup  Istanbul. Apar pavajul, mai întâi din lemn, apoi din granit de Sco ia şi Sicilia, 
iluminatul, canalizarea şi parcurile publice. Spre sfârşitul secolului se traseaz  cele dou  axe, nord-sud şi 
est-vest care structureaz  oraşul. De altfel, domnia lui Carol I (1866-1914) este timpul marilor edificii 
reprezentative pentru urbea lui Bucur: Ateneul Român (1888), Funda ia Carol I (1891), Ministerul 
Agriculturii (1894), Palatul de Justi ie (1890-1895), Palatul Poştelor (1894-1900), Palatul Sturdza (1899), 
Palatul CEC (1900), Palatul Patriarhiei (1907), Cercul Militar (1912), Hotelul Athenee Palace (1914) etc. 
Între cele dou  r zboaie mondiale, arhitectura elegant  şi elita bucureştean  i-au adus porecla „Micul 
Paris”. 

Bucureşti, oraş cu rang de municipiu (din 17 februarie 1968), cu statut de unitate administrativ   
aparte (asem n tor jude ului), r mâne de-a lungul timpului capitala României şi, în acelaşi timp, cel mai 
important centru politic, economic, financiar-bancar, comercial, cultural-ştiin ific, educa ional, de 
trasnsport, informa ional, sportiv şi turistic al rii. Popula ia cu domiciliu în Bucureşti, de peste dou  
milioane de locuitori, îl pozi ioneaz  pe locul şase în ierarhia capitalelor din Uniunea European . 
În prezent, capitala are acelaşi nivel administrativ ca şi un jude  şi este împ r it  în şase sectoare. 

Localizare geografic :  Oraşul se afl  situat în S-SE României, în Câmpia Vl siei, la 54-90 m 
altitudine, pe râurile Dâmbovi a şi Colentina, la 60 km N de fluviul Dun rea, 120 K S de M-tii Carpa i şi 
226 km V de Marea Neagr . 

Popula ia: La 1 iulie 2015, erau înregistra i cu domiciliul în Bucureşti 2.100.519 locuitori (9% din 
popula ia rii), din care 979.954 de sex masculin şi 1.120.565 feminin, rezultând o densitate a popula iei 
de 8826 loc./km.p.  
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Clima oraşului este temperat - continental , cu uşoare nuan e excesive şi cu unele diferen ieri ale 

temperaturii aerului cauzate de înc lzirea suplimentar  a re elei stradale din interiorul sau, de arderile de 
combustibili industriali şi casnici, de radia ia exercitat  de zidurile cl dirilor etc. 

TEMPERATURA AERULUI LA STA IA METEOROLOGIC  BUCUREŞTI-FILARET 
(maxima absolut  şi minima absolut  anual ) 
                                                                                                                                                                              
- grade Celsius - 

 Minima absolut  anual Maxima absolut  anual  
2000 -19,0 42,4 
data înregistr rii 26 Ianuarie 5 Iulie 
2001 -12,6 38,1 
data înregistr rii 18 Decembrie 10 August 
2002 -18,3 39,0 
data înregistr rii 27 Decembrie 24 Iunie 
2003 -14,4 39,2 
data înregistr rii 14 Februarie 15 August 
2004 -13,6 35,6 
data înregistr rii 13 Februarie 10 Iulie; 21 August 
2005 -18,2 36,0 
data înregistr rii 8 Februarie 1 August 
2006 -17,0 37,4 
data înregistr rii 24 Ianuarie 20 August 
2007 -9,2 41,8 
data înregistr rii 22 Decembrie 23 Iulie 
2008 -13,0 39,0 
data înregistr rii 5 Ianuarie 16 August 
2009 -12,8 37,8 
data înregistr rii 10 Ianuarie 24 Iulie 
2010 -18,9 38,1 
data înregistr rii 26 Ianuarie 13 August 
2011 -14,1 36,9 
data înregistr rii 1 Februarie  20 Iulie 
 2012 -17,2 41,5 
data înregistr rii 9 Februarie 7 August 
 2013 -12,7 37,4 
data înregistr rii 10 Ianuarie 29 Iulie 
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 2014 -15,9 37,2 
data înregistr rii 31 ianuarie 13 august 

   Sursa: Anuarul Statistic al României -  I.N.S. 

 
 

 
 
PRECIPITA II ATMOSFERICE LA STA IA METEOROLOGIC  BUCUREŞTI-FILARET 
(cantitatea lunar  şi anual ) 
 -mm- 
 Cantitate  

1901-
2000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ianuarie 39,5 63,0 35,0 31,7 50,7 66,3 65,8 47,5 92,0 52,9 63,3 
Februarie 33,3 61,0 30,4 17,1 7,9 39,1 86,1 17,9 75,3 46,3 0,4 
Martie 38,1 31,6 65,7 44,4 6,3 31,1 54,1 4,0 13,9 53,9 52,0 
Aprilie 46,0 17,0 61,8 3,5 77,7 16,3 45,2 26,9 32,4 28,7 114,5 
Mai 68,1 99,5 40,8 41,8 60,5 50,4 115,2 129,6 182,8 70,5 127,7 
Iunie 85,5 90,7 39,2 82,1 34,4 88,7 68,1 66,0 21,3 121,7 143,1 
Iulie 59,2 125,8 59,0 24,3 59,7 125,8 34,7 48,6 11,4 55,1 38,4 
August 50,0 105,4 64,8 105,8 0,4 70,2 24,0 48,6 59,6 17,7 31,6 
Septembri 40,6 316,5 45,5 31,8 61,0 55,9 34,2 11,5 47,6 64,9 43,4 
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e 
Octombrie 42,9 115,3 25,0 65,9 25,9 61,1 49,7 30,2 25,5 77,0 64,8 
Noiembrie 47,8 50,9 25,4 80,9 25,4 19,6 9,8 1,3 9,1 30,5 43,7 
Decembrie 41,4 32,3 12,2 81,2 24,9 61,2 72,7 41,9 100,9 0,3 149,9 

Anual  567,7 
1109,
0 

504,8 610,5 434,8 685,7 659,6 474,0 671,8 619,5 872,8 

 Sursa: Administra ia Na ional  de Meteorologie       Not : 1 mm=1l/m2 

 

 
 

Organizarea administrativ  
Bucureştiul are un statut special în administra ia româneasc , în sensul c  este singurul municipiu 

care nu apar ine niciunui jude .  
Oraşul are o form  circular , axele sale m surând circa 24 km pe direc ia N-S şi circa 22 km E-V, 

fiind dispuse radial (în sensul acelor de ceasornic) astfel încât, fiecare s  aib  în administra ie o parte a 
centrului oraşului. Între aceste limite, municipiul Bucureşti cuprinde şase sectoare administrative 
(numerotate cu cifre arabe, de la 1 la 6). Fiecare sector are propriul consiliu local format din 27 consilieri 
aleşi prin vot, propria prim rie şi un Primar.  

Prim ria Capitalei administreaz  oraşul şi este condus  de un Primar General, iar Deciziile sunt 
aprobate şi discutate de Consiliul General alc tuit din 55 de consilieri aleşi. 
Din punct de vedere al suprafe ei, Municipiul Bucureşti este cel mai mic jude  comparativ cu celelalte 
jude e ale rii, având cea mai mare densitate a popula iei. Astfel, Municipiul Bucureşti are o suprafa  de 
238 km p tra i, din care, suprafa a construit  este de peste 70% .   

Bucureştiul se afl  la urm toarele distan e fa  de alte oraşe europene: 425 km - Sofia; 735 km - 
Belgrad; 1730 km - Berlin; 1140 km - Viena; 1285 km - Atena; 2040 km - Roma; 2460 km - Paris. 
sursa: www.pmb.ro 
Pe sectoare administrative, situa ia la 01.07.2015 se prezenta astfel: 
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Economia 
Bucureşti este cel mai prosper oraş din România, fiind unul dintre principalele centre comerciale 

şi noduri de transport din Europa de Est, aici producându-se peste 20% din  PIB. În anul 2013, valoarea 
PIB-ului a fost de 153724,7 milioane lei, cu peste 13600 milioane lei mai mult fa  de valoarea din anul 
anterior.  

Creşterea economic  puternic  a oraşului a revitalizat infrastructura şi a condus la dezvoltarea 
multor  mall-uri, blocuri reziden iale moderne şi cl diri înalte de birouri.  

 
Produsul intern brut – milioane lei -  

Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 
Municipiul 
Bucureşti 114566,5 124286,4 138947,8 140102,2 153724.7 

Not : Datele au fost calculate pentru perioada prezentat  conform principiilor metodologice ale 
Sistemului European de Conturi 2010. 
 
 

 
Suprafa a 

- km.p. - 

Densitatea 

- loc/kmp - 

Municipiul Bucureşti 238 8826 

Sector 1 70 3503 

Sector 2 32 11697 

Sector 3 34 13905 

Sector 4 34 9426 

Sector 5 30 9929 

Sector 6 38 10261 
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Economia Bucureştiului este în principal axat  pe comer  şi servicii, acestea din urm  crescând în 

importan  în special în ultimii ani. Oraşul are peste 100.000 de unit i locale active (firme), inclusiv 
sediile sociale pentru aproape toate marile companii care îşi desf şoar  activitatea în România.  De 
exemplu, în Bucureşti, numai în anul 2015 s-au înregistrat peste 2100 de înmatricul ri de societ i 
comerciale cu participare str in  la capitalul social subscris. 

Înmatricul ri de societ i comerciale, în anul 2015 
 

 
Societ i comerciale
-num r- 

Valoarea capitalului social total subscris exprimat în: 
Moneda 
na ional   
- mii lei - 

Valut  

- Dolari SUA - - EURO - 

Municipiul Bucureşti*) 2126 71669,9 17814526,2 16145420,0 
Sursa de date: Oficiul Na ional al Registrului Comer ului. 
*) date provizorii 
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Comer ul interna ional cu bunuri  
Reprezint  toate schimburile de bunuri între România şi alte ri, având ca obiect: importul de 

m rfuri direct pentru consum, m rfurile importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere, 
pentru a fi scoase la consum, exportul de produse na ionale,  precum şi exportul de m rfuri importate 
declarate pentru consumul intern. De asemenea, se cuprind: importurile temporare de bunuri str ine 
pentru prelucrarea în interiorul rii (prelucrare activ ) şi exporturile de produse compensatoare dup  
prelucrarea în ar ; exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare din alte ri (prelucrare pasiv ) şi 
importurile de produse compensatoare dup  prelucrarea în afara rii şi bunurile importate sau exportate 
în sistemul de leasing financiar (la valoarea integral  a bunurilor). Datele sunt exprimate valoric în pre uri 
externe efective FOB (pre uri la frontiera rii exportatoare) pentru exporturi şi CIF (pre uri la frontiera 

rii importatoare) pentru importuri.  
- mii euro - 

 
Anul 2015 
ian.1) feb. 1) mar. 1) apr. 1) mai1) iun. 1) iul. 1) aug. 1) sep. 1) oct.2) 1.I-31.X2)

Total 
exporturi 
FOB 

806712 765624 828127 761492 723405 771025 889189 742946 834095 855115 7977730 

Total 
importuri 
CIF 

1374493 1405934 
169131
5 

150507
4 

146362
7 

160117
9 

159124
1 

149228
4 

167820
9 

187407
5 

1567743
2 

Sold 
FOB/CIF 

-567781 -640310 
-
863188 

-
743582 

-
740222 

-
830154 

-
702052 

-
749338 

-
844114 

-
101896
0 

-7699702

1) Date revizuite; 2) Date provizorii. 
Not : Diferen ele între datele pentru perioada 1.I. – 31.X şi cele ob inute din însumarea lunilor ianuarie-
octombrie 2015 sunt datorate rotunjirii valorilor din euro în mii euro. 
Datele lunare comunicate operativ sunt susceptibile de rectific ri succesive, ca urmare a modific rii sau 
anul rii unor declara ii vamale întocmite în lunile anterioare. 
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Transporturi  
Înmatricul ri noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor 

 
- num r -  

Categorii de 
vehicule 

Categorii de vehicule 
rutiere pentru transport 
pasageri 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Vehicule noi 

Motorete şi motociclete 844 621 396 360 358 375 
Autoturisme 55624 38764 44076 41848 36104 43919 
Autocare, autobuze  
şi microbuze 443 374 318 881 668 530 

Vehicule 
importate de 
ocazie 

Motorete şi motociclete 879 629 546 633 658 575 
Autoturisme 12549 11701 982 12543 15874 18081 
Autocare, autobuze  
şi microbuze 56 58 8 75 114 227 
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Înmatricul ri noi de vehicule rutiere pentru transportul m rfurilor 
 
- num r -  

Categorii de 
vehicule 

Categorii de vehicule 
rutiere pentru transport 
marfuri 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Vehicule noi 

Autocamioane 6693 9958 7672 6801 7867 
Autotractoare şi 
autoremorchere … … 1024 1212 1320 
Remorci şi semiremorci 971 1821 1165 1227 1479 

Vehicule 
importate de 
ocazie 

Autocamioane 1372 2255 1759 1817 2246 
Autotractoare şi 
autoremorchere … … 1198 1076 1549 
Remorci şi semiremorci 1014 928 1269 1175 1194 

… = lips  date 
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Vehicule rutiere înmatriculate în circula ie la începutul anului, pe tipuri de vehicule şi forme de 
proprietate 
- num r - 

Tipuri de vehicule 
rutiere 

Forma de 
proprietate 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Autobuze şi microbuze 
Total 10984 10110 9094 8629 8571 8637 
Persoane 
fizice 344 341 342 334 319 330 

Autoturisme 
Total 988847 941084 906292 892986 901129 924213 
Persoane 
fizice 520402 532068 545837 566250 587233 607269 

Mopede şi motociclete 
(inclusiv 
mototricicluri şi 
cvadricicluri) 

Total 16562 17496 18172 18957 19767 20433 

Persoane 
fizice 10744 11937 12828 13676 14456 15084 

Autovehicule de marf  
Total 177419 163686 155757 145351 143955 146389 
Persoane 
fizice 21067 21784 23057 24465 25565 27013 

din care, 
  - autocamioane Total 170617 157680 150525 127506 125361 126636 
  - autotractoare Total 6802 6006 5232 17845 18594 19753 
Vehicule rutiere 
pentru scopuri 
speciale 

Total 13839 11605 10916 10266 10080 10039 
Persoane 
fizice 205 231 254 308 305 339 

Tractoare Total 3029 2982 2976 2976 2994 3025 
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Persoane 
fizice 898 875 859 851 843 837 

Remorci şi 
semiremorci 

Total 38991 38539 38915 38960 39095 40053 
Persoane 
fizice 11516 12130 12725 13314 13856 14482 

 
 

Utilit i publice  
Indicatori privind utilit ile publice, la 1 ianuarie  
- km -  

 
Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Lungimea total  a re elei de distribu ie  
a apei potabile 2220 2239 2250 2267 2283 2600 
Lungimea total  simpl  a conductelor  
de canalizare  1892 1901 1910 1919 1928 2336 
Lungimea total  simpl  a re elei 
de distribu ie a gazelor naturale 1953,7 2104,0 1954,9 1983,8 1984,8 1995,7 
 
 

 
 
Cantitatea de ap  potabil  distribuit  consumatorilor 
 
- mii m3 - 

Destina ia apei potabile distribuite Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014

Total 288637 317500 349250 380683 385695 

     - din care: pentru uz casnic 166709 174625 192098 213182 215989 

din total: consumatorilor cu 
apometre 

260302 286448 314903 343206 347733 

 
Apa potabil  distribuit  consumatorilor exprim  cantitatea total  de ap  potabil  livrat  efectiv 

tuturor consumatorilor, popula iei şi operatorilor economici pentru nevoi productive şi neproductive 
(casnice, b i publice, cl diri social-culturale şi administrative, hoteluri, stropitul str zilor, spa ii verzi etc.) 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
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Lungimea total  simpl  a reţelei de distrubuţie a gazelor

- km.-
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prin re ele de distribu ie sau direct prin conductele de aduc iune. Se determin  cu ajutorul apometrelor 
instalate la consumatori, iar în lipsa acestora pe baza normelor de consum pauşal.  

Energia termic  distribuit  
- gigacalorii - 

 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014

Total energie termic  distribuit  4713456 4761007 4226429 4229833 3876269 
      din care: pentru uz casnic 4246688 4284039 3790767 3790121 3501682 

 
Energia termic  distribuit  (Gcal) reprezint  energia termic  distribuit  prin cump rare de la 

centralele electrice de termoficare şi centralele termice din zon , precum şi energia termic  distribuit  de 
microcentralele termice de bloc sau cvartal, apar inînd unit ilor administra iei locale.  

Turism 
Prin func iile sale complexe, prin pozi ia în cadrul rii şi prin numeroasele obiective cu valoare 

istoric  şi arhitectonic , Bucureştiul reprezint  unul dintre principalele centre turistice ale României. 
Capitala dispune de o apreciabil  baz  material , în continu  extindere. Activitatea turistic  din Bucureşti 
şi din întreaga ar  este coordonat  de c tre Ministerul Turismului şi sus inut  de mai multe societ i de 
turism. 

Cele mai importante obiective turistice ale Municipiului Bucureşti sunt: Casa Poporului (Palatul 
Parlamentului), Ateneul Român, Arcul de Triumf, Palatul B ncii Na ionale, Teatrul Na ional, 
Universitatea, Parcul Cişmigiu, Gr dina Botanic , Parcul Her str u, Muzeul Satului, Muzeul Na ional de 
Art  a României, Muzeul Na ional de Istorie a României. 

Datele prezentate în urm toarele tabele sunt ob inute din cercetarea statistic  referitoare la  
„Frecventarea structurilor de primire turistic  cu func iuni de cazare” care se adreseaz  tuturor structurilor 
de primire cu o capacitate de cazare turistic  de minim 10 locuri-pat. 
Sosiri în principalele structuri de primire turistic  cu func iuni de cazare turistic  
 - num r - 
Tipuri de 
structuri de 
primire turistic  

Anul 2015 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Municipiul 
Bucureşti    
Total  

98968 
10951
1 

14534
7 

13660
9 

16696
3 

16425
4 

15604
9 

14368
2 

16467
0 

16482
4 

14815
1 

12497
1 

din care:             

Hoteluri 97880 
10820
3 

14292
0 

13399
9 

16416
3 

16130
5 

15267
5 

14108
3 

16201
8 

16218
4 

14523
9 

12266
0 
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Înnopt ri în principalele structuri de primire turistic  cu func iuni de cazare turistic  
- num r - 

 
2015 
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total  
16108
8 

17560
0 

23485
9 

22778
7 

27397
8 

27737
2 

26767
7 

23907
5 

27370
1 

28130
6 

24827
2 

20737
6 

din care:             

  Hoteluri 
15881
4 

17277
5 

22978
8 

22250
7 

26860
2 

27149
1 

26205
6 

23421
2 

26882
3 

27616
9 

24270
2 

20304
9 

 
Indicele de utilizare net  a locurilor de cazare  

- % - 

 
2015 
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total  26,7 32,3 37,8 38,0 44,3 46,8 43,7 39,2 46,5 46,2 40,9 32,9 

 
În anul 2015 au fost caza i în unit ile de primire turistic  1723999 turişti, din care 98,3% în hoteluri.  
Indicele de utilizare net  a locurilor de cazare, calculat ca raport între num rul de înnopt ri şi 
capacitatea turistic  în func iune exprimat  în locuri-zile, a înregistrat cea mai mare valoare în luna iunie 
(46,8%).  
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For a de munc  

Resursele de munc  şi popula ia ocupat  civil   
Fundamentarea politicilor economice necesit  cunoaşterea unor aspecte esen iale privind popula ia 

şi segmentele acesteia, determinate de modul de participare la procesul muncii, de nivelul de instruire, 
vârst , sex etc. 

Popula ia ocup  un loc important în economie, deoarece ea ac ioneaz  atât în calitate de 
consumator de bunuri şi servicii, cât şi în calitate de produc tor al acestora prin for a de munc  pus  la 
dispozi ia economiei. 

Fundamentarea politicilor economice necesit  cunoaşterea unor aspecte esen iale privind totalul 
popula iei, cât şi segmentele acesteia, aspecte determinate de modul de participare la procesul muncii, de 
nivelul de instruire, vârst , sex etc. 

Analiza pe baza seriilor de date statistice eviden iaz  faptul c  popula ia şi economia evolueaz  în 
interdependen . Astfel, popula ia influen eaz  activitatea economic  prin num r, structur , grad de 
preg tire, iar nivelul de dezvoltare economic  influen eaz  principalele fenomene demografice, punându-
şi amprenta asupra num rului, dinamicii şi structurii popula iei. 
Resursele de munc  existente la un moment dat în societate exprim  num rul persoanelor capabile de 
munc , adic  acea parte a popula iei care posed  ansamblul capacit ilor fizice şi intelectuale, care îi 
permit s  desf şoare o activitate util  în una din activit ile economiei na ionale. 

Resursele de munc  includ: 
1. Popula ia în vârst  de munc  apt  de lucru - se determin  prin sc derea din popula ia în vârst  

de munc  a persoanelor cu incapacitate permanent  de munc  şi a pensionarilor în vârst  de munc  ce nu 
lucreaz .  

2. Persoane sub şi peste vârsta de munc  aflate în activitate. 
Popula ia ocupat  civil  - cuprinde toate persoanele care au o ocupa ie aduc toare de venit, pe care 
o exercit  în mod obişnuit în una din activit ile economiei na ionale, fiind încadrate într-o activitate 
economic  sau social , în baza unui contract de munc  sau în mod independent (pe cont propriu) în 
scopul ob inerii unor venituri sub form  de salarii, plat  în natur  etc. 
 Categoriile de persoane incluse sunt: 

- salaria i care lucreaz  în una din activit ile economiei na ionale în unit i din sectorul public 
(integral de stat şi public de interes na ional), mixt, privat, cooperatist, obştesc; 
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- patroni - conduc tori de unit i private - care utilizeaz  pentru realizarea activit ii for  de 
munc  salariat ; 

- lucr tori pe cont propriu; 
- lucr tori familiali neremunera i. 

 Popula ia ocupat  civil  nu cuprinde cadrele militare şi persoanele asimilate acestora, 
neangrenate în activit i economice (personalul M.Ap.N., M.A.I., S.R.I., militari în termen), de inu ii şi 
salaria ii organiza iilor politice şi obşteşti. 

La începutul anului 2015, resursele de munc  reprezentau 1252,5 mii persoane, cu 26,7 mii 
persoane mai pu in fa  de începutul anului 2014. Reparti ia pe sexe este urm toarea: 50,6% femei şi 
49,4% b rba i. În Municipiul Bucureşti se concentreaz  10% din total popula ie activ  civil  din 
România, situându-se pe locul I la nivel na ional. 
- mii persoane - 

C
o
d 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
Efectiv la 1 ianuarie 2015 

Total B rba i Femei 

 
01 A. RESURSE DE MUNC    (02-03-04+05+06±07) 1252,5 619,2 633,3 
02 POPULA IA ÎN VÂRST  DE MUNC  1) 1245,8 625,2 620,6 
03 Pensionari în vârst  de munc  ce nu lucreaz  15,9 6,3 9,6 

04 
Persoane în vârst  de munc  cu incapacitate 
permanent  de munc  37,8 20,0 17,8 

05 Salaria i sub şi peste vârsta de munc  0,5 0,2 0,3 

06 
Alte persoane sub şi peste vârst  de munc  aflate în 
activitate 49,0 14,1 34,9 

07 Soldul mişc rii interjude ene (±) 10,9 6,0 4,9 
08 B. POPULA IA OCUPAT  CIVIL  - TOTAL 1083,6 545,6 538,0 
 - din care:       
09 salaria i 912,6 480,2 432,4 
10 AGRICULTUR , SILVICULTUR  ŞI PESCUIT 

 -TOTAL 3,1 2,2 0,9 
 - din care:       
11 salaria i 3,1 2,2 0,9 
12 INDUSTRIE  - TOTAL   (14+16+18+20) 138,9 73,7 65,2 
 - din care:       
13 Salaria i (15+17+19+21) 113,8 65,3 48,5 
14 INDUSTRIA EXTRACTIV  - TOTAL 4,4 2,4 2,0 
 - din care:       
15 salaria i  4,4 2,4 2,0 
16 INDUSTRIA PRELUCR TOARE - TOTAL 110,7 55,3 55,4 
 - din care:       
17 salaria i 88,6 49,9 38,7 

18 

PRODUC IA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE 
ELECTRIC  ŞI TERMIC , GAZE, AP  CALD  ŞI 
AER CONDITIONAT- TOTAL 10,0 6,1 3,9 

 - din care:       
19 salaria i 10,0 6,1 3,9 

20 

DISTRIBU IA APEI; SALUBRITATE, 
GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVIT I DE 
DECONTAMINARE - TOTAL 13,8 9,9 3,9 

 - din care:       

                                                 
1) Pentru anul 2014, popula ia în vârst  de munc , conform  legisla iei în vigoare, cuprinde: b rba ii în vârst  de 16-64 ani şi femeile în vârst  de 16-59 ani. 
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21 salaria i 10,8 6,9 3,9 
22 CONSTRUC II - TOTAL 138,3 101,1 37,2 
 - din care:       
23 salaria i 85,3 72,3 13,0 
24 COMER  CU RIDICATA ŞI CU AM NUNTUL; 

REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR - TOTAL 204,1 92,9 111,2 

 - din care:       
25 salaria i 178,9 86,3 92,6 
26 TRANSPORT ŞI DEPOZITARE - TOTAL 58,5 43,8 14,7 
 - din care:       
27 salaria i 49,5 34,9 14,6 
- continuare -  

C
o
d 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
Efectiv la 1 ianuarie 2015 

Total B rba i Femei 

     
28 HOTELURI ŞI RESTAURANTE - TOTAL 30,1 13,3 16,8 
 - din care:       
29 salaria i 29,0 13,0 16,0 
30 INFORMA II ŞI COMUNICA II - TOTAL 78,3 46,7 31,6 
 - din care:       
31 salaria i 76,5 45,0 31,5 

32 
INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGUR RI -
TOTAL 64,0 15,5 48,5 

 - din care:       
33 salaria i 45,0 15,5 29,5 
34 TRANZAC II IMOBILIARE - TOTAL  6,8 3,6 3,2 
 - din care:       
35 salaria i 6,6 3,4 3,2 

36 
ACTIVIT I PROFESIONALE, ŞTIIN IFICE ŞI 
TEHNICE - TOTAL 72,7 32,8 39,9 

 - din care:       
37 salaria i 66,9 32,1 34,8 

38 

ACTIVIT I DE SERVICII ADMINISTRATIVE 
ŞI ACTIVIT I DE SERVICII SUPORT -
TOTAL 91,7 60,6 31,1 

 - din care:       
39 salaria i 91,2 60,5 30,7 

40 

ADMINISTRA IE PUBLIC  ŞI AP RARE; 
ASIGUR RI SOCIALE DIN SISTEMUL 
PUBLIC - TOTAL 39,2 14,9 24,3 

 - din care:       
41 salaria i 39,2 14,9 24,3 
42 ÎNV MÂNT  - TOTAL 43,5 13,2 30,3 
 - din care:       
43 salaria i 41,2 12,7 28,5 

44 
S N TATE ŞI ASISTEN   SOCIAL   -
TOTAL 58,6 11,7 46,9 

 - din care:       
45 salaria i 55,7 10,9 44,8 
46 ACTIVIT I DE SPECTACOLE, CULTURALE 19,8 9,4 10,4 
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ŞI RECREATIVE - TOTAL 
 - din care:       
47 salaria i 16,9 6,5 10,4 
48 ALTE ACTIVIT I DE SERVICII - TOTAL 36,0 10,2 25,8 
 - din care:       
49 salaria i 13,8 4,7 9,1 
        
50 C. ŞOMERI 21,7 10,4 11,3 
        
51 D. POPULA IA ACTIV  CIVIL   ( B+C ) 1105,3 556,0 549,3 
        

52 

E. POPULA IA ÎN PREG TIRE 
PROFESIONAL  ŞI ALTE CATEGORII DE 
POPULA IE ÎN VÂRST  DE MUNC  (A-D) 147,2 63,2 84,0 

 
Efectivul salaria ilor  

  Efectivul salaria ilor cuprinde persoanele cu contract/raport de munc  pe durat  determinat  sau 
nedeterminat  (inclusiv managerii), existente în eviden ele unit ilor economico-sociale la sfârşitul 
perioadei de referint . 

În anul 2015, se constat  o creştere a efectivului de salaria i, de la 888291 persoane la începutul 
anului, la 901641 persoane la sfârşitul lunii decembrie. 
Evolu ia efectivului de salaria i, în anul 2015 (la sfârşitul fiec rei luni) 
- persoane - 

  
20151) 

ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai2) iun.2) iul.3) aug.3) sep.3) oct.3) nov.3) dec.3)

Municipiul 
Bucureşti - Total  

88829
1 

88817
4 

88988
2 

89211
5 

89502
6 

89794
4 

90143
8 

90276
0 

90417
1 

90461
9 

90525
8 

90164
1 

Agricultur , 
vân toare şi servicii 
anexe, Silvicultur  
şi Pescuit 

2991 2990 2996 3003 3013 3023 3035 3039 3044 3046 3048 3036 

Industrie şi 
construc ii  

19382
0 

19379
5 

19416
8 

19465
5 

19529
0 

19592
7 

19668
9 

19697
8 

19728
5 

19738
3 

19752
3 

19673
3 

Servicii  
69148
0 

69138
9 

69271
8 

69445
7 

69672
3 

69899
4 

70171
4 

70274
3 

70384
2 

70419
0 

70468
7 

70187
2 

 

1) Date operative. 
2) Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2015 au fost reestimate pe baza rezultatelor 
cercet rii statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informa iile existente în Registrul 
Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salaria i şi au fost repartizate pe jude e şi 
sectoare de activitate conform distribu iei ob inute din cercetarea statistic  anual  asupra costului for ei 
de munc  din anul 2014. 
3) Începând cu luna iulie 2015, datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercet rii statistice lunare 
asupra câştigurilor salariale, completate cu informa iile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor 
pentru întreprinderile cu 1-3 salaria i şi au fost repartizate pe jude e şi sectoare de activitate conform 
distribu iei ob inute din cercetarea statistic  anual  asupra costului for ei de munc  din anul 2014. 
Not : Sectoarele de activitate sunt definite conform clasific rii activit ilor din economia na ional  
CAEN Rev.2.  

Şomeri înregistra i  
Calitatea de şomer înregistrat o are persoana care îndeplineşte cumulativ urm toarele condi ii: 
- este în c utarea unui loc de munc  şi are vârsta de minim 16 ani şi pân  la îndeplinirea condi iilor de 
pensionare;  
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- starea de s n tate şi capacit ile fizice şi psihice o fac apt  pentru prestarea unei munci; 
- nu are loc de munc , nu realizeaz  venituri sau realizeaz  din activit i autorizate potrivit legii, venituri 
mai mici decât valoarea indicatorului social de referin  al asigur rilor pentru şomaj şi stimul rii ocup rii 
for ei de munc , în vigoare; 
- este disponibil  s  înceap  lucrul în perioada imediat urm toare dac  s-ar g si un loc de munc ; 
- este înregistrat  la Agen ia Na ional  pentru Ocuparea For ei de Munc  sau la alt furnizor de servicii de 
ocupare, care func ioneaz  în condi iile prev zute de lege. 
 Asimila i şomerilor sunt absolven ii institu iilor de înv mânt, în vârst  de minim 16 ani, care într-o 
perioad  de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit s  se încadreze în munc  potrivit preg tirii profesionale 
şi absolven ii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârst  de minim 16 ani, care nu au reuşit 
s  se încadreze în munc  potrivit preg tirii profesionale. Num rul şomerilor înregistra i la sfârşitul 
anului 2015 a înregistrat o sc dere de 525 persoane fa  de începutul anului. De-a lungul anului, femeile 
au reprezentat peste 52% din totalul şomerilor înregistra i. 
Num rul şomerilor înregistra i, pe sexe, în anul 2015 - (la sfârşitul fiec rei luni) 
 
- persoane - 

 
Anul 2015 
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Municipiul 
Bucureşti  
- Total 

21372 21258 21300 21318 21332 21328 21327 21271 21185 21090 20977 20847

B rba i 10087 9989 10030 10050 9996 10009 9892 9828 9846 9809 9709 9640 
Femei 11285 11269 11270 11268 11336 11319 11435 11443 11339 11281 11268 11207

Sursa de date: Agen ia Na ional  pentru Ocuparea For ei de Munc  
 
Num rul şomerilor înregistra i - la sfârşitul perioadei 
- persoane - 

Anul 2014 Anul 2015 
trim.I trim.II trim.III trim.IV trim.I trim.II trim.III trim.IV 

Total 
feme
i Total

feme
i Total 

feme
i Total

feme
i Total

feme
i Total

feme
i Total 

feme
i Totalfemei

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

Num rul 
total al 
şomerilor 
înregistra
i 

2242
1 

1185
6 

2234
8 

1188
4 

2221
6 

1166
1 

2166
2 

1133
9 

2130
0 

1127
0 

2132
8 

1131
9 

2118
5 

1133
9 

2084
7 11207

- Şomeri 
în platã 9962 5236 8716 4648 8061 4511 6813 3653 5648 3174 4600 2767 4225 2598 4074 2263 
    din care 
: 
absolven i 697 345 271 135 671 310 846 327 327 144 38 15 205 102 377 162 
- Şomeri 
neindemni
za i 

1245
9 6620 

1363
2 7236 

1415
5 7150

1484
9 7686

1565
2 8096

1672
8 8552 

1696
0 8741

1677
3 8944 
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Num rul şomerilor înregistra i, pe sectoare - la sfârşitul perioadei 
- persoane - 

 

2014 2015 
trim.I trim.II trim.III trim.IV trim.I trim.II trim.III trim.IV 
Tota
l 

feme
i 

Tota
l 

feme
i 

Tota
l 

feme
i 

Tota
l 

feme
i 

Tota
l 

feme
i 

Tota
l 

feme
i 

Tota
l 

feme
i 

Tota
l 

feme
i 

SECTORUL 1 
Num rul 
total al 
şomerilor 
înregistra i 2757 

143
1 

277
1 

147
1 

271
4 

148
8 

259
5 

138
4 

257
7 

140
3 

258
2 

147
4 

251
7 

142
4 

240
0 

132
7 

- Şomeri în 
platã 966 504 762 423 757 409 751 378 612 316 520 280 451 256 428 234 
    din care : 
absolven i 58 19 7 1 63 28 92 39 23 10 6 2 13 6 40 20 
- Şomeri 
neindemniza i 1791 927 

200
9 

104
8 

195
7 

107
9 

184
4 

100
6 

196
5 

108
7 

206
2 

119
4 

206
6 

116
8 

197
2 

109
3 

SECTORUL 2 
Num rul 
total al 
şomerilor 
înregistra i 3598 

183
4 

373
5 

188
9 

372
3 

160
9 

359
5 

154
5 

350
7 

159
7 

353
4 

161
2 

353
7 

161
3 

354
4 

161
3 

- Şomeri în 
platã 1658 884 

128
6 657 

117
7 657 

114
7 657 937 657 796 657 775 657 708 357 

    din care : 
absolven i 138 67 9 4 69 32 153 32 33 5 4 1 37 19 92 19 
- Şomeri 
neindemniza i 1940 950 

244
9 

123
2 

254
6 952 

244
8 888 

257
0 940 

273
8 955 

276
2 956 

283
6 

125
6 

SECTORUL 3 
Num rul total 
al şomerilor 
înregistra i 5027 

264
4 

508
3 

271
3 

508
9 

268
2 

489
0 

259
2 

476
7 

253
2 

477
3 

253
2 

477
4 

253
2 

477
5 

253
2 

- Şomeri în 
platã 2266 

117
2 

240
6 

127
8 

227
4 

127
8 

136
0 702 

115
1 626 927 522 830 476 811 467 

someri neindemnizati
80,5%

sector 1
10,5%sector 2 

17,4%

sector 3
19,9% 

sector 4
18,4%

sector 5
14,5%

sector 6
19,3%

someri in plata
19,5%

Structura numarului de someri inregistrati, in Municipiul Bucuresti, 
la sfarsitul anului 2015
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    din care : 
absolven i 191 95 193 97 266 134 167 73 96 42 12 6 41 21 84 42 
- Şomeri 
neindemniza i 2761 

147
2 

267
7 

143
5 

281
5 

140
4 

353
0 

189
0 

361
6 

190
6 

384
6 

201
0 

394
4 

205
6 

396
4 

206
5 

SECTORUL 4 
Num rul total al 
şomerilor 
înregistra i 

402
3 

221
9 

399
5 

218
2 

403
8 

225
0 

403
4 

227
8 

409
9 

232
3 

407
1 

226
6 

405
3 

240
3 

386
7 

233
8 

- Şomeri în platã 
183
8 967 

158
8 792 

135
7 726 

123
2 633 

106
8 559 893 470 768 427 750 418 

    din care : 
absolven i 83 64 11 6 83 34 157 71 64 32 5 1 25 13 49 25 
- Şomeri 
neindemniza i 

218
5 

125
2 

240
7 

139
0 

268
1 

152
4 

280
2 

164
5 

303
1 

176
4 

317
8 

179
6 

328
5 

197
6 

311
7 

192
0 

SECTORUL 5 
Num rul total al 
şomerilor 
înregistra i 

315
0 

164
0 

315
5 

165
0 

315
1 

169
6 

303
7 

161
0 

299
9 

157
4 

299
4 

158
4 

293
4 

151
5 

290
1 

150
8 

- Şomeri în platã 
133
9 692 

124
0 672 

109
3 655 

101
3 578 800 420 600 367 584 327 592 357 

    din care : 
absolven i 123 60 40 22 69 35 130 55 80 39 6 4 45 23 42 24 
- Şomeri 
neindemniza i 

181
1 948 

191
5 978 

205
8 

104
1 

202
4 

103
2 

219
9 

115
4 

239
4 

121
7 

235
0 

118
8 

230
9 

115
1 

SECTORUL 6 
Num rul total al 
şomerilor 
înregistra i 

386
6 

208
8 

360
9 

197
9 

350
1 

193
6 

351
1 

193
0 

335
1 

184
1 

337
4 

185
1 

337
0 

185
2 

336
0 

188
9 

- Şomeri în platã 
189
5 

101
7 

143
4 826 

140
3 786 

131
0 705 

108
0 596 864 471 817 455 785 430 

    din care : 
absolven i 104 40 11 5 121 47 147 57 31 16 5 1 44 20 70 32 
- Şomeri 
neindemniza i 

197
1 

107
1 

217
5 

115
3 

209
8 

115
0 

220
1 

122
5 

227
1 

124
5 

251
0 

138
0 

255
3 

139
7 

257
5 

145
9 

Sursa datelor: Agen ia Municipal  pentru Ocuparea For ei de Munc . 
 

 
 
Rata şomajului  

sector 1
11%

sector 2
17%

sector 3 
23%

sector 4
19%

sector 5
14%

sector 6
16%

Structura numarului de someri inregistrati, pe sectoare, 
la sfarsitul anului 2015
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Acest indicator este determinat prin raportarea num rului total de şomeri înregistra i, la popula ia activ  
civil . 
 

 
 
Rata şomajului, ca şi în anul precedent, nu a înregistrat fluctua ii în cursul anului 2015. 
Rata şomajului înregistrat - la sfârşitul perioadei 
 - % - 

 
Anul 2015 
ian.  feb. mar. apr. mai  iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Municipiul 
Bucureşti - Total  

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

B rba i 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 
Femei 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 

Not :  Ratele au fost calculate cu popula ia activ  civil  la 01.01.2015. 
Sursa de date: Agen ia Na ional  pentru Ocuparea For ei de Munc . 

Popula ie şi fenomene demografice 
Popula ia dup  domiciliu reprezint  num rul persoanelor cu cet enia român  şi domiciliul pe 

teritoriul României, delimitat dup  criterii administrativ-teritoriale. 
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declar  c  are locuin a principal , trecut  în 

cartea de identitate, aşa cum este luat  în eviden a organelor administrative ale statului.  În stabilirea 
valorii acestui indicator nu se ine cont de reşedin a obişnuit , de perioada şi/sau motivul absen ei de la 
domiciliu. 
Popula ia dup  domiciliu la 1 iulie 2015, pe grupe de vârst , sexe şi sectoare din Municipiul 
Bucureşti - date provizorii - 
- persoane -  
 Total persoane Masculin Feminin 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
Total 2100519 979954 1120565 
0 – 4 ani 95252 49088 46164 
5 – 9 ani 101260 52236 49024 
10 –14 ani 81949 42523 39426 
15  -  19 ani 72172 36889 35283 
20  -  24 ani 82763 41297 41466 
25  -  29 ani 168697 81028 87669 
30  -  34 ani 188659 91678 96981 
35  -  39 ani 211940 103490 108450 
40  -  44 ani 165868 79675 86193 
45  -  49 ani 179972 84270 95702 
50  -  54 ani 114196 52132 62064 
55  -  59 ani 153362 67620 85742 
60  -  64 ani 151655 67557 84098 
65  -  69 ani 106336 46515 59821 
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70  -  74 ani 68337 27493 40844 
75 – 79 ani 67002 24958 42044 
80 –84 ani 47488 16545 30943 
85 ani şi peste 43611 14960 28651 
SECTOR 1 
Total 245193 112407 132786 
0  -  4 ani 11069 5728 5341 
5 – 9 ani 11904 6206 5698 
10 -  14 ani 9869 5103 4766 
15  -  19 ani 8760 4436 4324 
20  -  24 ani 9363 4716 4647 
25  -  29 ani 17894 8510 9384 
30  -  34 ani 19971 9468 10503 
35  -  39 ani 21723 10129 11594 
40  -  44 ani 18012 8335 9677 
45  -  49 ani 20338 9382 10956 
50  -  54 ani 13069 5934 7135 
55  -  59 ani 17873 8235 9638 
60  -  64 ani 17069 7756 9313 
65  -  69 ani 12267 5411 6856 
70  -  74 ani 8863 3458 5405 
75 – 79 ani 9531 3424 6107 
80 – 84 ani 8290 2788 5502 
85 ani şi peste 9328 3388 5940 

 
 
- continuare -   
 Total persoane Masculin Feminin  

SECTOR 2 
Total 374306 172036 202270 
0  -  4 ani 16642 8546 8096 
5 – 9 ani 17532 9010 8522 
10  – 14 ani 14027 7176 6851 
15  -  19 ani 12659 6490 6169 
20  -  24 ani 14030 6985 7045 
25  -  29 ani 28481 13504 14977 
30  -  34 ani 32502 15570 16932 
35  -  39 ani 37586 17939 19647 
40  -  44 ani 27833 13239 14594 
45  -  49 ani 30324 13995 16329 
50  -  54 ani 19129 8502 10627 
55  -  59 ani 28505 12283 16222 
60  -  64 ani 30441 13384 17057 
65  -  69 ani 20958 9243 11715 
70  -  74 ani 12823 5233 7590 
75  –  79 ani 12629 4744 7885 
80  –  84 ani 9132 3158 5974 
85 ani şi peste 9073 3035 6038 
SECTOR 3 
Total 472758 224815 247943 
0  -  4 ani 21632 11083 10549 
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5 – 9 ani 22853 11806 11047 
10  – 14 ani 18230 9548 8682 
15  -  19 ani 15899 8065 7834 
20  -  24 ani 19259 9598 9661 
25  -  29 ani 39986 19727 20259 
30  -  34 ani 45099 22700 22399 
35  -  39 ani 50171 25374 24797 
40  -  44 ani 38303 18778 19525 
45  -  49 ani 41806 19959 21847 
50  -  54 ani 26602 12557 14045 
55  -  59 ani 33856 15004 18852 
60  -  64 ani 32128 14521 17607 
65  -  69 ani 21358 9303 12055 
70  -  74 ani 14094 5607 8487 
75 – 79 ani 14154 5202 8952 
80 – 84 ani 9527 3334 6193 
85 ani şi peste 7801 2649 5152 

 Total persoane Masculin Feminin  
SECTOR 4 
Total 320477 148848 171629 
0  -  4 ani 14202 7302 6900 
5 – 9 ani 14916 7686 7230 
10 – 14 ani 11913 6190 5723 
15  -  19 ani 10679 5455 5224 
20  -  24 ani 12493 6215 6278 
25  -  29 ani 26107 12404 13703 
30  -  34 ani 28701 13721 14980 
35  -  39 ani 31992 15588 16404 
40  -  44 ani 25639 12248 13391 
45  -  49 ani 28419 13261 15158 
50  -  54 ani 18238 8186 10052 
55  -  59 ani 24003 10517 13486 
60  -  64 ani 23176 10340 12836 
65  -  69 ani 16578 7258 9320 
70  -  74 ani 10649 4294 6355 
75 – 79 ani 10439 3893 6546 
80 – 84 ani 6784 2440 4344 
85 ani şi peste 5549 1850 3699 
SECTOR 5 
Total 297871 141606 156265 
0  -  4 ani 13662 7053 6609 
5 – 9 ani 15320 7871 7449 
10 –14 ani 13431 6909 6522 
15  -  19 ani 12244 6293 5951 
20  -  24 ani 13987 7074 6913 
25  -  29 ani 26261 12814 13447 
30  -  34 ani 25908 12858 13050 
35  -  39 ani 28295 13972 14323 
40  -  44 ani 24357 11680 12677 
45  -  49 ani 27430 12838 14592 



24 
 

 

 
Not : inând cont de caracterul provizoriu al datelor privind fenomenele demografice (naşteri şi decese) 
survenite în str in tate, datele cu privire la popula ia dup  domiciliu la 1 iulie 2015 sunt provizorii şi vor 
fi revizuite în a doua jum tate a anului 2016.  
Popula ia dup  domiciliu şi densitatea popula iei, pe sectoarele administrative ale Municipiului 
Bucureşti 
 

 

50  -  54 ani 17673 8172 9501 
55  -  59 ani 21959 9988 11971 
60  -  64 ani 19779 9014 10765 
65  -  69 ani 13375 5962 7413 
70  -  74 ani 7795 3258 4537 
75 – 79 ani 7223 2770 4453 
80 –84 ani 4761 1612 3149 
85 ani şi peste 4411 1468 2943 

SECTOR 6 
Total 389914 180242 209672 
0  -  4 ani 18045 9376 8669 
5 – 9 ani 18735 9657 9078 
10 – 14 ani 14479 7597 6882 
15  -  19 ani 11931 6150 5781 
20  -  24 ani 13631 6709 6922 
25  -  29 ani 29968 14069 15899 
30  -  34 ani 36478 17361 19117 
35  -  39 ani 42173 20488 21685 
40  -  44 ani 31724 15395 16329 
45  -  49 ani 31655 14835 16820 
50  -  54 ani 19485 8781 10704 
55  -  59 ani 27166 11593 15573 
60  -  64 ani 29062 12542 16520 
65  -  69 ani 21800 9338 12462 
70  -  74 ani 14113 5643 8470 
75 – 79 ani 13026 4925 8101 
80 –84 ani 8994 3213 5781 
85 ani şi peste 7449 2570 4879 

 
Popula ia dup  
domiciliu, 
la 1 iulie 2015 

Suprafa a 
- kmp - 

Densitatea 
- loc/km.p. - 

Municipiul Bucureşti 2100519 238  8826 
Sector 1 245193 70  3503 
Sector 2 374306 32 11697 
Sector 3 472758 34 13905 
Sector 4 320477 34  9426 
Sector 5 297871 30  9929 
Sector 6 389914 38 10261 
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Principalele fenomene demografice în perioada 1.01-31.12.20151)   

(persoane cu domiciliul sau reşedin a obişnuit  în România) - date absolute 
- persoane -  
 Municipiul 

Bucureşti 
Sector 
1 

Sector 
2 

Sector 
3 

Sector 
4 

Sector 
5 

Sector 
6 

N scu i-vii 19148 2174 3360 4415 2824 2745 3630 
Deceda i 22260 3447 4222 4402 3315 2784 4090 
Spor natural -3112 -1273 -862 13 -491 -39 -460 
C s torii2) 14192 2764 2404 3009 2199 1399 2417 
Divor uri 3319 500 461 591 578 426 763 
N scu i-mor i   54   8   9  11   5   8  13 
Deceda i în vârst  de sub 
1 an   87  11  21  12  13  14  16 

1) Date provizorii 
2) Inclusiv c s toriile încheiate în str in tate. 
  Not : Repartizarea pe jude e s-a f cut astfel: n scu ii-vii dup  domiciliul sau reşedin a mamei, iar în 
lipsa acestora, dup  domiciliul sau reşedin a tat lui,  
decesele dup  domiciliul sau reşedin a decedatului, c s toriile dup  locul încheierii şi divor urile dup  
ultimul domiciliu comun al so ilor. 
Sporul natural al popula iei reprezint  un indicator care m soar  diferen a algebric  între num rul 
n scu ilor-vii şi cel al deceda ilor din rândul unei popula ii determinate, într-o perioad  de timp anumit . 
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Durata medie a vie ii pe sexe - (speran a de via ) 
 
- ani - 

 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 
Total 75,71 75,89 76,14 76,41 77,90 

-persoane - 

-persoane - 
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Masculin 72,09 72,31 72,83 73,13 74,67 
Feminin 79,04 79,19 79,11 79,36 80,79 

 
Durata medie a vie ii reprezint  num rul mediu de ani pe care îi are de tr it un nou n scut, dac  ar tr i 
tot restul vie ii în condi iile mortalit ii pe vârste, din perioada de referin . 

 
Venituri 

Câştigul salarial 
Câştigul salarial nominal net se ob ine prin sc derea din câştigul salarial nominal brut a: 

impozitului, contribu iei salaria ilor pentru asigur rile sociale de s n tate, contribu iei individuale de 
asigur ri sociale de stat şi a contribu iei salaria ilor la bugetul asigur rilor pentru şomaj. Câştigul salarial 
mediu net în luna decembrie 2015, la nivelul Municipiului Bucureşti, a fost de 2958 lei/persoan . 
-  lei/persoan  - 

  
Anul 2015 
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total  2419 2405 2594 2637 2540 2524 2554 2504 2533 2556 2617 2958 
Agricultur , vân toare
şi servicii anexe,
silvicultur   
şi piscicultur  

1846 1825 1782 1683 1785 1714 1749 1772 1852 1800 1984 2482 

Industrie şi construc ii
*) 

2195 2148 2360 2340 2428 2319 2344 2276 2413 2270 2261 2603 

Servicii *) 2478 2474 2658 2719 2573 2582 2613 2567 2567 2633 2712 3051 

Not : Datele lunare privind câştigul salarial mediu net sunt ob inute printr-o cercetare statistic  
selectiv . Începând cu luna ianuarie 2015, eşantionul cuprinde, pe total ar , 22.800 unit i economico-
sociale. Unit ile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, 
excep ie f când unit ile administra iei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale 
comunale se culeg pe baz  de eşantion reprezentativ la nivel de jude  (cca. 770 de unit i). Pentru 
sectorul economic, au fost incluse în cercetare unit ile cu 4 salaria i şi peste, care reprezint  93,10% 
din num rul total al salaria ilor din acest sector. Sectoarele de activitate sunt definite conform 
clasific rii activit ilor din economia na ional  CAEN Rev.2.  

*) Informa iile privind câştigurile salariale pentru activit ile de extrac ie a petrolului brut şi a gazelor 
naturale, de poşt  şi de curier şi intermedieri financiare (conform CAEN Rev.2), în cea mai mare 
parte, sunt repartizate pe jude e dup  sediul central al întreprinderii furnizoare de date. 
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Pensia medie lunar  de asigur ri sociale de stat, pe categorii de pensii      
      

                                                                                 - lei/lun  – 
 20151) 

trim. I trim. II trim. III trim. IV 
1.  Pensie de asigur ri sociale 1121 1122 1122 1122 
1.1. Pensie pentru limit  de vârst  1246 1245 1244 1243 
1.2. Pensie anticipat  1197 1188 1183 1180 
1.3. Pensie anticipat par ial 764 756 746 736 
1.4. Pensie de invaliditate 659 654 649 643 
- gradul  I 579 569 558 549 
- gradul  II 658 652 647 640 
- gradul  III 671 667 664 660 
1.5. Pensie de urmaş 620 624 624 627 
2.  Ajutor social (pensie) 218 216 207 210 
3.  Pensie I.O.V.R. 342 348 348 349 
Sursa datelor: Casa Na ional  de Pensii si alte Drepturi de Asigur ri Sociale. 
1) Date provizorii  

 
Pensia medie lunar  de asigur ri sociale de stat, pe sectoare administrative  

                                                                     - lei/lun  – 
 Anul 20151) 

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 
SECTOR 1 
1.  Pensie de asigur ri sociale  1298 1300 1301 1302 
2.  Ajutor social (pensie) 111 148 148 223 
3.  Pensie  I.O.V.R. 355 362 359 350 
SECTOR 2 
1.  Pensie de asigur ri sociale  1141 1142 1142 1143 
2.  Ajutor social (pensie) 229 229 186 217 
3.  Pensie  I.O.V.R. 461 460 460 457 
SECTOR 3 
1.  Pensie de asigur ri sociale  1096 1097 1097 1098 
2.  Ajutor social (pensie) 238 262 218 164 
3.  Pensie  I.O.V.R. 295 309 310 305 
SECTOR 4 
1.  Pensie de asigur ri sociale  1083 1084 1085 1085 
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2.  Ajutor social (pensie) 236 277 221 221 
3.  Pensie  I.O.V.R. 310 318 311 327 
SECTOR 5 
1.  Pensie de asigur ri sociale  954 953 952 951 
2.  Ajutor social (pensie) 241 158 211 317 
3.  Pensie  I.O.V.R. 266 260 261 263 
SECTOR 6 
1.  Pensie de asigur ri sociale  1144 1145 1145 1146 
2.  Ajutor social (pensie) 225 188 300 224 
3.  Pensie  I.O.V.R. 282 287 300 310 

Sursa datelor: Casa Na ional  de Pensii şi alte Drepturi de Asigur ri Sociale. 
1) Date provizorii  
 

 
 

Asigur ri sociale 
Num rul mediu al pensionarilor de asigur ri sociale de stat, în anul 2015 
 
 Anul 20151) 

trim. I trim. II trim. III trim. IV 
1.  Pensionari de asigur ri sociale 486271 485948 485839 486018 
1.1. Pensionari pentru limit  de vârst  378909 380378 381972 383959 
1.2. Pensiona i anticipat 3079 3245 3361 3474 
1.3. Pensiona i anticipat par ial 12613 12215 11728 11232 
1.4. Pensionari de invaliditate 72591 71501 70187 68840 
- gradul  I 4970 5062 5151 5204 
- gradul  II 31487 30916 30187 29474 
- gradul  III 36134 35523 34849 34162 
1.5. Beneficiari de pensie de urmaş 19079 18609 18591 18513 
2.  Beneficiari de ajutor social (pensie) 31 26 26 25 
3.  Pensionari I.O.V.R. 177 165 156 146 
Sursa datelor: Casa Na ional  de Pensii si alte Drepturi de Asigur ri Sociale. 
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1) Date provizorii  
 

 
Ponderea num rului mediu de pensionari de asigur ri sociale de stat, din trimestrul IV 2015, în 
popula ia cu domiciliu în Bucureşti la 01.07.2015 
 

 
Total popula ie dup  
domiciliu la 01.07.2015 
- persoane - 

Num rul mediu de 
pensionari de asigur ri 
sociale de stat în  
trimestrul IV 2015 
- persoane - 

Ponderea pensionarilor 
în total popula ie  
 - % - 

Total 2100519 486018 23 
Sector 1 245193 62137 25 
Sector 2 374306 97265 26 
Sector 3 472758 99004 21 
Sector 4 320477 73715 23 
Sector 5 297871 59589 20 
Sector 6 389914 94308 24 

 
Corelând num rul mediu de pensionari de asigur ri sociale de stat cu popula ia dup  domiciliu, se 
constat  c  în Municipiul Bucureşti 23% din popula ie o constituie pensionarii.  
Sectorul cu cea mai mare pondere a num rului de pensionari din total popula ie este sectorul 2, unde 26% 
din locuitori sunt pensionari, urmat de sectorul 1 cu 25%. Sectorul care înregistreaz  cei mai pu ini 
pensionari este sectorul 5 cu 20%. 
Num rul mediu al pensionarilor de asigur ri sociale de stat, pe sectoare administrative 
                                                                   - 
persoane - 

Anul 20151) 
Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 

SECTORUL 1 
1.  Pensionari de asigur ri sociale  62721 62434 62157 62137 
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2.  Beneficiari de ajutor social 
(pensie) 4 3 3 2 
3.  Pensionari  I.O.V.R. 37 35 33 33 
SECTORUL 2 
1.  Pensionari de asigur ri sociale  97504 97357 97300 97265 
2.  Beneficiari de ajutor social 
(pensie) 8 6 7 6 
3.  Pensionari  I.O.V.R. 40 39 36 33 
SECTORUL 3 
1.  Pensionari de asigur ri sociale  98957 98847 98883 99004 
2.  Beneficiari de ajutor social 
(pensie) 7 5 6 8 
3.  Pensionari  I.O.V.R. 26 23 22 21 
SECTORUL 4 
1.  Pensionari de asigur ri sociale  73563 73734 73658 73715 
2.  Beneficiari de ajutor social 
(pensie) 5 4 5 5 
3.  Pensionari  I.O.V.R. 27 24 24 22 
SECTORUL 5 
1.  Pensionari de asigur ri sociale  59264 59384 59511 59589 
2.  Beneficiari de ajutor social 
(pensie) 3 4 3 2 
3.  Pensionari  I.O.V.R. 19 18 17 15 
SECTORUL 6 
1.  Pensionari de asigur ri sociale  94262 94192 94330 94308 
2.  Beneficiari de ajutor social 
(pensie) 4 4 2 2 
3.  Pensionari  I.O.V.R. 28 26 24 22 

Sursa datelor: Casa Na ional  de Pensii şi alte Drepturi de Asigur ri Sociale. 
1) Date provizorii  

 

 
Repartizarea efectivului de pensionari de asigur ri sociale de stat  (inclusiv beneficiarii de ajutor 
social),  pe grupe de pensii, în luna decembrie 2015 
- persoane -  

Grupe de pensii 
Municipiul 
Bucureşti Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 

Sector 1
13%

Sector 2
20%

Sector 3
21%

Sector 4
15%

Sector 5
12%

Sector 6
19%

STRUCTURA NUM RULUI MEDIU DE PENSIONARI 
DE ASIGUR RI SOCIALE DE STAT, PE SECTOARE,

ÎN TRIMESTRUL IV 2015
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Total pensionari   486380 62228 97387 99146 73741 59600 94278 
din care, cu 
pensia:        

sub 500 lei  50361 6025 9901 9828 7545 9517 7545 
501 – 750 lei  90898 9697 18236 18525 13558 14287 16595 
751 – 1000 lei  103210 10500 20449 21738 16464 13761 20298 
peste 1000 lei  241911 36006 48801 49055 36174 22035 49840 

 Sursa datelor: Casa Na ional  de Pensii şi Alte Drepturi de Asigur ri Sociale 
 

 

 
 
Conform datelor furnizate de Casa Na ional  de Pensii şi Alte Drepturi de Asigur ri Sociale, în 

luna decembrie 2015, ponderea pensionarilor de asigur ri sociale de stat care aveau pensia de cel mult 
500 lei a fost de 10% (cei mai mul i reg sindu-se în sectorul 2), iar ponderea celor care beneficiaz  de 
pensie de asigur ri sociale de stat de peste 1000 lei a fost de 50%.  

S n tate 
Municipiul Bucureşti ocup  locul I în ierarhia na ional  din punct de vedere al num rului de 

spitale şi policlinici, concentrând aproape 16% din spitale şi  54% din policlinici. 
Unit ile sanitare reprezint  unit ile care asigur  popula iei asisten a medical  curativ  şi profilactic  
prin urm toarele unit i sanitare din sectorul public şi privat: spitale, dispensare medicale, policlinici, 
sanatorii, centre de diagnostic şi tratament, ambulatorii integrate spitalelor şi de specialitate, preventorii, 
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cabinete medicale de familie, cabinete stomatologice, cabinete medicale de specialitate, cabinete medicale 
şcolare/studen eşti, laboratoare medicale, farmacii şi puncte farmaceutice etc. 

Spitalele sunt unit i sanitare (publice, publice cu sec ii private sau private) cu paturi, de utilitate 
public , cu personalitate juridic  şi care furnizeaz  servicii medicale persoanelor internate sau în 
ambulatoriu, participând la asigurarea st rii de s n tate a popula iei. În conformitate cu legea reformei 
sanitare acestea acord  servicii medicale preventive, curative, de recuperare şi/sau paleative. Structura 
organizatoric  a unui spital poate cuprinde dup  caz: sec ii, laboratoare, servicii de diagnostic şi 
tratament, compartimente, servicii sau birouri tehnice, economice sau administrative, servicii de asisten  
prespitaliceasc  şi transport urgen e, structuri de primiri urgen e. Spitalele pot avea în structura lor 
servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi, îngrijiri la domiciliu şi servicii paraclinice 
ambulatorii. Spitalele au obliga ia s  desf şoare activitatea de educa ie medical  şi cercetare (EMC) 
pentru medici, asisten i medicali şi alt personal. 

Unit ile medico-sociale sunt institu iile publice specializate, cu paturi, cu personalitate juridic , 
în subordinea autorit ilor administra iei publice locale, care asigur  persoanelor cu nevoi medico-sociale 
servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale.  

Cabinetele medicale sunt unit i sanitare cu sau f r  personalitate juridic , furnizoare de servicii 
publice sau private, de asisten  uman  preventiv , curativ , de recuperare şi de urgen . Serviciile de 
s n tate acordate de cabinetele medicale se realizeaz  de medici de medicin  general , medici de familie, 
medici stomatologi, medici specialişti şi alte categorii de personal sanitar autorizat. Cabinetele medicale 
pot fi: cabinete medicale şcolare sau studen eşti, cabinete medicale de medicin  general , cabinete 
medicale de familie, cabinete medicale de specialitate, cabinete stomatologice.  

Cabinetele medicale de familie furnizeaz  servicii medicale c tre pacien ii asigura i prin sistemul 
asigur rilor sociale de s n tate, înscrişi pe lista proprie sau pe listele altor cabinete medicale de familie şi 
pentru pacien ii neasigura i. Cabinetele medicale de familie au ca reprezentant legal/titular, un medic de 
familie.  
Cabinete medicale de medicin  general  sunt unit i sanitare care furnizeaz  servicii medicale de 
asisten  medical  primar  c tre pacien ii asigura i prin sistemul asigur rilor sociale de s n tate. 
Cabinetele medicale de medicin  general au ca reprezentant legal/titular, un medic de medicin  general .  

Cabinetele stomatologice furnizeaza servicii stomatologice de prevenire si/sau curative. Exist  
cabinete stomatologice singulare, dar şi clinici de stomatologie în care activitatea medicilor stomatologi 
este grupat  în mai multe cabinete medicale.  

Cabinetele medicale de specialitate sunt unit ile medicale destinate în special pentru îngrijirea 
s n t ii în ambulatoriu. Aceste cabinete medicale furnizeaz  servicii de tratament pentru specialitatea 
medical  pentru care au fost destinate. În general, aceste cabinete au o singur  specialitate, dar se 
întâlnesc situa ii în care sunt grupate mai multe specialit i medicale. 

Cabinetele medicale şcolare/studen eşti sunt unitat i sanitare care func ioneaz  în şcoli şi 
unit i de înv mânt superior, care asigur  asisten  medical  general  preventiv , curativ  de urgen  
pentru elevii/studen ii aronda i.  

Dispensarele medicale sunt unit i sanitare pentru acordarea asisten ei medicale generale şi de 
specialitate profilactice şi curative precum şi monitorizarea bolnavilor, de c tre medici şi personal sanitar 
mediu. Ambulatoriul integrat spitalului reprezint  structura sanitar  organizat  în cadrul unit ilor 
sanitare cu paturi, prin care se asigur  asisten a medical  ambulatorie şi care are în structur  cabinete 
medicale de specialitate care au corespondent în specialit ile sec iilor şi compartimentelor cu paturi, 
precum şi cabinete medicale în alte specialit i, dup  caz, pentru a asigura o asisten  medical  complex . 
Ambulatoriul integrat spitalului face parte din structura spitalului, activitatea medicilor se desfasoar  în 
sistem integrat şi utilizeaz  în comun platoul tehnic, cu respectarea legisla iei în vigoare de prevenire a 
infec iilor nosocomiale, în vederea creşterii accesibilit ii pacien ilor la servicii medicale diverse şi 
complete. Serviciile medicale ambulatorii vor fi înregistrate şi raportate distinct. Ambulatoriul integrat al 
spitalului se organizeaz  în aceeaşi cl dire cu spitalul, de regul  la parterul unit ii, sau într-o alt  cl dire 
apar inând unit ii sanitare, cu respectarea circuitelor organizatorice şi func ionale în condi iile legii.  
Ambulatoriul de specialitate este unitatea sanitar , cu şi f r  personalitate juridic , care acord  asisten  
medical  de specialitate pacien ilor în ambulatoriu. Aceasta asigur  servicii de asisten  medical  
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preventiv , curativ , de recuperare şi de urgen . În acest tip de unitate se desf şoar  şi activit i de 
înv mânt medical.  

Farmacia asigur  asisten a farmaceutic  a popula iei prin urm toarele activit i: eliberarea 
medicamentelor pe baz  de prescrip ie medical  sau f r  prescrip ie medical ; prepararea medicamentelor 
magistrale şi oficinale sau a altor produse de s n tate; vânzarea de produse cosmetice, produse 
parafarmaceutice, dispozitive şi aparatur  medical  de uz individual şi consumabile pentru acestea, 
suplimente alimentare şi alimente cu destina ie special , produse homeopate, alte produse destinate 
utiliz rii în unele st ri patologice.  
Punctul farmaceutic asigur  asisten a farmaceutic  a popula iei prin furnizarea de servicii de vânzare cu 
am nuntul a medicamentelor; vânzarea de produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive şi 
aparatur  medical de uz individual şi consumabile pentru acestea, suplimente alimentare şi alimente cu 
destina ie special  şi alte produse destinate utiliz rii în unele st ri patologice, cu excep ia vânz rii 
produselor homeopate care se elibereaz  numai pe baz  de prescrip ie medical . 

Policlinicile sunt unit i sanitare cu sau f r  personalitate juridic , care asigur  asisten  medical  
de specialitate bolnavilor ambulatoriu. Ele func ioneaz  în sistem public (cu şi f r  plat ) sau în sistem 
privat, furnizând servicii de asisten  medical  preventiv , curativ  şi de urgen .  

Centrele de diagnostic şi tratament sunt unit i sanitare cu personalitate juridic  care acord  
asisten  medical  ambulatorie de specialitate. Acestea dispun de resurse umane şi dot ri tehnice necesare 
în vederea stabilirii diagnosticului, recomand rilor terapeutice şi tratamentului ambulator.  
Sanatoriile sunt unit i sanitare cu paturi care asigur  asisten  medical  utilizând factorii curativi 
naturali, asocia i cu celelalte procedee medicale, tehnici şi mijloace terapeutice. Sunt unit i cu 
personalitate juridic  şi se organizeaz  ca: sanatorii de tuberculoz , sanatorii de nevroze sau sanatorii 
balneare pentru diverse specialit i (deficien i motori, boli psihice, boli cardio-vasculare, digestive, renale 
etc.). 
Preventoriile sunt unit i sanitare cu paturi, cu personalitate juridic , care asigur  prevenirea şi 
combaterea tuberculozei la copii şi tineri, precum şi la bolnavii de tuberculoz  stabiliza i clinic şi 
necontagioşi. Centrele de s n tate cu paturi de spital sunt unit i sanitare cu paturi care asigur  
asisten  medical  de specialitate pentru popula ia din mai multe localit i apropiate, în cel pu in dou  
specialit i. 

Centrele de transfuzie sanguin  sunt orice structur  sau organism care este responsabil cu orice 
etap  din recoltarea şi testarea sângelui şi componentelor sanguine umane, oricare ar fi scopul propus şi 
cu procesarea, prepararea şi distribu ia lor când sunt destinate transfuziei; prezenta defini ie nu include şi 
unit ile de transfuzie sanguin  din spitale.  

Centrele medicale de specialitate sunt unit i sanitare cu personalitate juridic  furnizoare de 
servicii medicale de specialitate în ambulator ce încheie contract cu casele de asigur ri de s n tate, în care 
se pot desf şura activit i de înv mânt şi de cercetare medical , de indrumare şi coordonare 
metodologic  pe domeniile lor de activitate, precum şi de educa ie medical  continu .  

Societ i medicale civile - cabinetele medicale se pot infiin a de medici cu drept de liber  practic  
şi sub form  de societ i civile medicale. Acestea se constituie prin contract de societate civil  încheiat în 
form  scris  între doi sau mai mul i medici asocia i.  

Laboratoarele de tehnic  dentar  sunt laboratoare în care sunt executate proteze dentare. 
Protezele dentare sunt realizate dup  ce pacientul a fost consultat de un medic stomatolog.  

Laboratoarele medicale sunt unit i sanitare destinate testelor de s n tate (analizelor, 
investiga iilor, recoltarea de produse patologice, preparatelor şi examenelor medicale) şi care pot 
func iona independent sau în cadrul altor unit i medicale.  

Centrele de s n tate mintal  sunt unit i sanitare din sectorul public, f r  personalitate juridic , 
organizate în cadrul unit ilor sanitare cu paturi, care furnizeaz  asisten  medical  persoanelor cu 
afec iuni psihice. Societati civile medicale de specialitate - cabinetele medicale de specialitate se pot 
înfiin a de medici specialişti cu drept de liber  practic  şi sub form  de societ i civile medicale de 
specialitate. Acestea se constituie prin contract de societate civila încheiat în form  scris  între doi sau 
mai mul i medici asocia i.  

Societ i stomatologice civile medicale - cabinetele medicale stomatologice se pot înfiin a de 
medici stomatologi cu drept de liber  practic  şi sub form  de societ i stomatologice civile medicale. 
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 Acestea se constituie prin contract de societate civil  încheiat în form  scris  între doi sau mai mul i 
medici asocia i. 

Depozitul farmaceutic este unitatea sanitar  care are ca obiect de activitate distribu ia en-gross a 
produselor medicamentoase incluzând: procurarea, stocarea, supravegherea calit ii şi difuzarea acestora. 

În alte tipuri de cabinete medicale sunt incluse cabinete de medicina muncii, cabinete de 
experiz  medical  şi recuperare a capacit ii de munc , cabinete de întreprindere. 
Unit i sanitare pe categorii de unit i şi forme de proprietate, la începutul anului 
- num r - 

Categorii de unit i sanitare Forme de proprietate 
Ani 
2014 2015 

Spitale 
Total 79 83 
Proprietate public  50 50 
Proprietate privat  29 33 

Ambulatorii de specialitate 
Total 22 19 
Proprietate public  10 8 
Proprietate privat  12 11 

Ambulatorii integrate spitalului 
Total 40 44 
Proprietate public  40 42 
Proprietate privat  … 2 

Policlinici 
Total 156 160 
Proprietate privat  156 160 

Dispensare medicale 
Total 6 6 
Proprietate public  6 6 

Centre de s n tate 
Total 1 1 
Proprietate public  1 1 

Centre de s n tate mintal  
Total 13 13 
Proprietate public  13 13 

Unitati medico-sociale 
Total 1 1 
Proprietate public  1 1 

Centre de diagnostic şi tratament 
Total 15 15 
Proprietate public  4 4 
Proprietate privat  11 11 

Centre medicale de specialitate 
Total 122 131 
Proprietate public  … 1 
Proprietate privat  122 130 

Cabinete medicale de medicin  general  
Total 1 1 
Proprietate public  1 1 

Cabinete medicale şcolare 
Total 134 463 
Proprietate public  134 463 

Cabinete medicale studen eşti Total 10 19 
Proprietate public  10 19 

Cabinete medicale de familie 
Total 1142 1162 
Proprietate public  646 647 
Proprietate privat  496 515 

Societate medical  civil  
Total 2 2 
Proprietate public  2 2 

 
- continuare - 

Categorii de unitati sanitare Forme de proprietate 
Ani 
2014 2015 
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Cabinete stomatologice 
Total 2468 2588 
Proprietate public  316 310 
Proprietate privat  2152 2278 

Cabinete stomatologice şcolare 
Total 136 136 
Proprietate public  136 136 

Cabinete stomatologice studen eşti Total 8 22 
Proprietate public  8 22 

Societate stomatologic  civil  medical  
Total 17 16 
Proprietate public  1 1 
Proprietate privat  16 15 

Cabinete medicale de specialitate 
Total 1637 1675 
Proprietate public  346 360 
Proprietate privat  1291 1315 

Societate civil  medical  de specialitate 
Total 25 23 
Proprietate public  10 9 
Proprietate privat  15 14 

Farmacii 
Total 1082 1085 
Proprietate public  57 58 
Proprietate privat  1025 1027 

Puncte farmaceutice 
Total : 1 
Proprietate public  : 1 

Depozite farmaceutice 
Total 29 28 
Proprietate public  1 1 
Proprietate privat  28 27 

Laboratoare medicale 
Total 492 523 
Proprietate public  370 387 
Proprietate privat  122 136 

Laboratoare de tehnic  dentar  
Total 251 254 
Proprietate public  155 158 
Proprietate privat  96 96 

Centre de transfuzie 
Total 1 1 
Proprietate public  1 1 

Alte tipuri de cabinete medicale 
Total 90 94 
Proprietate public  46 41 
Proprietate privat  44 53 

: = lips  date 
Paturi în unit ile sanitare pe categorii de unit i sanitare şi forme de proprietate, la începutul 
anului 
- num r - 

Categorii de unit i sanitare Forme de proprietate 
Ani 
2014 2015 

În spitale - total 
Total 21192 21107 
Proprietate public  19869 19795 
Proprietate privat  1323 1312 

În spitale (inclusiv în centre de 
s n tate) 

Total 21259 21174 
Proprietate public  19936 19862 
Proprietate privat  1323 1312 

De obstetric -ginecologie (în 
spitale) 

Total 1378 1372 
Proprietate public  1174 1174 
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Proprietate privat  204 198 

Pentru copii (în spitale) 
Total 739 735 
Proprietate public  603 598 
Proprietate privat  136 137 

În centre de s n tate de spital 
Total 67 67 
Proprietate public  67 67 

În unitati medico-sociale 
Total 80 80 
Proprietate public  80 80 

 
Personalul medico-sanitar pe categorii şi sexe, la începutul anului  
- persoane -  
Categorii de personal 
sanitar 

Forme de 
proprietate 

Sexe 
Ani 
2014 2015 

Medici (exclusiv 
stomatologi) 

Total 
Total 11488 11904 
Feminin 7975 8204 

Proprietate 
public  

Total 8639 8795 
Feminin 6036 6059 

Proprietate 
privat  

Total 2849 3109 
Feminin 1939 2145 

din care: medici de familie 

Total 
Total 1735 1698 
Feminin 1369 1341 

Proprietate 
public  

Total 981 983 
Feminin 801 796 

Proprietate 
privat  

Total 754 715 
Feminin 568 545 

Stomatologi 

Total 
Total 2511 2668 
Feminin 1702 1801 

Proprietate 
public  

Total 611 715 
Feminin 473 563 

Proprietate 
privat  

Total 1900 1953 
Feminin 1229 1238 

                                     
Categorii de personal 
sanitar 

Forme de 
proprietate 

Sexe 
Ani 
2014 2015 

Farmacişti 

Total 
Total 4389 4543 
Feminin 3958 4076 

Proprietate 
public  

Total 231 220 
Feminin 195 191 

Proprietate 
privat  

Total 4158 4323 
Feminin 3763 3885 

Personal sanitar mediu 

Total 
Total 17271 17902 
Feminin 15794 16408 

Proprietate 
public  

Total 14621 14641 
Feminin 13458 13460 

Proprietate 
privat  

Total 2650 3261 
Feminin 2336 2948 

Asisten i medicali 
obstetric  - ginecologie 
(Moaşe) 

Total 
Total 299 279 
Feminin 299 278 

Proprietate Total 201 227 
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public  Feminin 201 227 
Proprietate 
privat  

Total 98 52 
Feminin 98 51 

Personal sanitar auxiliar 

Total 
Total 8025 8469 
Feminin 6909 7212 

Proprietate 
public  

Total 7748 8034 
Feminin 6681 6884 

Proprietate 
privat  

Total 277 435 
Feminin 228 328 

Boli infec ioase şi parazitare, înregistrate în Municipiul Bucureşti 
 Anul 2015 

trim. I trim. II trim. III trim.IV 
Total   3590 2705 1888 1736 
    din care:     
Boli diareice acute 783 792 1332 799 
Dizenterie - 2 - - 
Grip  209 18 - 2 
Hepatit  27 16 49 38 
Meningit  M. 1 1 1 6 
Parotidit  epidemic  - - - - 
Scarlatin  166 172 19 109 
Trichineloz  - - - - 
Tuse convulsiv  2 1 2 - 
Angine streptococice 481 322 149 138 
Rubeol  - - - - 
Varicel  1877 1317 249 563 
Erizipel - - - - 
Salmoneloze 10 22 45 18 
Meningit  viral  5 1 4 3 
Meningit  bacterian  3 2 2 2 
Toxiinfec ie alimentar  - - - - 
Mononucleoz  23 38 27 56 

 Sursa datelor: Direc ia de S n tate Public  a Municipiului Bucureşti. 
 

 
 
 



39 
 

Locuin e 
În perioada 01.01.2015 – 30.09.2015, au fost finalizate în Municipiul Bucureşti un num r de 2710 
locuin e. 
Num rul locuin elor terminate  

 
    Locuin e terminate - num r 
 Anul 
2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015*) 

Trim. I Trim. II Trim. III 

Municipiul Bucureşti 1960 1637 2673 3324 669 917 1124 

 Not : Indicatorul "Locuin e terminate" se refer  la totalul locuin elor finalizate în Municipiul Bucureşti, 
în cursul anului sau trimestrului. 
  *)  date provizorii 
Num rul de autoriza ii de construire pentru cl diri reziden iale eliberate în Municipiul Bucureşti 
 

Anul 
Num rul autoriza iilor de construire eliberate  
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

2010 37 29 51 79 76 116 86 88 71 79 55 66 
2011 53 70 62 84 78 80 59 80 75 74 70 39 
2012 35 36 72 54 84 86 82 53 75 70 54 48 
2013 41 57 47 96 59 68 81 66 64 95 44 45 
2014 47 46 59 80 72 76 63 84 87 66 60 87 
2015 26 49 51 52 43 99 89 90 79 46 37 20 
 

În anul 2015 au fost eliberate 681 autoriza ii de construire pentru cl diri reziden iale, cu 146 de 
autoriza ii mai pu in decât în anul precedent.  

 
 

Educa ie, Sport şi Cultur  
Municipiul Bucureşti are vechi tradi ii în domeniul înv mântului, cea mai veche şcoal  fiind 

socotit  cea care a func ionat în chiliile din jurul bisericii Sf. Gheorghe Vechi din secolul al XVI–lea. 
Ca urmare a apari iei „Legii Instruc iunii” din anul 1866, în Bucureşti iau fiin  noi şcoli primare, 
gimnaziale, liceale, în jurul anului 1880 la aproape 175.000 de locuitori  existând 35 şcoli primare, 3 şcoli 
gimnaziale, 2 licee (Sf. Sava şi Matei Basarab). În anul 1869 a fost deschis  oficial, prin decret semnat de 
Al. I. Cuza, Universitatea din Bucureşti. În anul 1913 se înfiin eaz  Academia de Înalte Studii Comerciale 
şi Industriale, în 1920 Politehnica Bucureşti (prin transformarea Scolii Na ionale de Poduri şi Şosele), iar 
în anul 1922 Institutul Na ional de Educa ie Fizic . În anul 1955 se generalizeaz  înv mântul 
obligatoriu de 7 ani, iar 10 ani mai târziu, înv mântul  de 8 ani. 
La ora actual , Municipiul Bucureşti, este cel mai mare centru universitar din ar , concentreaz  31% din 
num rul de facult i şi personal didactic. Num rul institu iilor de înv mânt superior s-a dublat fa  de 
anul 1990, ajungând la 33 de unit i în anul 2014. În anul universitar 2013-2014 erau înscrişi 128883 
studen i,  majoritatea studen ilor optând pentru facult i cu specializ ri din  profilele universitar (filologie, 
pedagogie, matematic -fizic  etc), economic sau tehnic.  
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Unit ile şcolare pe niveluri de educa ie 
- num r - 

  
Anul şcolar 
2013/2014 

Anul şcolar 
2014/2015 

Total 553 579 
Înv mânt antepreşcolar (creşe) … 12 
Înv mânt preşcolar 212 222 
Înv mânt primar şi gimnazial (inclusiv înv mântul 
special) 

182 186 

Înv mânt primar (inclusiv înv mânt special) 5 8 

Înv mânt gimnazial (inclusiv înv mânt special) 177 178 
Înv mânt primar şi gimnazial 168 172 
Înv mântul primar 5 8 
Înv mânt gimnazial 163 164 
Înv mânt primar şi gimnazial special 14 14 
Înv mântul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) 120 120 
Înv mânt liceal 120 120 
 Înv mânt postliceal şi de maiştri 6 6 
Înv mânt superior - licen  33 33 

Unitatea şcolar  - reprezint  unitatea administrativ  de înv mânt cu personalitate juridic , înscris  în 
Nomenclatorul Na ional SIRUES, în care func ioneaz  unul sau mai multe niveluri educa ionale, având o 
conducere unic ; se înregistreaz  situa ia existent  la începutul anului şcolar (universitar). Sunt 
considerate unit i de înv mânt: creşele, gr dini ele de copii, şcolile primare şi gimnaziale; şcolile 
speciale primare şi gimnaziale; liceele; grupurile şcolare (în cadrul c rora func ioneaz  mai multe niveluri 
de educa ie), şcolile de arte şi meserii (profesionale), de maiştri, postliceale, institu iile de înv mânt 
universitar. 
Popula ia şcolar  pe niveluri de educa ie- persoane -  

 Niveluri de educa ie 
Anul şcolar 
2013/2014 

Anul şcolar 
2014/2015 

Total 390384 437330 
Înv mânt antepreşcolar (creşe) … 3337 
Înv mânt preşcolar 44773 45094 
Înv mânt primar şi gimnazial (inclusiv înv mântul 
special) 132768 136407 

  Înv mânt primar (inclusiv înv mânt special) 76538 80928 
  Înv mânt gimnazial (inclusiv înv mânt special) 56230 55479 
  Înv mânt primar şi gimnazial 130719 134315 
    Înv mântul primar 75702 80023 
    Înv mânt gimnazial 55017 54292 
  Înv mânt primar şi gimnazial special 2049 2092 
    Înv mânt primar special 836 905 
    Înv mânt gimnazial special 1213 1187 
Înv mântul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) 73672 71362 
  Înv mânt liceal 73070 70274 
  Înv mânt profesional 602 1088 
Înv mânt postliceal şi de maiştri 10288 10065 
Înv mânt superior (licen , master, cursuri postuniversitare, 
doctorat şi programe postdoctorale) … 171065 
  Înv mânt superior - licen  128883 125345 
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  Înv mânt superior - master, cursuri postuniversitare … 37711 

  Înv mânt superior - doctorat şi programe postdoctorale … 8009 
 
Personalul didactic pe niveluri de educa ie şi forme de proprietate- persoane -  

  
Anul şcolar 
2013/2014 

Anul şcolar 
2014/2015 

Total 25408 25189 
În înv mântul antepreşcolar (creşe) … 205 
În înv mântul preşcolar 2857 2959 
În înv mântul primar şi gimnazial (inclusiv înv mântul 
special) 

8259 8119 

  În înv mântul primar (inclusiv înv mântul special) 3521 3635 
  În înv mântul gimnazial (inclusiv înv mântul special)-secundar 
ciclul 1 

4738 4484 

În înv mântul primar şi gimnazial 7615 7463 
În înv mântul primar 3291 3384 
În înv mântul gimnazial secundar ciclul 1 4324 4079 
În înv mântul special primar şi gimnazial 644 656 
În înv mântul special primar 230 251 
În înv mântul special gimnazial 414 405 
În înv mântul secundar ciclul 2 5104 5037 
În înv mântul liceal 5104 5037 
În licee şi colegii teoretice 2604 2714 
În licee profil tehnic 1293 1164 
În licee profil resurse 106 91 
În licee profil servicii 565 533 
În licee profil artistic 234 252 
În licee cu program de educa ie fizic  şi sport 61 47 
În seminarii teologice 110 114 
În licee speciale teoretice 44 41 
În licee speciale tehnice - total, din care: 87 81 
În invatamantul postliceal şi de maiştri 167 179 
În şcoli postliceale 167 179 
În înv mântul universitar 9021 8690 

 
Personalul didactic - reprezint  persoanele fizice care sunt angajate în sistemul de înv mânt şi 

predau în cadrul procesului educa ional şi de instruire (cu norm  întreag  şi cu norm  par ial ). Fiecare 
cadru didactic se înregistreaz  o singur  dat , numai la unitatea şcolar  la care are func ia de baz  sau 
pred  num rul cel mai mare de ore didactice. 
Biblioteci pe categorii de biblioteci, la începutul anului  
- num r -  
Categorii de biblioteci  Anul 2014 Anul 2015 
Total 416 378 
Na ionale 4 3 
Ale institu iilor  
de înv mânt superior 

31 28 

Specializate 73 64 
Şcolare 307 282 
Publice 1 1 
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Biblioteca este institu ia, compartimentul sau structura specializat  al c rei scop principal este de 
a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colec ii de c rti, public ii periodice, alte 
documente specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora de c tre persoane fizice 
(utilizatori) în scop de informare, cercetare, educa ie sau recreere: în cadrul societ ii informa ionale 
biblioteca are importan  strategic . Sunt incluse bibliotecile proprietate public  şi privat . Se 
înregistreaz  în seriile de date numai unit ile de baz , care au func ionat în anul de referin . Tipurile de 
biblioteci sunt: na ionale, universitare, publice (jude ene, municipale, or şeneşti şi comunale), şcolare, 
specializate (ale institu iilor academice şi de cercetare, institu iilor publice centrale şi locale, institu iilor 
de cultur  şi culte, ale operatorilor economici, sindicatelor, ale altor organiza ii asociative).  

Biblioteca na ional  este parte integrant  a sistemului informa ional na ional care produce, 
înmagazineaz , organizeaz , pune în valoare şi difuzeaz  informa ii de interes public, local, na ional şi 
interna ional şi de ine colec ii de documente formate în timp şi dezvoltate permanent prin achizi ii, 
schimb interbibliotecar, dona ii şi, dup  caz, depozit legal na ional sau local. În num rul bibliotecilor 
na ionale este inclus  şi Biblioteca Academiei Române. 

Biblioteca universitar  este biblioteca aflat  prioritar în serviciul studen ilor, al cadrelor 
didactice şi al cercet torilor din universit i şi alte institu ii de înv mânt superior şi de cercetare care, în 
limitele regulamentului de organizare, poate func iona şi ca biblioteca public . 

Biblioteca public  - bibliotec  de tip enciclopedic pus  la dispozi ia unei comunit i. 
Biblioteca specializat  este destinat  în principal unei categorii de beneficiari sau colec ionari, cu 

prioritate, a unor tipuri de documente sau pentru a r spunde necesit ilor specifice organismului tutelar. 
Biblioteca şcolar  este organizat  în cadrul unei institu ii de înv mânt preuniversitar, care se 

afl  cu prec dere în serviciul elevilor şi al cadrelor didactice din institu ia respectiv  şi care, în limitele 
prev zute de lege şi regulamentul de organizare, poate func iona şi ca bibliotec  public .   

Volume existente in biblioteci pe categorii de biblioteci, la începutul anului 
- num r - 
Categorii de biblioteci  Anul 2014 Anul 2015 
Total 36952079 35272969 
Na ionale 19949367 19607189 
Ale institu iilor  
de înv mânt superior 

6931029 6408481 

Specializate 3628185 3300054 
Şcolare 5452626 4958500 
Publice 990872 998745 

Num rul volumelor existente în biblioteci reprezint  totalitatea c r ilor, broşurilor, colec iilor de ziare şi 
reviste cu minim 5 pagini şi materialele audiovizuale (casete cu benzi magnetice, discuri, diafilme şi alte 
materiale de bibliotec : h r i, grafice, reproduceri artistice etc.) înscrise în registrul de inventar al 
bibliotecii.  
Cititori activi la biblioteci pe categorii de biblioteci, la începutul anului- persoane - 
Categorii de biblioteci    2014  2015 
Total 452845 346188 
Na ionale 57861 45652 
Ale institu iilor  
de înv mânt superior 168483 82116 
Specializate 27121 16586 
Şcolare 146089 147826 
Publice 53291 54008 

 
Cititor (utilizator) este persoana fizic  care a împrumutat pentru acas  (sau a consultat în sediul 
bibliotecii) cel pu in o dat  într-un an calendaristic o carte, broşur  sau o alt  public ie apar inând unei 
biblioteci. 
Personalul angajat din biblioteci, la începutul anului 
- persoane -  
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  2014  2015 

Personalul angajat din biblioteci 1313 1238 

Activitatea sportiv ,  la începutul anului 
- num r -  
   2014 2015 
Num rul sec iilor sportive 963 911 
Sportivi legitima i 37660 36608 
Antrenori sportivi 1691 1695 
Instructori 1331 1303 
Arbitri 1403 1302 

Sursa: Ministerul Tineretului şi Sportului 
Sec iile pe ramuri de sport apar inând cluburilor publice şi private precum şi asocia iilor sportive, cuprind 
acele sec ii care s-au afiliat la federa iile na ionale sportive. 
Sportivii legitima i sunt acei sportivi afla i în eviden a federa iilor na ionale şi care particip  la sistemul 
competi ional organizat de c tre acestea. În rândul acestora nu sunt cuprinşi sportivii afla iî în eviden a 
comisiilor jude ene constituite pe ramuri de sport sau cei care practic  activit i sportive 
necompeti ionale. 
Num rul antrenorilor, arbitrilor şi instructorilor sportivi cuprinde persoanele care au o calificare 
recunoscut  de federa iile na ionale şi au desf şurat activitate în anul respectiv. Între anii 1852 - 1888 s-au 
înfiin at unele dintre cele mai importante institu ii culturale ale vremii, considerate şi în prezent repere ale 
vie ii culturale româneşti. Dintre acestea amintim: Teatrul Na ional, Universitatea, Conservatorul de 
Muzic  şi Declama iune, Filarmonica Român , Academia Român , Ateneul Român.La începutul anului 
2015, în Bucureşti erau deschise publicului 37 de muzee, din care amintim: Muzeul Na ional de Art  
înfiin at în anul 1948 în Casa Golescu, Muzeul de Istorie şi Art  al Municipiului Bucureşti ad postit în 
Palatul Şu u şi redat în circuitul public în anul 1959, Muzeul Satului înfiin at în anul 1936 de Prof. 
Dimitrie Gusti, Muzeul ranului Român înfiin at în anul 1990, Muzeul Na ional de Istorie Natural  
Grigore Antipa înfiin at în anul 1908, Muzeul Militar Na ional înfiin at în anul 1914, Muzeul 
Cotroceni.Tot aici, la începutul anului 2015, func ionau 46 de institu ii de spectacol, ocupând locul I în 
ierarhizarea na ional  şi concentrând peste 19% fa  de total institu ii din România. Din acestea, putem 
enumera: 24 teatre dramatice, 1 teatru de p puşi şi marionete, 2 teatre muzicale de estrad  şi operet , 4 
filarmonici şi orchestre simfonice, 11 ansambluri artistice, 1 orchestr  popular , 1 circ şi 2 opere. 
Institu ii şi companii de spectacole sau concerte pe categorii de institu ii, la începutul anului 
- num r - 
 2014 2015 
Total 44 46 
Dramatice (inclusiv sec iile de teatru) 21 24 
De p puşi şi marionete (inclusiv sec iile de teatru) 1 1 
Opere 2 2 
Muzicale de estrad  şi de operet  3 2 
Filarmonic  şi orchestre simfonice 4 4 
Orchestre populare 1 1 
Ansambluri artistice 11 11 
Circ 1 1 

 
Institu iile de spectacole şi concerte sunt: teatrele, filarmonicile, orchestrele şi ansamblurile artistice 
care au func ionat în anul de referin . Teatrele, filarmonicile, orchestrele şi ansamblurile artistice 
prezint  publicului spectacole dramatice, lirice, coregrafice, de divertisment, folclorice, de variet i, de 
circ, de p puşi sau marionete, precum şi concerte, indiferent de gen, sau orice alt tip de reprezenta ie în 
care interpret rile şi execu iile artiştilor interpre i sau executan i sunt prezentate direct publicului. În cazul 
când o institu ie de spectacol prezint  spectacole concomitent în mai multe s li sau când în aceeaşi sal  
prezint  alternativ spectacole în limbi diferite, personalul artistic se grupeaz  pe colective artistice. Dac  
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sub aceeaşi conducere administrativ  exist  colective artistice care dau spectacole în genuri artistice 
diferite sau limbi diferite, acestea se consider  ca fiind unit i artistice separate.  
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Generalit i 

Direc iile de ac iune prev zute în Programul de guvernare în domeniul agriculturii pentru anul 2015 
sunt: 
    Dezvoltarea agriculturii şi a satului românesc 
    - Creşterea competitivit ii agriculturii româneşti pentru a face fa  concuren ei pe pia a european  şi 
interna ional ; creşterea productivit ii agriculturii pentru a permite acoperirea necesarului de produse 
agroalimentare şi creşterea exporturilor, în special de produse finite 
    - Dezvoltarea sistemului de iriga ii, finalizarea infrastructurii primare de irigat (Canalul Siret - 
B r gan) şi reabilitarea sistemului de îmbun t iri funciare 
    - Stabilirea filierelor pe produse, altfel multe produse de calitate nu vor ajunge pe pia  sau se vor vinde 
la pre uri derizorii 
    - Revizuirea sistemului de impozitare şi combaterea evaziunii; pe termen mediu, stabilirea unei cote 
reduse de TVA la produse agroalimentare de baz , cu condi ia asigur rii spa iului fiscal necesar 
    - Încurajarea agriculturii de niş  (de exemplu, agricultura ecologic  şi produse tradi ionale) 
    - Dezvoltarea sectorului de producere a fructelor 
    - Crearea platformelor de preluare, sortare, condi ionare, p strare, ambalare şi analiz  a legumelor şi 
fructelor, precum şi func ionarea corect  a pie elor acestora 
    - Stabilirea fondului de creditare agricol  şi a celui mutual în agricultur  
    - Identificarea de m suri menite s  conduc  la dezvoltarea rolului economic al organiza iilor asociative 
din agricultur  
    - Reforma în domeniul cercet rii şi inov rii în agricultur ; elaborarea unui program na ional de 
cercetare-dezvoltare agricol  pe perioada 2014 - 2020, care s  fie în concordan  cu prevederile viitorului 
PAC 
    - Adoptarea de m suri care s  conduc  la comasarea terenurilor şi reducerea num rului de ferme şi 
exploata ii 
    - Revigorarea şi dezvoltarea zonei montane 
    - Identificarea de noi m suri de sus inere a tinerilor fermieri 
    - Adoptarea de m suri pentru stabilirea unei pie e funciare func ionale şi înfiin area unei scheme de 
creditare pentru achizi ia de terenuri 
    Fonduri europene 
    - Accelerarea absorb iei fondurilor europene. Este esen ial c  România s  reduc  la minimum sumele 
ce vor fi dezangajate în final. 
    - Negocierea unui buget european cât mai mare pentru agricultur  şi dezvoltarea rural  în perioada 
2014 - 2020 
    - Preg tirea şi negocierea Programului Na ional de Dezvoltare Rural  2014 - 2020; viitorul program va 
asigura identificarea priorit ilor reale ale mediului rural românesc şi concentrarea fondurilor doar pe 
proiecte din cadrul prioritar. 
    - Întreprinderea demersurilor necesare la nivel european pentru creşterea pl ilor directe, astfel încât s  
se reduc  decalajul fa  de statele membre vecine, dar şi s  conduc  la creşterea competitivit ii 
fermierilor români în ansamblul Uniunii Europene. 
Principalele institu ii care îşi desf şoar  activitatea în acest domeniu pe teritoriul municipiului 
Bucureşti sunt: Direc ia pentru Agricultur  a Municipiului Bucureşti i Agen ia de Pl ti şi 
Interven ie pentru  Agricultur  – Centrul Municipiului Bucureşti 
Direc ia pentru Agricultur  şi Dezvoltare Rural  Bucureşti        

Direc ia pentru Agricultura a Municipiului Bucuresti este serviciu public deconcentrat, aflat in 
subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ,care functioneaza in baza H.G. nr.751/2010 
modificata si completata cu H.G. nr.1187/2014. 

Cap.I  - AGRICULTURA  
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       Activitatea desf şurat  în cadrul institu iei s-a realizat în baza O.M.A.D.R. nr.2297/9.11.2015  
privind “ Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Func ionare a Direc iilor pentru Agricultur  
Jude ene şi a Municipiului Bucureşti“. 
       Directia pentru Agricultura a Municipiului Bucuresti este responsabila cu implementarea la nivelul 
municipiului Bucuresti a strategiei si a Programului de guvernare in domeniile agriculturii si productiei 
alimentare, imbunatatirilor funciare, precum si in domeniile conexe:conservarea si managementul durabil 
al solurilor si al resurselor genetice vegetale. 
        Mentionam ca potrivit prevederilor Legii nr.139/2014 activitatile de inspectii si cea fitosanitara au 
fost preluate de catre M.A.D.R si respectiv de Autoritatea Nationala Fitosanitara(activitatea in domeniul 
fitosanitar incepand cu data de 16.04.2015;activitatea de inspectii incepand cu data de 20.05.2015). 
Obiective generale asumate pe anul 2015  
          1. Asigurarea implement rii la nivelul municipiului Bucureşti a strategiei  şi a Programului de 
Guvernare în domeniul agriculturii, industriei alimentare si fitosanitar ; 
           2. Colaborarea cu Institu ia Prefectului Mun. Bucureşti (direc ii generale, organe de specialitate), 
cât şi cu alte institu ii publice; 
           3. Coordonarea activit ii de punere în aplicare a tuturor actelor normative care reglementeaz  
activitatea din domeniul agriculturii  si a industriei alimentare  cât şi a altor acte normative în vigoare, 
specifice domeniului de activitate; 
           4. Asigurarea integrit ii patrimoniului institu iei, cât şi utilizarea legal  a creditelor bugetare, în 
calitate de ordonator secundar de credite.  
 In  conformitate cu R.O.F-ul institu iei, în anul 2015 activitatea D.A.M.Bucuresti s-a desf şurat astfel: 
  1. Inspec ii 
 Pentru prima perioada a anului, pana la implementarea Legii nr. 139/2014 privind reorganizarea 
M.A.D.R si a unor institutii subordonate acestuia, la Compartimentul  de „ Inspec ii  de stat” s-au  
desfasurat urmatoarele activitati: 

Inspectii  in domeniul legume-fructe  
Controlul de conformitate privind respectarea standardelor de comercializare, sub aspectul 

modului de ambalare, etichetare şi depozitare a legumelor şi fructelor în stare proasp t  în pie ele 
agroalimentare, depozite angro, re ele comerciale, s-a efectuat  întocmindu-se 50 procese verbale de 
control; au fost aplicate 46 sanctiuni contraventionale in cuantum de 4600 lei. S-a colaborat cu Garda 
Financiar , Autoritatea Na ional  pentru Protec ia Consumatorului, Inspectoratul General al Poli iei şi 
Autoritatea Na ional  Sanitar Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor, în vederea identific rii şi 
elimin rii unor aspecte ce contravin normelor organiz rii comune de pia  în sectorul producerii şi 
comercializ rii legumelor şi fructelor. 
             S-a actualizat permanent baza de date a operatorilor economici din sectorul legume şi fructe 
proaspete, prin utilizarea Sistemului Informatic Na ional de Gestiune a Controalelor de Conformitate din 
sectorul-Legume Fructe Proaspete – SINCCLF. Lunar s-a raportat c tre M.A.D.R-autoritatea de 
coordonare, situa ia privind controalele efectuate la operatorii din sectorul legume fructe de pe raza 
municipiului Bucuresti. 

Inspectii in domeniul vie-vin 
 Conform legislatiei in vigoare, ,sunt controlati operatorii economici care comercializeaz  produse 
vitivinicole sub form  neîmbuteliat  ( vin de mas  vrac). Au fost verifica i un nr. de 35 operatori 
economici care comercializeaz  produse vitivinicole, din care au fost sanctionati 3   cu amenzi în valoare 
de 120000 lei. Au fost prelevate 48 probe pentru analize complete,asigurandu-se trimiterea în timp util a 
acestora, la laboratorul central pentru. controlul calit ii şi igienei vinului. Asigurarea actualiz rii bazei de 
date a  agen ilor economici care desf şoar  activit i de vânzare cu am nuntul a vinului de mas  în vrac, 
fiind înregistra i un nr. de 493 agen i economici, fiind vizate 800  documente de înso ire a produselor 
vitivinicole.Au fost eliberate 61 autoriza ii  pentru comercializare vin vrac.  
  Inspectii in domeniul industriei alimentare  

S-a urmarit respectarea modului de comercializare pe filiera cerealelor şi a  produselor din cereale 
conf. O.G nr. 12/2006 , Legii nr. 225/2006 cat şi respectarea modului de utilizare a s rii iodate la 
fabricarea pâinii şi a produselor de panifica ie, conform H.G. nr. 568/2002 rep.În aceasta perioada au fost 
verifica i un nr.de 20 operatori economici şi au fost aplicate un nr. de 5 sanc iuni contraventionale, în 
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valoare total  de 2500 lei.  Asigurarea întocmirii şi transmiterii c tre M.A.D.R a rapoartelor lunare 
privind controalele efectuate la operatorii economici din domeniul industriei alimentare. Inspectii in 
domeniul  organisme modificate genetic, conservarea solului şi  controlul fertilizan ilor. Inspectorii 
specializa i din cadrul Direc iei pentru Agricultur  a Municipiului  Bucureşti , au verificat permanent 
modul de cunoaştere si respectare a legisla iei de c tre produc tori, importatori, depozitari, comercian i şi 
distribuitori de îngr ş minte, conform Regulamentului (CE) nr..2003/2003 privind îngr ş mintele 
chimice, Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de ingr ş minte şi al îngr ş mintelor 
chimice pentru agricultura cat si Ordinul  M.A.D.R. nr. 94/2010. Inspectorii au verificat în aceasta 
perioada un numar de 3 operatori economici şi au prelevat 2 probe din loturile de îngr ş minte chimice 
ambalate , care au fost trimise la laboratoarele acreditate, pentru efectuarea de analize specifice. În urma 
verific rilor s-a constatat c  produsele analizate s-au încadrat în parametrii prev zu i în Regulamentul 
(CE) nr..2003/2003. Activitatea de implementare si inspec ii  în agricultura ecologic  s-a desf şurat, în 
cursul anului 2015,  in baza urm toarelor acte normative: O.U.G nr.34/2000, , H.G. nr. 131/2013,  
Ordinul M.A.D.R nr.181/2012 si Ordinul M.A.D.R nr.1253/2013 cu modific rile  şi complet rile 
ulterioare, cat şi în  baza Regulamentului C.E nr.834/2007, privind produc ia ecologic  şi etichetarea 
produselor ecologice, astfel:  

Identificarea şi inregistrarea produc torilor din agricultura ecologic ; informarea corecta şi rapida 
a agen ilor economici  cu privire la legisla ia privind produc ia de produse agro-alimentare ecologice in 
vederea stimul rii continue a produc iei ecologice.  
              Au fost inregistrate 220 fişe de înregistrare în agricultura ecologic , din care: 
            - 94 fişe de comercializare a produselor ecologice; 
            - 5 fişa de importator în agricultura ecologic ; 
            - 28 fişe de procesator în agricultura ecologic ; 
          - 84 fiş  de produc tor agricol în agricultura ecologic ; 
            -   4 fiş  de produc tor in acvacultura; 
            -   2 fise de inregistrare in agricultura ecologica,flora spontana; 
            -   3 fise de exportatori în agricultura ecologic . 

Verificarea, conform eşantionului transmis de M.A.D.R, a organismelor de inspec ie şi certificare, 
la un num r  de 23 operatori economici înregistra i în agricultura ecologic ,conform O.M.A.D.R 
nr.181/2012 şi 4 operatori economici conform H.G nr.131/2013, c rora li s-au aplicat sanc iuni 
contraven ionale în valoare de 20000 lei.  
           La verificarea în teren a operatorilor s-au constatat o serie de neconformit i, privind modul de 
etichetare al produselor ecologice c t şi lipsa unor formulare, cerute de legisla ia în vigoare, 
neconformit i transmise c tre MADR. 
           In toata perioada anului 2015 D.A.M. Bucuresti a colaborat  cu alte institutii cu atributii de control 
si anume : Garda Financiar , Autoritatea Na ional  pentru Protec ia Consumatorului, Inspectoratul 
General al Poli iei şi Autoritatea Na ional  Sanitar Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor, în vederea 
identific rii şi elimin rii unor aspecte ce contravin normelor organiz rii comune de pia  în sectorul 
producerii şi comercializ rii  produselor agroalimentare. 
                2.    Implementare politici si statistic  agricol   
            Asigurarea functionarii Re elei de Informa ii Contabile Agricole (R.IC.A), colectarea şi 
completarea chestionarelor RICA (Re eaua de informa ii contabile agricole) anual in baza planului de 
selec ie şi apoi transmiterea acestor chestionare la MADR, fiind completate şi verificate un nr. de 50 
chestionare RICA. 
S-a asigurat monitorizarea şi transmiterea zilnic  a pre urilor la legume- fructe de la Pia a de Gros.Datele 
au fost transmise c tre M.A.D.R (S.I.P.P.A.A),conform O.M.A.D.R nr. 445/2008, intocmindu-se 300 fise 
de transmisie. S-a urm rit întocmirea şi transmiterea lunar  c tre M.A.D.R a situa iei statistice privind 
raportul tehnic-operativ al activitatii zootehnice şi de procesare a produselor agricole de origine animala. 
S-a asigurat colectarea şi transmiterea la M.A.D.R a situa iilor operative şi statistice privind produc ia 
vegetal  realizat  pe trimestre, stadiul recolt rii legumelor şi fructelor proaspete, suprafe ele îns mân ate 
şi produc iile ob inute  la plantele medicinale în anul 2015, estimarea produc iei agricole la  principalele 
culturi, suprafe ele şi produc iile realizate la culturile de flori în câmp şi sere, pre urile minime şi maxime 
la principalele produse agroalimentare practicate în pie ele municipiului Bucureşti, suprafe ele 
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îns mân ate şi produc iile ob inute la legumele din camp şi spa ii protejate, situa ia statistic  a terenurilor 
la data de 31 decembrie 2015. S-a efectuat centralizarea şi transmiterea la M.A.D.R a formularelor 
statistice AGR 2A privind suprafa a îns mân at  în anul 2015, a formularelor statistice AGR 2B privind 
suprafa a recoltat  şi produc ia ob inut  în anul 2015, programul produc iei vegetale  pentru anul 2016 şi  
balan a suprafe elor agricole. În cadrul Comisiei tehnice de evaluare a Municipiului Bucureşti pentru 
aplicarea Legii nr.9/1998, a Legii nr. 290/2003 şi a Legii nr. 393/2006, au fost  verificate, calculate şi 
întocmite rapoarte de evaluare pentru un num r de 8 dosare. În conformitate cu legisla ia în vigoare 
privind proprietatea asupra fondului funciar, ca membru în comisia de aplicare a actelor normative 
specifice (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003) am participat la toate şedin ele din 
domeniu stabilite de Prefectura Municipiului Bucureşti rezolvând în cadrul comisiei municipale un num r 
de 15-20 dosare/şedin ( un total de aproximativ 180 dosare în anul 2015).  In cursul anului 2015 au fost 
eliberate conf. Legii nr.348/2003 un numar de 115 autorizatii de defrisare pentru nuc comestibil. In 
vederea obtinerii atestatului de producator de catre persoanele fizice,s-au eliberat 22 avize 
consultative,conf.prevederilor Legii nr.145/2014. S-au întocmit toate situa iile statistice solicitate de c tre 
M.A.D.R referitoare la cultivarea terenurilor agricole şi la stadiul lucr rilor agricole. Activitatea de 
implementare şi inspec ii in domeniul îngr ş mintelor s-a desf şurat în baza Legii nr.232/2010, privind 
regimul de import al mostrelor de îngr ş minte şi al îngr ş mintelor  şi R(CE)nr.2003/2003. In cursul 
anului 2015 s-au eliberat 16 certificate de abilitare  import ingrasaminte chimice din t ri din afara U.E. 
Conform prevederilor legale am transmis periodic la M.A.D.R, lista importatorilor abilita i , în vederea 
post rii pe site-ul ministerului. 

Program Guvernamental lapte-corn 
           Activitatea s-a desf şurat în baza O.U.G nr.96/2002 şi a Legii nr.16/2003 in cursul anului 2015 s-a 
eliberat 1 aviz  de participare la procedura de atribuire a contractului pentru programul guvernamental 
“Lapte-Corn” pentru preşcolari şi elevi,  pentru anul şcolar 2015-2016. Stimularea continua a productiei 
de produse traditionale, identificarea si inregistrarea producatorilor de produse traditionale; informarea 
corecta si rapida a agentilor economici  cu privire la legislatia privind productia de produse alimentare 
traditionale. In cursul anului 2015  s-a înregistrat 1 operator economic produc tor de produse tradi ionale 
si s-au eliberat 4 atestate. 
               Activitatea din domeniul fitosanitar 
          Organizarea inventarierii culturilor agricole prin efectuarea de controale  fitosanitare privind 
depistarea organismelor d un toare, specifice şi de sezon, în mod deosebit a celor de carantin . În acest 
sens au fost efectuate 35 controale fitosanitare. Efectuarea controalelor fitosanitare în spa iile de 
depozitare la produsele depozitate în vederea depist rii organismelor de d unare, paralel cu luarea 
m surilor ce se impun conform H.G. nr.563/2007 şi O.U.G nr.136/2000. În total s-au efectuat 68 de 
controale fitosanitare la produsele depozitate. S-a urm rit emiterea buletinelor de avertizare şi 
monitorizarea tratamentelor fitosanitare, fiind emise 24 avertiz ri pt. organismele d un toare specifice de 
sezon şi de carantin  fitosanitar . S-a monitorizat aplicarea prevederilor Legii 85/1995 şi OUG 41/2007 în 
scopul înt ririi capacit ii administrative fitosanitare şi transpunerii legisla iei şi armoniz rii cu 
reglement rile UE  privind plasarea pe pia  a produselor de protec ie a plantelor. S-au efectuat 40 
controale la produsele de protec ie a plantelor, în fitofarmacii şi distribuitorii en-gros. În conformitate cu 
Reg. CE 396/2005, cât şi a Planului Na ional de monitorizare a reziduurilor de pesticide din produsele de 
origine vegetal , s-a organizat prelevarea a 28 probe de de reziduuri de pesticide din plante şi produse 
vegetale, acestea fiind înaintate pt. analizare la Laboratorul Central pt. Reziduuri  şi Prod. de Protectie a 
Plantelor. A fost organizata monitorizarea inspec iilor fitosanitare conforn H.G. 563/2007 şi OUG 
136.2000, pentru prevenirea introducerii şi r spândirii organismelor d un toare de carantin , efectuîndu-
se 8 controale fitosanitare la importul produselor de origine vegetal . A fost efectuata monitorizarea şi 
completarea programului FitoExpert privind înregistrarea a 13 produc tori şi importatori de produse 
vegetale, s-au eliberat 13 documente fitosanitare şi vizat 39 de asrfel de documente. S-au eliberat un nr. 
de 102 certificate sanitare de export şi reexport. S-au efectuat 15 fise de monitorizare pentru organismele 
daunatoare de carantina si prelevat 26 probe, intocmit 16 fise de evaluare pentru organismele daunatoare 
monitorizate. Au fost eliberate 2 certificate de abilitare pentru importul de produse de protectia plantelor, 
Au fost intocmite 7 fise de inspectie pentru eliberarea certificatelor de comercializare a produselor de 
protectie a plantelor si s-au eliberat 7 certificate.De asemenea s-au  eliberat 2 atestate profesionale pentru 
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comercializare produse de protectie a plantelor si s-au intocmit 3 fise de inspectie pentru eliberarea de 
autorizatii pentru prestari servicii cu produse de protectie a plantelor.Totodata au fost eliberate 2 
autorizatii si  2 atestate profesionale pentru prestari servicii. S-au intocmit 2 procese verbale pentru 
prelevare probe din produse de protectie a plantelor si au fost  prelevate 3 probe. 
               
Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur  – Centrul Municipiului Bucureşti       

Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur  a luat fiin   prin Legea nr.1 din 16 februarie 
2004, este institu ia public  responsabil  cu gestionarea unor forme de sprijin destinate sus inerii 
agriculturii, finan ate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile de instituire a acestora. Agen ia 
are în structura 42 de centre jude ene cu personalitate juridic  prin care se asigur  executarea func iilor 
tehnice şi administrative în teritoriu. Politica Agricola Comuna (PAC) este una dintre primele politici 
comune ale Uniunii Europene, fiind fundamentata pe principiile pietei unice, preferintei comunitare 
(favorizarea consumului de produse originare din Uniunea Europeana) si al solidaritatii financiare 
(masurile comune sunt finantate dintr-un buget comun). PAC este constituita din doi piloni – pilonul 
organizatiilor comune de piata (masurile comune de reglementare a functionarii pietelor produselor 
agricole) si cel al dezvoltarii rurale – masurile structurale care vizeaza dezvoltarea echilibrata a zonelor 
rurale.  Din perspectiva resurselor financiare alocate acestei politici, PAC a detinut pentru o lunga 
perioada de timp unul dintre primele locuri în cadrul politicilor comunitare, dar reformele succesive au 
condus la o continua scadere a resurselor alocate (43% la suta din bugetul european în 2005 fata de 70% 
în 1984). 

În contextul negocierii viitorului cadru financiar al UE pentru perioada 2014-2020, este asteptata o 
dezbatere asupra structurii cheltuielilor în UE. Ponderea importanta detinuta de cheltuielile agricole în 
cadrul bugetului comunitar pot determina ca tema reformarii bugetului alocat  PAC sa devina una din 
mizele dezbaterii pe tema bugetului UE. Avand un potential agricol semnificativ, Romania considera 
ca PAC trebuie sa se fundamenteze in viitor pe un buget consistent, in contextul actual caracterizat de 
dificultati financiare si economice la nivel global, si pe mecanisme adaptate la necesitatile specifice ale 
noilor state membre, pentru a asigura securitatea alimentara, a satisface cerintele pietei europene si a 
atenua impactul posibilei liberalizari a comertului agricol mondial asupra agriculturii comunitare. Pentru 
a atinge obiectivele politicii agricole comune si pentru a finanta diversele masuri care intra sub inciden a 
sa, inclusiv dezvoltarea rurala, au fost instituite : Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) care  
finanteaza în contextul gestionarii comune între statele membre si Comunitate urmatoarele cheltuieli care 
vor fi efectuate conform legisla iei comunitare: restituiri la export pentru produsele agricole catre arile 
ter e; masurile de interven ie pentru reglarea pie elor agricole; pla ile directe catre fermieri în 
conformitate cu politica agricola comuna; contribu ia financiara a Comunita ii la masurile de informare si 
promovare a produselor agricole pe pia a interna a Comunita ii i în arile ter e; ajutorul de restructurare, 
ajutorul de diversificare, ajutorul suplimentar de diversificare i ajutorul tranzitoriu prevazute la articolele 
3, 6, 7, 8 i 9 din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui 
regim temporar de restructurare a industriei zaharului în Comunitatea Europeana; Fondul European 
Agricol de Dezvoltare Rurala, denumit FEADR, care  va finan a contribu ia financiara comunitara 
necesara programelor de dezvoltare rurala derulate în conformitate cu legisla ia comunitara privind 
sprijinirea dezvoltarii rurale 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a luat fiinta  prin Legea nr.1 din 16 februarie 
2004, este institutia publica responsabila cu gestionarea unor forme de sprijin destinate sustinerii 
agriculturii, finantate de la bugetul de stat în conformitete cu prevederile de instituire a acestora. 

Agentia are în structura 42 de centre judetene cu personalitate juridica prin care se asigura 
executarea functiilor tehnice si administrative in teritoriu. 

APIA are urmatoarele atributii principale: 
a) asigura derularea operatiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate; 
b) asigura verificarea cererilor de plata primite de la beneficiari; 
c) autorizeaza plata catre beneficiari în urma verificarii cererilor de plata sau îi instiinteaza pe acestia cu 
privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea solutionarii acestora; 
d) executa platile autorizate catre beneficiari; 
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e) tine contabilitatea platilor efectuate; 
f) urmareste încadrarea în fondurile alocate; 
g) asigura îndeplinirea cerintelor cu privire la informarea publica privind activitatile desfasurate; 
h) asigura desfasurarea în bune conditii a activitatilor economice, administrative, contabile, de personal si 
audit ale Agentiei; 
i) colaboreaza pentru îndeplinirea atributiilor specifice cu organele administratiei publice centrale si 
locale; 
j) pregateste si implementeaza prevederile privind mecanismele comerciale; 
k) elibereaza certificate de import si de export pentru produse agricole începand cu data intrarii în vigoare 
a Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import si de export pentru produse 
agricole; 
l) elaboreazasi implementeaza procedurile privind aplicarea sistemului de interventie pentru produsele 
agricole; 
m) este autoritatea publica responsabila cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare si Control; 
n) asigura managementul cotelor de productie de zahar si izoglucoza si gestioneaza 
contributiile aferente acestor cote; 
o) elaboreaza manuale de proceduri si metodologii în vederea implementarii  
corespunzatoare a atributiilor care îi revin; 
p) implementeaza si administreaza restitutiile la export si sistemul de garantii aferente restitutiilor; 
r) furnizeaza toate informatiile solicitate de Organismul coordonator al agentiilor de plati pentru 
agricultura, dezvoltare ruralasi pescuit; 
s) implementeaza sistemul de garantii pentru importul si exportul produselor agricole; 
s) realizeazasi întretine sistemul de identificare a parcelelor agricole. 
t) pregateste si implementeaza prevederile legale privind stocurile excedentare de zahar, produse 
zaharoase si alte produse agroalimentare, precum si cele referitoare la garantiile de eliminare de pe piata a 
cantitatilor excedentare de zahar.ulterioare, si a celor privind organizarea controlului preventive pentru 
operatiuni delegate. 
 Fondurile necesare in vederea desfasurarii activitatii Agentiei se asigura de la bugetul de stat prin 
bugetul MADR si prin finantare din partea Comunitatii. 
 Stiind acest lucru, este foarte important ca in desfasurarea activitatii sa se mentina criteriile de 
acreditare si instructiunile emise de Autoritatea de Management. Conditiile de acreditare sunt stipulate in 
Regulamentul Comisiei(CE) nr 885/2006 de stabilire a normelor comunitare detaliate pentru aplicarea 
Regulamentului Consiliului nr.1290/2005 privind acreditarea agentiilor de plati si a altor organisme. 
Conform articolului 6(1) al Regulamentului 1290/2005 agentiile de plati sunt departamente sau organisme 
care prezinta suficiente garantii ca: 
 - eligibilitatea cererilor si procedura de alocare a ajutoarelor precum si conformitatea cu regulile 
comunitare se verifica inainte de aurorizarea platilor; 

- se pastreza evidenta corecta si exhaustive a platilor; 
- se verifica legislatia comunitara; 
- documentele se depun in intervalul si in formatul stipulate de legile comunitare; 
- documentele sunt accesibile si pastrate sa asigure integralitatea, valabilitatea, lizibilitatea inclusiv 

pe suport electronic. A.P.I.A. 
Centrul Municipiului Bucuresti raspunde de realizarea strategiei Agentiei de Plati si Interventie 

pentru Agricultura la nivelul Municipiului Bucuresti, functionalitatea sa fiind asigurata in prezent de un 
numar de 17 angajati. 

Masura de „Acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui si a anumitor  
produse lactate în institutiile scolare” are drept principal obiectiv favorizarea consumului de lapte de 
catre copiii din institutiile scolare beneficiare, conform Regulamentelor (CE) nr. 1234/2007 art. 102, cu 
modificarile si completarile ulterioare, (CE) nr. 657/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 
nr. 1628/2008, (CE) nr. 885/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 96/2002 privind 
acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si 
privat,  precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
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Avand in vedere prevederile legale pentru furnizarea laptelui in institutiilor scolare, la nivelul 
APIA Centrul Municipiului Bucuresti,  au fost  depuse si aprobate: 
- 6 cereri de actualizare/adrese –an scolar 2015-2016 
- 6  cereri de plata pentru semestrul I, an scolar 2014/2015 = 1.579.828,95 lei (358.522,40 euro) 
- 6  cereri de plata pentru semestrul II, an scolar 2014/2015 = 1.931.132,23 lei (434.743,86 euro) 
Masura de acordare a „Ajutorului financiar în cadrul programului de incurajare a consumului de 
fructe în scoli  - distributia de mere” in baza prevederilor Hotararea de Guvern nr. 788 din 10 
septembrie 2014 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei 
valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor si a masurilor adiacente distributiei 
de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare 
la nivelul administratiei publice, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in 
scoli in anul scolar 2014-2015, au fost depuse si aprobate: 
- 6 cereri de actualizare/adrese –an scolar 2015-2016 
 

Privind “Ajutorul financiar comunitar si national acordat in sectorul apicol”, conform 
Regulamentelor (CE) nr. 1234/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, (CE) nr. 917/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare, (CE) nr. 885/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 
nr. 1050 din 11.dec.2013 pentru aprobarea Programului National Apicol pentru perioada 2014 - 2016, a 
normelor de aplicare, precum si a valorii sprijinului financiar, a fost depusa si aprobata: 
- 1 cerere de plata  pentru combaterea varoozei ,refacerea efectivului de familii de albine, achizitia de 
stupi, set de baza analize = 103.524,72 lei  

 Conform prevederilor OMADR nr. 1727/2014 si HG nr.880/2015 pentru “Ajutorul de stat 
pentru motorina utilizata in agricultura”, au fost depuse 14 cereri si aprobate: 
-12 cereri de motorina achizitionata cu acciza redusa pentru sectorul vegetal si  in valoare de 162319,94 
lei 

Pentru “Acordarea sprijinului financiar destinat finantarii programelor operationale ale 
organizatiilor de producatori din sectorul legume-fructe”, in baza Regulamentelor (CE) nr. 
1234/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, (CE) nr. 1580/2007, cu modificarile si completarile 
ulterioare, HG nr. 1078/2008, OMADR nr. 694/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au 
depus si aprobat un numar de 5 cereri, dupa cum urmeaza: 

- 1 cerere de plata finala a PO 2012-2014 pentru anul 2014 – 6.791.124,17 lei 
- 3 cereri de modificare a PO 2015-2017 pentru anul 2015 
- 1 cerere plata  conform Regulament UE nr. 1369/2015  in valoare de 2.016.516,76 lei 
Pentru “Aprobarea planurilor de recunoastere si acordarea sprijinului financiar destinat 

grupurilor de producatori din sectorul legume-fructe”, in baza Regulamentelor (CE) nr. 1234/2007, 
cu modificarile si completarile ulterioare, (CE) nr. 1580/2007, cu modificarile si completarile ulterioare si 
a  HG nr. 1078/2008, OMADR nr. 694/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,s-au depus si 
aprobat un numar de 8 cereri, dupa cum urmeaza: 

- 1 cerere de plata sem.II 2014, plan de recunoastere perioada 2012 – 2016 – 151.443,29 lei    
- 1 cerere de plata sem.I 2015, plan de recunoastere perioada 2012 – 2016 – 231.669,81 lei 
- 2 cereri de plata sem.II 2014, plan de recunoastere perioada 2012 – 2016 
 – 172.394,43 lei    
-  455.120,34 lei 
- 2 cereri de plata  sem I 2015, plan de recunoastere perioada 2012 – 2016 (1 cerere valoare 0, 1 

cerere inghetata ) 
- 2 cereri de modificare sem.I 2015, plan de recunoastere perioada 2012 – 2016 
Pentru masura privind „Administrarea cererilor de ajutor si a deconturilor justificative 

pentru Masura 2.1.5. – plati in favoarea bunastarii animalelor – pachetul a) – porcine”, conform 
Regulamentelor (CE) nr. 1698/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, (CE) nr. 1974/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, (CE) nr. 65/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, (CE) 
nr. 73/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, (CE) nr. 1120/2009, cu modificarile si completarile 
ulterioare, (CE) nr. 1122/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si a PNDR 2007-2013 al 
Romaniei versiunea X aprobata de catre Comisia Europeana conform Notificarii Ref. ARES (2012) 
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1490530 din 13.12.2012, Acordul cadru de delegare APDRP/APIA/ANSVSA nr. 
P86/A35/26431/12.07.2012, OMADR nr. 149/2012, OMADR/OMMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011, 
s-au depus si aprobat: 
 - au fost depuse 2 cereri de plata ( conform OMADR 43/2015) pentru perioada 16 iulie 2015 – 15 iulie 
2016, in suma totala solicitata de 402.096.60 euro. 
- au fost aprobate 3 cereri de plata ( conform OMADR 784/2013) pentru perioada 16 iulie 2014– 15 
iulie 2015, in suma totala de 2.207.908,15 lei (492.528,81 euro). 
-  a fost retrasa 1 cerere de ajutor ( conform OMADR 704/09.05.2014) pentru perioada 1 iulie 2014 – 
30 iunie 2015, in suma totala solicitata de 134.043,84 euro. 

Pentru masura privind „Administrarea cererilor de ajutor si a deconturilor justificative 
pentru Masura 2.1.5. – plati in favoarea bunastarii animalelor – pachetul b) – pasari”, conform 
Regulamentelor (CE) nr. 1698/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, (CE) nr. 1974/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, (CE) nr. 65/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, (CE) 
nr. 73/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, (CE) nr. 1120/2009, cu modificarile si completarile 
ulterioare, (CE) nr. 1122/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si a OMADR nr. 239/2012, 
OMADR nr. 264/2012, OMADR nr. 784/2013, OMADR nr.704/09.05.2014,OMADR nr. 
149/2012,OMADR nr.1438/2014, OMADR/OMMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011, Acordul cadru de 
delegare APDRP/APIA/ANSVSA nr. P86/A35/26431/12.07.2012, PNDR 2007-2013 al Romaniei 
versiunea X aprobata de catre Comisia Europeana conform Notificarii Ref. ARES (2012) 1490530 din 
13.12.2012,  s-au depus si aprobat: 

- 1 cerere de ajutor pentru perioada 16 octombrie 2014 -15 octombrie 2015,sesiunea 1 an 3 in 
valoare de :1.160.409,94 lei 

- 2 cereri de ajutor pentru perioada 01 iulie 2014 -30 iunie 2015, sesiune 2 an 1, in valoare de: 
2.690.339,20 lei. 

Total sume aprobate in 2015 pentru Masura 2.1.5. – plati in favoarea bunastarii animalelor 
– pachetul b) – pasari” :3.850.749,14 lei. 

Pentru solicitarea ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul 
meteorologic de seceta severa manifestat in perioada aprilie – septembrie 2015, in baza prevederilor 
O.U.G. nr. 45/2015, au fost depuse 15 cereri de solicitare din care: 

- 14 cereri au fost aprobate in valoare totala de 101.683,13 lei 
- 1 cerere a fost respinsa 
De asemenea, trebuie mentionat faptul ca in cadrul Compartimentului Masuri Specifice, au fost 

efectuate urmatoarele inspectii: 
1. Lapte in scoli: sem.I an scolar 2014-2015  nr.inspectii =6 solicitanti si 20 institutii scolare 

  -sem II an scolar 2014-2015 nr.inspectii= 6 solicitanti si 22 institutii scolare 
Total general:  nr.inspectii solicitanti/scoli =12/42 
 

2. Organizatia de producatori – S.C. HORTIFRUCT Total general:  nr. inspectii =11 
3. Masuri de prevenire si gestionare a crizelor –Retragere de pe piata a legumelor: Total 

general:  nr. inspectii =4 
4. Grupuri de producatori: Total general: grupuri de producatori   nr. inspectii =12 
5. Programul national apicol: Total general:  nr. inspectii =1 

La nivelul Centrului Municipiului Bucuresti cu privire la acordarea rentei viagere agricole, in 
conformitate cu Legea nr. 247/2005, Ordinul ministrului agriculturii, padurilor şi dezvoltarii rurale si al 
ministrului finantelor publice nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, 
OMADR nr. 104/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile 
proprietatii şi justitiei, precum si unele masuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, 
padurilor şi dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1272/26503/2005, OMADR nr. 
39/413/2012 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta 
viager  agricol " din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile propriet tii şi justi iei, precum şi 
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unele m suri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor şi dezvoltarii rurale si al 
ministrului finantelor publice nr. 1272/26503/2005, s-au vizat carnete pentru numar de 5.282 rentieri, in 
valoare de 5.933.229,37 lei (1.334.934,48 euro) si s-au primit cereri de modificari/completari aferente 
contractelor de arendare/instrainare, cereri de mostenitori pentru un numar de 857 rentieri. 
 În anul 2015, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centrul Municipiului Bucuresti 
s-au acordat din fondurile europene Fondul european pentru garantare in agricultura (F.E.G.A.), Fondul 
european pentru agricultura si dezvoltare rurala (F.E.A.D.R.) si de la bugetul national, plati în cadrul 
urmatoarelor scheme de pl i directe, ajutoare na ionale tranzitorii şi m suri compensatorii de 
dezvoltare rural :  
1.Schemele de pl i directe, ca mecanisme de sus inere a produc torilor agricoli, care se aplic  în 
agricultur  în perioada 2015 – 2020 sunt: 
- schema de plat  unic  pe suprafa ; 
- plata redistributiv ; 
- plata pentru practici agricole benefice pentru clim  şi mediu; 
- plata pentru tinerii fermieri; 
- schema de sprijin cuplat; 
- schema simplificat  pentru micii fermieri. 
2. Ajutoarele na ionale tranzitorii – ANT se acord  în domeniul vegetal şi zootehnic în limita prevederilor 
bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale.  
3. M surile compensatorii de dezvoltare rural  aplicabile pe terenuri agricole 
- pentru angajamente care încep în anul 2015:  
M sura 10 - Agro-mediu şi clim ;  
M sura 11 - Agricultura ecologic ;  
M sura 13 - Pl i pentru zone care se confrunt  cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice;    
 - pentru angajamentele aflate în desf şurare din anii anteriori: M sura 214 - Pl i de agro-mediu. 
4. Schemele de plat  pentru animale. 

Beneficiarii platilor directe în cadrul schemei de plata unica pe suprafata pot fi persoanele fizice 
sau juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata, în calitate de proprietari, arendasi, 
concesionari, asociati administratori în cadrul asociatiilor în participatiune, locatari sau alte asemenea.-
Arendatorul, concedentul si/sau locatorul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat, 
concesionat si/sau închiriat.  

Conform art. 8 din O.U.G. nr. 3/2015, pentru a beneficia de pl ile directe prev zute mai sus 
fermierii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

     a) s  fie înregistra i în Registrul unic de identificare, administrat de APIA; 
     b) s  depun  cerere unic  de plat  în termen; 
     c) s  exploateze un teren agricol cu o suprafa  de cel pu in 1 ha, suprafa a parcelei 

agricole s  fie de cel pu in 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, 
pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafa a parcelei agricole trebuie s  fie de cel pu in 0,1 ha şi/sau, dup  
caz, s  de in  un num r minim de animale. Pentru culturile de legume cultivate în sere şi solare, pentru 
care se acord  sprijinul prev zut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafa a minim  a exploata iei este de 0,3 ha; 

     d) fermierii persoane fizice care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plat  au 
primit pl i directe de peste 5.000 euro potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) pot dovedi calitatea de fermier 
activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3); 

     e) fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plat  în anul anterior 
depunerii cererii, cuantumul estimat al pl ii dep şind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de 
fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3); 

     f) s  declare toate parcelele agricole, precum şi zonele de interes ecologic prev zute la art. 
20 alin. (1); 

     g) s  declare la depunerea cererii unice de plat  datele de identificare şi de contact 
actualizate şi s  notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la 
modificare; 
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     h) persoanele juridice trebuie s  notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu 
privire la modific rile ap rute în înregistr rile de la Oficiul Na ional al Registrului Comer ului privind: 
administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate; 

     i) orice modificare a datelor declarate în cererea unic  de plat  şi în documentele 
doveditoare survenit  în perioada cuprins  între data depunerii cererii şi data acord rii pl ii se comunic  
în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA; 

     j) s  înscrie, sub rezerva aplic rii sanc iunilor prev zute de Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modific rile şi complet rile ulterioare, date reale, complete şi perfect valabile în 
formularul de cerere unic  de plat  şi în documentele anexate acesteia privind lista suprafe elor şi/sau 
efectivele de animale; 

     k) s  fie de acord ca datele din formularul de cerere unic  de plat  s  fie introduse în baza 
de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în vederea calcul rii 
sumelor de plat  şi transmise autorit ilor responsabile în vederea elabor rii de studii statistice şi de 
evalu ri economice, în condi iile Legii nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circula ie a acestor date, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

     l) s  fie de acord ca datele personale, datele înscrise în cererea unic  de plat  despre 
suprafe ele şi animalele din exploata ie s  fac  obiectul controalelor administrative încrucişate cu bazele 
de date ale altor autorit i publice cu competen e în gestionarea acestor tipuri de date; 

    m) s  respecte normele de ecocondi ionalitate prev zute la art. 93 şi anexa II din Regulamentul 
(UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploata ie; 

     n) s  prezinte la depunerea cererii unice de plat  sau a modific rilor aduse acesteia 
documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care con in zone de 
interes ecologic, precum şi a animalelor. Aceste documente trebuie s  fie încheiate înaintea depunerii 
cererii unice de plat  şi trebuie s  fie valabile cel pu in pân  la data de 1 decembrie a anului de cerere; 

     o) s  furnizeze toate informa iile solicitate motivat de c tre APIA în termenele stabilite de 
aceasta; 

     p) s  permit  efectuarea controalelor de c tre APIA sau de c tre alte institu ii abilitate în 
acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

     r) s  marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivat  cu aceeaşi 
cultur  cu a parcelei/parcelelor învecinate; 

     s) s  identifice, s  declare, s  delimiteze şi s  localizeze f r  echivoc parcelele agricole 
utilizate în aplica ia electronic  GIS, pus  la dispozi ie de c tre APIA, care permite prelucrarea datelor 
spa iale şi alfanumerice privind suprafe ele declarate, şi s  utilizeze datele cadastrale disponibile. 

O.M.A.D.R. nr. 620/2015 prevede pentru solicitan ii pl ilor în sectorul zootehnic: 
- s  respecte condi iile de eligibilitate şi specifice de acordare a sprijinului financiar 

pentruschemele de plat  în sectorul zootehnic şi s  respecte condi iile de acordare; 
- s  prezinte la depunerea cererii unice de plat  sau a modific rilor aduse acesteia, documentele 

generale şi specifice obligatorii pentru schemele de plat  din sectorul zootehnic; 
- s  respecte legisla ia comunitar  şi na ional  în vigoare cu privire la identificarea şi înregistrarea 

animalelor. 
Actele normative în baza carora s-a acordat ajutorul financiar pentru schemele/masurile de sprijin 

pentru platile directe sunt: 
 Ordonan a de Urgen  nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de pl i directe care se aplic  în 

agricultur  în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societ ile agricole şi alte forme de asociere în agricultur , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare; 

 Ordinul M.A.D.R. nr. 620 /2015 de aprobare a Formularului de cerere unic  de plat  2015;  
 Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015pentru stabilirea criteriilor de eligibilitate, condi iilor specifice şi a 

modului de implementare a schemelor de pl i  prev zute la art. 1, alin. (2) şi (3) din Ordonan a de 
urgen  nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de pl i care se aplic  în agricultur  în perioada 
2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societ ile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultur ,cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
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 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si 
plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începand cu anul 2007, si 
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de 
asociere în agricultura cu modificarile si completarile ulterioare; 

  Legea nr.139/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.125/2006 pentru 
aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în 
agricultura începand cu anul 2007, si pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind 
societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura;  

  Legea nr.1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie 
pentru Agricultura cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinul nr. 67 din 28.03.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii 
si dezvoltarii rurale nr. 246/2008; 

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de 
dezvoltare ruralasi Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, 
privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeanasi a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare 
desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si 
supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind 
stimularea absorbtiei 

 Ordinul MADR  nr. 36 din 22 februarie 2012 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul 
ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 
pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de  mediu în Romania.  

 Ordinul MADR/MMP nr. 30/147/2010 privind aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu în 
Romania.  

 Ordonanta nr.15/26  august 2009 privind unele masuri pentru accelerarea absorbtiei sumelor 
alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si prin Fondul European pentru 
Pescuit; 

 Hotararea nr. 1.029 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 279/2010 
privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a 
fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe; 

 Ordinul MADR nr.246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si 
a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe 
complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si 
zone defavorizate; 

 Ordinul nr.118/2009 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru modificarea si 
completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea 
modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea 
schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare în sectorul vegetal, pentru 
acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate; 

 Regulamentul de  punere in aplicare  (UE) nr. 564/2012 al Comisiei din 27 iunie 2012  de 
stabilire, pentru anul 2012, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de ajutoare directe 
prevazute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului 

 Ordinul nr. 187 din 5 august 2011pentru aprobarea cerintelor legale în materie de gestionare 
(SMR)  

 Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013; 
 Acordul cadru de delegare nr. P 74/13.10.2010 pentru implementarea Masurilor  privind platile 

compensatorii cuprinse în Axa II din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, 
încheiat între APDRP si APIA 

 Regulamentul (CE) nr.73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct 
in cadrul politicii comune  si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr.1782/2003; 
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 Regulamentul CE nr. 1121/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 
73/2009 ; 

 Regulamentul CE nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului nr. 73/2009 
în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control 
în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultura (abroga de la 1 ianuarie 2010 Regulamentul 
CE nr. 796/2004). 

 Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plata unica 
prevazute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului. 

 Ordinul MADR  nr. 127 din 7 iunie 2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului 
agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 

 Hotararea de Guvern nr. 1051 din 30 octombrie 2012 privind stabilirea pentru anul 2012 a 
cuantumului platilor camplementare care se acorda in agricultura in sectorul vegetal. 

 Ordinul MADR  nr. 225 din 9 octombrie 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului 
agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a 
conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si 
plati nationale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent 
masurilor de agromediu si zone defavorizate  

  Regulamentul (CE) nr.1290/2005 cu privire la finantarea politicii agricole comune cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 Regulamentul (CE) Nr. 484 din 9 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1975/2006 
privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce 
priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a ecoconditionalitatii în ceea ce priveste 
masurile de sprijin pentru dezvoltarea rurala 

 Regulamentul (CE) nr.1913/2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al 
euro în sectorul agricol si de modificare a anumitor regulamente, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 Regulamentul (CE) Nr. 885 din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce priveste autorizarea agentiilor de plati si a altor 
entitati precum si lichidarea conturilor FEGA si FEADR. 

 Ordinul MADR nr. 37/2012 privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe 
suprafata pentru anul 2012; 

 Ordinul MADR nr. 161 din 31.07.2012 pentru aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 
211 "Sprijin pentru zona montana defavorizata", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele 
decat zona montana" si 214 "Plati de agro-mediu" din Programul national de dezvoltare rurala 
2007 - 2013 precum si pentru nerespectarea eco-conbditionalitatii în cdrul schemelor de sprijin pe 
suprafata pentru Pilonul I aferente cererilor de plata depuse incepand cu anul 2012. 

 Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 776/2012 al Comisiei din 27.08.2012 privind 
avansurile care trebuie platite incepind cu 16 octombrie 2012 din platile directe enumerate in 
anexa I din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, de stabilire a unor norme comune 
pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de 
instituire a anumitor sisreme de ajutor pentru agricultori.  

 Regulamentul (CE) nr. 889/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului 
si de stabilire, pentru 2009, a plafoanelor bugetare, prevazute de Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 al Consiliului, pentru punerea în aplicare partiala sau facultativa a schemei de plata 
unica, a pachetelor financiare anuale ale schemei de plata unica pe suprafatasi a plafoanelor 
bugetare aplicabile platilor tranzitorii pentru fructe si legume si ajutorului specific, prevazute de 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009; 

 Regulament (UE) nr. 65 din 27 ianuarie 2011de stabilire a normelor de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveste punerea în aplicare a 
procedurilor de control si a ecoconditionalitatii în cazul masurilor de sprijin pentru dezvoltare 
rurala; 

 Ordin nr. 275 din 06.12.2011 pentru aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 211 
"Sprijin pentru zona montana defavorizata", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat 
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zona montana" si 214 "Plati de agro-mediu" din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-
2013 aferente cererilor de plata depuse începand cu anul 2011. 

 Hotararea de Guvern nr. 977/2012  privind stabilirea pentru anul 2012, a cuantumului platilor 
directe unice pe suprafata, a platilor separate pentru zahar si a platilor specifice pentru orez, care 
se acorda în agricultura în sectorul vegetal 

 Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005  privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul 
European  Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 Ordinul M.A.D.R. nr. 273/20.02.2014 de aprobare a formularului de cerere unica de plata pe 
suprafata 2014; 

 Regulamentul (CE) NR 65/ 27.01. 2011  privind punerea in aplicare a procedurilor de control si a 
ecoconditionalitatii in cazul masurilor de  sprijin pentru dezvoltare rurala 

 Ordinul 187/2014 pentru aprobarea cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind 
mediul,sanatatea publica,sanatatea animalelor si sanatatea plantelor in vadrul schemelor si 
masurilor de sprijin pentru agricultori in  Romania. 
Prin intermediul IPA-Online, un solicitant de plati directe are posibilitatea de a realiza 

electronic/online operatiunea de digitizare a parcelelor si de completare a declaratiei de suprafata. Singura 
conditie necesara este ca solicitantul sa aiba acces la Internet si sa aiba un browser de Internet instalat pe 
un calculator (centrele APIA, la sediul societatii, la domiciliul personal, la sediul primariilor, etc), 
introducandu-se adresa: http://lpis.apia.org.ro.  

In perioada 16-20 martie 2015 a fost stabilita programarea fermierilor in vederea depunerii 
cererilor SAPS Campania 2015. 

In luna aprilie 2015 au fost informati fermierii in legatura cu programarea acestora in vederea 
depunerii cererilor SAPS Campania 2015 si au fost primite 37 de cereri de sprijin pe suprafata, cu 
suprafata solicitata de 136.93 ha. 

In data de 27.04.2015 au fost autorizati la plata 8 fermieri ce solicitau sprijin AMP4 Plati 
agromediu Pachet4 (culturi verzi) pentru suma de 8836,22 lei. 

In luna mai au fost primite 230 de cereri unice de plata, cu suprafata solicitata de 1140.18 ha, in 
luna iunie au fost primite 360 de cereri unice de plata, cu suprafata solicitata de 8217 ha si in luna iulie au 
fost primite 17 cereri unice de plata, cu suprafata solicitata de 220,71 ha. 

Au fost efectuate verificari ale dosarelor primite, au fost completate formulare de modificare 
M1(50), M2(24) si M3(7).Acestea au fost introduse in aplicatia IPA On-line. 

Au fost intocmite si transmise solicitari de clarificare pentru suprapuneri/supradeclarari si au fost 
scanate si transmise catre centrele judetene APIA (31 centre) un numar de 19 dosare ce au fost 
esantionate pentru verificarea conditiilor de agromediu-cosit si un numar de 36 dosare pentru 
diversificare. 

Deasemenea, au fost primite de la centrele judetene un numar de 49 de rapoarte de control Anexa 
17. In urma analizei acestora, s-au intocmit formulare S1 si s-au transmis 8 notificari catre fermieri. 

In perioada 01.08.-13.08.2015 a avut loc evaluarea Centrului Municipiului Bucuresti de catre 
Curtea de Conturi a Romaniei –Autoritatea de audit privind respectarea criteriilor de acreditare –
respectarea masurilor de delegare Axa II PNDR 

In luna august 2015 au fost efectuate verificari ale dosarelor primite, au fost intocmite 12 
formulare S1 ce au fost introduse in aplicatia IPA On-line. 

Au fost intocmite si transmise solicitari de clarificare pentru suprapuneri/supradeclarari si au fost 
scanate si transmise catre centrele judetene APIA (12 centre) un numar de 12 dosare. 

Deasemenea, au fost primite de la centrele judetene un numar de 3 de rapoarte de control Anexa 
17. In urma analizei acestora, s-au intocmit formulare S1 si s-au transmis 3 notificari catre fermieri. 

In luna septembrie 2015 au fost efectuate verificari ale dosarelor primite, au fost intocmite 20 
formulare S1. Acestea au fost introduse in aplicatia IPA On-line. 

Au fost intocmite si transmise solicitari de clarificare pentru suprapuneri/supradeclarari si au fost 
scanate si transmise catre centrele judetene APIA (2 centre) un numar de 2 dosare. 
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Activitatea de control teren  se efectueaza, conform prevederilor manualelor de proceduri, in 
colaborare cu centrele judetene APIA pe raza carora se afla terenurile solicitantilor. Astfel, au fost 
transmise dosarele necesare efectuarii controlului pe teren (clasic/GAEC/SMR) pentru 17 dosare 
esantionate. Deasemenea au fost verificate cele  25 dosare selectate pentru control prin teledetectie. 

Au fost operate in baza de date cererile unice de plata sector zootehnic (13 cereri) si am inceput 
operarea cererilor unice de plata pe suprafata (doar 14 cereri deoarece aplicatia functioneaza cu 
dificultate). 

In luna octombrie 2015 au fost operate si verificate in baza de date cererile unice de plata pe 
suprafata, dupa cum urmeaza: 607 cereri unice, 38 formulare M1, 26 formulare M2, 12 formulare M3, 56 
formulare S1. Au fost transmise 3 dosare la APIA C.J. Olt, APIA C.J. Alba  si APIA C.J. Sibiu in vederea 
efectuarii controlului pe teren. 

De asemenea, in decursul anului 2015, APIA C.M. Bucuresti a colaborat cu Oficiul Judetean de 
Finantare a Investitiilor Rurale Bucuresti-Ilfov in vedere indeplinirea functiei delegate de supracontrol 
pentru masurile din Axa II-211, 212, 214 pentru un dosar cu terenul in judetul Ialomita. 

Au fost introduse documentele aferente Clauzei de revizuire pentru un numar de 42 de dosare si 
au fost autorizate la plata avansului Campania 2015 un numar de 519 dosare, reprezentand 80% din 
cererile unice de plata depuse. Pentru diferenta de 125 de dosare au fost analizate documentele si s-a 
efectuat controlul administrativ. 

In Campania 2015 au fost depuse un numar de 644 de cereri de sprijin pe suprafata, integral in 
sistem IPA ON LINE, pentru o suprafata utilizata de 9717,11 ha.  

Mentionam ca, desi a fost depus un numar mai mic de cereri unice fata de Campania 2014, se 
constata o crestere a  suprafetei solicitate cu aproximativ 450 ha. 



59 
 

 
 
Situatia autorizarilor si platilor in  anul 2015 se prezinta astfel: 
SAPS 

 C 2014 autorizat 2.131.058 lei/platit 2.131.033,75lei 
 C 2015 autorizat 1.458.584,7 lei/ platit 1.452.932,44 lei 

 
FEGA 

 2014 autorizat 3.583.966,19 lei 
FEADR 

 2014 autorizat 318.043,41 lei 
BN1 

  2014 autorizat 16.739,15 lei  
BN 

  2014 autorizat 458.638,41 lei 
 
 

O repartizare a sumelor autorizate la plata pe scheme de sprijin de catre APIA Centrul 
Municipiului Bucuresti - Serviciul Autorizare Plati in anul 2015 se prezinta astfel: 
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APIA Centrul Municipiului Bucuresti a autorizat la plata in anul 2015 un total de 39.234.740,97 

lei, in crestere fata de anul 2014 cand s-au autorizat la plata 37.934.961,30 lei.  
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Generalit i  
    Conform Programului de guvernare, politica de ap rare a Guvernului României în perioada 2013 - 
2016 va asigura elementele de continuitate strategic  pe dimensiunea NATO, UE şi a parteneriatelor 
strategice, în mod deosebit Parteneriatul strategic pentru secolul XXI cu SUA, va genera condi iile 
creşterii capacit ii opera ionale a for elor şi va asigura implementarea unui model de management al 
resurselor umane care s  permit  dezvoltarea motiv rii profesionale şi evolu ia în carier . Asigurarea 
ap r rii vie ii şi bunurilor în scopul îmbun t irii calit ii vie ii cet eanului în conformitate cu 
standardele Uniunii Europene,  reprezint   o  preocupare important  a institu iilor publice de la nivelul 
municipiului Bucureşti cu atribu ii în acest domeniu.  Aceste instu ii sunt: 
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „ Dealul Spirii ” al Municipiul Bucureşti. 
CADRU LEGISLATIV ÎN BAZA C RUIA FUNC IONEAZ  INSTITU IA: 

Organizarea, desf şurarea şi conducerea activit ilor se realizeaz  în baza urm toarelor prevederi 
legale: 

 Ordonan a nr. 88/30.08.2001 – privind înfiin area, organizarea şi func ionarea serviciilor 
publice comunitare pentru situa ii de urgen ; 

 Legea nr. 363/07.06.2002 – pentru aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 88/2001 privind 
organizarea şi func ionarea serviciilor comunitare pentru situa ii de urgen ; 

 O.G. nr. 25/21.04.2004 – pentru modificarea O.G. nr. 88/2001 – privind înfiin area şi 
func ionarea serviciilor publice comunitare pentru situa ii de urgen ; 

 O.G. nr. 21/15.04.2004 – privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen ; 
 Hot rârea nr. 1492/09.09.2004 – privind principiile de organizare, func ionare şi atribu iile 

serviciilor de urgen  profesioniste; 
 Ordinul nr. 370/28.09.2004 – pentru aprobarea structurii cadru a Regulamentului privind 

organizarea şi func ionarea inspectoratelor jude ene pentru situa ii de urgen ; 
 Ordinul nr. 360/14.09.2004 – pentru aprobarea criteriilor de performan  privind structura 

organizatoric  şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situa ii de urgen ; 
 Hot rârea nr. 1490/09.09.2004 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

func ionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen ; 
 Legea nr. 15/28.02.2005 – pentru aprobarea Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr. 21/2005 

– privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen ; 
 

 OBIECT DE  ACTIVITATE I INDICATORI DE PERFORMAN  CE CARACTERIZEAZ  
DOMENIUL DE ACTIVITATE: 

  Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov a fost înfiin at la data de 
07.01.2015 prin unificarea Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  „Dealu Spirii” al municipiului 
Bucure ti i a Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  „Codrii Vl siei” al jude ului Ilfov, în 
conformitate cu prevederile Ordonan ei de Guvern nr. 88 din 30.08.2000, aprobat  cu Legea 363 din 
07.06.2002, privind organizarea şi func ionarea Serviciilor Publice Comunitare pentru Situa ii de Urgen , 
modificat  i completat  prin Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 89 din 23.12.2014. Inspectoratul a 
fost organizat s  func ioneze pe principiile legalit ii, autonomiei, împ r irii administrativ - teritoriale, 
desconcentr rii şi descentraliz rii responsabilit ii, corel rii cerin elor şi resurselor, cooper rii şi 
solidarit ii. Activitatea inspectoratului a fost coordonat  de prefectul Municipiului Bucureşti în calitate 
de preşedinte al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situa ii de Urgen  i de prefectul jude ului 
Ilfov în calitate de pre edinte al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Ilfov. 

 OBIECTIVE GENERALE ASUMATE ÎN ANUL 2015: 
1. Creşterea nivelului de preg tire şi educare a popula iei în domeniul situa iilor de urgen ; 

 
Cap.II.   APĂRARE 
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2. Creşterea ponderii activit ilor pe segmentul aviz rii/autoriz rii în ceea ce priveşte 
reducerea obiectivelor puse în func iune f r  autoriza ie de securitate la incendiu şi a utiliz rii 
mijloacelor şi materialelor neomologate; 

3. Asigurarea opera iunilor de interven ie pentru protec ia şi/sau salvarea persoanelor în 
cazul producerii unor situa ii de urgen ; 

4. Men inerea în stare de operativitate a tehnicii de interven ie, utilajelor şi accesoriilor de 
interven ie, în scopul îndeplinirii misiunilor specifice; 
 
ACTIVITATEA DESF URAT  I PRINCIPALELE REALIZ RI DIN ANUL 2015: 

1. Creşterea nivelului de preg tire şi educare a popula iei în domeniul situa iilor de urgen  

Independent de activit ile de informare efectuate pe timpul controalelor şi men ionate în procesul 
verbal de control s-au efectuat 354 activit i de informare preventiv  şi 368 exerci ii de evacuare în caz de 
cutremur şi incendiu. 

Preg tirea în domeniul situa iilor de urgen , în anul 2015,  a fost desf şurat  în conformitate cu 
Planurile de Preg tire în domeniul situa iilor de urgen , aprobate prin ordin al Prefectului municipiului 
Bucureşti, respectiv al Prefectului jude ului Ilfov. 

Preg tirea în domeniul situa iilor de urgen  a reprezentan ilor institu iilor prefectului şi a 
personalului cu func ii de conducere şi atribu ii în domeniul situa iilor de urgen  din administra ia 
public  local  şi din servicii descentralizate şi deconcentrate, a fost realizat  în cadrul Centrului Zonal 
de  Preg tire de Protec ie Civil  Craiova din subordinea CNPPMSU Ciolpani. Aceasta a constat în 
cursuri de preg tire al personalului C.L.S.U. atât pentru reprezentan ii municipiului Bucureşti cât şi 
pentru cei ai jude ului Ilfov, organizate la Centrul Zonal de Preg tire de Protec ie Civil  – Craiova 
(primari + viceprimari), din num rul de 13 planificat, participând 4, respectiv din 62 planifica i, 
participând 4. 

Preg tirea primarilor de comune (jude  Ilfov) s-a desf şurat în semestrul I, în dou  serii (15-
19.06.2015 şi 22-26.05.2015), numai pentru ini iere. Preg tirea s-a desf şurat în cadrul Inspectoratului 
pentru Situa ii de Urgen  "Dealul Spirii" Bucureşti – Ilfov la sediul Grupului de Interven ie nr. 4 
(Otopeni, Calea Bucureşti nr. 226 C). Organizarea şi desf şurarea preg tirii a fost realizat  conform 
Programului unitar de preg tire în domeniul situa iilor de urgen , pe baza documentelor elaborate la 
nivel jude ean, în func ie de tipurile de risc identificate şi necesarul de preg tit. În semestrul II a fost 
continuat  activitatea de preg tire a primarilor de comune prin organizarea unei alte serii de preg tire (cu 
personalul care a absentat  în semestrul I), în perioada 14-18.09.2015, din num rul de 29 planifica i, 
participând 26.  

Totodat , preg tirea se desf şoar  şi în cadrul Centrului Na ional de Perfec ionare a Preg tirii 
în domeniul situa iilor de urgen  – Ciolpani  în cadrul cursurilor de formare inspector de protec ie 
civil /cadru tehnic cu atribu ii în domeniul ap r rii împotriva incendiilor, şefi servicii voluntare/private 
pentru situa ii de urgen  pentru reprezentan ii municipiului Bucureşti şi Ilfov la care au fost planifica i 
59, respectiv 3, şi au participat 37, respectiv 1.  

Personalul serviciului a desf şurat şi 16 Convoc ri organizate şi desf şurate în conformitate 
cu Planurile de Preg tire în domeniul situa iilor de urgen , aprobate prin ordin al Prefectului 
municipiului Bucureşti, respectiv Prefectul jude ului Ilfov, diferen iat pe tipuri de operatori economici, 
institu ii, competen e ale persoanelor participante (cadre tehnice/inspector de protec ie civil  - 
prestatori de servicii, şefii centrelor operative cu activitate temporar /inspector de protec ie 
civil /cadru tehnic cu atribu ii în domeniul situa iilor de urgen  operatorii economici ce au produs 
incendii în luna iulie 2015, respectiv  în luna august 2015, directorii unit ilor de înv mânt din 
jude ul Ilfov şi sectoarele 1-6 ale municipiului Bucureşti, personalul cu atribu ii în domeniul ap r rii 
împotriva incendiilor/ cadrele tehnice de la operatorii economici/ institu iile, care desf şoar  activit i 
cu deşeuri metalice. 

Preg tirea popula iei în domeniul situa iilor de urgen  s-a executat şi prin antrenamente, 
exerci ii, şi concursuri de specialitate – exerci ii de alarmare public  din cele 15 planificate, s-au. 
desf şurat 5 la nivelul municipiului Bucureşti, respectiv 19 planificate şi 11 desf şurate la nivelul 
jude ului Ilfov. 
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În cadrul comisiilor de examinare la absolvirea cursurilor, pentru ocupa iile din domeniul 
reglementat de IGSU la nivelul municipiului Bucureşti şi jude ului Ilfov  s-au desf şurat 22 
activit i. 

Activit ile de preg tire a elevilor desf şurate în cadrul Protocolului privind preg tirea în 
domeniul situa iilor de urgen  a copiilor, elevilor şi studen ilor din înv mântul na ional preuniversitar 
şi superior”, încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educa iei Na ionale nr. 
62170/9647/2013, a fost o alt  activitate preventiv  desf şurat  de personalul serviciului.                                         
În acest sens, men ion m c , în luna mai au fost desf şurate concursurile cercurilor tehnico-aplicative de 
elevi „Prietenii pompierilor” şi "Cu via a mea ap r via a" etapa pe municipiul Bucureşti şi jude ul Ilfov, 
la care au participat 43 de echipaje.  

În perioada 13-17.07.2015, a fost organizat , în municipiul Piteşti,  faza na ional  a Concursului 
cu tematic  de protec ie civil ,,Cu via a mea ap r via a", la care a participat şi 1 ofi er din cadrul 
SFEP, ca înso itor al echipajelor reprezentative.   

Activit ile de informare preventiv  au vizat şi domeniul protec iei civile prin organizarea cu 
ocazia “Zilei Protec iei Civile", a 13 activit i de informare preventiv  la care au participat 219 adul i, 
130 preşcolari, 1300 elevi; totodat  fiind distribuite materiale informative din cadrul campaniilor aflate în 
desf şurare. Totodat , 1 subofi er a participat la realizarea unui reportaj în parteneriat cu postul Kanal D 
şi Şcoala gimnazial  “I.G Duca”, dedicat zilei de 4 martie 1977.  

În luna februarie a fost demarat  Campania,,Nu tremur la Cutremur” pentru anul 2015, la 
nivelul Inspec iei de Prevenire, cu  urm toarele rezultate:  

    În perioada 06 – 10 aprilie 2015, în cadrul programului na ional demarat de c tre Ministerul 
Educa iei Na ionale "Şcoala Altfel - S  ştii mai multe s  fii mai bun!",  au fost organizate şi 
desf şurate activit i de informare preventiv , în unit ile şcolare, cadre de specialitate întâlnindu-se cu 
copiii şi personalul didactic din Bucureşti şi jude ul Ilfov, astfel: 

 
Nr. 
crt. 

UNIT I  DE  
ÎNV MÂNT 

TIPUL DE 
RISC 

NR. 
COPII

NR. 
ADULTI 

TOTAL:  18  
 

TOTAL:  participan i 
1538, din care: copii 1375 şi 163 
cadre didactice 
Total general participan i: 3076 

 
Cu ocazia zilei,,IUNIE –LUNA COPIL RIEI” în parcul Drumul Taberii, pentru copii cu vârste 

cuprinse între 4-6 ani, a fost organizat un punct de informare preventiv . La aceast  activitate s-au 
transmis atât celor mici cât şi p rin ilor m surile de prevenire şi stingere a incendiilor şi au fost efectuate 
activit i practice.  

Cu ocazia ZILEI DE 13 SEPTEMBRIE 4 cadre –s-au organizat puncte de informare preventiv  
şi concursuri de desene pe asfalt în Parcul Oraşului Otopeni. 

Cu ocazia zilei de 13 noiembrie, având dubl  semnifica ie, respectiv ”Ziua inform rii 
preventive” şi "Ziua Interna ional  pentru reducerea  dezastrelor", au fost organizate activit i de 
informare preventiv  în mari centre comerciale dar şi lec ii deschise în cadrul unit ilor de înv mânt, 
fiindu-le prezentate copiilor reguli de comportare înainte/pe timpul şi dup  producerea unei situa ii de 
urgen , totodat  desf şurându-se şi exerci ii de evacuare. De asemenea au fost prezentate materiale din 
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cadrul campaniilor “R.I.S.C. – Renun ! Improviza iile sunt catastrofale.” şi “Nu tremur la 
cutremur” dar şi activitatea cercurilor tehnico-aplicative destinate elevilor - “Prietenii pompierilor” – pe 
teme de prevenire a incendiilor - şi “Cu via a mea ap r via a”- pe teme de protec ie civil , astfel: 
      

Nr. crt. 
Activitatea desf urat (Punct 
de informare preventiv / lec ie 
deschis  

Locul 
desf ur rii 
(centru 
comercial/ unitate 
de educa ie) 

Num r estimat de participan i 

adul i tineri copii 

Total participan i 1137 1297 5642 
Total general 8076 

 
În acest an a fost continuat  Campania Na ional  de informare "RISC – Siguran a nu este un 

joc de noroc!", rezultate centralizate la nivelul Inspec iei de prevenire în anul 2016, fiind: 
 

Nr. activit i 
Nr materiale distribuite
(afişe, pliante)  

Num r participan i 

Adul i Elevi 

506 2490 
6106 44704 
Total participan i        50810 

 
Personalul serviciului desf şoar  şi activit i de planificare şi desf şurare a verific rii privind 

starea ad posturilor de protec ie civil  la popula ie, concretizat  în anul 2015, prin verificarea unui num r 
de 735 de ad posturi din totalul de 992. 

Activitatea de coordonare, îndrumare  şi verificare a modului de întocmire a planurilor de 
evacuare în situa ii de urgen  de la nivelul institu iilor/operatorilor economici,  s-a concretizat 
prin verificarea a 25 Planuri de evacuare, din care doar 9 au fost avizate. 

2. Creşterea ponderii activit ilor pe segmentul aviz rii/autoriz rii în ceea ce priveşte 
reducerea obiectivelor puse în func iune f r  autoriza ie de securitate la incendiu şi a 
utiliz rii mijloacelor şi materialelor neomologate 
 
Pentru neregulile constatate şi care nu au putut fi solu ionate pe timpul controalelor preventive au 

fost aplicate 14.808 sanc iuni contraven ionale principale din care  12.167 avertismente şi 
2.637 amenzi în cuantum de 9.185.202 lei. 

 
Media sanc iunilor aplicate pe inspectori a crescut în anul 2015 (197,44 sanc iuni/ inspector  din 

care: 162,23 avertismente/inspector şi 35,16 amenzi contraven ionale/inspector) fa  de anul 2014 (75 
sanc iuni/inspector  din care: 63 avertismente/inspector şi 12 amenzi contraven ionale/ inspector).  

Cuantumul total al amenzilor aplicate în anul  2015 (9.185.202 lei)  a crescut fa  de cel aplicat în 
anul 2014 (1.851.700 lei, din care 793.500 lei I.S.U.-C.V.-If şi 1.058.200 lei I.S.U.-D.S.-MB), iar media 
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cuantumului amenzilor aplicate a  în 2015 a crescut fa  de anul 2014 de la 1.493,3 lei/amend  (1.163,4 
lei/amend  I.S.U.-C.V.-If şi 1.896,4 lei/amend  I.S.U.-D.S.-MB) la 3.483,2 lei/amend  în anul 2015. 
 Num rul de deficien e constatate raportat la num rul de inspectori  în anul 2015 este de 
221,07 deficiente constatate fa  de 150,58  constatate în anul 2014. 

De remarcat pentru acest an este faptul c  timpul repartizat pentru control s-a dovedit a fi folosit 
cu eficien  de c tre cadrele inspec iei, neregulile identificate fiind cu preponderen  de ordin tehnic, iar o 
parte dintre acestea fiind solu ionate pe timpul controlului. Finalitatea activit ilor de îndrumare şi 
control desf şurate de inspectori, conform  standardelor de calitate şi cantitate atinse, este reflectat  
printr-o sc dere a num rului de incendii la gospod riile popula iei şi o creştere nesemnificativ  la 
institu ii şi operatori economici în anul 2015 fa  de anul 2014. 

Situa ia avizelor şi autoriza iilor de securitate la incendiu/de protec ie civil : 
S-au emis 589 avize şi 224 autoriza ii privind securitatea la incendiu, 89 avize protec ie civil  şi 4 

autoriza ii privind protec ia civil , iar 822 de cereri privind avizarea (749 securitate la incendiu şi 73 
protec ie civil ) şi 354 privind autorizarea (352 securitate la incendiu şi 2 protec ie civil ) au fost 
respinse. 

Situa ia grafic  comparativ  2014/2015 
a. Prevenirea incendiilor 

 
b. Protec ie civil  

 
Au fost emise 716 avize favorabile în vederea execut rii de transporturi deşeuri periculoase, 1 aviz 

la plan de urgen  intern ,  3 avize favorabile pentru planurile de evacuare în situa ii de urgen  şi 14 
acorduri pentru organizarea jocurilor cu articole pirotehnice, precum şi 3 acorduri (adrese) pentru 
comercializare articole pirotehnice categoria I. 

 
 În anul 2015 au fost emise urm toarele avize la servicii voluntare şi private pentru situa ii de 
urgen : 

o avize la servicii private pentru situa ii de urgen  (SPSU) proprii: 12 avize pentru 
înfiin are şi sector de competen  şi 1 aviz pentru desfiin are. 

o avize la servicii private pentru situa ii de urgen  constituite ca societ i comerciale (SPSU 
SC): 7 avize pentru înfiin are, 1 aviz pentru sector de competen , 6 avize pentru 
desfiin are la SPSU SC şi 15 avize pentru desfiin are a Forma iilor de Interven ie, Salvare 
şi Prim Ajutor din sectoare de competen  ale SPSU. 
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De asemenea, au fost efectuate 197 controale şi 209 verific ri, din care: 
o la SVSU - 32 controale tematice; 
o la SPSU proprii - 72 controale tematice inopinate; 
o la sectoare de competen  ale SPSU SC - 26 controale tematice inopinate; 
o la sedii ale SPSU SC - 18 controale tematice; 
o verific ri la ad posturi publice de protec ie civil  – 464 şi 32 sirene de alarmare 

În conformitate cu planurile de preg tire în domeniul situa iilor de ugen , aprobate prin ordine ale 
Prefectului Municipiului Bucureşti şi al Prefectului jude ului Ilfov, s-au desf şurat: 
 convoc ri semestriale de preg tire a şefilor SVSU, procent de participare la activit i: 55% 
 convoc ri semestriale de preg tire a şefilor SPSU, procent de participare la activit i: 67% 
 program de preg tire a membrilor din compartimentele de prevenire de la SVSU: 7 persoane, 

conform solicit rilor transmise de localit i. 
3. Asigurarea opera iunilor de interven ie pentru protec ia şi/sau salvarea persoanelor în cazul 

producerii unor situa ii de urgen  
    Programe: 
 Perfec ionarea concep iei de organizare, desf şurare şi conducere a ac iunilor de interven ie pe 

tipuri de situa ii de urgen  generate în func ie de riscurile identificate şi monitorizate la nivelul 
zonei de competen . 

  Pentru atingerea parametrilor acestui program, structurile operative din cadrul 
Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, au desf şurat în anul 
2015, activit i continue de preg tire tactic , exerci ii la obiectivele din zona de competen , 
recunoaşteri în teren la operatorii economici şi institu iile publice, scopul final fiind creşterea 
managementului interven iei în cazul producerii unor situa ii de urgen . 

În 2015, inspectoratul a intervenit la un num r de 81931 interven ii, din care 72400 
interven ii SMURD i 9531 alte tipuri de interven ii, printre care i incendii, înregistrându-se 
astfel o cre tere de 11,4 % a num rului de interven ii. Pe timpul interven iilor au fost asistate 
72973 persoane şi salvate 488 persoane (464 adul i, 24 copii) şi au fost salvate bunuri materiale 
în valoare de 108.628.856 lei. La un total de 81931 interven ii  s-au înregistrat o medie de 224 
interven ii pe zi 

 Asigurarea unui sistem informa ional flexibil şi coerent pentru cunoaşterea şi gestionarea 
permanent  a situa iei operative din zona de competen  prin elaborarea şi actualizarea 
documentelor operative de organizare, conducere, raportare, eviden  şi analiz  a situa iilor de 
urgen , folosirea eficient  a resurselor materiale si umane. 
 
În vederea îndeplinirii indicatorilor specifici au fost executate urm toarele: 

Reactualizarea componen ei Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situa ii de Urgen ; 
Reactualizarea Planului de Analiz  şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Bucureşti; 
Reactualizarea planurile de ap rare pe tipuri de risc (inunda ii, accidente aviatice, incendii de p dure, 
radiologic); 
Desf şurarea exerci iilor complexe de conducere, f r  ac iune în teren i a exerci iilor cu for e i 
mijloace în teren conform planific rilor existente.  
Întocmirea Planului Municipiului Bucure ti pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare gestion rii situa iilor de urgen  pe anul 2015; 
Întocmirea Planului de ap rare în cazul producerii unei situa ii de urgen  specifice provocate de 
cutremure i/sau alunec ri de teren la nivelul municipiului Bucure ti; 
 Întocmirea Planului Roşu de Interven ie la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov; 
Întocmirea Planului de m suri pentru înl turarea efectelor caniculei la nivelul municipiului Bucureşti 
în sezonul cald 2015; 
Întocmirea Planului de m suri pentru prevenirea şi eliminarea efectelor fenomenelor meteo 
periculoase generate de c deri de z pad , viscol, ger şi polei la nivelul Municipiului Bucureşti;  
Întocmirea Planului de activitate al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situa ii de Urgen  pe 
anul 2016; 
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Întocmirea Planurilor de activitate ale Grupurilor de Suport Tehnic pe tipuri de risc specific, pe anul 
2016; 
Reactualizarea Catalogului municipiului Bucureşti cuprinzând clasificarea operatorilor economici, 
institu iilor publice şi unit ilor administrativ teritoriale din punct de vedere al protec iei civile, în 
func ie de tipurile de riscuri specifice; 
Întocmirea Planului comun de interven ie a unit ilor MAI i MApN pentru limitarea i înl turarea 
efectelor dezastrelor pe teritoriul Municipiului Bucure ti i al Jude ului Ilfov 
Întocmirea Planului de urgen  Extern  CTE VEST; 
Întocmirea Planului de Urgen  Extern  CTE SUD; 
Întocmirea Planului de Urgen  Extern  CTE PROGRESU; 
ÎntocmireRegistrul de Riscuri i Capabilit i la nivelul Municipiului Bucure ti i al Jude ului Ilfov; 

Conducerea, coordonarea şi îndrumarea activit ilor de preg tire în domeniul medicinii de urgen  
şi a descarcer rii, asigurarea unui înalt profesionalism menit s  duc  la îndeplinirea ireproşabil  şi în orice 
condi ii a misiunilor. 

    În anul 2015, echipajele specializate din cadrul Serviciului Mobil de Urgen , Reanimare şi 
Descarcerare, au intervenit în 72400 cazuri, acordând asisten  medical  la 72973 persoane (67583 
adul i, 5390 copii), atfel: 

 

01.01.-
31.12.2015 

Interven ii 
SMURD 

Ajutor 
medical 
de 
urgen

Descarcerare 
accidente 
circula ie 

Asisten a 
Persoanelor 
(SMURD) 

Alte 
Situa ii 
de 
Urgen  
(SMURD) 

Actiuni de 
protectia 
comunitatilor 

Frecven a 
zilnic  

200 187 0,34 1,34 6,5 2,9 

Nr. interven ii 72400 68355 124 489 2367 1065 

Nr. pers. asistate 72973 71633 249 1030 26 21 

Adul i 67583 66358 233 933 25 18 

Copii 5390 5275 16 97 1 3 

În 2015, pe timpul interven iilor au fost asistate 72973 persoane (67583 adul i, 5390 copii), dintre care s-a 
acordat ajutor medical de urgenta, dupa cum urmeaz : 

 intoxica ii – 3417 persoane;  
 afec iuni cardiace – 2544 persoane;  
 traumatisme – 10384 persoane;  
 arsuri – 166 persoane; 
 bolnavi cu stop cardio-respirator resuscitat – 226 persoane; 
 diverse afec iuni asistate de SIAMUD – 44265 persoane.  
 bolnavi cu stop cardio-respirator neresuscitat, bolnavi g si i deceda i sau transport 

interclinic nemedicalizat – 3525 persoane;  
 ajutor medical de urgen  acordat la accidente circula ie – 3808persoane;  
 ajutor medical de urgen  acordat la accidente feroviare – 20 persoane.  
Timpul mediu de r spuns al S.M.U.R.D. a fost de 7:51 minute, iar timpul mediu de interven ie 
de 43:00 minute. 

4. Men inerea în stare de operativitate a tehnicii de interven ie, utilajelor şi accesoriilor de 
interven ie, în scopul îndeplinirii misiunilor specifice 

      Programe: 
Obiectivul principal al activit ii l-a constituit men inerea în stare de operativitate a tehnicii de 

lupt  şi asigurarea unei bune exploat ri a întregului parc auto-moto al inspectoratului. 
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 La aceasta data, inspectoratul nostru dispune de un parc auto constituit dintr-un nr. de 436 
autovehicule (din care 7 motociclete), grupate astfel: 

 366 (30 ca rezerva de inlocuire) alocate la drepturi de consum; 
 2 cu care asiguram logistic Serviciul Medical nr. 4 (alocate la drepturi de consum); 
 17 plus dotare (3 A.Sp.F.G.I., 2 A.Sp.N, 12 ASAS); 
 44 scoase din exploatare in vederea scoaterii din functiune (17) sau repararii (27); 
 1 autospeciala de transport scafandrii la interventie nealocata; 
 1 autospeciala de interentie si salvare de la inaltime nealocata; 
 5 motociclete de interventie urbana SMURD nealocate. 
 Executarea la timp si de calitate a reviziilor si repara iilor in atelierele proprii; 

 S-au executat un num r de 367 revizii tehnice (din 467 planificate) la autovehicule, verific ri 
tehnice la accesoriile psi şi revizii periodice la aparatele de respira ie. 

   Gradul de realizare pe anul 2015 este de 79%. 
Cauza nerealiz rii în propor ie de 100%, o reprezint  aprovizionarea dificil  cu unele 
subansamble sau piese de schimb auto, precum şi lipsa fondurilor financiare. 

 Efectuarea demersurilor necesare repar rii tehnicii de interven ie şi autovehiculelor de 
transport la DST - Bucureşti, BRTI –Dragalina sau operatori economici specializa i. 

                La DST - Bucureşti s-au executat un num r de 122 de revizii şi repara ii şi 157 Inspec ii 
Tehnice Periodice. 

     Gradul de realizare a programului pe anul 2015 este de 100%. 
   Pe ansamblu, starea tehnica si de intretinere a mijloacelor auto din dotarea inspectoratului, este 

buna, avand in vedere faptul ca din totalul de 368 autovehicule alocate la drepturi, 282 mijloace 
auto sunt in interventie, rezultand asadar un procent de 23,3 % mijloace auto scoase din 
interventie datorita defectiunilor tehnice. 

 Stabilirea concret  a necesit ilor inspectoratului pe linia exploat rii, între inerii si 
repar rii mijloacelor tehnice şi întocmirea programelor logistice anuale de cheltuieli materiale 
si servicii. 
S-a întocmit Proiectul programului logistic de resortul tehnic-utilaj pe anul 2015, avizat de 
eşalonul superior. 

        Gradul de realizare a programului pe anul 2015 este de 100%.                             
 Asigurarea necesarului de carburan i şi lubrifian i pentru parcul auto-moto. 

Categoria Planificat Executat Diferen a 

Autovehicule 2379367 litri 474442 litri 1904925 litri (80,06%) 

Motoutilaje 220995 litri 8532 ore 212463 litri (96,14%) 

Motopropulsoare b rci pneumatice 23400 ore 890,6 ore 22509 ore (96,19%) 

 CONCLUZII I PROPUNERI PRIVIND REMEDIEREA DEFICIEN ILOR ŞI ÎMBUN T IREA 
ACTIVIT II INSTITU IEI: 

 Reducerea substan ial  a volumului de documente, atât fixurile dar mai ales cele la ordin, ce 
trebuiesc realizate la nivelul subunit ilor i grupurilor, în vederea asigur rii timpului necesar 
particip rii ofi erilor de interven ie la programele de preg tire. 

 Înlocuirea echipamentului individual de protec ie cu uzur  avansat . 

 Realizarea i implementarea unui Ghid al carierei pompierilor militari la nivelul I.G.S.U., pe 
nivele de competente profesionale. 

 Crearea unui corp de instructori autoriza i i independen i de subunita i, pentru efectuarea 
evalu rii anuale i confirmarea competentelor la personalul operativ.  

 Interconectarea sediilor subunit ilor i grupurilor de interven ie cu sediul inspectoratului pentru 
diminuarea fluxurilor i circuitului documentelor i informa iilor. Informatizare in retea. 
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 Creşterea nivelului de dotare cu echipamente de comunica ii şi informatic  în vederea 
interoperabilit ii între for ele participante la interven ie, respectiv reducerea timpului de acces la 
informa ie; 

 Refacerea magaziilor de instruc ie cu materiale şi accesorii func ionale; 

 Reorganizarea zonelor de responsabilitate a grupurilor de interven ie pentru asigurarea 
func ion rii optime pe baza corel rii zonelor de responsabilitate cu amplasarea sediului grupului 
în interiorul zonei de responsabilitate proprie. 

 Continuarea demersurilor c tre e aloanele superioare pentru suplimentarea tatului de organizare 
al inspectoratului cu noi func ii, astfel încât unitatea s  poat  îndeplinii atribu iile specifice i 
scopurile propuse, având în vedere tendin ele de dezvoltare ale comunit ilor aflate în zona de 
competen , conform analizei înaintate la Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen . 

 Continuarea dezvolt rii proiectelor cu autorit ile administra iei publice locale cu scopul de a 
cre te nivelul de siguran  al cet enilor, prin dotarea cu tehnic  şi echipamente moderne destinate 
gestion rii situa iilor de urgen . 

 Planificarea si alocarea din timp a resurselor financiare necesare execut rii la timp si de calitate a 
reviziilor, ITP, repara ii curente, etc. 

 Executarea de activit i preventive corespunz toare tipurilor de riscuri identificate atât în 
municipiul Bucure ti cât i în jude ul Ilfov, în comun, inspec ia de prevenire si structurile 
operative. 

 Opera ionalizarea Centrului Municipal Integrat pentru Situa ii de Urgen  lucru care va asigura 
func ionarea Dispeceratului Integrat la nivelul Municipiului Bucure ti i al Jude ului Ilfov. 

 Identificarea solu iilor şi solicitarea de finan are în vederea asigur rii m surilor minime de 
p strare şi între inere a tehnicii de interven ie din dotare, prin construc ia unor garaje noi, dotarea 
atelierelor de repara ii cu piese i materiale precum i preg tirea personalului care încadreaz  
aceste ateliere în corelare cu tehnica nou achizi ionat . 

 Relocarea C.F.P.D.A.M.U. intr-un spa iu ce asigura standarde superioare desfasurarii activit ii, 
la sediul G.I. nr. 4 (Otopeni) si crearea unei platforme de preg tire in domeniul descarcer rii cu 
dotare completa (autospeciala DESC opera ionala, echipamente suplimentare si modele de 
mijloace de transport). 

 Luarea tuturor m surilor legale pentru ob inerea titlurilor executorii şi punerea în executare a 
acestora, potrivit legii, în vederea realiz rii crean elor şi a altor drepturi patrimoniale ale 
inspectoratului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 
 
 
 
Generalit i  

Politicile în domeniul apelor şi p durilor vor urm ri gestionarea durabil  şi eficient  a resurselor 
naturale în scopul creşterii beneficiilor economice ale popula iei, f r  periclitarea dreptului constitu ional 
la un mediu s n tos, asigurarea unui management durabil al apelor, inclusiv prevenirea riscului şi 
diminuarea efectelor calamit ilor naturale pentru creşterea gradului de siguran  a cet enilor şi 
asigurarea unui management durabil al p durilor şi al faunei cinegetice.  

- Apa Nova Bucureşti 
- Sistemul  de Gospod rire a apelor Ilfov-Bucureşti  
- Garda Forestier  Bucureşti 

 
1. Apa Nova Bucureşti  

 
Cadrul legislativ în baza cãruia func ioneazã  Administra ia Na ionalã „Apele   Române”  
 

Administratia Nationala „Apele Romane” este infiintata prin O.U.G. nr. 107/2002, modificata si 
completata prin Legea nr. 404/2003 si O.U.G. nr. 73/2005, in baza Legii Apelor nr. 107/1996 (cu 
modificarile si completarile ulterioare),ce transpune in legislatia romaneasca Directiva Cadru in domeniul 
apelor nr. 60/2000 a Uniunii Europene. 
Obiectul de activitate 

Administratia Nationala ,,Apele Romane” este Autoritatea Nationala care are drept scop aplicarea 
strategiei nationale in domeniul gospodaririi si valorificarii apelor, precum si gestionarea retelei nationale 
de masuratori hidrologice, hidrogeologice si de calitate a resurselor de apa ce apartin domeniului public. 
Administratia Nationala ,,Apele Romane” este institutie de interes public national, cu personalitate 
juridica romana, se afla sub autoritatea Ministerului Apelor si Padurilor, functioneaza pe baza de gestiune 
economica si autonomie financiara si isi desfasoara activitatea pe baza reglementarilor in vigoare.  

Administratia Nationala ,,Apele Romane” aplica strategia si politica nationala in domeniul 
gospodaririi cantitative si calitative a resurselor de apa, scop in care actioneaza pentru cunoasterea 
resurselor de apa, conservarea, folosirea rationala si protectia resurselor de apa impotriva epuizarii si 
degradarii, in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile, prevenirea efectelor distructive ale apelor, 
reconstructia ecologica a cursurilor de apa, asigurarea supravegherii hidrologice si hidrogeologice, 
implementarea prevederilor legislatiei armonizata cu Directivele Uniunii Europene in domeniul 
gospodaririi durabile a resuselor de apa si conservarea ecosistemelor acvatice si a zonelor umede.  

Pentru realizarea scopului, coordoneaza si raspunde de modul de folosire a resurselor de apa de 
suprafata si subterane pe ansamblul teritoriului tarii si de exploatare a lucrarilor de gospodarire a apelor si 
colaboreaza cu toti detinatorii altor lucrari construite pe ape sau in legatura cu apele.  

Administratia Nationala "Apele Romane" administreaza apele din domeniul public al statului si 
infrastructura Sistemului National de Gospodarire a Apelor, formata din lacuri de acumulare, diguri de 
aparare impotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de apa si alte lucrari specifice, precum 
si infrastructura sistemelor nationale de veghe hidrologica, hidrogeologica si de monitorizare a calitatii 
resurselor de apa aflate in patrimoniul sau, in scopul cunoasterii si a gestionarii unitare pe ansamblul tarii, 
a resurselor de apa de suprafata si subterane.  

Administratia Nationala “Apele Romane”, reprezentand administratorul si gestionarul unic al 
resurselor de apa din Romania, isi desfasoara activitatea in baza urmatoarelor principii: 

 Dezvoltarea durabila a utilizarii si valorificarii resurselor de apa; 
 Imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor oferite; 
 Corectitudine si promptitudine in asigurarea serviciilor; 
 Recuperarea costurilor si a platilor datorate poluarii mediului. 

 
Cap.III.   APE ŞI PĂDURI 
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Pentru realizarea scopului, coordoneaza si raspunde de modul de folosire a resurselor de apa de 
suprafata si subterana pe ansamblul teritoriului tarii si de exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor si 
colaboreaza cu toti detinatorii altor lucrari construite pe ape sau in legatura cu apele, prin cele 11 Directii 
de Ape bazinale si Sisteme de Gospodarire a Apelor la nivel local. 

S.G.A. Ilfov–Bucuresti, unitate aflata in subordinea Administratiei Bazinale de Apa Arges-Vedea 
din cadrul Administratiei Nationale “Apele Romane”, organizeaza, coordoneaza si raspunde de 
problemele de gospodarire a apelor din bazinele hidrografice Arges si Ialomita (incluzand si cursul 
superior al bazinului hidrografic Mostistea), aferente teritoriului adminsitrativ al Municipiului Bucuresti 
si judetului Ilfov, in contextul legislatiei de mediu specifice actuale, armonizata cu Directivele Europene 
in domeniul apelor, colaborand cu Autoritatile Publice Centrale, Consiliile Judetene, Consiliile Locale, 
utilizatorii de apa si Organizatii Nonguvernamentale. 
Obiectivele generale ale Administra iei Na ionale „Apele   Române” sunt : 

 Protectia, conservarea si restaurarea resurselor de apa de suprafata si subterane si a ecosistemelor 
acvatice, pentru atingerea starii bune a apelor. 

 Conservarea, dezvoltarea si protectia resurselor de apa, precum si asigurarea unei curgeri libere a 
apelor. 

 Protectia impotriva oricarei forme de poluare si de modificare a caracteristicilor resurselor de ap, a 
malurilor si albiilor sau cuvetelor acestora. 

 Refacerea calitatii apelor dr suprafata si subterane. 
 Conservarea si protejarea ecosistemelor acvatice. 
 Asigurarea alimentarii cu apa potabila a populatiei si a salubritatii publice. 
 Valorificarea complexa a apelor ca resursa economica si repartitia rationala si echilibrata a acestei 

resurse, cu mentinerea si ameliorarea calitatii si productivitatii naturale a apelor. 
 Apararea impotriva inundatiilor si oricaror alte fenomene hidrometeorologice periculoase. 
 Satisfacerea cerintelor de apa ale agriculturii, industriei, producerii de energie, a transporturilor, 

aquaculturii, turismului, agrementului su sporturilor nautice, ca si ale oricaror alte activitati 
umane. 

 Asigurarea exploatarii in siguranta a lucrarilor din infrastructura Sistemului de Gospodarire a 
Apelor, in vederea evitarii intreruperii serviciilor specifice de gospodarire a apelor si a unor 
calamitati cauzate de fenomene hidro-meteorologice extreme sau accidente la lucrari hidrotehnice. 

 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de gospodarire a apelor corespunzator cerintelor 
utilizatorilor si beneficiarilor de servicii specifice de gospodarire a apelor. 

 Implementarea directivelor si reglementarilor Uniunii Europene in domeniul apelor, conform 
Directivei Cadru a Uniunii Europene 60/2000. 

 Cresterea nivelului calitativ al serviciilor specifice de gospodarire a apelor (certificarea Sistemului 
de Management al Calitatii). 

 Mentinerea certificarii Sistemului Integrat de Management la nivelul   organizatiei SGA ILFOV-
BUCURESTI,   in conformitate cu cerintele standardelor ISO 9001 :2015, ISO 14001:2005 si 
OHSAS 18001:2008. 

 Implementarea si mentinerea unui Sistem de Control Intern/Managerial, prin implementarea 
standardului de management al riscurilor SR ISO 31000:2010 corelat cu Ordinul SGG 400/2015. 

 Angajarea conducerii la varf  in satisfacerea cerintelor  si implementarea de actiuni pentru 
imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului. 

 Comunicarea politicii in cadrul organizatiei si constientizarea tuturor angajatilor privind rolul 
acestora in realizarea politicii si obiectivelor, cunoasterea cerintelor de protectie a mediului si a 
obligatiilor in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale. 

 Evaluarea continua a satisfacerii cerintelor clientilor si preocuparea pentru indeplinirea acestora. 
 Conformitatea cu legislatia actuala privind protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca si 

cu alte cerinte aplicabile la care organizatia a aderat. 
 Imbunatatirea continua a performantelor de mediu si prevenirea poluarii in activitatile sale. 
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 Imbunatatirea continua a performantelor de sanatate si securitate ocupationala, asigurarea sanatatii 
si securitatii la toate locurile de munca prin minimizarea sau eliminarea riscurilor pentru intregul 
personal, prevenirea ranirii si imbolnavirii profesionale. 
Principalele activit i ale Administra iei Na ionale „Apele   Române” sunt: 

- Monitoring in vederea  evaluarii starii actuale a factorului de mediu “apa” (Monitoring  al subsistemului 
“ape curgãtoare de suprafa ã” – 2 sec iuni; Monitoring  al subsistemului “ lacuri naturale şi artificiale” – 2 
sec iuni; Monitoring al subsistemului “ ape subterane freatice” 7  sect de foraje reprezentative; 
Monitoring  al subsistemului “ ape uzate” –4  surse de poluare semnificative, Hidrometrie de exploatare 
pt lucrari gospodarire a apelor din administrare proprie si utilizatori de apa.) 
- Evaluarea starii de calitate a factorului de mediu “apa” si fundamentarea unei strategii de dezvoltare pe 
termen lung in domeniul apei (Contributie la realizarea planului de management bazinal (surse difuze de 
poluare – controlul poluarii in agricultura, raport privind stadiul realizarii alimentarii cu apa, a canalizarii 
si epurarii apelor uzate pt Municipiul Bucuresti, strategia de conservare a resursei de apa pt folosinte 
piscicole, Planul de gospodarire integrata a cantitatii si calitatii apei din bazin , Raport tehnic privind 
gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor subterane; Buletine trimestriale privind calitatea apelor de 
suprafata si subterane din Municipiul Bucuresti.) 
- Intarirea la nivel local a capacitatii institutionale si implementare legislativa in domeniul apelor 
(Implementarea legislatiei armonizata cu Directivele U.E., in domeniul gospodaririi durabile a resurselor 
de apa, conform Directivei Cadru a U.E. 60/2000.) 
- Constatarea abaterilor de la reglementarile stabilite si aplicarea de sanctiuni conf. prevederilor legislatiei 
in domeniul apelor (Asigurarea aplicarii prevederilor conform legislatiei armonizate cu Directivele U.E., 
in domeniul gospodaririi apelor prin controale si verificari la folosintele de apa                    ( respectarea 
conditiilor din autorizatiile de gospodarire a  apelor, intocmirea planurilor proprii de prevenire si 
combatere a poluarilor accidentale, monitorizarea unitatilor economice care utilizeaza si evacueaza 
substante periculoase si prioritar periculoase) ; Raport privind indeplinirea prevederilor programelor de 
etapizare pt realizarea masurilor de protectie a calitatii apelor ; Verificarea sesizarilor privind 
nerespectarea legislatiei din domeniul apelor ;) 
- Ameliorarea calitatii factorilor de mediu in zonele urbane (Aplicarea normativelor tehnice privind 
conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate evacuate de unitatile economice la standardele 
U.E; Avizarea si autorizarea proiectelor de alimentare cu apa, reabilitarea sistemelor de canalizare si 
statiilor de epurare pt Municipiul Bucurestii si unitatile economice, tinand cont de Programul de 
reactualizare a standardelor si reglementarilor tehnice privind constructia si exploatarea sistemelor de 
colectare si a statiilor de epurare a apelor uzate ; Avizarea lucrarilor hidrotehnice ce se executa pe ape sau 
au legatura cu apele si eliberarea autorizatiilor.) 
- Elaborarea strategiilor de protejare a cetatenilor impotriva calamitatilor naturale si accidentelor 
ecologice (Avertizare si realizare masuri de prevenire si combatere a efectelor inundatiilor prin lucrari 
proprii de gospodarire a apelor, amenajarea bazinelor hidrografice in scopul diminuarii inundatiilor si 
implementarea sistemului comunitar de comunicatii si informatii de urgenta pe linie de protectie civila- 
realizarea fluxului zilnic informational privind colectarea datelor de la lucrarile proprii si preluarea 
acestora in vederea luarii deciziilor la fenomene pericluoase ;Urmarire aplicare planuri de  aparare 
impotriva inundatiilor si a fenomenelor meteorologice  periculoase si acordarea de asistenta tehnica 
comitetelor locale de aparare in situatii deosebite.) 
- Administrare lucrari hidrotehnice (Intretinerea si repararea lucrarilor proprii de gospodarire a apelor; 
Organizarea si desfasurarea activitatii de urmarire in timp a comportarii constructiilor hidrotehnice din 
administrare.) 
 

2. Garda Forestier  Bucureşti 
Cadrul legislativ in baza careia functioneaza Garda Forestiera  Bucuresti;   

      Garda Forestiera  Bucuresti ca structura care functioneaza in subordinea Ministerului Mediului, 
Apelor si Padurilor, ca autoritate publica centrala care raspunde de silvicultura, are atributiuni specifice 
de implementare si de control pe raza administrativa a 6 (sase) judete si mun. Bucuresti. 
     Principalele acte normative in baza carora functioneaza si isi desfasoara activitatea Garda Forestiera  
Bucuresti sunt: 



73 
 

- Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiin area G rzilor forestiere, 
- H.G. nr.743/2015 privind organizarea si functionarea Garzilor forestiere 
- Legea nr 46/2008- Codul silvic republicata; 

    -    Legea nr. 171/2010- privind stabilirea şi sanc ionarea contraven iilor silvice 
    -   H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenien a, circula ia şi 
comercializarea materialelor lemnoase cu modificarile si completarile ulterioare 
     - H.G.  nr. 1076/23 septembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
    -  O.M. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instruc iunilor privind termenele, modalit ile şi perioadele de 
colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificarile si completarile ulterioare 
    - Ordin nr 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice 
si atributiile acestora  

     - Legile fondului funciar. 
Obiectivele de activitate si principale atributiuni : 

- asigurarea implementarii strategiei de dezvoltare a silviculturii, potrivit competen ei teritoriale; 
- efectueaza receptia lucrarilor de teren din cadrul lucrarilor de amenajare a padurilor pentru fondul 

forestier proprietate publica sau private. 
- monitorizarea activitatii de paza a terenurilor care apartin fondului forestier national si incheierea 

contractelor de prestari servicii silvice/administrare dintre detinatorii de padrui si ocoalele silvice 
autorizate 

- aprob  proiectele de regenerare a p durilor, ajutorare a regener rilor naturale, combaterea bolilor şi 
d un torilor forestieri şi de executare a lucr rilor de îngrijire şi conducere a arboretelor, elaborate 
de ocoalele silvice, 

- îndeplinirea atribu iilor prev zute de lege pentru lucr rile destinate sprijinirii proprietarilor de 
p duri, care, potrivit legii, sunt finan ate de la bugetul de stat 

- avizeaz , în vederea autoriz rii, persoane fizice sau juridice pentru certificarea lucr rilor de 
proiectare şi execu ie în vederea împ duririi, reîmp duririi, complet rii regener rilor naturale, 
între inerii culturilor forestiere şi îngrijirii arboretelor executate în fondul forestier na ional 

- avizeaz  lucr rile de prevenire şi combatere a bolilor şi d un torilor pentru terenurile forestiere, 
altele decât cele administrate prin structuri silvice, şi pentru vegeta ia forestier  situat  în afara 
fondului forestier şi dispun executarea acestor lucr ri 

- acord  consultan  de specialitate la solicitarea de in torilor sau proprietarilor de p duri şi de 
terenuri cu vegeta ie forestier  din afara fondului forestier 

- îndeplinirea atribu iilor ce decurg prin încheierea contractelor de gestionare a fondurilor de 
vân toare; 

- avizeaz  studiile de specialitate pentru gestionarea durabil  a vânatului 
- organizeaz  şi desf şoar  ac iuni de prevenire şi combatere a braconajului la vân toare; 
- exercit  controlul cu privire la respectarea prevederilor regimului silvic de c tre de in torii şi 

administratorii cu orice titlu de fond forestier şi a modului în care se aplic  legisla ia silvic  pentru 
administrarea vegeta iei forestiere din afara fondului forestier 

- controleaz  modul de respectare a normelor tehnice cu privire la proiectarea şi executarea 
lucr rilor de împ durire şi regenerare a p durilor, reconstruc ie ecologic , îngrijire şi conducere a 
arboretelor, alegerea şi aplicarea tratamentelor, evaluarea masei lemnoase, protec ia p durilor, 
controlul anual al regener rilor, prevenirea şi stingerea incendiilor, gospod rirea vegeta iei 
forestiere din afara fondului forestier, precum şi a altor norme care reglementeaz  regimul silvic; 

- execut  controale la toate structurile de administra ie silvic , indiferent de forma de proprietate 
asupra terenurilor forestiere, astfel încât fiecare administrator sau de in tor s  fie controlat cel 
pu in o dat  într-un interval de 2 ani; 

- controleaz  modul în care sunt realizate lucr rile de proiectare şi de execu ie pentru investi ii în 
fondul forestier sau pentru gestionarea durabil  a p durilor, finan ate de la bugetul de stat, surse 
extrabugetare sau cu garan ii guvernamentale; 
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- controleaz  modul în care este respectat  legisla ia cu privire la circula ia materialelor lemnoase şi 
execut  controlul instala iilor de transformat lemn rotund, al punctelor şi activit ilor de depozitare, 
prelucrare ori comercializare a produselor lemnoase, conform legisla iei în vigoare; 

- controleaz  modul de elaborare a actelor de constatare, stabilire şi evaluare a pierderilor provocate 
de calamit i şi de al i factori v t m tori, la lucr ri de regenerare, reconstruc ie ecologic  şi alte 
obiective de investi ii din fondul forestier; 

- controleaz  modul de aplicare şi respectare a regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase din 
fondul forestier na ional şi din vegeta ia forestier  din afara acestuia; 

 
     In anul 2015, conform obiectivelor cuprinse in cadrul Programului de Guvernare au fost organizate si 
desfasurate de catre Garda Forestiera Bucuresti urmatoarele activitati, actiuni si verificari dupa cum 
urmeaza : 

- Impadurirea terenurilor degradate cu finantare de la Administratia Fondului de Mediu  avand ca 
obiectiv marirea suprafetelor de fond forestier, prin infintarea de  plantatii in suprafata totala  57  
ha , amplasamentul acestora fiind in jud Teleorman. 

- Asigurarea protectiei autostrazilor si drumurilor nationale impotriva inzapezirilor prin infiintarea 
perdelelor forestiere de protective – S-a realizat intocmirea documentatiilor tehnico-economice 
pentru infiintarea a 480 ha perdele de protectie in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, 
Constanta si mun. Bucuresti 

- Cresterea suprafetei padurilor cu contracte de administrare / servicii silvice prin identificarea 
proprietarilor care detin fond forestier in proprietate si incheierea de contracte de prestari servicii 
silvice sau adminsitrare prin ocolalele silvice - pentru o suprafata totala de 350 ha; 

- Asigurarea integrit ii fondului forestier na ional si reducerea volumului t ierilor ilegale de arbori, 
avand ca obiectiv respectarea prevederilor legale privind aplicarea regimului silvic. In acest sens 
au fost efectuate un numar total de 45 controale tematice la detinatorii de fond forestier 
proprietate publica sau private sau controale de fond/partiale, volumul total de arbori taiati in 
delict fiind de 4265 mc, cu o valoare a pagubei de 2.132.234 lei;  Deasemenea au fost intocmite si 
inaintate catre organele de cercetare abilitate un numar de 11 denunturi sau plangeri penale. 

- Deasemenea conform prevederilor HG nr 470/2014 au fost efectuate un numar total  de 30 
controale si verificari la operatorii economici care introduc pe pia  lemn şi produse din lemn, 
astfel cum sunt defini i la art. 2 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obliga iilor ce revin operatorilor 
care introduc pe pia  lemn şi produse din lemn, care au obliga ia s  implementeze şi s  utilizeze 
pentru categoria materialelor lemnoase, aşa cum sunt definite în anexa la Legea nr. 46/2008 - 
Codul silvic, cu modific rile şi complet rile, un sistem "due diligence". Au fost aplicate un numar 
total de 17 sanctiuni contraventionale cu o valoare totala a amenzilor de 17.500 lei 

- Diminuarea circula iei şi comercializ rii materialelor lemnoase cu provenien  ilegal  avand ca 
obiectiv eficientizarea controlului privind circula ia şi comercializarea materialelor lemnoase. In 
acest sens au fost efectuate un numar total de 350 controale si verificari, la operatorii economici 
care desfasoara activitati de exploatare, prelucrare, debitare, depozitare, comercializare si export 
material lemons. Ca rezultat al actiunilor de control au fost constatate si aplicate un numar total 
de 242 sanctiuni contraventionale cu o valoare totala a amenzilor de 904.900 lei, fiind dispusa ca 
masura compelmentara si confiscarea cantitatii totale de 1288,32 mc material lemnos( cherestea, 
lemn foc, etc)  

    Aceste  activitatii si actiuni au fost organizate si desfasurate in cursul anului 2015, de catre Garda 
Forestiera Bucuresti, pe linia implementarii strategiei de dezvoltare a silviculturii  si a controlului 
respectarii regimului silvic, in conditii tehnice dificile tinand cont de numarul diminuat al personalului 
de control si implementare. 
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3. PRIM RIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 2015 
pentru realizarea obiectivului/direc iei de ac iune "Realizarea proiectelor de investi ii de alimentare cu 
ap , canalizare şi sta ii de epurare ape uzate or şeneşti în scopul implement rii directivelor europene în 
domeniul apelor, în vederea respect rii angajamentelor europene şi interna ionale în acest domeniu" 
cuprins în programul de guvernare. 
— prin Direc ia Utilit i Publice, Serviciul UIP Faza 2 Glina 
 „Finalizarea Sta iei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului 

colector Dâmbovi a (Caseta) în Municipiul Bucureşti". 
 Proiectul are incluse în prima etap  de programare, 3 contracte de lucr ri şi 3 contracte de servicii 
estimate a se finaliza la sfârşitul anului 2016. În afara acestor şase contracte este planificat şi un contract 
de consultan  financiar  pentru contractarea unei finan ri rambursabile externe, imprumut contractat 
pentru co-finan area proiectului. 
 Contracte de lucr ri. 
 În luna octombrie 2013, a fost semnat Contractul de Finan are cu o valoare total , f r  TVA, de 
921.512.402 lei. începutul anului 2013 s-a demarat procedura pentru achizi ia contractului de lucr ri CL1 
„Extinderea sta iei de epurare a apelor uzate şi construc ia incineratorului de n mol". Contractul s-a 
atribuit în data de 29.04.2014, dar au fost depuse contesta ii de c tre operatorii economici care au pierdut 
licita ia. În luna septembrie, unul dintre operatori a depus contesta ie la Curtea de Apel Bucureşti iar 
hot rârea a fost pronun at  în data de 24.11.2014. Prin aceast  decizie, Curtea de Apel Bucureşti a dispus 
anularea în parte a Raportului procedurii şi reevaluarea ofertelor. In urma deciziei CAB, prin care s-a 
dispus reevaluarea ofertei Asocierii Erbasu OTV, comisia de evaluare şi-a desf şurat activitatea de 
reevaluare a acestei oferte, iar raportul procedurii de atribuire a fost semnat de PG în data de 12.10.2015. 
Acest raport a fost contestat la CNSC de c tre ofertantul clasat pe locul 2, CNSC a pronun at decizia 
nr.1997/2015, prin care anuleaz  în parte raportul procedurii. împotriva acestei decizii CNSC, s-au 
înregistrat la CAB, plângeri din partea Asocierii FCC Construccion - Aqualia-Degremont, a Asocierii 
Erbaşu OTV şi a Autorit ii Contractante (PMB). In continuare, procedura de atribuire a acestui 
contract, este blocat  de aceste ac iuni în instan , în prezent, dosarele înregistrate pe rol fiind conexate 
şi aşteptându-se pronun area unei hot râri de c tre Curtea de Apel Bucureşti. Pentru contractul de 
lucr ri CL2 - „Construirea sistemului de drenare de la partea dreapt  a Casetei şi alte lucr ri la sistemul 
de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului şi Carol", valoarea total  este de 99.527.551,74 
lei. Contractul a fost semnat în data de 17.06.2014 şi este în derulare. Pentru contractul de lucr ri CL3 - 
„Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 şi B0)" atribuirea a fost f cut  în decembrie 
2015. Se aşteapt  aprobarea bugetului PMB în vederea semn rii contractului de c tre cele dou  p r i. 
 Contractele de servicii din proiect. Contractul de prest ri servicii CS1 - Asisten a Tehnic  pentru 
Managementul Proiectului Sta ia de Epurare a Municipiului Bucureşti, Glina - Faza II-a, împreun  cu 
lucr rile de reabilitare colectoare de ap  uzat  şi Caseta de ap  uzat  Dâmbovi a" a fost semnat în luna 
mai 2012 şi este în derulare. Contractul de servicii CS2 - Asisten  tehnic  pentru Supervizarea lucr rilor 
din cadrul Proiectului „Finalizarea Sta iei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de 
canalizare şi a canalului colector Dâmbovi a (Caseta) în Municipiul Bucureşti' are ca obiectiv asigurarea 
serviciilor de supervizare pentru implementarea contractelor de lucr ri tip FIDIC Galben (incluzând 
proiectarea lucr rilor fazele PT şi DE şi execu ia lucr rilor), pentru buna gestionare a contractelor de 
lucr ri şi finalizarea cu succes a proiectului. Contractul a fost semnat în data de 05.10.2015 şi în prezent 
se afl  în derulare. Contractul de servicii CS3 - "Servicii de audit al proiectului" a avut data de depunere 
a ofertelor în 14.11.2013. Contractul a fost semnat în data de 19.05.2014 şi este în curs de derulare. 
Contractul de lucr ri CL5 - reabilitarea Casetei de ap  uzat  Dâmbovi a/tronsonul Vitan Glina a fost 
înc rcat în SEAP şi aşteapt  validarea ANAP în vederea public rii în SEAP. Servicii de consultan  
financiar  specializat , pentru contractarea unei finan ri rambursabile externe pentru co-finan area 
proiectului "Finalizarea Sta iei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a 
canalului colector Dâmbovi a (Caseta)", precum şi monitorizarea şi raportarea informa iilor financiare 
c tre institu iile partenere - contractul a fost atribuit în data de 11.01.2016 şi s-a demarat procedura de 
semnare a contractului. Semnarea contractului se va finaliza dup  aprobarea bugetului PMB pe anul 
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2016. Contractele de lucr ri aferente etapei de programare 2014 - 2020 (CL4 si CL6, reabilitarea 
Casetei de ap  uzat  Dâmbovi a şi reducerea infiltra iilor în cartierele Cotroceni, Regina Maria şi 
Tineretului) sunt în faza de preg tire a documenta iilor de atribuire pentru procedurile de licita ii, 
estimate a se derula conform planurilor de achizi ii din Proiect. 
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M suri fiscal-bugetare cu caracter general 

În prezent, în toat  lumea se regândeşte raportul dintre eficien  şi echitate. S-au înregistrat 
preocup ri pentru politici economice care s  genereze o creştere economic  durabil  prin stimularea 
muncii, economisirii, investi iilor şi competitivit ii. În acelaşi timp, s-a urm rit reconstruirea şi 
consolidarea coeziunii sociale prin politici adecvate. Aceasta echivaleaz  cu asigurarea unei creşteri 
economice inclusive, concretizate într-o mai echilibrat  repartizare a veniturilor în societate. Astfel, se 
realizeaz  creşterea şi consolidarea clasei mijlocii - temelia social  a democra iei şi reducerea substan ial  
a polariz rii sociale din România. 
Institu iile care îşi desf şoar  activitatea în domeniul fiscal-bugetar la nivelul Capitalei sunt: autorit ile 
publice locale. 
   
Prim ria Municipiului Bucureşti 
 Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 2015 
pentru realizarea obiectivului/direc iei de ac iune "Gestionarea finan elor publice va fi caracterizat  prin 
predictibilitate, transparen , reguli şi proceduri clare în toate segmentele acestora, atât la nivel central, 
cât şi la nivel local" cuprins în programul de guvernare.   
— prin Direc ia Buget 
● execu ia bugetar  a municipiului Bucureşti pe anul 2015. 
 În anul 2015, totalul cheltuielilor au însumat 6.446,45 mil. lei, în creştere fa  de anul 2014.  

Gradul de absorb ie al veniturilor încasate este de 96,55%, ceea ce denot  o performan  ridicat  a 
activit ii de gestiune a fondurilor publice. 

Structura cheltuielilor totale de 6.446,45 milioane lei, efectuate în anul 2015, pe destina ii este  
urm toarea: 

 Pentru plata direct  a serviciilor publice municipale s-au consumat cca. 33,81% din totalul 
resurselor financiare ale contribuabililor, astfel:  

 o sprijinirea popula iei pentru plata energiei termice (RADET): 11,44% (cca. 737 milioane lei),  
 o sprijinirea popula iei pentru plata transportul public de c l tori (RATB): 7,99% (cca. 515 
milioane lei),  
 o sprijinirea s n t ii popula iei prin subven ionarea celor 19 de spitale: 3,93% (cca. 253 milioane 
lei),  
 o sprijinirea activit ilor cultural artistice, de cult, recreative şi sportive: 5,44% (cca. 351 milioane 
lei), 
 o paza şi ordinea public : 0,70% (cca. 45 milioane lei), 
 o  iluminatul public: 2,17% (cca. 139 milioane lei), 
 o între inere şi amenajare în parcuri, lacuri şi gr dini (inclusiv Gr dina Zoologic ): 1,17% (cca. 75 
milioane lei), 
 o igiena public  şi alte servicii de interes local: 0,97% (cca. 63 milioane lei). 

 Dezvoltarea comunit ii (investi ii) a ocupat  în anul 2015 o pondere de aproximativ 14 % din 
totalul cheltuielilor municipalit ii direc ionate în special c tre infrastructur  stradal /rutier , 
reabilitare şcoli gradini ie, s n tate şi nu în ultimul rând pentru obiectivele finan ate din  fonduri 
europene nerambursabile. 

 Protec ia mediului: a beneficiat de o alocare bugetar  nominal  de aprox. 101 milioane lei în 
creştere cu 33% fa  cu fondurile cheltuite în anul 2014. 

 Asisten  social : resursele publice utilizate pentru asisten  social  au înregistrat o creştere fa  cu 
cele din 2014 de aprox 2%, acestea fiind destinate pentru finan area hranei, medicamentelor şi 
ad posturilor pentru persoane defavorizate. Pe lâng  specificul nedorit al perioadei de recesiune, 
este evident  orientarea umanist  a preocup rii actualei administra ii. 

 Plata serviciului datoriei a fost efectuat  întocmai şi la timp, unul din efecte fiind p strarea 
ratingului municipiului în concordan  cu ratingul de ar . Nu în ultimul rând este de men ionat 
efortul bugetar din anul 2015, substan ial m rit fa  cu anii preceden i, urmare a vârfului datoriei 

Cap. IV – BUGETUL PUBLIC ŞI POLITICA ECONOMICĂ
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publice locale respectiv scaden a euroobliga iunilor 2005 pentru care s-au pl tit  2.220,1 mil lei. 
Ponderea serviciului datoriei publice în totalul cheltuielilor situându-se la peste 38% din totalul 
cheltuielilor Municipiului Bucureşti în anul 2015. 

 Cheltuielile de func ionare şi dezvoltare a aparatului Municipiului Bucureşti s-au men inut în 
limite comparabile ca procent cu acele capitale europene având peste 2 milioane de locuitori. 
Odat  cu debirocratizarea, nu trebuie uitat c  în cele 61 de entit i de interes local şi în aparatul de 
lucru al Primarului General şi CGMB au fost men inute locuri de munc  pentru aproximativ 
13.000  bucureşteni. 

 
— prin Direc ia Sisteme Informatice 
 Sunt postate pe site-ul institu iei: Proiectul de Buget Anual în vedera dezbaterii publice înaintea 
aprob rii de c tre CGMB; Bugetul aprobat; Situa ia pl ilor restante; Indicatorii execu iei bugetare; 
Situa ii financiare trimestriale/anuale. 

Prim ria  Sectorului 2 
1. Gestionarea finan elor publice (predictibilitate, transparen , reguli şi proceduri clare în toate 
segmentele acestora)  

 Implementarea ,,Aplicatiei software financiar contabilitate” 
Scurt  descriere: Aplica ie software care s  duc  la o mai bun  gestionare a resurselor  
financiare  
Buget alocat: Finan are de la buget in suma de 120 mii lei 
Stadiul şi procentul de realizare: 

Realizat 5% si anume:  
 Documenta ie de atribuire – Caiet de Sarcini; 
 Finan area a fost reportat   în anul 2016, deoarece nu s-a realizat procedura de 
achizi ie public . 

� Implementarea ,,Aplicatiei software executie bugetar ”. 
   Scurt  descriere: Aplica ie software care s  duc  la o mai bun  gestionare a resurselor  

financiare  
 Buget alocat: Finan are de la buget in suma de 80 mii lei 
Stadiul şi procentul de realizare:  

            Realizat 5% si anume:  
 Documenta ie de atribuire – Caiet de Sarcini; 
 Finantarea a fost reportat   în anul 2016, deoarece nu s-a realizat procedura de achizi ie 

public . 
 
Prim ria sectorului 4 

S-au luat m surile pentru asigurarea men inerii unui nivel ridicat al gradului de încasare a 
impozitelor şi taxelor locale, inclusiv amenzi. Astfel, asist m în anul 2015 la o cre tere a încas rilor fa  
de anul 2014, cu aproximativ 2,5 %. În anul 2015, au fost men inute protocoalele de cooperare cu 
urm toarele institu ii: 
Administra ia Fondului Imobiliar, încheiat în anul 2001; 
Direc ia Venituri Buget Local Sector 2, încheiat în anul 2010; 
S.C. POOL de asigurare împotriva dezastrelor natural S.A., încheiat în anul 2010; 
Serviciul Amenaj ri-Eviden  Parc ri, încheiat în anul 2011 i actualizat în 2014; 
Serviciul Telecomuica ii Speciale, încheiat în anul 2011; 
Direc ia Permise de Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor, încheiat în anul 2012; 
Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  – Direc ia General  de Finan e Publice a Municipiului 
Bucure ti, încheiat în anul 2013; 
Camera Executorilor Judecatore ti de pe lâng  Curtea de Apel Bucure ti, încheiat în anul 2013 i 
actualizat în 2014;  Poli ia Local  Sector 4, încheiat în anul 2013.   
  În anul 2015, au fost actualizate protocoale de cooperare cu urm toarele institu ii: Direc ia 
General  de Asisten  Social  i Protec ia Copilului Sector 4, actualizat în octombrie 2015; Camera 
Notarilor Publici, actualizat în noiembrie 2015; Direc ia pentru Eviden a Persoanelor i Administrarea 
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Bazelor de Date, actualizat în decembrie 2015; În anul 2015, au fost încheiate noi protocoale de cooperare 
cu urm toarele institu ii: ING Bank N.V. Amsterdam, încheiat în februarie 2015; Agen ia Na ional  de 
Cadastru i Publicitate Imobiliar , încheiat în iunie 2015; Oficiul Na ional al Registrul Comer ului, 
încheiat în august 2015; UNICREDIT Bank, încheiat în octombrie 2015 

Au fost promovate, îmbun t ite i implementate urm toarele modalit i de plat  la distan  a 
impozitelor i taxelor locale:  
- plata on-line a impozitelor i taxelor locale pe site-urile www.dgitl4.ro i www.ghiseul.ro. Astfel, în 
anul 2015 un num r de 7.383 contribuabili i-au achitat impozitele i taxele locale prin intermediul site-
urilor www.dgitl4.ro i www.ghiseul.ro, comparativ cu 5.392 de contribuabili în 2014; 
- ,,Direct Debit” prin intermediul  B.R.D. Groupe Societe Generale i B ncii Raiffesisen.  

Începând cu luna martie 2015, Direc ia General  de Impozite i Taxe Locale Sector 4 extinde 
solu ia de ultim  or  de plat  a impozitelor i taxelor locale, în continuarea proiectului inedit i foarte 
facil de diversificare a modalit ilor de plat  puse la dispozi ia contribuabililor sectorului 4, care 
deplaseze pentru plat  la sediile institu iei noastre”, aceasta fiind denumit  în termeni tehnici de 
specialitate ,,DIRECT DEBIT”. Astfel, contribuabilii sectorului 4 scap  de grija pl ii impozitelor i 
taxelor locale prin încheierea unui angajament cu banca emitent  a cardului pe care îl de in. Ace tia î i 
dau acordul, ca la anumite termene, banca s  debiteze automat contul lor cu sumele de plat  c tre 
D.G.I.T.L. Sector 4(cuantumul impozitelor i taxelor locale datorate), pe baza deciziei de impunere, cu 
suma de plat . Contribuabilul are posibilitatea s  verifice on-line debitarea f cut  i are astfel, controlul 
asupra opera iunilor efectuate din contul s u, este degrevat de grija pla ii impozitelor si taxelor locale si 
nu mai este nevoie sa se prezinte la sediile D.G.I.T.L. sector 4. 

Aceast  metod  de plat  are ca avantaj semnificativ acela ,,c  este gratuit ”, neimplicând niciun 
fel de comision perceput contribuabililor sectorului 4. 

Orice persoan  care de ine un cont bancar la una dintre sucursalele B.R.D. GROUPE SOCIETE 
GENERALE S.A. sau RAIFFEISEN, poate semna un mandat de debitare prin care împuterniceşte banca 
s  fac  plata impozitelor i taxelor locale, în mod automat, la data scadent . Prin acest mandat orice 
persoan  se oblig  s  alimenteze contul, astfel încât la data scadent  s  aib  în cont cel pu in suma 
necesar  pentru plata impozitelor i taxelor locale.  
 Lucr rile de construire a sediului din os. Olteni ei nr. 39-45, sector 4 nu au fost demarate, 
procedura de achizi ie public  a fost ini iat  în anul 2015, conform legii, dar nefiind finalizat , acest 
aspect a condus la amanarea obiectivului, urmând ca acest proiect s  se reia în prima jum tate a anului 
2016, in functie si de resursele bugetare disponible si alocate in acest sens. 

S-a continuat emiterea de soma ii i titluri executorii în vederea recuper rii debitelor restante. 
Astfel, s-au comunicat aproximativ 95.000 de soma ii i titluri executorii în anul 2015, si s-a efectuat un 
num r total de popriri de aproximativ 10.000, datorit  c rora, am constatat o îmbun t ire semnificativa 
gradului de încasare ale acestora, la acest fapt contribuind i buna colaborare cu colegii no trii de la 
Administra ia Finan elor Publice Sector 4. 
 S-a continuat campania de informare a opiniei publice privind importan a i posibilitatea pl ilor 
on-line prin www.ghiseul.ro în vederea generaliz rii utiliz rii mijloacelor electronice de plat  la distan  
i a fost continuat  colaborarea cu Visa Romania i Agen ia pentru Agenda Digital  a României. La 

sfâr itul anului 2015 a fost continuat  mediatizarea pl ii on-line prin www.ghiseul.ro, în acest sens fiind 
montate bannere stradale pe arterele principale din sectorul 4.  
          Au fost identificate 273 imobile nedeclarate de inute de persoane fizice din 510 imobile verificate 
pe teren; 40 imobile nedeclarate de inute de persoane juridice din 410 verificate pe teren . 
         Au fost continuate m surile fiscale privind scutirea/reducerea de la plata impozitului pe cl diri i 
terenuri a persoanelor fizice care beneficiaz  de ajutor social i a persoanelor care au venituri lunare pe 
membru de familie mai mici decât salariu minim brut pe ar . Astfel, a fost adoptat  H.C.L. Sector 4 nr. 
33/26.02.2015 privind scutirea de la plata impozitului pe cl diri i terenuri a persoanelor fizice care 
beneficiaz  de ajutor social în procent de 100% i reducerea cu 50% a persoanelor care au venituri  
lunare pe membru de familie mai mici decât salariu minim brut pe ar .  
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Generalit i 
    Conform Programului de guvernare, adoptarea şi implementarea rapid  a m surilor aferente 
domeniului tehnologiei informa iei şi comunica iilor din Agenda 2020 a Uniunii Europene se va realiza 
prin elaborarea şi punerea în practic  a Strategiei na ionale privind agenda digital  pentru România. 
Aceast  viziune strategic  na ional  unic  va fi anvelopa tuturor strategiilor sectoriale şi a planurilor 
na ionale specifice priorit ilor de dezvoltare în domeniu. O astfel de abordare asigur  o coordonare 
unitar  a celor şapte piloni cuprinşi în Strategia european  agenda digital  pentru Europa. În acest scop se 
va institui un mecanism de coordonare şi monitorizare intern , la nivelul Guvernului României, pentru 
armonizarea între diferitele politici şi strategii sectoriale propuse în cadrul agendei digitale.  Pentru 
monitorizarea şi evaluarea efectelor m surilor prev zute în strategie şi pentru îmbun t irea sau 
corectarea acesteia se va institui un dialog periodic cu reprezentan ii societ ii civile şi ai mediului de 
afaceri. În vederea asigur rii dreptului la informare nediscriminatorie a cet enilor se va asigura cadrul 
legal pentru trecerea la televiziunea digital  terestr , precum şi implementarea unui proiect-pilot pentru 
transmiterea programelor na ionale de televiziune în format digital. 
Prim ria Municipiului Bucureşti 
 Proiectele derulate de c tre Direc ia Sisteme Informatice, se desf şoar  în jurul a trei teme: 

 Men inerea, administrarea şi dezvoltarea în continuare a Sistemului Informatic Integrat pentru 
Managementul Activit ilor din PMB,  

 „e-Bucureşti - Sistem Informatic Integrat pentru managementul activit ilor la nivelul 
administra iei publice locale a municipiului Bucureşti şi servicii extinse c tre cet eni”, 

 Creşterea capacit ii de interven ie în situa ii de urgen  în regiunea Bucureşti - Ilfov. 
  
1. Men inerea, administrarea şi dezvoltarea în continuare a Sistemului Informatic Integrat pentru 
Managementul Activit ilor din PMB cuprinde: 

 Sistem Informatic pentru Gestiunea Resurselor Financiare, Materiale şi Umane ale PMB; 
 Sistem Informatic pentru realizarea B ncii de Date Urbane a Municipiului Bucureşti; 
 Sistem Informatic de Management al Documentelor şi al Fluxurilor de Lucru; 
 Sistem Informatic pentru Managementul Rela iei cu Clien ii; 
 Sistem Informatic de Mesagerie Electronic ; 
 Pagina de Internet/Intranet a PMB (Portal); 
 Asigurarea conect rii în re eaua metropolitan  şi accesul la internet al PMB; 
 Securitatea Sistemului Informatic Integrat al PMB; 
 Infrastructura pentru Sistemul Informatic Integrat al PMB. 

 
2. „e-Bucureşti - Sistem Informatic Integrat pentru managementul activit ilor la nivelul 
administra iei publice locale a municipiului Bucureşti şi servicii extinse c tre cet eni” cuprinde: 

 Sistem Interactiv Teritorial de Informare al Cet enilor – Contract nr. 2379/2006; 
 Realizare aplica ii dispozitive mobile; 
 Sistem de informare şi vot pentru CGMB; 
 Consultanta şi studiu de fezabilitate pentru proiectul Portal Administra ie Local . 

 
3. Creşterea capacit ii de interven ie în situa ii de urgen  în regiunea Bucureşti – Ilfov.  

În acest sens a fost încheiat contractul nr.1230/30.12.2011 cu Asocierea TEAMNET 
INTERNA IONAL SA-UTI GROUP SA - Top RAM Project SRL, având drept obiect realizarea 
Sistemului de Management al Situa iilor de Urgen  la nivelul municipiului Bucureşti, un sistem integrat 
i unitar de management al situa iilor de urgen , pentru a reduce vulnerabilitatea social  i economia 
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printr-un set de m suri de prioritate, cu privire la unele riscuri majore asociate Municipiului Bucure ti. 
Proiectul încurajeaz  i sus ine abordarea global  a managementului situa iilor de risc i promoveaz  
cooperarea strâns  între autorit ile responsabile. 
 Pe parcursul anului 2014 au fost desf urate urm toarele activit i:  
 
Execu ie Cl dire, Achizi ionare echipamente, Realizare softuri. 
Cl direa proiectat  cuprinde urm toarele spa ii pe categorii de destina ie: 

 spa ii func ionale: sala opera ional , sala comitetului municipiului Bucure ti pentru situa ii de 
urgen , sala secretariatului tehnic, sala grupurilor de speciali ti, spa ii pentru birouri personal 
operativ, logistic i IT, sala multifunc ional , sal  preg tire operativ , sal  pentru odihn  personal 
operativ, sal  rela ii publice i conferin e de pres ; 

 spa ii auxiliare: sc ri de acces, grupuri sanitare pe sexe i pentru persoane cu dezabilit i pe 
fiecare nivel, oficii preparare alimente i spa ii pentru servirea mesei, circula ii func ionale i de 
evacuare în caz de incendiu conform Normativului P118/1999; 

 spa ii tehnice; sala serverelor amplasat  în apropierea ecranului informa ional, sala personalului IT 
i de între inere, spa ii aferente instala iilor de înc lzire, ventila ie i climatizare, electrice, gaze, 

alimentare cu ap  i canalizare, curen i slabi, sistem de protec ie i stingere a incendiilor cu 
camere de depozitare a buteliilor de gaz inergen, grupuri electrogene, post transformare, camera 
tabloului general de alimentare cu energie electric  cu dubl  alimentare din sistemul na ional, 
rezervor suplimentar de alimentare cu sta ie de tratare a apei potabile i gospod rie de rezerv  
pentru incendii, spa ii de parcare pentru autoturisme realizate în subsol; 

 ad post de ap rare civil . 
 
 În cadrul etapelor de execu ie lucr ri, pân  la sfâr itul lunii decembrie 2014 s-au realizat activit i 
de demolare a cl dirilor existente, dinamitare i eliminare a pl cii de beton, turnarea cotei de fundare, 
turnarea radierului i cofrarea pere ilor, finalizarea funda iei, turnarea pl cii de beton peste subsol, parter 
i etaj, închiderea i acoperirea cl dirii, compartiment ri interioare, finalizarea interiorului cl dirii, livrare 

mobilier i lucr ri la exterior. 
În cadrul etapelor de achizi ionare echipamente au fost recep ionate urm toarele livrabile: 

materiale conectic , NTP server, generatoare, pilon antena, UPS, audio-video (video-wall), echipamente 
supraveghere video cl dire, echipamente anti-efrac ie, echipamente stingere cu gaz inert, echipamente 
Routing & Switching, Server GIS (pachet GIS ESRI). 
 În cadrul etapelor realizare softuri, au fost recep ionate urm toarele livrabile: 
1. Livrabilele etapei de licen iere SW de baza servere au fost:  Server Web, Server LDAP, Server 
Monitorizare, Server Management Echipamente, Server Backup, Server Mesagerie, Sisteme de operare 
server;  soft licen iere SW de baz  servere, licen iere Oracle 
2. Livrabilele etapei de licen iere Oracle au fost: Oracle Webtier, Oracle Weblogic, WebCenter, SOA, 
IAM SP, OBI SEEP, ODB EE, Part, Spatial, RAC, AS, TUNING, DIAG, Oracle Siebel. 
 Obiectivul de investi ii urmeaz  a se finaliza, conform Graficului fizic i valoric anex  a actului 
adi ional nr. 557/2014 la Contractul nr. 1230/2011, în martie 2015.  
  

Prim ria Sectorului 2 
1. e-Guvernare, interoperabilitate, cloud computing, media sociale 
Obiectiv 
Promovarea schimbului electronic de documente, astfel încât acesta s  devin  principalul mijloc de 
transmitere a informa iei în administra ia public . 
 Proiect “Managementul Documentelor i Arhivarea Electronic “- aliniere la obiectivele 

guvernamentale 
Prin intermediul acestui proiect se doreşte implementarea unei solu ii de gestiune si management 

unitar al documentelor şi al registraturii electronice în cadrul Prim riei Sectorului 2. Solu ia trebuie s  
asigure func iile primare legate de lucrul cu documentele în sectorul administratiei publice: registratur  
electronic , circulatia documentelor (trasabilitate), depozitarea documentelor electronice, tehnologii 
avansate de arhivare si regasire a documentelor, posibilitatea de scanare prin diferite tehnologii a 
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documentelor electronice initiale in vederea importului automat de date si arhivare, arhivarea metadatelor, 
export in diverse formate a datelor (generare rapoarte), cautare avansat  in arhiv , cu posibilitatea 
vizualizarii documentelor electronice stocate si implementarea de fluxuri de lucru predefinite - workflow. 
 Implementarea acestui proiect va conduce la reducerea consumului i a manipul rii hârtiei fizice, 
aceasta fiind înlocuit  de documente electronice ce vor putea fi arhivate tot electronic, ceea ce va conduce 
la accesul rapid la ele.  
Estimare reducere  aproximativ 25% din consumul actual de hârtie. 
Nu s-a realizat datorit  lipsei de personal şi modific rilor tehnologice.               
Buget alocat: 1.940.000 lei.               
Continuare procedur  în 2016  
  Promovarea schimbului electronic de documente, astfel încât acesta s  devin  principalul mijloc 

de transmitere a informa iei în administra ia public Managementul Documentelor si Arhivarea 
Electronic                                                                                                                                   
Continuare din anul 2014              
Buget :1940 lei 

Termen :31.12.2015 
Indicator de performanta:  nr acces ri 2015: 78.527 
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Generalit i  
     Misiunea principal  a politicilor culturale rezid , pe de o parte, în sporirea capacit ii de 
inventariere, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural na ional şi local, iar pe de 
alt  parte, în sus inerea celor mai semnificative forme de creativitate artistic , precum şi a industriilor 
culturale celor mai competitive. Metoda prin care se urm reşte realizarea acestei misiuni este reprezentat  
de sprijinirea colectivit ilor locale în creşterea capacit ii institu ionale, bugetare şi tehnice de încurajare, 
gestiune, protec ie şi promovare a expresiilor culturale locale şi a creativit ii individuale. Acest sprijin 
are în vedere facilitarea formelor de acces atât la fondurile publice, cât şi la programele europene dedicate 
patrimoniului cultural, industriilor culturale sau dezvolt rii regionale şi turismului. 
Direc ia pentru Cultur  a Municipiului Bucureşti 
Cadrul legislativ în baza c rui func ioneaz  institu ia: 
 
 Direc ia este organizat  şi func ioneaz  potrivit prevederilor art. 16,   alin. (1) şi (2) şi ale art. 17 
alin. (1) şi (2) din Hot rârea Guvernului nr.90/2010, privind organizarea şi func ionarea Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Na ional, cu modific rile şi complet rile ulterioare,  şi în conformitate cu 
legisla ia român  în vigoare. 
 Activitatea Direc iei este condus  pe plan local de c tre prefectul municipiului Bucureşti, în 
conformitate cu prevederile  art. 3, alin. (1), din Legea nr. 340/2004 privind institu ia prefectului, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare. 
 
Obiect de activitate şi indicatorii de performan : 
      Direc ia pentru Cultur  a Municipiului Bucureşti exercit  la nivelul municipiului Bucureşti, 
urm toarele atribu ii principale: 
a)îndeplinesc atribu iile prev zute de lege în domeniul protej rii patrimoniului cultural na ional; 
b)colaboreaz  cu autorit ile publice si cu institu iile specializate pentru protejarea si punerea în valoare a 
bunurilor din patrimoniul cultural na ional si aplica în acest sens prevederile legale în domeniu; 
c)particip , la cererea autorit ilor abilitate si împreun  cu acestea, la ac iuni de control al respect rii 
legisla iei privind dreptul de autor si drepturile conexe; 
d)solicita si primesc, în condi iile legii, în nume propriu sau în numele si pentru Ministerul Culturii, de la 
autorit i ale administra iei publice, de la institu ii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu 
activitate în domeniul cultural, al artelor si inform rii publice, date si informa ii necesare pentru 
exercitarea atribu iilor ce le revin; 
e)controleaz  respectarea îndeplinirii obliga iilor de plata a contribu iilor la Fondul Cultural Na ional, în 
condi iile si la termenele stabilite prin lege; 
f)îndeplinesc orice alte atribu ii stabilite de ministrul culturii si patrimoniului na ional, potrivit legii. 
 Indicatorii de performan  ai activit ii direc iei sunt reprezenta i de realizarea cu celeritate şi 
profesionalism a atribu iilor  ce revin  direc iei  conform  normativelor  legislative  în  vigoare.  
Obiectivele  generale  asumate pe anul 2015  pentru domeniul pentru domeniul  propriu de activitate:  
Protejarea  patrimoniului cultural na ional; 
Sus inerea diversit ii culturale şi artistice; 
Activitatea desf şurat  şi principalele realiz ri din anul 2015  
  Observa ii preliminare:  
 Activitatea  Direc iei pentru Cultur  a Municipiului Bucureşti din anul 2015 a fost supus  unor 
restrângeri bugetare şi de personal  determinate de  criza economic  actual , de situa ia  pierderilor de 
personal   din ultimii ani,  de lipsa  oric ror  fonduri extrabugetare în condi iile  anul rii unor tarife  
practicate  la nivelul serviciilor  deconcentrate ale ministerului; context care a impus  eforturi  sus inute în 
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ceea ce priveşte  men inerea capacit ii  institu ionale a  direc iei   de  a-şi îndeplini atribu iile  ce îi revin 
conform normativelor legislative în vigoare.   
 Activitatea  direc iei  a însemnat  realizarea urm toarelor m suri în raport de obiectivele  propuse:  
Protejarea patrimoniului  cultural na ional 
a)   Informarea publicului interesat şi sus inerea  pie ei serviciilor în domeniu protej rii patrimoniului 
cultural na ional mobil şi imobil (consultan , cercetare şi fundamentare) ofertate de  exper i şi specialişti 
atesta i, institu ii specializate ori societ i autorizate, prin: 
        - actualizarea şi completarea bazelor de date publice privind ofertele de servicii specializate;  
         - difuzarea informa iilor astfel concentrate prin instrumente specifice ( site-ul Direc iei, ghid 
informa ii, formulare uzuale, informa ii directe furnizate celor interesa i). 
        - sus inerea realiz rii/edit rii unor lucr ri de referin  în domeniul protej rii monumentelor istorice şi 
protej rii patrimoniului cultural mobil ;  
 Realizat: 
 Au fost  promovate direct prin afişare la sediul direc iei,  prin intermediul site-ul direc iei sau 
direct  în rela iei cu solicitan ii,  informa ii legate de:  institu iile specializate din municipiul Bucureşti 
care  ofer  servicii de cercetare arheologic  preventiv , bazele de date privind specialiştii atesta i de 
Ministerul Culturii în domeniul patrimoniului cultural mobil, a monumentelor istorice şi patrimoniului 
arheologic. În condi iile  lipsei  de resurse financiare nu  s-au putut  realizat editarea sau achizi ionarea  
unor lucr ri de referin  în domeniul protej rii monumentelor istorice şi protej rii patrimoniului cultural 
mobil. În domeniul  protej rii patrimoniului  na ional mobil au fost întreprinse demersuri privind  
accesul specialiştilor  din cadrul Compartimentului  patrimoniului mobil  la  baze de date  profesionale  
privind  pia a operelor de art  din România.  
b) Dezvoltarea parteneriatului cu autorit ilor municipale în sensul promov rii unor m suri privind 
protec ia individual  a imobilelor clasate, înscrise în Lista monumentelor istorice şi dezvoltarea 
patrimoniului monumental al Capitalei prin:  
        - m suri de informare privind cadrul legislativ existent şi oportunit ile de promovare (cadrul legal, 
solu ii de finan are etc.); 
         - valorificarea, în interes public, a documenta iilor  analizate şi avizate la nivelul Comisiei Zonale a 
Monumentelor Istorice.  
         - realizarea de programe de  dezvoltare, reabilitare şi punere în valoare a patrimoniului  monumental 
al Municipiului Bucureşti  
Realizat: 
 Direc ia pentru Cultur  a Municipiului Bucureşti a contribuit cu informa ii la realizarea  bazelor 
de date publicate pe site-ul Institutului de Memorie Cultural , institu ie aflat  în subordinea Ministerului 
Culturii, privind bunurile culturale  mobile clasate în Tezaurul patrimoniului cultural mobil şi  institu iile 
muzeale  din municipiul Bucureşti. Au fost oferite  informa ii persoanelor fizice şi juridice  interesate în 
ceea ce priveşte procedurile de clasare a imobilelor  situate în municipiul Bucureşti care, conform 
studiilor  istorico – arhitecturale au valori  urbanistice, arhitecturale şi istorice care  impun declanşarea 
procedurilor de clasare a acestora şi au fost declanşate proceduri de clasare pentru un num r de  
imobile.  La nivelul  Compartimentului monumente istorice din cadrul institu iei în anul 2015 au fost 
primite  un num r foarte mare de  solicit ri privind emiterea de avize pentru interven ii la imobilele 
clasate monument istoric, la imobile aflate în zona de protec ie a monumentelor istorice  sau în zone 
construite protejate. Aceste solicit ri au fost analizate cu profesionalism de func ionarii publici - 
arhitec ii atesta i  de Ministerul Culturii   şi au fost emise, dup  caz, avize favorabile sau respingeri 
pentru interven iile  propuse. În cadrul  Comisiei Zonale  a Monumentelor Istorice în func ie de 
complexitatea  interven iilor  pentru care s-a solicitat avizul direc iei  au fost analizate documenta ii şi în 
procesul de emitere a avizului sau a r spunsului de c tre direc ie  s-a inut seama de propunerile  
comisiei.  
c) Dezvoltarea parteneriatului cu autorit ilor municipale în sensul promov rii unor m surilor privind 
protec ia individual  a imobilelor clasate, înscrise în  Lista monumentelor istorice, prin:  
        - m suri de informare privind cadrul legislativ existent şi oportunit ile de promovare (cadrul legal, 
solu ii de finan are etc.); 
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         -valorificarea, în interes public, a documenta iilor  analizate şi avizate la nivelul Comisiei Zonale a 
Monumentelor Istorice.  
Realizat: 
 Direc ia pentru Cultur  a Municipiului Bucureşti a realizat direct prin afişare la sediul direc iei,  
prin intermediul site-ul direc iei sau direct  în rela iei cu solicitan ii informarea publicului interesat  
asupra cadrului legislativ actual referitor la reglement rile  urbanistice aferente  legisla iei privind 
protejarea patrimoniului  cultural imobil. În rela ie  cu  autorit ile administra iei publice locale au fost 
transmise informa ii de specialitate şi au fost promovate solu ii de interven ii asupra  monumentelor 
istorice  din municipiul Bucureşti, care s  contribuie la p strarea, conservarea şi protejarea  acestora. 
d) Perfec ionarea instrumentelor de eviden , analiz  şi cercetare preventiv  în domeniul protej rii 
patrimoniului arheologic:       
Realizat: 
 A fost continuat  activitatea de  constituire a  bazei de date privind desc rc rile de sarcin  
arheologic  asupra terenurilor situate în situri arheologice sau în zona de protec ie a siturilor 
arheologice din municipiul Bucureşti, în vederea promov rii ulterioare a ordinelor de radiere din Lista 
Monumentelor Istorice a acelor situri pentru care s-a realizat în totalitate  cercetarea arheologic  şi s-au 
eliberat certificatele de desc rcare de sarcin  arheologic  pentru întregul  perimetru.   
 Sus inerea diversit ii culturale şi artistice; 
a) Actualizarea Repertoriului general al institu iilor publice de cultur  din Bucureşti şi al organiza iilor de 
drept privat cu o prezen  semnificativ /constant   în via a cultural  a oraşului. Punerea acestuia la 
dispozi ia autorit ilor municipale, a edit rilor de ghiduri şi publica ii în regim de informa ie de interes 
public.  
Realizat: 
 Au fost actualizate  informa iile privind institu ii publice de cultur  din municipiul Bucureşti şi 
organiza iile de  drept privat cu o prezen  semnificativ /constant   în via a cultural  a oraşului.  
b) Dezvoltarea mecanismelor de consultare permanent  cu promotorii industriilor culturale locale 
(asocia ii ale comercian ilor de antichit i şi art , uniunile de crea ie) în scopul fundament rii şi 
promov rii m surilor adecvate de sus inere şi dezvoltare în domeniu prin:  
             - m suri de informare privind cadrul legislativ existent. 
  Realizat: 
A fost  oferit  consultan  de specialitate  referitoare la  oportunit ile  cadrului legislativ în vigoare. 
 
Prim ria Municipiului Bucureşti 

În vara anului 2014 Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a mandatat ARCUB — 
Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti s  coordoneze procesul candidaturii oraşului la titlul de 
Capital  European  a Culturii în anul 2021. În acest context, a fost demarat procesul de elaborare a 
Strategiei Culturale a oraşului pentru perioada 2016–2022. Aceste procese paralele, dar complementare, 
au inclus obiective de cercetare comune, conectarea obiectivelor celor dou  programe, dialogul comun cu 
sectorul cultural, cu cet enii şi administra ia oraşului, precum şi identificarea poten ialelor ini iative ce 
pot fi lansate în cadrul CEaC şi dezvoltate pe termen lung, în contextul Strategiei Culturale. Strategia 
cultural  a municipiului Bucureşti este bazat  pe o cercetare extins  a sectorului cultural şi creativ. O 
diagnoz  preliminar  a inclus un num r semnificativ de operatori culturali în ac iuni precum interviuri, 
focus-grupuri şi un chestionar la care au participat aproximativ 550 de institu ii publice, ONG-uri, 
companii private, artişti, freelanceri şi grupuri informale. Acest studiu a oferit un prim nivel de în elegere 
a dinamicilor sectorului cultural, ghidând astfel direc ia cercet rilor ulterioare.  În plus, etapa de 
documentare a contextului urban a inclus o cercetare despre investi iile publice şi private în domeniul 
cultural în Bucureşti în perioada 2007-2015, o cercetare despre modul în care îşi petrec bucureştenii 
timpul liber, în func ie de diferite grupuri int , un barometru cultural al oraşului bazat pe r spunsurile a 
aproximativ 1.000 de cet eni.  La baza strategiei culturale a Municipiului Bucureşti 2016-2026 au stat şi 
24 de studii suplimentare despre domenii şi sub-domenii culturale ce nu au fost abordate în diagnoza 
preliminar , precum şi o cartografiere realizat  de Facultatea de Urbanism asupra spa iilor culturale 
poten iale din oraş, un studiu ce a identificat 400 de situri p r site care au poten ial de reconversie 
cultural . Pe termen lung, programul Strategiei Culturale urm reşte s  revitalizeze profund Capitala 
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României prin dezvoltarea de centre culturale pe tot cuprinsul oraşului, dar şi prin stabilirea unui Centru 
Cultural European, coordonat de ARCUB, ca un element crucial în asigurarea moştenirii europene CEaC.  
 Num rul mare de proiecte culturale dezvoltate pentru preg tirea şi implementarea CEaC va 
dezvolta capacit ile organiza ionale, manageriale şi antreprenoriale ale operatorilor culturali, ceea ce va 
conduce la crearea unui sector independent mai sustenabil.  Din punct de vedere al impactului social, este 
anticipat un nivel mai mare de includere şi participare a cet enilor la via a cartierului sau oraşului. O 
nou  abordare a culturii poate stimula participarea grupurilor de cet eni care sunt momentan excluşi din 
„centru”: minorit i etnice (ex. minoritatea rom ), persoanele cu dizabilit i, vârstnicii sau pur şi simplu 
cet enii care locuiesc la periferie. 
 CEaC va promova rezultatele pozitive ale mixului cultural şi interdisciplinar, precum şi un mesaj 
general c  toate (sub)culturile sunt bine primite în agenda cultural  a oraşului, iar nivelul de competen  
cultural  pentru copii şi tineri în şcoal  va creşte datorit  programelor de tip „clase creative” şi a 
programelor culturale pe termen lung din şcoli. La nivel urban va fi esen ial  redefinirea spa iului public 
ca spa iu cultural, pentru a reflecta interesul public pentru nivelul de calitate a vie ii, şi implicit de calitate 
a spa iului urban. Subiectul patrimoniului cultural urban va fi abordat mult mai serios, atât la nivelul de 
politici publice, advocacy şi promovare, implicând un angajament public ferm pentru a implementa 
modele patrimoniale sustenabile. Bucureştiul îşi va putea valorifica astfel patrimoniul, inclusiv pentru a 
atrage aten ia interna ional .  
 Proiectele „verzi” vor oferi o nou  perspectiv  asupra periferiei oraşului şi vor deschide publicului 
zone noi, precum spa iul râului Dâmbovi a sau parcurile naturale de la periferie.  
 Tema regener rii urbane va beneficia de o nou  abordare, sub forma unui proces deschis, de tipul 
unui concurs public de idei, care s  genereze idei inovative cu privire la (re)folosirea spa iilor neutilizate 
din oraş. Acest proces va genera solu ii creative pentru siturile industriale care sunt ascunse atât în centrul 
oraşului, cât şi în cartierele de locuin e sau la periferie. Bucureşti2021 va stimula imagina ia cet enilor şi 
va inspira efecte pe termen lung prin proiecte-pilot de regenerare industrial .  Programul cultural din jurul 
celor 9 camere urbane va sublinia importan a spa iului public ca instrument-cheie pentru includere social  
şi activism cet enesc, precum şi poten ialul ne-exploatat al spa iului public ca spa iu cultural alternativ, 
ceea ce va conduce c tre un num r mai mare de proiecte şi ac iuni care au loc în spa iul public.  Un punct 
central atât al Strategiei Culturale, cât şi al programului CEaC este de a crea hub-uri şi platforme pentru 
dezvoltarea şi sus inerea industriilor creative ceea ce poate spori semnificativ num rul de locuri de munc  
şi ini iative culturale antreprenoriale. Restructurarea sistemului cultural, prin crearea unui model mai 
viabil din punct de vedere economic va conduce c tre un program de investi ii în cultur  mai coerent şi 
focalizat, precum şi la o stimulare a sponsoriz rilor în cultur  şi a unei sinergii între sectorul cultural şi cel 
de business. Dezvoltarea turismului cultural va fi una dintre strategiile de baz , imaginea interna ional  şi 
îmbun t it  a oraşului fiind un factor în atragerea de noi investi ii, atragerea tinerilor şi a companilor. 
 
● Programul de depunere a candidaturii oraşului Bucureşti la titlul de capital  cultural  european  pentru 
anul 2021.  
 Odat  cu lansarea apelului de candidatur  din partea Ministerului Culturii în 2014, Bucureştiul a 
intrat într-un proces competitiv prin care trebuie s  dovedeasc  posibilit ile sale de a oferi un program 
unic şi promi tor de evenimente culturale, artistice, cât şi alte tipuri de activit i, timp de un an. 
Candidatura oraşului Bucureşti la titlul de Capital  European  pentru anul 2021 urm reşte s  creeze 
leg turi culturale semnificative şi solide cu Europa, bazate pe acceptarea de identit i multiple şi 
complexe, comb tând monoculturalismul şi stigmatizarea, dar şi s  sus in  o nou  viziune a oraşului ca 
metropol  european  redefinind povestirilor oraşului, trecute, prezente şi viitoare.  Planurile Bucureşti 
2021 includ sus inerea vie ii sociale a oraşului care s  includ  to i cet enii şi comunit ile, activit ile noi 
şi infrastructurile culturale în oraş şi astfel s  sprijine descentralizarea, accesibilitatea şi revitalizarea 
urban , cu oportunit i sporite pentru independen i şi tineri.  Pentru Bucureşti 2021 este vital  dezvoltarea 
unei platforme culturale strategice sustenabile în oraş, pe baza unei abord ri holistice fa a de cultur  şi pe 
baza valorilor autenticit ii, transparen ei şi inov rii. Candidatura Bucureştiului impulsioneaz  
experimentarea cu noi formate culturale şi hibride bazate pe interdisciplinaritate, sinergii intermediare şi 
intersectoriale, care pot oferi şi alternative pentru institu iile culturale.  
Evenimente 
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o conferin  de pres  
 Conceptul candidaturii oraşului Bucureşti la titlul de Capital  European  a Culturii (CeaC) în 
2021 a fost anun at în cadrul unei conferin e de pres  care a avut loc la sediul ARCUB Gabroveni, în pre-
zen a Primarului General Interimar. 
 27 octombrie 2015. Loca ie: ARCUB Gabroveni. 

o Concurs de eseuri i art  plastic  Ora ul In-vizibil 
 Concursul a urm rit s  implice cât mai mul i elevi şi profesori în activit i creative ce şi-au propus 
s  fac  vizibil  identitatea şi unicitatea oraşului, cât şi poten ialul acestuia de a deveni, în timp, o metro-
pol  european .  
 Organizat de  ARCUB în parteneriat cu Inspectoratul colar al Municipiului Bucure ti 
 2-26 noiembrie 2015. Loca ie: peste 300 de coli generale i licee din Bucure ti. 
 ARCUB urmeaz  s  publice cele mai bune 100 de eseuri într-un volum intitulat “Bucureşti. 
 Oraşul in–vizibil”, iar cele mai bune 100 de lucr ri plastice au f cut obiectul unei expozi ii 
 ce a fost vernisat  la Biblioteca Na ional  a României dup  terminarea concursului. 

o Oraşul in-vizibil, dezv luit bucureştenilor | prezent ri publice. 
 ARCUB a organizat o serie de prezent ri publice ale dosarului de candidatur  înscris pe 10 
octombrie la Ministerul Culturii. Astfel, pe parcursul a şapte întâlniri deschise publicului larg, curatorii 
proiectului Bucureşti 2021 au prezentat diverse aspecte legate de conceptul şi programele cu care oraşul a 
intrat în competi ie. 
 18 noiembrie – 9 decembrie 2015. Loca ie: ARCUB Gabroveni 

o Experien a elve ian  în dezvoltarea cartierelor – Lausanne   
 Pornind de la exemplul oraşului elve ian Lausanne, pe 20 noiembrie la ARCUB Gabroveni s-a 
organizat o mas  rotund  legat  de dialogul dintre autorit ile locale şi cet enii Bucureştiului. 
 Evenimentul a fost demarat de CeRe, Centrul de Resurse pentru Participare Public , care şi-a pro-
pus s  exploreze dintr-o perspectiv  cultural  percep iile şi opiniile bucureştenilor asupra oraşului şi a 
cartierelor acestuia, dar şi modul în care aceştia folosesc şi transform  spa iul public prin ac iuni civice şi 
culturale.  
 Organizat de ARCUB, Centrul de Resurse pentru Participare Public  
 20 noiembrie 2015. Loca ie: ARCUB Gabroveni, sala Atelier. 

o Conferin a "Spa iu. Caleidoscop. Perspective interdisciplinare asupra spa iilor altenative". 
 Caleidoscop este un grup informal ce reuneşte specialişti din mai multe domenii, cu preocup ri ce 
in de studiul spa iului altfel. În parteneriat cu Facultatea de Sociologie şi  Asisten  Social , 

Universitatea din Bucureşti şi ARCUB, grupul a organizat, conferin a Spa iu Caleidoscop. Perspective 
interdisciplinare asupra spa iilor alternative, structurat  în dou  sec iuni. Întâlnirea s-a concentrat pe 
crearea unui context ce încurajeaz  socializarea academic  interdisciplinar  pe tema spa iului altfel şi 
promovarea  metodelor alternative de studiere a acestuia. 
 10 decembrie 2015. Loca ie: ARCUB Gabroveni, sala Lipscani. 

o Expozi ia Ora ul In-vizibil. Bucure ti 2021 
 Expozi ia a reunit lucr ri despre Bucureştiul in–vizibil al unor profesori de la Liceul de Arte 
Plastice Nicolae Tonitza din Bucureşti. 
 11-20 decembrie. Loca ie: ARCUB Gabroveni. 
● Programul de sus inere a candidaturii ora ului Bucure ti – Bucure ti Memoria | Explorarea | Imaginarea 
ora ului 
 Programul participativ Bucureşti — Memoria | Explorarea | Imaginarea Oraşului a fost motorul 
din spatele activit ilor desf şurate în vederea candidaturii.  
 Desf şurat la ARCUB Gabroveni, unde se afl  şi „tab ra de baz ” Bucureşti 2021, proiectul a 
reprezentat totodat  lansarea în spa iul cultural al Capitalei a noii platforme transdisciplinare: ARCUB 
Gabroveni care î i propune s  aduc  împreun , prin intermediul unor proiecte de acest tip, toate sectoarele 
vie ii socio-culturale a Bucure tiului. 
 Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de municipalitate în planul orientativ de ac iuni pe anul 
2015 pentru realizarea obiectivului/direc iei de ac iune "Finalizarea inventarierii şi clas rii 
patrimoniului na ional construit şi mobil şi înt rirea dispozitivului legal şi a mijloacelor administrative 
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de salvare, protejare şi punere în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectur , precum şi a siturilor 
şi ansamblurilor urbane şi a monumentelor de for public" cuprins în programul de guvernare. 
— prin  Muzeul Na ional al Literaturii Române 
 Activitatea institu iei în 2015 s-a desf şurat cu prioritate pe accelerarea procesului de inventariere, 
conservare, şi restaurare a bunurilor de patrimoniu, şi de rezolvare a problemelor multiple legate de 
repararea caselor memoriale. 
 În 2015, prin cooptarea unor exper i acredita i de Comisia Na ional  a Muzeelor şi Colec iilor a 
fost propus spre clasare în Fond şi Tezaur peste 60 de piese de patrimoniu.  Deasemenea, prin 
cooptarea unor exper i restauratori de la Muzeul Na ional de Istorie a României, Muzeul Sucevei, 
Muzeul Bruckenthal din Sibiu, Biblioteca Academiei Române, s-a reuşit restaurarea a aproximativ 50% 
din mobilierul de patrimoniu, aflat într-o faz  avansat  de degradare.  
— prin Direc ia Investi ii 
● Consolidarea, modernizarea şi reabilitarea obiectivelor social-culturale/administrative. 

 Modernizarea şi reabilitarea sediului Prim riei Municipiului Bucureşti situat în B.dul Regina 
Elisabeta nr.47, sector 5; 

 Obiectivul urm rit const  în efectuarea lucr rilor de consolidare, reabilitare/ refunc ionalizare, 
recompartimentare şi restaurare a suprastructurii imobilului, în paralel cu finalizarea/efectuarea lucr rilor 
de consolidare a infrastructurii. 
 Cl direa este monument de arhitectur , înscris  la pozi ia 969 cu num rul B II m A -18688 în 
Lista Monumentelor Istorice a Municipiului Bucureşti.  
 Lucr rile vor fi finalizate pân  la sfârşitul lunii iunie 2016. 
 Pe parcursul anului 2015, au continuat lucr rile de execu ie asupra obiectivului. 

 Consolidare imobil Calea Victoriei nr.22-24, sector 1 - imobil încadrat în Clasa II de risc seismic. 
    Obiectivul urm rit const  în punerea în siguran  a cl dirii şi amenajarea acesteia în vederea 
stabilirii unei destina ii ulterioare. 
 Cl direa a fost expertizat  tehnic, urmând s  se întocmeasc  în cursul anului 2016, studiul de 
fezabilitate (DALI) şi proiectul tehnic, în func ie de prevederile bugetare. 

 Consolidare imobil Str.Academiei nr.3-5, sector 3 - imobil încadrat în Clasa I de risc seismic. 
 Obiectivul urm rit const  în punerea în siguran  a cl dirii şi amenajarea acesteia în vederea 
stabilirii unei destina ii ulterioare. 
 Realizarea obiectivului vizeaz  men inerea şi valorificarea identit ii proprii a Bucureştiului, 
sus inerea vitalit ii şi atractivit ii, protejarea şi valorificarea poten ialului arhitectural şi urbanistic. 
 Cl direa a fost expertizat  tehnic, urmând s  se întocmeasc  în cursul anului 2016, studiul de 
fezabilitate (DALI) şi proiectul tehnic, în func ie de prevederile bugetare. 

 Consolidare imobil Str.Constantin Mille nr. 10, sector 1- imobil încadrat în Clasa I de risc seismic. 
 Obiectivul urm rit const  în punerea în siguran  a cl dirii şi amenajarea acesteia în vederea 
stabilirii unei destina ii ulterioare. 
 Imobilul este monument istoric format din 3 corpuri de cl dire aşezate în forma literei „L”. 
 Cl direa a fost expertizat  tehnic, urmând s  se întocmeasc  în cursul anului 2016, studiul de 
fezabilitate (DALI) şi proiectul tehnic, în func ie de prevederile bugetare. 

 Imobil situat în B.dul Regina Elisabeta nr.29-31, sector 5; 
 Obiectivul urm rit const  în consolidare, reabilitare, extindere şi restaurare fa ad  imobil. 
 Cl direa face parte din Ansamblul de Arhitectur  B.dul Elisabeta, por iunea cuprins  între B.dul 
I.C.Br tianu şi B.dul Schitu M gureanu, ce figureaz  în Lista Monumentelor istorice cu statut de 
monument istoric, cod B-II-m-B-18672, pozi ia nr.953, sub numele Palatului fostei Eforii a Spitalelor 
Civile - Prim ria Sector 5 - fa ada principal  - an 1886/1935. 
 Imobilul face parte din Zona protejat  nr.06 - grad de protec ie maxim, din punct de vedere 
arhitectural, urbanistic, istoric şi de mediu natural. 
 Cl direa este construit  la sfârşitul secolului XIX şi este proprietatea municipiului Bucureşti. 
 Pe parcursul anului 2015, s-au întreprins urm toarele demersuri: 
 - A fost încheiat Contractul pentru servicii de expertiz  şi proiectare faza DALI  (Documenta ii de 
Autorizare a Lucr rilor de Interven ii) nr.04/08.01.2015, ca urmare a desf şur rii procedurii de achizi ie 
direct  a serviciilor de expertiz  şi proiectare faza DALI. 
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 - Începând cu data de 23.02.2015 a fost dat ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de 
expertiz  şi proiectare faza DALI. 
 - Documenta ia faza I - Expertiz  - a fost predat  cu proces-verbal de constatare a termin rii 
lucr rii în data de 02.03.2015. 
 - Documenta ia faza II - DALI - a fost predat  cu proces-verbal de constatare a termin rii 
lucr rii în data de 12.03.2015. 
 - Documenta ia faza DALI a fost avizat  în Consiliul Tehnico-Economic al P.M.B. cu aviz 
nr.11.20.03.2015. 
 - Au fost f cute demersurile pentru clarificarea situa iei juridice a spa iilor situate la subsolul şi 
parterul imobilului. 
 - A fost declanşat  procedura de licita ie public  privind proiectarea, execu ia şi asisten  
tehnic , aferente obiectivului, în prezent aceasta fiind în derulare. 

 Reabilitare şi restaurare imobil Str. Lipscani nr.18-20, sector 3; 
 Obiectivul urm rit const  în reabilitarea şi restaurarea cl dirii în vederea asigur rii unui spa iu 
necesar desf şur rii unor activit i social-culturale. 
 Imobilul se reg seşte în Lista Monumentelor Istorice a Municipiului Bucureşti pozi ia 1308 – cod 
B-II-M-A-19021, cu titulatura „Cl dire secol XIX”. 
 S-a desf şurat şi finalizat procedura de achizi ie direct  pentru servicii de expertiz  şi proiectare 
faza DALI aferente imobilului, în prezent, contractul de servicii pentru expertizare şi proiectare, fiind în 
curs de semnare. 

 Teatrul Evreiesc de Stat - Str. Dr.Iuliu Barasch nr.15, sector 3; 
 Obiectivul urm rit const  în consolidarea şi modernizarea cl dirii. 
 Imobilul se reg seşte în Lista Monumentelor Istorice a Municipiului Bucureşti – cod B-II-m-B-
18077, cu titulatura „Cas  sfârşit de secol XIX”. 
 Pe parcursul anului 2015, lucr rile de execu ie asupra obiectivului de investi ii au continuat, 
acestea fiind realizate în procent de 95%.  
 Pe parcursul derul rii lucr rilor, constructorul s-a confruntat cu o serie de situa ii imprevizibile 
deoarece investiga iile efectuate pe teren la data proiect rii ini iale au fost contrazise de situa ia real  din 
teren. Aceast  situa ie a generat întârzieri în realizarea contractului, fiind necesar decalarea termenului de 
finalizare a investi iei. Au fost emise de c tre proiectant un num r mare de dispozi ii de şantier care 
necesit  şi realizarea unor lucr ri suplimentare. 
 Astfel, începând cu data de 23.11.2015 a fost emis ordin de sistare a lucr rilor pentru verificarea 
documenta iei şi întocmirea actului adi ional de lucr ri suplimentare şi decalare de termen. 

 Teatrul Ion Creang  - Str.Pia a Amzei nr.13, sector 1; 
 Obiectivul urm rit const  în amenajarea, reabilitarea şi refunc ionalizarea s lii de spectacole şi a 
spa iilor anexe. 
 Cl direa nu are regim de monument istoric, dar se afl  în Zona Construit  Protejat  nr.28, „Zona 
Amzei”, conform planului urbanistic zonal, aprobat prin H.C.G.M.B. nr 279/2000. 
 A fost încheiat Contractul de servicii de proiectare şi execu ie lucr ri nr.07/08.01.2015, executant 
fiind Asocierea S.C. Rotary Construc ii S.R.L. - S.C.  Design Unit S.R.L. 
 Pe parcursul anului 2015, s-au întreprins urm toarele demersuri: 
 - S-a ordonat începerea lucr rilor pentru elaborarea documenta iei PT+DE, începând cu data de 
23.02.2015. 
 - A fost elaborat  şi predat  documenta ia faza proiect tehnic în data de 23.03.2015. În data de 
12.05.2015, documenta ia faza PT+DE a fost avizat  în Consiliul Tehnico-Economic al P.M.B., 
eliberându-se Avizul nr.17. 
 - A fost ob inut  Autoriza ia de construire nr.476/1350214/20.08.2015, iar în data de 01.09.2015 
a fost dat ordin de începere a lucr rilor de execu ie. 
 - S-au f cut demersurile necesare pentru ob inerea avizului ISU. 
 Începând cu data de 01.11.2015, lucr rile de execu ie au fost sistate, pân  la stabilirea de c tre 
proiectant a solu iilor de consolidare, precum şi a cantit ilor suplimentare de lucr ri, ca urmare a 
problemelor constatate la elementele de structur  decopertate, necesitând efectuarea unor repara ii la 
structura de rezisten . 
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● Restaurarea şi valorificarea centrului istoric al municipiului 
 Francez  nr.5, Bl nari nr.13 şi Lipscani nr.33; 

 Obiectivul urm rit const  în atribuirea contractului de concesiune de lucr ri publice/servicii sau 
parteneriat public-privat în vederea consolid rii, restaur rii şi conserv rii cl dirilor cu risc seismic din 
Centrul Istoric al Bucureştiului. 
 Prin realizarea obiectivului, vor fi îndeplinite obiectivele Prim riei Municipiului Bucureşti în 
vederea restaur rii, valorific rii durabile a patrimoniului cultural şi punerii în valoare a Centrului Istoric 
al Municipiului Bucureşti. 
 Prin H.C.G.M.B nr.275/31.10.2013, s-a aprobat elaborarea unor expertize tehnice şi studii 
prospective pentru cl dirile de mai sus, studii care s  analizeze posibilitatea demar rii, în regim de 
concesiune de lucr ri publice, a proiectului men ionat anterior. 
 În acest sens, a fost demarat  procedura de achizi ie a serviciilor de consultan  în vederea 
elabor rii  expertizelor şi studiilor de mai sus.  
 Astfel, în ianuarie 2015, a fost încheiat contractul de servicii cu consultantul selectat şi a fost emis 
ordinul de începere, în privin a realiz rii acestor studii. 
 Precizam faptul c , s-a r spuns (în scris, e-mail, fax) tuturor solicit rilor înaintate de 
consultantul selectat, punându-se la dispozi ia acestora, situa iile juridice ale imobilelor, comunicate de 
AFI şi de Direc ia Juridic din cadrul Prim riei Municipiului Bucureşti. 
 De asemenea, au fost stabilite, la cererea consultantului, şedinte de lucru, în vederea clarific rii 
unor aspecte legate de aceste studii. S-au analizat documentele predate de c tre consultant (expertize şi 
studii) şi s-a întocmit toat  documenta ia în vederea efectu rii pl ii activit ilor prestate de c tre 
consultant. 
— prin Administra ia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic 
● Punerea în valoare a patrimoniului monumental din Bucurcşti 
o Propuneri şi realiz ri dc noi monumente; 
o Continuarea lucr rilor pentru finalizarea operelor de art  monumental , precum şi lucr ri de 

amplasare a unor monumente de for public; 
o Lucr ri dc conservare-restaurare şi cur are monumente de for public aflate în administrarea 

institu iei; 
 Obicctivclc au fost realizate în anul 2015 în procentaj de 83.30%, astfel: 

 Monument "Lac tele dragostei" (Romeo şi Julieta pe banc ) - autor Reka Dup 
 Au fost realizate cele dou  personaje din bronz, în m rime natural  şi a fost realizat proiectul 
tehnic în vederea ob inerii Autoriza iei dc Construire pentru amplasarea monumentului de for public 
în spa iul adiacent fa adei Teatrului Masca din Bulevardul Uverturii nr.70 - 72, sector 6, Bucureşti; 
 Monument Mircea Eliade - autor Gheorghe T nase 

 În anul 2014 a fost realizat bustul din bronz, iar în anul 2015 acesta a fost amplasat pe un soclu 
masiv de granit, la intersec ia Bd. Mircea Eliade cu Bd. Radu Beller, sector 1. 

 Monument Emil Cioran - autor Valentin Duicu 
 A fost realizat soclul din piatr  natural  Vra a. Monumentul a fost amplasat la intersec ia Bd. 
Uranus (fosta str. Berzei) cu str. Mircea Vulc nescu, sector 1. 

 Monument Nicolae Cajal - autor Dragoş C t lin Munteanu 
 Bustul comemorativ din bronz a fost amplasat la intersec ia Str. Baba Novac cu Şos. Mihai Bravu, 
în fa a Institutului de Virusologie "Ştefan S. Nicolau, sector 3; 
 Monument Prin ul Rainier al III-lea de Monaco - autor Ionel Stoicescu 

 Ansamblul monumental cuprinde statuia din bronz a prin ului Rainier al IlI-lea de Monaco, în 
m rime natural , în picioare, aplaudând numerele de circ din aren  (reprezentate prin 7 elemente din 
material definitiv din bronz). 
 În anul 2015, au fost transpuse în material definitiv bronz elementele componente ale ansamblului 
monumental, urmând ca în anul 2016 s  se realizeze Arena soclu pe care vor fi pozi ionate elementele 
constitutive ale ansamblului monumental. 

 Pasajul Latin (Lipscani) - amenajare interioar  - Artist Valentina Ivan 
 În anul 2015 au fost recep ionate: transpunerea în material definitiv (bronz) a dou  machete 
reprezentând Harta rii Româneşti din timpul lui Constantin Brâncoveanu şi Harta Bucureştiului din 
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timpul lui Constantin Brâncoveanu şi transpunerea în material definitiv (similipiatr ) a 20 machete 
reprezentând 20 dc metope dccorative reproduceri ale basoreliefurilor sculptate pc Columna lui Traian.  

 Monumentul Luptei Anticomuniste – Aripi - autor Mihai Buculei 
 În anul 2015, s-au finalizat subansamblele din inox, elemente componente ale monumentului 
„Aripi" (trei aripi stilizate, cu în l imea de aprox. 25 m, executate din o el inoxidabil). De asemenea, la 
amplasamentul din Pia a Presei Libere (pe locul fostului soclu al monumentului V. I. Lenin), s-au 
efectuat lucr ri de realizare a soclului monumentului, pân  la nivelul care permite montarea 
componentelor pe acesta. Elementele constitutive ale monumentului au fost transportate şi montate la 
sfârşitul anului 2015. În anul 2016 urmeaz  s  se finalizeze realizarea soclului, placarea acestuia cu 
gresie roşie şi realizarea colinei din spatele monumentului. 
 Ca urmare a monitoriz rii permanente a monumentelor de for public aflate în administrarea 
institu iei, s-a impus efectuarea de activit i în vederea rcablilitarii, protej rii şi conserv rii acestora, 
precum şi efectuarea unor servicii de sp lare, cur are graffiti şi aplicare tratament antigraffiti pe un 
num r de 32 monumente de for public aflate în administrarea institu iei. 
 Cauzele care au determinat nerealizarea unui procentaj de 100% a obiectivelor propuse sunt: 
 - dificult i de ordin tehnic care au ap rut pe parcursul derul rii contractelor încheiate pentru 
finalizarea obiectivelor şi nu au putut fi prev zute ini ial; 
 - realizarea unor obiective nu a putut fi demarat  din cauza modific rilor la nivelul 
managementului institu iei; 
 - întârzieri ap rute la nivel de ob inere a avizelor şi a autoriza iilor de construire. 
● Acordarea de sprijin financiar l caşurilor de cult. 
 Din totalul de 110 solicit ri înregistrate, privind acordarea unui sprijin financiar l caşurilor dc cult 
din Municipiul Bucureşti, dup  analiza necesit ilor fiec rui l caş de cult, şi în func ie de aloca iile 
bugetare aprobate, a fost acordat sprijin financiar pentru continuarea/finalizarea lucr rilor de construc ii, 
repara ii şi pictur  mural  la 44 l caşuri dc cult apar inând cultelor religioase recunoscute din România. 
 Procentul realizat de institu ie la accst obiectiv a fost de 97,30%. 
 Cauza care a determinat nerealizarea unui procentaj de 100% a obiectivului propus a fost 
neob inerea de c tre parohiile solicitante, pân  la finele anului, a documentelor necesare acord rii 
sprijinului financiar, respectiv a Autoriza iei dc Construire pentru lucr rile solicitate. 
 Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de municipalitate în planul orientativ de ac iuni pe anul 
2015 pentru realizarea obiectivului/direc iei de ac iune "Elaborarea şi implementarea, în parteneriat cu 
Prim ria General  a Municipiului Bucureşti şi cu Prim ria Sectorului 3, a proiectului integrat "Centrul 
istoric al Capitalei", pentru constituirea unei arii culturale protejate, punerea în valoare a monumentelor 
istorice şi a patrimoniului arhitectural, a industriilor şi meşteşugurilor artistice" cuprins în programul de 
guvernare 
— prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti — ARCUB 
 ARCUB caut  s  creeze un mediu receptiv la toate mijloacele de expresie ale oraşului tocmai 
pentru a r mâne accesibil unui public variat, de la elevi de şcoal  la turişti, artişti underground, specialişti, 
localnici. 

o Spotlight. Bucharest International Light Festival            
 Cu ocazia Anului Interna ional al Luminii şi al Tehnologiei Luminii a fost organizat  prima edi ie 
Spotlight. Eveniment dedicat spectacolelor artistice construite pe baza luminii, Spotlight on Bucharest 
integreaz  oraşul Bucureşti, începând cu 2015, în circuitul celor mai importante festivaluri de profil din 
lume.  
 23 – 25 aprilie 2015. Participan i: 130.000. Loca ie: Calea Victoriei.  

o B-FIT in the Street! 
 Timp de patru zile, teatrul a invadat centrul Bucureştiului. La edi ia din acest an au participat peste 
150 de artişti interna ionali, care au prezentat publicului bucureştean 24 de spectacole în aer liber. 
 ri participante: Fran a, Italia, Olanda, Italia, Spania, Marea Britanie, Slovacia.  
 4-7 iunie 2015.  Spectatori: 40.000. Loca ie: Centrul Vechi, Pia a Sfântul Anton, Pia a Roma, 
Pia a Universit ii, Pia a George Enescu. 

o Bucharest Music Film Festival       
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 Festivalul muzicii care pune muzica clasic  sub semnul modernit ii, Bucharest Music Film 
Festival a s rb torit în 2015, 10 ani de muzic  auzit  în aer liber. 
 19-28 iunie 2015 . Spectatori: 10.000. Loca ie: Pia a George Enescu. 

o Bucharest Jazz Festival 
 A patra edi ie a marcat în 2015 începutul verii bucure tene de jazz cu 12 concerte live, expozi ii, 
filme, lans ri de disc i carte. 
 Festivalul a adus pe scena din Pia a George Enescu peste 50 de muzicieni din America, Polonia, 
Suedia, Ungaria şi România. 
 În plus, pentru edi ia 2015, pe lâng  o nou  sesiune intensiv  de concerte de jazz şi conferin e, 
proiec ie de film, expozi ie fotografice, lans ri de disc şi carte şi workshop-uri dedicate genului, 
Bucharest Jazz Festival a lansat o nou  component , Comision rile Bucharest Jazz Festival - New Jazz 
Works. Modelate dup  programe similare din America, comision rile BJF îşi propun s  impulsioneze 
compozi ia lucr rilor de jazz în România prin desemnarea unui câştig tor anual care îşi prezint  în 
premier  crea ia proprie pe scena Bucharest Jazz Festival. 
 1-5 iulie 2015 . Loca ie: Pia a George Enescu. 

o Zilele Bucureştiului  
  La aniversarea a 556 de ani de la atestarea documentar  a oraşului, Prim ria Municipiului 
Bucureşti a organizat o serie de evenimente în cadrul festivalului Zilele Bucureştiului    
 04 – 21 septembrie 2015. Loca ie: Pia a George Enescu, Gara Regal  B neasa, Hanul 
Gabroveni, Centrul Istoric, Teatrul Na ional Bucureşti. 

o Pia a Festivalului George Enescu 
 Un eveniment conex al prestigiosului festival international, Pia a Festivalului George Enescu 
invit  pe to i bucureştenii amatori ai armoniilor clasice s  se bucure de tradi ia de toamn  a concertelor 
simfonice din fa a Ateneului Român. 
 10 – 20 septembrie 2015. Participan i: 10.000. Loca ie: Pia a George Enescu. 

o Gala Folk You! Florian Pittiş   
 Ajuns la a cincea edi ie, acest proiect cultural se doreşte o mişcare cu dimensiuni culturale locale 
care promoveaz  valorile româneşti autentice. N scut dintr-un impuls sentimental,  nostalgic, Folk 
You! Florian Pittiş a devenit un fenomen muzical, cultural şi chiar social, capabil s  influen eze şi s  
modifice lumea spectacolului românesc. 
 04 – 05 septembrie 2015. Participan i: 14.000. Loca ie: Pia a George Enescu. 

o Sound & Vision – Festivalul de Muzic  Alternativ   
  În luna septembrie, Gara B neasa a fost timp de trei zile un loc de întâlnire pentru hip hopperi, 
fanii house, electro, pop şi rock alternativ în cadrul primei edi ii Sound & Vision, festivalul care îşi 
propune s  devin  o pat  de culoare în peisajul evenimentelor de toamn   din Bucureşti.  
 Concentrat în exclusivitate pe scena muzical  underground din România, Sound & Vision caut  s  
prezinte artişti care sunt greu de încadrat într-un singur gen muzical dar care au un singur lucru în comun 
– caut  noi perspective în muzic , exploreaz  noi metode de interpretare şi conexiuni şi nu se tem s  
experimenteze cu sunete şi ritmuri. Acelaşi lucru poate fi spus şi despre publicul festivalului, pentru c  
Sound & Vision se adreseaz  tinerilor care sunt deschişi c tre cele mai diverse ini iative din cultura 
urban  şi c rora le place s  descopere ritmuri noi şi neconven ionale. 
 18 – 20 septembrie 2015. Participan i: 5.000. Loca ie: Gara Regal  B neasa. 

o Noaptea Alb  a Bucure tiului 
 Timp de o noapte, Bucureştiul a devenit o re ea de instala ii interactive şi instrumente audio-
vizuale care l-au transformat într-un teren de joac . Este noaptea în care inima oraşului s-a activat la o 
simpl  atingere sau mişcare şi te-a prins într-o lume virtual  în care trec torii au devenit participan i. Cea 
de-a cincea edi ie populeaz  str zile cu anima ii proiectate, display-uri luminoase, jocuri de laser şi sunet, 
concert de muzic  şi pictur  live, instrumente muzical-vizuale şi tehnologii de ultim  genera ie ale unor 
artişti interna ionali şi români.        
 19 - 20 septembrie 2015. Participan i: 11.000. Loca ie: Centrul Istoric. 

o Gala Bucureşti TU – Premiile oraşului Bucureşti        
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 Eveniment organizat de Prim ria Municipiului Bucureşti, gala de premiere şi-a propus s  
identifice şi s  aduc  în aten ia marelui public cât mai mul i oameni şi proiecte de valoare care au un 
impact pozitiv asupra oraşului Bucureşti.  
 Peste 15.000 de voturi înregistrate pe site-ul bucuresti.ro au ales câştig torii celor 12 categorii 
dintr-un total de 36 de proiecte nominalizate. În afara votului public, organizatorii au acordat patru premii 
speciale pentru a r spl ti munca celor care au un impact pozitiv asupra Bucureştiului dar care pot fi cu 
greu incluşi într-o categorie.  
 20 septembrie 2015. Loca ie: Teatrul Na ional Bucureşti I.L. Caragiale, Sala Studio. 

o ALT.Cr ciun 
 De la concerte live cu altfel de muzic  de Cr ciun, la haine şi bijuterii create de designer  români, 
la ciocolat  şi vin fiert, ceaiuri şi obiecte de design românesc realizate manual, ALT.Cr ciun şi-a deschis 
por ile pentru o s rb toare prelungit  a unui Cr ciun mai pu in tradi ional. 
 6 - 23 decembrie 2015.  Participan i: 3.000. Loca ie: ARCUB Gabroveni. 

o Concert Extraordinar de Pa ti 
 În fiecare an, Prim ria Municipiului Bucureşti prin ARCUB organizeaz  Concertul Extraordinar 
de Paşti, un eveniment la care sunt invitate personalit i din lumea politic  şi cultural . 
 28 martie 2015. Participan i: 650. Loca ie: Ateneul Român. 

o 9 Mai Ziua Europei 
 Ziua Europei a fost marcat  în capitala României printr-un eveniment special, organizat de 
Prim ria Municipiului Bucureşti, prin ARCUB. Cinci fanfare europene au fost invitate s  sus in  
recitaluri inedite în puncte cheie ale oraşului. 
 9 mai 2015. Spectatori: 3.000. Loca ie: Parcul Unirii, Parcul Ci migiu, Parcul Her str u i Pia a 
Universit ii. 

o Spectacole de teatru: Cin  cu prieteni, Însemn rile unui nebun, Noapte bun , mam !, Prizonierul 
din manhattan, Vi elul de aur, Urma paşilor T i... , Don Juan Inferno, Cutia pandorei, Suflet 
vagabond, Am iubit, am purtat, am pierdut,  

o JAZZAJ LA ARCUB - seria de concerte jazz   
 Printre singurele constante în seria evenimentelor bucureştene de jazz. Sâmbetele jazzului 
inaugurate anul trecut de ARCUB continu  tradi ia concertelor bilunare ce invit  fanii genului s  r mân  
conecta i la ritmurile de jazz ale momentului, s  se delecteze cu experien a live a ultimelor albume sau 
colabor ri jazzistice, s  fac  cunoştin  cu stilul muzical al celor mai noi artişti ai jazzului românesc şi 
european. 

 Seria de concerte de muzic  de camer  - Da Capo – ArCuB Chamber Music Series 
 Ini iat  în toamna anului 2015, este prima serie de concerte de muzic  de camer  cu participare 
interna ional  din Bucureşti.  

 Seria de proiec ii de film - C I N E Ş O C        
 Urm rind s  devin  o alternativ  la filmul de mall şi o completare a ofertei existente deja în s lile 
independente din Centrul Bucureştiului, Cineşoc a prezentat spectatorilor bucureşteni filme inedite, care 
nu au fost distribuite în cinematografele din România sau au avut o circula ie foarte restrâns .  
— prin  Centrul de Crea ie, Art  şi Tradi ie — CREART 

 "Simfonii pe asfalt", edi ia a II-a 
 Timp de dou  s pt mâni, în Centrul Istoric au fost organizate în fiecare zi, concerte de muzic  
clasic , înso ite de momente de anima ie. Scenele improvizate au fost marcate butaforic pentru a crea 
atmosfera de concert. 
 6 – 19 iulie 2015, Centrul Istoric 

 “Creative Fest” 
 În perioada 5 - 6 septembrie 2015, creart, a organizat în parcul Izvor, prima edi ie a festivalului 
de art  i cultur  urban  „Creative Fest”. 

 “Col uri de Bucureşti” 
 Un proiect video cultural care îşi propune s  scoat  la lumin  afectivit ile bucureştenilor pentru 
locurile care definesc peisajul urban şi care au ajuns s  alc tuiasc  fondul intim al oraşului, „chipul” lui 
mai profund. 

 “iMapp Bucharest” 
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 Unul dintre cele mai mari spectacole de video-mapping din lume, un show de culoare, sunet i 
lumin  ce a transformat fa ada Palatului Parlamentului prin ase spectacole 3D de excep ie, având ca tem  
cele patru elemente primordiale: ap , foc, p mânt i aer. 
 Pia a Constitu iei, 19 septembrie 2015. 
 Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de municipalitate în planul orientativ de ac iuni pe anul 
2015 pentru realizarea obiectivului/direc iei de ac iune "Sus inerea sistematic  şi continu  a particip rii 
româneşti la evenimente culturale de talie interna ional  (Bienala de la Vene ia, Salonul Interna ional al 
C r ii etc.)", pentru constituirea unei arii culturale protejate, punerea în valoare a monumentelor istorice 
şi a patrimoniului arhitectural, a industriilor şi meşteşugurilor artistice" cuprins în programul de 
guvernare. 
— prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti — ARCUB 
● Pogram de parteneriat proiecte strategice cu recunoaştere interna ional  

 FEED ME 
 În premier  pentru Centrul cultural al Bucureştiului, ARCUB a prezentat la Festivalul Ars 
Electronica din Linz produc ia proprie FEED ME a arti tilor români Saint Machine i Noper. 
 Prezen a proiectului în cadrul festivalului Ars Electronica a vizat aducerea în aten ia publicului 
interna ional a crea iilor arti tilor români care îmbin  cu succes arta cu tehnologia. 
 Produs de ARCUB 
 Perioada:  3-7 septembrie 2015. Participan i: 90.000. Loca ie: Linz, Austria.   

 Saint Patrick and friends 
 Spectacolul de muzic  şi dans tradi ional irlandez. 
 Pentru promovarea diversit ii în cultur  şi art , Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti 
colaboreaz  constant cu ambasade şi centre culturale europene. 
 Parteneriat cu Ambasada Irlandei  
 Perioada: 15 martie 2015.  Spectatori: 200. Loca ie: Sala ARCUB Batişte 

 One World Romania 
 Festivalul de film documentar dedicat drepturilor omului, One World Romania promoveaz  de opt 
ani documentare nominalizate la premiile Oscar, documentare româneşti noi şi filme dintre cele mai 
surprinz toare ca tratare şi tem , c utând astfel s  trezeasc  interesul pentru o implicare activ  în via a 
social . 
 Parteneriat cu Asocia ia One World Romania  
 Perioada: 17-22 martie 2015. Participan i: 9.356. Loca ie: Centrul Bucureştiului. 

 Concertul orchestrei medicilor dr. Emil Nichifor cu ocazia zilei mondiale a s n t ii 
 În 2015, ARCUB s-a implicat în organizarea acestui eveniment care a celebrat atât s n tatea 
oraşului cât şi cultura Bucureştiului printr-un concert festiv. 
 Parteneriat cu Funda ia Medicin  şi Muzic     
 Perioada: 4 aprilie 2015.  Participan i: 750. Loca ie: Ateneul Român 

 Rokolectiv 
 La grani a dintre muzic  electronic  i art  contemporan , festivalul Rokolectiv încurajeaz , 
începând cu anul 2006, inova ia în muzic  i libertatea de exprimare i contribuie la dezvoltarea scenei 
artistice din Bucure ti generând proiecte i colabor ri între muzicieni, arti ti vizuali, dansatori i 
promoteri. 
 Parteneriat cu Asocia ia Rokolectiv  
 Perioada: 23-26 aprilie 2015. Participan i:3.100. Loca ie:Muzeul Na ional de Art  
Contemporan , Halele Carol. 
 Începând cu anul 2015, festivalul Rokolectiv a fost inclus în SHAPE, noul proiect de 3 ani co-
finan at de programul Creative Europe al Uniunii Europene. 

 Noaptea alb  a galeriilor @ARCUB Gabroveni 
 Un eveniment care extinde harta cultural  a Bucure tiului de la edi ie la edi ie, Noaptea alb  a 
Galeriilor preg te te în fiecare an un program dinamic de expozi ii şi evenimente dedicate artei 
contemporane. ARCUB, în calitate de cofinan ator al Nop ii Albe a Galeriilor, sprijin  cultura 
contemporan  ce influen eaz  structuri sociale i î i asum  implicarea direct  în schimbarea ora ului 
printr-o prezen  consecvent  i vie. 
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 Parteneriat cu Asocia ia Ephemair. 
 40 de galerii de art  contemporan  i peste 30 de spa ii alternative i-au deschis por ile pentru cea 
de-a noua edi ie Noaptea Alb  a Galeriilor, eveniment care î i propune s  construiasc  o re ea fluid  de 
galerii de art , spa ii alternative i institu ii culturale, incluzând noi spa ii i zone din ora  tot mai 
îndep rtate de centru. 
 24-25 aprilie 2015. Vizitatori: 3.000. Loca ie: ARCUB Gabroveni.    

 Jazz Day Tour: concert Ola Onabule 
 Al turi de peste 200 de organiza ii şi oraşe de pe tot mapamondul, Centrul Cultural al 
Municipiului Bucureşti a celebrat, sub patronajul UNESCO, Ziua Interna ional  a Jazzului printr-un 
concert sus inut de Ola Onabule, una dintre vocile cu rezonan  ale jazzului britanic. 
 Perioada: 27 aprilie 2015. Vizitatori: 200. Loca ie: Sala ARCUB Gabroveni. 

 Art Safari 
 Singurul târg de art  din România, Art Safari a atras în 2015 aten ia publicului larg cu un maraton 
vizual de art  contemporan  şi de patrimoniu, desf şurat într-unul din cele mai neconven ionale spa ii din 
Bucureşti. 
 Evenimentul îşi propune s  aşeze Bucureştiul pe harta marilor târguri europene de art  
contemporan  şi s  contribuie activ la dezvoltarea artelor vizuale contemporane. 
 În cele 5 zile de expozi ii pop-up a 50 de galerii româneşti şi interna ionale, precum şi a 10 muzee 
din afara Bucureştiului, târgul Art Safari 2015 a fost vizitat de aproape 20.000 de bucureşteni. 
 De la galeria Kinst Art din Germania, la Galeria Posibil  din Bucureşti, la Galleria Doris Ghetta 
din Italia, Muzeul de Art  din Târgu Mureş pân  la Schleifmühlgasse 12-14 din Austria şi Trapéz din 
Ungaria, Art Safari 2015 a oferit vizitatorilor ocazia de a admira 3.500 de lucr ri de art  din portofoliul 
a 300 de artişti români şi str ini. 
 În doar doi ani, unicitatea Art Safari în peisajul cultural bucureştean şi traficul mare de vizitatori 
l-au plasat în elita târgurilor de art  din Europa Central  şi de Est, comparabil cu Viennafair şi Art 
Athia. 
 Perioada: 13-17 mai 2015.  Vizitatori: 19.741. Loca ie: Cl direa Ciclop – Magheru. 

 Gala premiilor UNITER 
 Cu o tradi ie de 23 de ani în analiza şi evaluarea fenomenului teatral autohton, Gala Premiilor 
UNITER este printre cele mai importante evenimente care identific , sus ine şi promoveaz  tendin ele 
ini iate de tân ra genera ie şi personalit ile artistice româneşti ale şcolii tradi ionale de teatru. 
 Dincolo de dinamica fenomenului teatral şi analiza de interior realizat  de specialişti, Gala 
Premiilor UNITER s-a impus şi prin rolul s u informativ şi educa ional al publicului larg privind valoarea 
spectacolului de teatru. 
 Parteneriat cu Uniunea Teatral  din România - UNITER 
 Perioada: 25 mai 2015.  Participan i: 900. Loca ie: Teatrul Na ional “I.L.Caragiale”. 

 Bucureşti – Shanghai, oraşe în tranzi ie  
 O delega ie din Republica Popular  Chinez  format  din 24 de manageri, jurnali ti, arti ti i 
profesori de seam  ai Chinei a dat curs invita iei ARCUB de a purta un dialog cu omologii români. Figuri 
reprezentative ale celor mai importante teatre, publica ii, academii sau companii de artele spectacolului 
din China au venit pentru patru zile în vizit  la Bucureşti unde au sus inut conferin e i întâlniri pe teme 
culturale actuale.  
 Axat în principal pe schimbul cultural dintre Europa şi Asia care s  favorizeze mai mult rela iile şi 
colabor rile pe termen lung şi mai pu in schimburile culturale de tipul import – export, evenimentul 
Bucureşti – Shanghai, oraşe în tranzi ie a adus un beneficiu substan ial imaginii oraşului şi oportunit ilor 
de lansare a proiectelor culturale bucureştene pe pia a asiatic . 
 Perioada: 11-14 iunie 2015.  Participan i: 100. Loca ie: ARCUB Gabroveni. 

 Festivalul interna ional de teatru NETA 
 Parteneriat cu Teatrul Na ional „I.L. Caragiale”, Uniunea Teatral  din România - UNITER  
 O ini iativ  a TNB, ca membru fondator NETA, evenimentul de la Bucureşti este menit s  
stimuleze schimburile culturale la nivelul Europei de Sud-Est şi s  creeze un dialog productiv şi creativ în 
spiritul „culturii f r  frontiere”. 
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 rile participante: Albania, Bulgaria, Croa ia, Georgia, Italia, Macedonia, Muntenegru, România, 
Rusia, Slovenia. 
 Perioada: 28 august – 4 septembrie 2015.  Spectatori: 2.860. Loca ie: Teatrul Na ional „I.L. 
Caragiale” Bucureşti. 

 Creative Est #1 
 Parteneriat cu Asocia ia ORICUM 
 În luna octombrie, ARCUB a fost una dintre loca iile bucureştene care au g zduit primul festival 
dedicat industriilor creative româneşti, Creative Est. 
 Timp de 7 zile, Creative Est #1 a oferit o experien -maraton care a transformat 9 spa ii 
bucureştene în centre de incubare şi expunere pentru proiecte inovatoare de design, gastronomie, muzic , 
newmedia şi art . 
 Creativ Est îşi propune s  transforme România în liderul industriilor creative la nivel est-european 
şi s  hr neasc  nevoia de resurse a creatorilor români. 
 Perioada: 12 – 18 octombrie 2015.   

 Freedom Express: drumuri spre 1989. Europa Central  i de Est 1939-1989 
 Campanie interna ional  organizat  pentru a comemora 25 de ani de la colapsul comunismului din 
Europa Central  i de Est. 
 Realizat  la ini iativa Re elei Europene Memorie i Solidaritate, campania social  i educa ional  
a început cu o c l torie ini iatic  pentru tineri care au p it pe urmele evenimentelor din 1989 care au 
schimbat Europa. 
 Dup  Berlin, Bruxelles, Var ovia, Budapesta i Viena, expozi ia “Drumuri spre 1989. Europa 
Central  i de Est 1939-1989” a ajuns pe 14 octombrie la Bucure ti în prezen a ambasadorilor statelor 
Re elei în România: Excelen a Sa Werner Hans Lauk, ambasadorul Republicii Federale Germania; 
Excelen a Sa Botond Zákonyi, ambasadorul Ungariei în România; Excelen a Sa Marcin Wilczek, 
ambasadorul Republicii Polone în România i Excelen a Sa Ján Gabor, ambasadorul Republicii Slovace.  
 Perioada: 14-31 octombrie 2015.  Participan i: cca 1.000. Loca ie: Pia a Universit ii. 

 25 de ani RFI România 
 RFI România a s rb torit 25 de ani cu 13 ore de transmisiune în direct din Centrul Cultural 
ARCUB de la Hanul Gabroveni, sediul de o zi al radioului. 
 Pe lâng  programele în direct de la Hanul Gabroveni au fost programate alte momente speciale, 
cum ar fi expozi ia foto a artistei Felicia Simion, piesa de teatru ”Moi, le mot”, scris  de Matei Vişniec şi 
regizat  de Denise Schropfer sau concertul lui Zoli Toth Project, un promotor al muzicii neconven ionale 
de percu ie. 
 Parteneriat cu RFI România. 
 Perioada: 19 noiembrie 2015.  Vizitatori:1.000. Loca ie: ARCUB Gabroveni. 

 Digital Artists @Internetics 
 Parteneriat cu The Institute. 
 Internetics este prima competi ie de branding, advertising şi marketing din România care fixeaz  
standardele şi încurajeaz  creativitatea în comunicarea online din România. Premiera celei de-a XV-a 
edi ii Internetics a fost proiectul ce îşi propune s  promoveze latura artistic  a inteligen ei digitale, 
expozi ia Digital Artists. 
 Timp de nou  zile, ARCUB Gabroveni a devenit scena industriilor creative din România care a 
atras mii de bucureşteni prin poveştile spuse cu ajutorul artelor interactive, prin promovarea jocurilor ca 
form  de art , prin instala ii interactive, filme, experien e horror first person, interfe e holografice şi un 
spectacol interactiv de dans şi multimedia. 
 Perioada: 20-29 noiembrie 2015.  Vizitatori: 3000. Loca ie: ARCUB Gabroveni. 

 Festivalul Na ional de Teatru 
 Parteneriat cu Uniunea Teatral  din România - UNITER, Teatrul Na ional „I.L. Caragiale” 
Bucureşti. 
 Festivalul na ional de teatru are rolul de curator al celor mai noi şi valoroase produc ii teatrale din 
ar  pe care le aduce în aten ia marelui public şi a criticilor de teatru în fiecare toamn  prin 10 zile de 

reprezenta ii. în fiecare an, aproximativ 20 de scene bucureştene devin astfel terenul principal de joac  al 
fnt. 
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 Perioada: 23 octombrie – 1 noiembrie 2015. Spectatori: 15.000. Loca ie: Teatrul Na ional „I.L. 
Caragiale” Bucureşti, Teatrul de Comedie, Teatrul Odeon, Teatrul Metropolis, Teatrul Bulandra, Teatrul 
Foarte Mic, Teatrul Nottara, ARCUB Gabroveni, Teatrul de anima ie nd ric , Teatrul Act, 
UNTEATRU. 

 SoNoRo 
 Parteneriat cu Asocia ia SoNoRo 
 Înfiin at în anul 2006, Festivalul SoNoRo a adus muzica de camer  în prim planul vie ii culturale 
româneşti şi a inclus scena muzical  româneasc  într-o re ea de festivaluri europene de înalt  inut . 
 Perioada: 30 octombrie – 16 noiembrie 2015. Spectatori:2000. Loca ie: ARCUB Gabroveni, 
Palatul Cotroceni – Sala Unirii, Institutul Cultural Român, Palatul Cercului Militar Na ional – Sala de 
Marmur , The Ark, Catedrala Sf. Iosif, MNAR – Sala Auditorium, Palatul Cercului Militar Na ional – 
Sala de Marmur , Ateneul Român, Palatul Bragadiru. 

 Platforma Interna ional  de Teatru Bucureşti  
 Parteneriat cu Asocia ia Român  pentru Promovarea Artelor Spectacolului.  
 Se pozi ioneaz  ca festivalul dedicat inov rii artistice în teatru, un eveniment care îşi propune s  
prezinte opinii str ine şi variate, estetici necunoscute şi teme experimentale. 
 Perioada: 12-15 noiembrie 2015.  Spectatori: 280. Loca ie: ARCUB Gabroveni, Teatrul Odeon, 
Teatrul Mic, Teatrul de Comedie. 

 Festivalul Interna ional de Literatur  Bucureşti 
 Parteneriat cu Asocia ia Headsome Communication 
 Probabil unul dintre cele mai dinamice evenimente literare ale anului şi cu siguran  cel mai 
important festival independent de literatur  din România. 
 A adus în vizorul publicului 17 nume de prim  m rime ale literaturii contemporane, oaspe i din 
Turcia, Elve ia, Ungaria, Statele Unite ale Americii şi România. 
 Nominalizat la „Cel mai bun eveniment al anului” în cadrul Premiilor Radio România Cultural, 
FILB a fost şi singurul festival prezentat în cadrul celui mai mare festival din lume, Edinburgh Festivals, 
în 2015. 
 2-4 decembrie 2015. Loca ie: Muzeul Na ional al ranului Român, Clubul ranului. 
— prin  Centrul de Crea ie, Art  şi Tradi ie — CREART 

 Gala premiilor Gopo  
 Centrul de Crea ie, Art  şi Tradi ie, a sus inut ini iativa Asocia iei pentru promovarea Filmului 
Românesc (APFR), organizatorul Festivalului Interna ional de Film Transilvania, devenind parteneri 
principali ai Galei Premiilor GOPO. 
 Asocia ia pentru promovarea Filmului Românesc (APFR) a organizat în data de 30 martie 2015, 
la Teatrul Na ional Bucureşti a IX – a edi ie a Galei Premiilor GOPO, eveniment dedicat profesioni tilor 
de film din România. 

 Festivalul Interna ional “EUROPAfest” 
  În cadrul acestui festival, creart în parteneriat cu jmEvents a organizat în data de 18 mai 2015, în 
incinta Teatrului Excelsior, Concertul live – Jazz, unde au participat 3 forma ii renumite ale genului: 
Malin Kojola & Johan Emet – Finlanda, Impulse Duet – Italia şi Mag Balay Quartet – Polonia. 
 Perioada 14 - 23 mai 2015. Loca ie: Teatrul Excelsior  

Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de municipalitate în planul orientativ de ac iuni pe anul 
2015 pentru realizarea obiectivului/direc iei de ac iune "Sprijinirea crea iei artistice contemporane prin 
sus inerea taberelor de crea ie, organizarea de expozi ii şi evenimente culturale în parteneriat cu 
Institutul Cultural Român", cuprins în programul de guvernare. 
— prin  Centrul de Crea ie, Art  şi Tradi ie — CREART 

 Expozi ie de instrumente muzicale tradi ionale româneşti la ICR Viena 
 O expozi ie de instrumente tradi ionale româneşti din colec ia privat  a prof. univ. Ovidiu Papan . 
Colec ia de instrumente cuprinde atât piese tradi ionale unicate şi restaurate, cât şi obiecte reconstituite în 
urma cercet rii etnografice de teren.  
 31 martie – 2 aprilie 2015. Institutul Cultural Român de la Viena. 

 Expozi ie cu muta ii urbanistice şi arhitecturale “De 25 de ori Bucureşti” 
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 Expozi ia dezv luie transform rile urbanistice şi arhitecturale ale capitalei României post-
revolu ionare. 
 20 – 22 octombrie 2015. Institutul Cultural Român de la Viena. 
— prin  Muzeul Na ional al Literaturii Române 

 Rotonde: 
 ○ „Rotonda 13” – Ioan Flora (1950 – 2005) 
 Partener: Institutul Cultural Român 
 Parteneri media: Radio România Cultural, Observator Cultural, Cultura şi Agen iadeCarte.ro. 
  6 februarie. Institutul Cultural Român. 
 ○ Morome ii – 60 
 Proiec ie, Dezbatere, Expozi ie 
 Partener: Institutul Cultural Român 
 Parteneri media: Radio România Cultural, RFI, TV City, Observator Cultural, Cultura, 
 Contemporanul, Agen iadeCarte.ro. 
 7 iulie. Institutul Cultural Român 

 Particip ri interna ionale 
 ○ Centenar Gellu Naum. Vernisaj expozi ie. Prezentarea nr.5 al revistei Caietele Avangardei. 
 24 iunie 2015. Institutul Cultural Român de la Budapesta (Ungaria). 
 ○ Expozi ia-eveniment: „Tristan Tzara, l'Homme approximatif Poète, écrivain d'art, 
collectionneur” („Tristan Tzara, Omul aproximativ - Poet, eseist, colec ionar”). 
 Expozi ie realizat  în parteneriat cu Biblioteca literar  „Jacques Doucet” (Paris) şi cu sprijinul 
Institutului Cultural Român din Bruxelles şi al Consulatului General al României la Strasbourg. Muzeul 
de Art  Modern  şi Contemporan  din Strasbourg (Fran a) 
— prin  Biblioteca Metropolitan  Bucureşti 

 ”Luminile orientului latin – arhitectura unui principe român” 
 O selec ie de 60 din exponatele Expozi iei "Brâncoveanu 300", realizat  de Biblioteca 
Metropolitan  Bucure ti în 2014, a fost prezentat  publicului portughez la Trienal de Lisboa. 

Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de municipalitate în planul orientativ de ac iuni pe anul 
2015 pentru realizarea obiectivului/direc iei de ac iune "Încurajarea şi sprijinirea cercet rilor în 
domeniul patrimoniului imaterial din România, prin inventarierea elementelor de patrimoniu şi 
finalizarea celui de-al II-lea volum din Patrimoniul cultural imaterial din România", cuprins în 
programul de guvernare. 
— prin  Centrul de Crea ie, Art  şi Tradi ie — CREART 

 Festivalul Interna ional de Folclor „Muzici şi Tradi ii în Cişmigiu”  
 Festivalul a reunit 2.000 de artişti din toate zonele rii, ansambluri folclorice, fanfare, minorit i 
şi comunit i na ionale, târg de me te ugari i hand-made, ateliere de crea ie i bucate tradi ionale. 
 Edi ia a IX-a, 19 - 21 iunie 2015, Parcul Cişmigiu. 

 Concert “De Dragoste…de Dragobete” 
 Evenimentul, aflat la prima edi ie, a fost conceput ca o manifestare muzical  îmbinat  cu 
momente de teatru, cu scopul de a prezenta i de a aduce în prim plan arta popular  tradi ional . 
 24 februarie 2015, Sala Teatrelli – theatre music & more. 

 Tradi ii şi Flori de S rb tori, edi ia a VI-a  
 Eveniment dedicat s rb torilor pascale. 
 4 - 13 aprilie 2015, Parcul Cişmigiu 

 Expozi ia de p puşi şi juc rii „Joc, Joac , Juc rie lemn i textil”         
 n cadrul expozi iei, arti tii Florin Poptean i Ana Ponta au preg tit cu har şi pasiune juc rele din 
lemn i pânz  oferind bucurie atât copiilor cât i p rin ilor sau bunicilor. 
 25 mai – 3 iunie 2015. Galeria creart. Expozi ia a fost vizitat  de 100 de persoane, admiratori ai 
meşteşugurilor originale. 

 Ziua Interna ional  a iei “IEsc- urban, contemporan, românesc” 
 Pe 24 iunie, de Sânziene, românii din ar  i de pretutindeni s rb toresc an de an Ziua 
Interna ional  a Iei, la ini iativa comunit ii „La Blouse Roumaine”. Ast zi IA este celebrat  în 48 de ri 
i în sute de ora e de c tre cei care ne îmbr i eaz  cultura. 
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 Dac  în trecut IA reprezenta un articol vestimentar purtat în zi de s rb toare la sate, ast zi este un 
simbol al valorilor autentice române ti, cu care se identific  inclusiv omul modern. 
 Scopul evenimentului IEsc a fost de a sus ine revitalizarea iei tradi ionale, care s-a bucurat în 
ultimii ani de o puternic  promovare, devenind o surs  de inspira ie pentru mul i designeri i arti ti 
contemporani. 
 23-24 iunie 2015. Participan i: 800 de oameni. Loca ie: Gr dina cu Filme–Cinema & More. 

 Expozi ie de ii “Ia – Bluza Româneasc ” 
 Evenimentul a fost conceput pentru a promova ia ca brand na ional, în contextul globaliz rii 
contemporane, care tinde s  ştearg  imaginile identitare. 
 Au fost prezentate peste 40 de piese autentice, unicate, unele cu vechime de peste 100 de ani, 
reprezentând costume de s rb toare din zon , precum şi de costume purtate zilnic, la munca câmpului. 
 16 – 25 iunie 2015, Galeria creart. Au participat pe parcursul întregii perioade, un num r de 
peste 200 de vizitatori. 

 Expozi ie de icoane “Por ile Cerului” 
 Cu ocazia S rb torilor Pascale, Galeria creart a devenit una dintre principalele atrac ii ale 
bucureştenilor, în materie de art  iconografic  autentic , fiind gazda unei frumoase expozi ii compus  din  
lucr ri de art  tradi ional  laic  i religioas  alaturi de ceramica artistei Georgeta Florentina, cu inspira ie 
din cultura Cucuteni-Ariusd. 

 Expozi ie “Icoane pe glaj ” 
 Iconarul a încercat în lucr rile sale s  r mân  cât mai aproape de tehnica secolului al XVIII-lea 
(tempera cu emulsie de ou), de ornamentica şi de cromatica fiec rei zone şi perioade care i-au servit drept 
surs  de inspira ie 

 Zilele Bucureştiului” – „Pove ti de Bucure ti” 
 În perioada 18-20 septembrie 2015, Parcul Her str u a fost transformat într-una dintre principalele 
zone de s rb toare, unde s-a reconstituit atmosfera Bucure tiului de odinioar  printr-o serie de 
manifest ri, precum Târgul Bucure tiului, zona culinar , concerte, parada costumelor de epoc , „B taia 
cu flori”, statui vivante, piese de teatru i spectacole de acroba ie i echilibristic . 

 “Toamna în Bucate” 
 Conceptul evenimentului s-a conturat în jurul ideii de a crea în mijlocul unei comunit i urbane un 
spa iu tradi ional ce îmbin  muzica cu obiceiurile poporului român ce au loc în perioada toamnei.   
 9 – 11 octombrie 2015, Gr dina cu Filme - Cinema & More. 
 Prim ria Sectorului 2 
Programe derulate: 
 Gala premiilor de excelen  în civism "OM ÎNTRE OAMENI"-edi ia a V-A -15 ianuarie 2015 
Acordarea de trofee şi diplome unor personalit i de prestigiu ale vie ii ştiin ifice şi culturale româneşti.  

Obiectiv -  promovarea valorilor culturii române: 
                - sus inerea diversit ii culturale şi artistice. 

     Buget – 30.000 lei 
      Stadiu proiect – realizat  
 Şi eu vreau-  anul 2015 
 Cursuri voca ionale pentru copii şi adul i – coregrafie, aerobic, dans sportiv,       teatru   

Obiectiv - sus inerea diversit ii culturale şi artistice. 
     Buget –  f r  cheltuieli 

   Stadiu proiect – realizat  
 Duminica Ortodoxiei 
  martie 2015 
Ziua Icoanei – eveniment al Ortodoxiei . 
Proiect realizat în parteneriat cu Prim ria Sectorului 2 şi Patriarhia Român   

Obiectiv -  promovarea valorilor culturii române: 
                - sus inerea diversit ii culturale şi artistice. 

       Buget – 50.000 lei 
      Stadiu proiect – realizat  

 Ziua Europei -9 Mai 2015 
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Organizarea unui eveniment cultural-artistic în aer liber pentru cet enii Sectorului 2, cu scopul de a 
marca s rb torirea zilei de 9 Mai - Ziua Europei  

Obiectiv -  promovarea valorilor culturii române: 
               - sus inerea diversit ii culturale şi artistice. 

                  Buget – 20.000 lei 
      Stadiu proiect – realizat 

 Turnirul de poezie 
12-17 mai 2015 
Prim ria Sectorului 2 este partener al Uniunii Scriitorilor din România, în organizarea proiectului cultural 
de sus inere a poeziei române contemporane "Turnirul Poeziei", proiect care îşi propune redefinirea 
rolului şi locului poeziei române în lumea modern  

Obiectiv -  promovarea valorilor culturii române: 
            - sus inerea diversit ii culturale şi artistice. 

 Buget – 30.000 lei 
 Stadiu proiect – realizat  
 1 IUNIE – E ZIUA TA, COPILE -1 iunie 2015 
Eveniment dedicat Zilei Copilului – spectacol artistic sus inut de copii din institu iile de înv mânt din 
Sectorul 2 

Obiectiv -  promovarea valorilor culturii române: 
               - sus inerea diversit ii culturale şi artistice. 

      Buget – 10.000 lei  
     Stadiu proiect – realizat    
 Târgul de pâine – 17-20 septembrie 2015 

Eveniment dedicat tradi iilor româneşti legate de panifica ie şi de cultura grâului cu participarea unor fabrici 
de pâine şi a multor produc tori tradi ionali. 

Obiectiv -  promovarea valorilor culturii române: 
                - sus inerea diversit ii culturale şi artistice. 

       Buget – 50.000 lei  
      Stadiu proiect – realizat 

 Gala olimpicilor - "Oscar pentru Inteligen "- octombrie 2015 
Program prin care se recompenseaz  performan ele din domeniul educa iei prin premierea elevilor 
câstig tori ai locurilor I, II, III si Men iune la olimpiadele scolare, faza na ional  şi interna ional , al turi 
de cadrele didactice îndrum toare, din unit ile de înv mânt preuniversitar de stat din  
Sectorul 2 

Obiectiv -  promovarea valorilor şi încurajarea tinerilor talenta i: 
      Buget – 100.000 lei  

     Stadiu proiect – realizat 
 Literatura în aten ia noastr  - noiembrie 2015 
În colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, Prim ria Sectorului 2 promoveaz  tinerele talente şi 
sus ine scriitorii consacra i 

Obiectiv -  promovarea valorilor culturii române: 
      Buget – 20.000 lei  

     Stadiu proiect – realizat 
 Ziua Na ional  a României – 1 decembrie 2013 

Eveniment tradi ie a Sectorului 2 prin care este aniversat  ziua tuturor românilor. Întâlnire între 
genera ii: veteranii de r zboi şi tinerii de azi, cu participarea unor personalit i ale lumii culturale. 

Obiectiv -  promovarea valorilor culturii române: 
               - sus inerea diversit ii culturale şi artistice. 

      Buget – 20.000 lei  
     Stadiu proiect – realizat 

 Festivalul de colinde "O, CE VESTE MINUNAT !" 
12 decembrie 2015 
Festival concurs de colinde adresat elevilor din institu iile de înv mânt din Sectorul 2 
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Obiectiv -  promovarea valorilor culturii române: 
               - sus inerea diversit ii culturale şi artistice. 

       Buget –100.000 lei  
       Stadiu proiect – realizat 
 Obiceiuri şi tradi ii la români – Cr ciunul -16 decembrie 2015 
Întâlniri cu personalit i din domeniul culturii şi artei, cu prilejul s rb torilor de iarn . 

 Obiectiv -  promovarea valorilor culturii române: 
            - sus inerea diversit ii culturale şi artistice. 

   Buget – 10.000 lei  
  Stadiu proiect – realizat 
Prim ria sectorului 4 
Centrul Cultural European pentru UNESCO “Nicolae B lcescu” , ca institu ie public  de 

cultur , organizeaz  i ofer  cadrul de desf urare pentru activit i cât mai diverse de promovare a 
cunoa terii valorilor culturii i artei. 
       Activita ile Centrului Cultural European sunt desf urate în beneficiul tuturor cet enilor, pe 
categorii de vârst , f r  deosebire de na ionalitate, categorie social , convingeri religioase sau op iuni 
politice i sunt  alocate de la Bugetul Local al Sectorului 4. 
 Activit tile institu iei vizeaz  toate domeniile cultural artistice, dar i alte domenii care contribuie 
la promovarea i dezvoltarea noastr  ca entitate de profil. 

Activitatea cultural artistic  este sus inut  prin colabor ri cu arti ti profesioni ti (regizori, actori, 
scenografi s.a.) sau neprofesioni ti, cu organiza ii, fundatii, institu ii culturale, unit i de înv mânt a a 
cum este prevazut  în regulamentul de organizare i func ionare al CCEUNB, dar i în regulamentul de 
ordine interioar . 

Aceste manifest ri cultural artistice constau in:  
      -     stagiune de teatru pentru copii ;  

- stagiune de teatru pentru adul i ; 
- spectacole lectur  ; 
- spectacole de divertisment ; 
- concerte de muzic  adresate diferitelor categorii de public local dar i la nivel de capital  ;  
- organizarea de cluburi sau cercuri artistice ; 
- particip ri în festivaluri de teatru ; 
- implic ri în proiecte culturale propuse de alte organiza ii, funda ii, institu ii culturale ; 
- colaborarea cu unita ile de înv mânt pe proiecte adresate diferitelor grupe de vârst  i care au ca 

scop participarea la revitalizarea cultural  a colilor i liceelor din sectorul 4; 
- organizarea de evenimente în colaborare cu elevii colilor din sectorul 4 cu ocazia s rb toririi 

zilelor na ionale i a altor evenimente ocazionale; 
    -   sus inerea în gr dini e, coli, licee a pieselor de teatru produse de Centrul Cultural European,     

proiect care are ca scop atragerea în timp a comunit ii catre institu ia noastr  i formarea unui public 
fidel; 

- organizarea de seri de poezie, dramaturgie, proz , muzic  etc., întâlniri între elevi, actori i autorii 
textelor, care urm resc sus inerea programei colare; 

- sprijinirea copiilor i persoanelor vârstnice aflate în dificultate, din sectorul 4, combaterea i 
prevenirea excluziunii sociale a acestora; 

- atragerea persoanelor vârstnice dar i a copiilor defavoriza i din centrele de plasament de pe raza 
sectorului 4 într-o serie de activit i / evenimente prin invitarea lor la spectacolele produc ii 
proprii ale institu iei, dar i prin promovarea acestor spectacole în interiorul institu iilor de 
asisten  social . 

     Obiectivele majore ale CCEUNB vizeaz  in special : 
- dezvoltarea sistemului de educa ie artistic , ca alternativ  i complementaritate a activit ilor 

educative de stat; 
- dezvoltarea de programe de educa ie permanent  ; 
- accesul la cultur  i informa ie pentru cei mai pu in favoriza i. 
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- Cursurile artistice reprezint  o alt  latur  activ  a institu iei, prin specificul lor (curs de dans 
pentru copii, curs de dansuri populare pentru copii, curs de canto, curs de teatru) contribuind la 
implicarea copiilor de pe raza sectorului 4 i promovarea acestora în spa iul cultural bucure tean. 

- Atelierele cultural educative  au un caracter interactiv, fiind o oportunitate pentru cei mici de a se 
dezvolta, de a- i crea propria personalitate artistic . 

-  aceste ateliere pot fi de : pictur , crea ie, îndemanare, lectur , teatru, dans, etc. 
- Activitatea teatral  ocup  un loc predominant în cadrul preocup rilor CCEUNB, având rezultate 

deosebite, confirmate de-a lungul anilor prin prezen a noastr  constant  în festivaluri mari de 
teatru organizate la nivel na ional. 

- Astfel, putem afirma c ,  in timp am  ,,dezvoltat’’ o stagiune teatral  care poate  ‚,rivaliza’’ cu 
stagiunile de teatru redutabile i de tradi ie. 

- Spectacolele pentru copii sunt adresate tuturor categoriilor de vârst , fiind agreate chiar i de cei 
foarte mici. 

- Au un caracter interactiv, cei de pe scen  comunicând permanent cu publicul din sal , constituind 
o atrac ie pentru copii. 

- Spectacolele produc ii proprii pentru adul i au o tematic  variat , urm resc atragerea unui public 
numeros prin aducerea pe scen   în special a autorilor români, ultima produc ie având ca text de 
inspira ie teatrul lui Caragiale, dar i dramaturgi ai literaturii universale. 

- Calitatea spectacolelor se reflect  în numeroasele premii cu care au fost încununate. Performan a 
s-a facut la toate nivelurile, fiind premiate produc iile, dar i individual arti tii care evolueaz  în  
aceste spectacole. 

- Astfel, putem men iona spectacolul   ,,Mobil  i durere’’ de Teodor Mazilu, cu un text la fel de 
actual ca i atunci când a fost scris, anul 1974 i  care, în cursul anului 2015,  a participat la 
urmatoarele festivaluri: 

- FEST – FDR 2015 – Timi oara – 20 aprilie 2015 
- Festivalul  de Teatru “Toma Caragiu” edi ia a V-a- Ploie ti- 12 mai 2015 
- Festivalul Na ional de Teatru, ed. XXV – Bucure ti – 27 si 28 octombrie 2015 
- Festivalul Comediei Române ti festCO 2015 – 30 mai 2015 
- Cel mai bun spectacol de comedie – „Mobil  i durere” de Teodor Mazilu, direc ia de scen  

Victor Ioan Frunz  – Centrul Cultural European pentru UNESCO „Nicolae B lcescu” Bucure ti 
- Cel mai bun regizor – Victor Ioan Frunz  pentru direc ia de scen  a spectacolului „Mobil  i 

durere” de Teodor Mazilu – Centrul Cultural European  pentru UNESCO „Nicolae B lcescu” 
Bucure ti 

- Cel mai bun actor în rol secundar – Alexandru Pavel -  pentru rolul Urecheatu’ din spectacolul 
„Mobil  i durere” de Teodor Mazilu – Centrul Cultural European pentru UNESCO „Nicolae 
B lcescu” Bucure ti 

- Un alt spectacol remarcabil al CCEUNB este ,,Steaua f r  nume’’, de Mihail Sebastian care a 
participat la: 

- Festivalul Comediei Române ti festCO 2015 – 27 mai 2015 
- Festivalul Na ional de Teatru, ed. XXV – Bucure ti – 30, 31 octombrie i 1 noiembrie 2015 

- Festivalul de comedie festCO2015 a invitat anul trecut i produc ia CCEUNB  ,,2014: O odisee 
pamântean ’’,  fiind printre pu inele institu ii care au avut  dou  produc ii îin festival. 

- CCCEUNB a urm rit permanent diversificarea proiectelor, astfel un subiect de inters  
constituindu-l organizarea de manifest ri cultural artistice în parcuri sau alte loca ii de pe raza 
sectorului 4, venind astfel i mai mult în întâmpinarea publicului local. S-au organizat festivaluri 
de muzic  pentru copii, concerte de muzic  rock i alternative sound, foarte apreciate, în rândul 
tinerei genera ii, dar i concerte de colinde atât de îndr gite în perioada s rb torilor de iarn . 

 Ca o sintez  a celor men ionate anterior, sper m c  institu ia noastr  a reu it,  cu sprijinul Primariei 
sectorului 4,  s  realizeze o performan  reflectat  în realiz rile din domeniul teatral,  dar i al celorlalte 
evenimente social-culturale, prin aprecierile publicului, criticii de specialitate, personalita ilor din 
domeniu, mass-media. 

Desf urarea  cu succes a evenimentelor culturale a dus, la aprecierea noastr  ca institu ie 
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 ( premii si distinc ii  acordate), dar i  la atragerea unui public variat. 
 Credem c  activit ile social-culturale pe care CCEUNB  i-a propus i a reu it în mare parte s  le 

desfa oare, au adus un plus de imagine institu iei i implicit Prim riei sectorului 4. 
Prim ria Sectorului 5 

Prim ria Sectorului 5, prin Direc ia Înv mânt i Rela ii Comunitare, a continuat s  sus in  i s  
deruleze proiecte sau programe ini iate în anii trecu i sau a implementat noi astfel de proiecte/programe. 

 Astfel, în vederea sus inerii diversit ii culturale i artistice, dar i pentru a-i încuraja pe copii s  
descopere i s  experimenteze diverse activit i i pentru a le oferi o alternativ  la via a cotidian  
obi nuit  a luat fiin , în anul 2010,  Clubul de Educa ie Alternativ  (CEA), implementat de 
Funda ia Policy Center for Roma and Minorities i Prim ria Sectorului 5 în cadrul colii 
Gimnaziale Nr. 136. Obiectivul  proiectului este de a îmbun t i educa ia copiilor romi i ne-romi 
din Cartierul Ferentari prin: utilizarea de metode alternative de înv are în lucrul cu copiii 
(activit i sportive i creative), îmbun t irea rezultatelor colare ale grupului- int , dezvoltarea 
de abilit i i aptitudini, dezvoltarea stimei de sine, a lucrului în echip , îmbun t irea disciplinei 
în rândul copiilor din grupul- int  ca urmare a particip rii la activit ile non-formale ale clubului, 
dezvoltarea i consolidarea unei rela ii armonioase între coal  i comunitate (p rin i), prin 
ini ierea de activit i comune care au în centru copilul. În activit ile proiectului sunt implica i 
elevii din cadrul colii Gimnaziale Nr. 136 i ai colilor Gimnaziale George C linescu i 
Petrache Poenaru. Clubul de Educa ie Alternativ  reprezint  un spa iu în incinta colii, în care 
copiii au posibilitatea de a- i dezvolta abilit ile i aptitudinile i de a recupera decalajul în 
educa ie, prin metode alternative de înv are. Ace tia particip  la activit i de tip „after-school” 
pentru a recupera cuno tin ele pe care ar trebui s  le st pâneasc  într-o anumit  clas , primesc 
ajutor la teme i se bucur  de activit i atractive precum fotbal, baschet, street-dance, teatru, 
muzic , lucru manual, fotografie, mentorat, educa ie financiar  i social . Toate acestea sunt 
combinate cu m suri de stimulare a cet eniei active în rândul p rin ilor, prin implicarea lor 
constant  în activit ile clubului. 

Proiectul, care î i revel  deopotriv  dimensiuni formative, educative i culturale, a fost finan at din 
fonduri aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5, în perioada 2010-2015 i se inten ioneaz  continuarea 
acestuia i în anii urm tori. Dat fiind faptul c  obiectivele i activit ile propuse în cadrul proiectului au 
fost realizate în procent integral, acesta constituie un exemplu de bun  practic  la nivelul Sectorului 5 i 
se inten ioneaz  replicarea acestuia, prin identificarea unei surse de finan are externe (fonduri europene). 

 Obiectivul privind sprijinirea cre rii unor spatii expozi ionale neconven ionale  - coli, parcuri, 
pie e, a fost concretizat cu ajutorul unor proiecte interdisciplinare, din dorin a de a p stra 
viu spiritul respectului i al dragostei pentru folclor, fa  de valorile autentice române ti i 
fa  de tradi iile ce confer  specificitate i identitate na ional , în rândul locuitorilor 
Sectorului 5, prin intermediul expozi iei tematice Bucuria Cr ciunului, realizat  la sediul 
Prim riei Sectorului 5. Expozi ia a avut drept scop valorizarea activit ilor de 
confec ionare a unor obiecte decorative, felicit ri, icoane pictate pe sticl  sau colaje, 
sus inute de c tre elevi i pre colari în cadrul Atelierului de Crea ie Sf. Vasile cel Mare, ca 
urmare a derul rii proiectului ini iat de Protoieria Sector V Capital  i sprijinit de 
Prim ria Sectorului 5.  

 Obiectivul privind sprijinirea crea iei artistice contemporane prin organizarea de evenimente 
culturale.  

- Consiliul Local Sector 5 i Prim ria Sectorului 5, în parteneriat cu Opera Na ional  
Bucure ti, au organizat în data de 9 martie 2015, un spectacol dedicat personalului din 
unit ile de înv mânt din sectorul 5, cu ocazia Zilei Interna ionale a Femeii. Astfel, 
directorii si membrii consiliilor de administra ie din unit ile de înv mânt au fost invita i 
la spectacolul de dans contemporan “Femei”, în coregrafia lui Gheorghe Iancu, spectacol 
sus inut de Opera Na ional  Bucure ti, în extra-stagiune.  

- Un eveniment special, desf urat pe esplanada din fa a cl dirii Operei Na ionale Bucure ti 
i care a reunit un num r de peste 5.000 de spectatori, înc  de la prima sa edi ie, l-a 
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constituit concertul extraordinar Promenada Operei, edi ia a IX-a. Prim ria Sectorului 5 a 
fost onorat  s  î i ofere concursul pentru organizarea evenimentului care a adus în fa a 
publicului o pleiad  de soli ti de prim rang ai scenei lirice române ti i str ine, cu 
participarea Orchestrei i a Corului Operei Na ionale Bucure ti. Prin intermediul acestei 
manifest ri, s-a reu it continuarea unei serii extinse de „promenade”, concepute dup  
modelul concertelor în aer liber, realizate de institu iile de gen din Europa, precum Operele 
din Londra, Paris, Roma, Viena, Berlin. Obiectivul a fost realizat, proiectul fiind înscris 
deja în tradi ie i bucurându-se de largi ecouri în con tiin a 
public .http://cvartetpassione.ro/ro/images/galerie_foto/concert_clasa/concert1.jpg 

Alte evenimente socio-culturale, artistice i de tineret organizate de Prim ria Sectorului 5, cu 
sprijinul Consiliului Local al Sectorului 5 în anul 2015 
Preambul 

În anul 2015, Consiliul Local i Prim ria Sectorului 5 au inut cont, în primul rând, de 
faptul c  educa ia copiilor i a tinerilor nu reprezint  numai responsabilitatea institu iilor 
tradi ionale (stat, familie, coal ), ci i a autorit ilor administra iei locale, a asocia iilor i a 
organismelor culturale. În acest context, prin intermediul proiectelor educa ionale sau comunitare 
derulate, institu ia a lansat o serie de interven ii complementare sau alternative în raport cu 
caracterul adesea formalist i centralizator al sistemului educativ. 

Obiectivele generale urm rite au vizat: sprijinirea crea iei artistice contemporane prin organizarea 
unor evenimente culturale în spa iul educa ional, sprijinirea formelor de educa ie personal  (comunicare 
într-o limb  str in , asumarea valorilor sportive prin practicarea unui sport, cultivarea poten ialului 
creativ al copiilor, educarea gustului artistic) sau crearea unor centre educa ionale (cluburi de educa ie 
alternativ ), în scopul sus inerii diversit ii culturale i artistice a elevilor. 

1. Prim ria Sectorului 5 i Cvartetul Passione au organizat, în s pt mâna coala altfel, proiectul 
Concert în sala de clas , în scopul apropierii elevilor de muzica de calitate. A fost realizat  o 
incursiune în lumea muzicii, prin atingerea celor mai importante perioade de crea ie muzical , 
utilizând cvartetul de coarde ca exemplu. Ini iativa a avut avantajul de a aduce ARTISTUL în fa a 
elevului, prin realizarea concertelor în spa ii neconven ionale – atât pentru arti ti, cât i pentru 
elevii unit ilor de înv mânt Liceul Teoretic tefan Odobleja, Liceul Teoretic Ion Barbu, 

colile Gimnaziale Nr. 2, 103, 124, 126, 127, 128, 134, 143, 280, coala Gimnazial  Ion I. C. 
Br tianu, coala Gimnazial  I. G. Duca, coala Gimnazial  Petrache Poenaru i coala 
Gimnazial  Principesa Margareta. De asemenea, pentru îndeplinirea aceluia i obiectiv, în cadrul 
Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu i în colile Gimnaziale Mircea Sântimbreanu i George 
C linescu a fost derulat proiectul Micul dirijor. 

2. În perioada martie – decembrie 2015, Prim ria Sectorului 5, în parteneriat cu Instituto Cervantes 
din Bucure ti a continuat i extins proiectul Copiii din sectorul 5 înva  limba spaniol , în cadrul 
celor nou  unit i de înv mânt secundar de stat din sectorul 5. Proiectul s-a raportat la termenii 
orient rii: spre familiarizarea cu sistemul limbii romanice precizate i spre dobândirea unor 
capacit i de a o utiliza în situa ii contextuale, în condi iile în care demersul didactic a fost propus 
i realizat de speciali ti din cadrul Instituto Cervantes din Bucure ti (Serviciul Cultural al 

Ambasadei Spaniei). Date fiind rezultatele înregistrate în anul 2014, Prim ria Sectorului 5 a 
acceptat provocarea de a extinde proiectul. Astfel c , dac  la început, 90 de elevi au beneficiat de 
serviciile educa ionale de înv are a limbii spaniole generale, în anul 2015, num rul acestora a 
crescut la 180. Din cei 180 de elevi care au constituit grupul- int  al proiectului, 54 elevi au 
ob inut certificarea DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) A1 i A2 i 154 de 
elevi au absolvit dou  module de preg tire. 

3. În anul colar 2014-2015, între Prim ria Sectorului 5, Direc ia General  de Asisten  Social  i 
Protec ia Copilului Sector 5 i Asocia ia Centrul de Performan  Before&After School Conil a 
fost încheiat un acord de parteneriat, al c rui obiect l-a constituit acordarea de servicii 
educa ionale ( colarizarea în regim de zi, recuperare i after school),  pentru un num r maxim de 
30 copii/elevi cu vârste cuprinse între 3 şi 12 ani - copii cu dizabilit i, provenind din familii ale 
c ror venituri sunt insuficiente pentru a acoperi întreaga gam  de nevoi speciale. Scopul acestui 
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program educa ional, care s-a derulat în cadrul colii Primare Conil, a fost de a preg ti copiii, în 
vederea includerii lor în clasele normale, folosind programe individualizate, respectiv Curricula 
adaptat . Copiii/elevii inclu i în acest program au beneficiat de program educa ional i de 
program de tip „ coal  dup  coal ”, de ore de terapie ocupa ional  i de logopedie, în intervalul 
orar 8.00-18.00, incluzând masa de prânz i gustarea de la ora 16.00. Totodat , fiecare copil a 
beneficiat de 2 ore de terapie ocupa ional /s pt mân  i de 2 ore de logopedie/s pt mân , pe 
parcursul colii i al tuturor vacan elor. 

4. CONIL Fest – Festivalul Integr rii, mai 2015. Duminic , 24 mai 2015, la Palatul Na ional al 
Copiilor (Sala Mare i Sala Mic ), a avut loc cea de-a XI-a edi ie a CONIL Fest – Festivalul 
Integr rii, eveniment organizat de Asocia ia Conil, Asocia ia 3 M i profesorul de joac  Leon 
Magdan, cu sprijinul Prim riei Sectorului 5.Festivalul a fost dedicat tuturor copiilor, scopul s u 
declarat fiind promovarea talentului, dar i a toleran ei, prin implicarea copiilor cu cerin e 
educa ionale speciale în activit i de natur  artistic  (muzic , dans, cântece). Pe scenele S lii Mici 
i S lii Mari ale Palatului Copiilor au evoluat peste 1.500 de copii din gr dini e, coli, cluburi 

artistice, coli de dans i balet din Bucure ti i din ar . Pe lâng  programul artistic sus inut de 
copiii participan i, au fost organizate ateliere distractive i creative pentru cei mici, au existat 
exista momente de anima ie, concursuri cu premii i reprezenta ii de teatru. 

5. În data de 28 mai, în Parcul Sebastian, copiii din gr dini ele Sectorului 5 au participat la un 
spectacol-concurs, pentru a marca una dintre cele mai importante s rb tori pentru lumea 
copil riei (1 Iunie – Ziua Interna ional  a Copilului). Un juriu format din reprezentan i ai 
Inspectoratului colar al Municipiului Bucure ti Sector 5 i ai Consiliului Local al Sectorului 5 a 
premiat gr dini ele din Sectorul 5, care au realizat momente artistice deosebite. De asemenea, 
copiii au petrecut momente inedite al turi de personaje îndr gite din pove ti.  

6. Prim ria Sectorului 5 a sprijinit implementarea proiectului de responsabilitate social  TELUS 
Day of Giving, în data de 6 iunie 2015, în cadrul unit ii de înv mânt coala Gimnazial  Nr. 
136, la ini iativa companiei TELUS International Europe. Proiectul TELUS Day of Giving a 
reprezentat o pârghie strategic , prin intermediul c reia a fost între inut  ansa dezvolt rii unei 
re ele parteneriale substan iale la nivelul comunit ii sectorului 5. Astfel, proiectul a fost gândit s  
aduc  o important  valoare ad ugat  în sfera educa ional  a cartierului Ferentari, pornind de la 
principiul complementarit ii valorilor grupate în jurul unuia i aceluia i obiectiv: oferirea unor 
condi ii propice pentru sus inerea procesului instructiv-educativ de calitate, favorabil incluziunii, 
într-o zon  caracterizat  prin vulnerabilit i de natur  social  i economic . În plan concret, 
TELUS Day of Giving a vizat reabilitarea, respectiv între inerea infrastructurii educa ionale a 

colii Gimnaziale Nr. 136, prin efectuarea lucr rilor de repara ii i igienizare a s lii de sport, a 
holurilor i a fa adei cl dirii colii, în scopul derul rii procesului instructiv-educativ formal într-
un mediu modern i aseptic. Alte dimensiuni ale proiectului au urm rit dotarea laboratorului de 
informatic  cu computere i între inerea, respectiv amenajarea spa iilor verzi i de joac , prin 
activit i specifice. Astfel, în intervalul orar 9.00-18.00, în unitatea de înv mânt, aproximativ 
350 de voluntari i speciali ti au derulat activit i de renovare i modernizare a spa iilor colii. De 
asemenea, în paralel, în intervalul 12.00-15.30, evenimentul s-a bucurat de participarea unor 
reprezentan i ai mass-media, ai Prim riei Sectorului 5, ai Ambasadelor Canadei i Fran ei în 
România i ai Camerei Franceze de Comer  i Industrie în România i ai organiza iei non-
guvernamentale Policy Center for Roma and Minorities. Totodat , momentului oficial, sus inut 
de reprezentan ii partenerilor din proiect, i s-a circumscris un program artistic, preg tit de copiii 
înscri i în Clubul de Educa ie Alternativ  care func ioneaz  în cadrul colii Gimnaziale Nr. 136. 
În acest context, elevii au oferit un spectacol de percu ie i chitar , iar trupele B4T i T.R.B.L. au 
sus inut reprezenta ii de street dance. 

7. În zilele de 21 i 23 octombrie 2015, în cadrul unit ilor de înv mânt coala Gimnazial  Nr. 
135, coala Gimnazial  I. G. Duca i Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu a avut loc proiectul 
de responsabilitate social  Global Dignity Day. Proiectul Global Dignity Day a vizat promovarea 
principiilor demnit ii în rândul elevilor, familiarizarea cu informa iile i conceptele conexe 
no iunii de demnitate, precum i cu evenimentele care au ca tem  central  aceast  valoare etic  i 
moral . Marcarea Zilei Globale a Demnit ii în sectorul 5 i-a revelat o dimensiune simbolic  
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important , proiectul fiind destinat tinerei genera ii, pornind de la principiul complementarit ii 
valorilor moralei sociale, benefice deopotriv  în plan personal i în cel comunitar. De asemenea, 
proiectul i-a propus s  creeze pun i de reciprocitate durabile, care s  consolideze leg tura între 
entit i dispersate în spa iul geografic, dar care î i doresc s  realizeze un echilibru între schimbare 
i continuitate, între specific i global, între împlinirea individual  i exigen ele de ordin social, 

pe t râm educa ional. Astfel, Asocia ia Global Dignity, membru al Asocia iei Young Global 
Leaders (promotoare a principiilor demnit ii în peste 70 de ri), unit ile de înv mânt coala 
Gimnazial  Nr. 135, coala Gimnazial  I. G. Duca, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, 
Inspectoratul colar al Municipiului Bucure ti – Sector 5 i autoritatea public  local  Prim ria 
Sectorului 5 au oferit elevilor, cu ajutorul proiectului comun, un model de dialog. Activit ile 
derulate în cadrul grupurilor de lucru au furnizat materiale pentru dezvoltarea unor proiecte 
viitoare de creare a unor videoclipuri pe tema demnit ii. 

8. Proiectul educa ional colar Ajut  natura i ea te va ajuta pe tine! s-a desf urat în perioada 20-
22 aprilie 2015 în cadrul Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti i a fost sus inut de Prim ria 
Sectorului 5 i de Administra ia Domeniului Public sector 5. Proiectul a vizat sensibilizarea 
publicul colar fa  de natura care ne înconjoar  i fa  de cea din imediata apropriere a spa iului 
în care elevii î i desf oar  activitatea zi de zi. Pornind de la ini iativa elevilor Liceului 
Tehnologic Dimitrie Gusti, s-a încercat promovarea exemplelor de bun  practic  în domeniul 
educa iei ecologice, atât prin activit i  concrete de plantare, igienizare a spa iului colii, cât i 
printr-o campanie de sensibilizare a elevilor cu privire la necesitatea p str rii unui  mediu curat. 

9. În perioada 15 decembrie 2014 – 15 iunie 2015, a avut loc cea de-a-IV-a edi ie na ional  a 
proiectului S  ne cunoa tem trecutul pentru a ne proiecta viitorul. Proiectul a fost ini iat de 
Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti i s-a derulat în parteneriat cu alte 10 licee din Bucure ti i cu 
licee i coli generale din peste 25 de jude e ale rii. Proiectul a vizat valorificarea mesajului 
literaturii din închisorile comuniste, prin eviden ierea func iilor ei: de cunoa tere i estetic . 

10. În perioada 11-13 septembrie 2015, Prim ria Sectorului 5, în parteneriat cu Asocia ia Cultural  
Metropolis, au organizat cea de-a cincea edi ie a Festivalului interna ional de muzic  i cultur  
balcanic  „BalKaniK! Arts&Culture Festival”, proiect ce a constat într-o serie de evenimente. 
Astfel, în Gr dina Uranus i în The Ark, s-au desf urat manifest ri culturale, artistice, sesiuni 
expozi ionale, concerte, în beneficiul unui public numeros, având drept scop expunerea valorilor, 
culturii i artelor balcanice. Al turi de concertele live, festivalul a cuprins i evenimente conexe: 
târguri de arte i me te uguri, ce au încurajat dialogul intercultural, live DJ set, momente artistice 
de dans, workshop-uri. În acela i timp, au fost prezentate produse gastronomice specifice regiunii 
balcanice. 

11. În perioada 11-18 noiembrie 2015, a fost sus inut  cea de-a aptea edi ie a evenimentului 
Kinodiseea – Festivalul Interna ional de Film pentru Copii, în scopul con tientiz rii de c tre 
elevii înscri i în unit ile din înv mântul preuniversitar de stat din sectorul 5 a importan ei 
educa iei audio-vizuale, dar i pentru stimularea unei dezbateri publice pe tema mecanismelor de 
dezvoltare a imagina iei i creativit ii în sistemul colar sau crearea unui spa iu de discu ie 
privind filmul românesc pentru copii. 

12. În perioadele 26 martie-08 aprilie 2015, 10-14 septembrie 2015, a avut loc evenimentul Salonul 
Auto Moto-SAM Bucure ti. Proiectul a presupus sprijinirea realiz rii expozi iei – târg auto-moto, 
în cele dou  perioade, în Pia a Constitu iei, prin implicarea organismelor deconcentrate din 
subordinea Prim riei Sectorului 5: Administra ia Domeniului Public Sector 5, Poli ia Local  
Sector 5. Salonul Auto Moto-SAM Bucure ti a reunit produc tori, importatori i distribuitori de 
autovehicule, componente auto-moto, piese de schimb, biciclete i accesorii, tuning, echipamente 
service auto, companii de leasing, companii de asigur ri, speciali ti în închirieri auto, asocia ii i 
organiza ii din domeniu, reprezentan i mass-media. Autoritatea local  a fost preocupat  s  
încurajeze conceptul de siguran  auto, precum i reducerea emisiilor poluante, prin 
achizi ionarea de c tre popula ie de noi autovehicule.  

13. În luna iunie 2015, Prim ria Sectorului 5 a derulat ac iunea de premiere a elevilor din colile i 
liceele sectorului 5, care au ob inut rezultate meritorii la olimpiadele i concursurile colare i 
extra colare (premiul I, premiul al II-lea, premiul al III-lea, men iune), faza pe sector, în anii 
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colari 2012-2013 i 2013-2014. Ac iunea de premiere a presupus distribuirea unor produse dup  
cum urmeaz : 

- C ti audio cu band  Philips SHL 3000 - premiu acordat celor 790 de elevi care au ob inut locul I, 
locul al II-lea, locul al III-lea i men iune la faza pe sector, în anul colar 2012-2013, i celor 727 
de elevi care au ob inut acelea i tipuri de premii în anul colar 2013-2014. 

14. Proiectul Caravana ECOTIC – Zilele recicl rii. În perioada 18-20 septembrie 2015, în Parcul 
Sebastian, Asocia ia Ecotic i Prim ria Sectorului 5 au organizat prima edi ie a Caravanei 
ECOTIC - o ampla ac iune de informare, comunicare i con tientizare privind protec ia mediului, 
gestionarea de eurilor de echipamente electrice i electronice. Proiectul a vizat furnizarea de 
informa ii legate de reciclarea corecta a de eurilor de echipamente electrice i electronice i a 
bateriilor portabile uzate. Vizitatorii au fost întâmpina i de simpaticul Ecoterrian, mascota 
evenimentului, i au fost ghida i prin minunata poveste a mediului. Proiectul a presupus i 
organizarea unei tombole cu premii, oferite celor care au participat la ac iunea de colectare. 

15. În luna decembrie 2015, au avut loc: 
- ac iunea de Premiere a elevilor admi i cu media cea mai mare în liceele din sectorul 5. 

Beneficiari au fost elevii care, în anul 2015,  au ocupat cea mai înalt  pozi ie în ierarhia admi ilor 
în clasa a IX-a în unit ile de înv mânt secundar superior din sistemul preuniversitar de stat din 
sectorul 5. Scopul proiectului l-a constituit recompensarea elevilor cu aptitudini academice 
recunoscute de coal . Proiectul a presupus aplicarea strategiei de distribuire a zece laptop-uri 
Lenovo B50-30 N2830, disponibilizate din fondul de premiere, c tre elevii nominaliza i de 
Colegiul Na ional Gheorghe Laz r, Liceul Teoretic tefan Odobleja, Liceul Teoretic Ion Barbu, 
Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentar  Dumitru Mo oc, 
Colegiul Tehnic Energetic, Colegiul Economic Viilor, Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez i 
Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti. Ac iunea de premiere a fost sus inut  în semn de apreciere fa  
de eforturile depuse de elevi pe t râmul excelen ei în educa ie i pentru încurajarea performan ei 
colare. 

- proiectul Concurs de reviste colare în sectorul 5. Beneficiari au fost elevii i cadrele didactice 
care au sus inut activit i publicistice în unit ile de înv mânt preuniversitar de stat din sectorul 
5. Scopul proiectului a vizat valorizarea experien elor din domeniul publicisticii colare i 
cultivarea sentimentului de respect fa  de cuvântul scris. Proiectul a presupus aplicarea strategiei 
de premiere a elevilor i cadrelor didactice care particip  la realizarea revistelor colare în sectorul 
5. Evenimentul s-a adresat unit ilor de înv mânt din sectorul 5 (cursul primar, gimnazial, liceal 
i/sau tehnic), în cadrul c rora au fost redactate foi volante sau reviste-magazin (de tip 

caleidoscop) - ce oglindesc activitatea colii - sau reviste scrise într-o limb  str in , beletristice, 
tiin ifice, de cultur  artistic , tehnice, de atitudine sau umoristice. În acest context, din dorin a de 

a impulsiona activitatea redac ional  i de a sus ine dezvoltarea acestei forme de crea ie literar  
colar , 145 de elevi i 22 de profesori coordonatori au fost recompensa i pentru munca lor cu câte 

un e-book reader. 
- proiectul În a teptarea lui Mo  Cr ciun. Prin acest proiect, Prim ria Sectorului 5, cu sprijinul 

Consiliului Local al Sectorului 5, i-a propus s  valorizeze deprinderile de educa ie muzical  ale 
elevilor, dar i promovarea tradi iilor i obiceiurilor române ti de Cr ciun. Proiectul a presupus 
aplicarea strategiei de premiere a elevilor i cadrelor didactice care au preg tit momente artistice 
dedicate Na terii Domnului. Astfel, în perioada 15 decembrie – 18 decembrie 2015, ansamblurile 
corale i grupurile de colind tori din unit ile de înv mânt din sectorul 5, împreun  cu cadrele 
didactice coordonatoare, au trecut pragul prim riei i au împ rt it angaja ilor magia bucuriei i a 
speran ei, sus inând recitaluri de colinde i momente artistice dedicate obiceiurilor i tradi iilor de 
Cr ciun i vestind apropierea uneia dintre s rb torile esen iale ale cre tinilor.  

 Sprijinirea bisericilor, promovarea unui parteneriat activ între stat i culte. De i Prim ria Sectorului 5 
i-a propus s  sprijine unit ile de cult de pe raza sa administrativ-teritorial , în anul 2015 acest 

deziderat nu a fost îndeplinit, resursele financiare fiind orientate în direc ia sus inerii investi iilor în alte 
proiecte de utilitate public  i comunitar .  
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 Obiectivul privind elaborarea i implementarea, în parteneriat cu Prim ria General  a Municipiului 
Bucure ti, cu autorit i ale administra iei publice centrale i ONG-uri, a unui proiect integrat, 
URANUS, nu a fost realizat în anul 2014, dar se men ine inten ia de g sire a pârghiilor necesare pentru 
concretizarea acestuia. Proiectul  are drept scop general constituirea unei arii culturale protejate, pentru 
punerea în valoare a monumentelor istorice i a patrimoniului arhitectural, a industriilor i 
me te ugurilor artistice din zona Rahova-Uranus. 
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Generalit i  
 
  În ultimii ani am asistat în mod continuu la un proces de centralizare a competen elor la nivelul 
ministerelor, aceast  ac iune având drept consecin e directe: subfinan area serviciilor publice gestionate 
de autorit ile locale (educa ie, s n tate, asisten  social , infrastructura public  de ap , canalizare, 
drumuri etc.); gestionarea programelor na ionale pe criterii exclusiv politice, lipsit  de transparen ; o 
aparent  descentralizare, realizat  doar la nivel formal, dar f r  suport financiar; intensificarea controlului 
politic asupra primarilor şi preşedin ilor de consilii jude ene, prin acordarea resurselor financiare doar pe 
criterii de apartenen  politic  şi nu pe criterii de analiz  a nevoilor comunit ilor locale. 
 
Prim ria Municipiului Bucureşti  
 

Pentru atingerea obiectivului fundamental de „dezvoltare a municipiului Bucureşti ca o metropol  
dinamic  înscris  în re eaua capitalelor europene, având un rol regional, continental şi intercontinental” 
au fost aprobate de c tre Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin hot rârea nr.148 din 
24.06.1999, cinci obiective strategice de dezvoltare economic  şi social : 
● Accentuarea identit ii Municipiului Bucureşti în concordan  cu aspira ia sa de a deveni o metropol  
european , realizabil  prin: 
 - atragerea unor institu ii şi companii interna ionale pe baza amelior rii accesibilit ii şi prin 
înlocuirea situa iei de periferie cu cea de releu regional, continental şi intercontinental; 
 - reabilitarea imaginii externe şi dezvoltarea turismului cultural şi de afaceri; 
 - creşterea competitivit ii prin diversificare func ional  şi prin crearea de noi specializ ri „de 
excelen ” în domenii de vârf. 
● Sus inerea vitalit ii şi atractivit ii municipiului Bucureşti potrivit rolului de Capital  a României. 
● Dezvoltarea capitalei ca o aglomera ie urban  având un rol activ şi stimulativ la nivel regional şi 
metropolitan. 
● Ridicarea calit ii vie ii locuitorilor, care presupune: 
 - creşterea prosperit ii economice şi crearea de locuri de munc  o dat  cu asigurarea integr rii 
sociale şi a securit ii, a îmbun t irii condi iilor de locuire, de servire cu infrastructuri sociale şi tehnice 
necesare, a îmbun t irii condi iilor cadrului natural şi construit; 
 - asigurarea diversit ii posibilit ilor de satisfacere a necesit ilor şi de exprimare a ini iativelor, 
cu respectarea interesului fiec rui locuitor şi a comunit ii locale în ansamblul ei. 
● Protejarea şi valorificarea poten ialului natural, arhitectural şi urbanistic. 
 Aceste obiective au stat la baza Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat 
prin HCGMB nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr. 224/2015. 
 Protejarea zonelor construite valoroase şi regenerarea urbana, printr-o creştere a coeren ei zonei 
centrale, se vor manifesta în paralel cu dezvoltarea unor noi poli/districte de afaceri şi comer . Situa ii 
favorabile în noduri de transport public multi-modal, aceşti noi poli de interes metropolitan, pot constitui 
vectori de regenerare urban  şi pot prelua din presiunea investi ional  exercitat  asupra zonei centrale, 
f r  restric ii de volumetrie, ad ugând valen e reprezentative imaginii generale a Bucureştilor şi 
contribuind la o dezvoltare urban  mai echilibrata. 
Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de municipalitate în planul orientativ de ac iuni pe anul 2015 
pentru realizarea obiectivului/direc iei de ac iune "Prioritizarea investi iilor şi lucr rilor publice în 
contextul unei dezvolt ri regionale durabile şi echilibrate", cuprins în programul de guvernare. 
— prin Direc ia Urbanism 
Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Bucureşti.  

 
Cap.VII.   DEZVOLTARE ŞI ADMINISTRAŢIE 
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 Obiectiv general: Dezvoltare urban  echilibrat  a teritoriului Capitalei, în interiorul s u şi în 
rela ie cu vecin t ile. 
 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti revizuit va identifica zonele şi sub-zonele 
spre care ar trebui canalizat  dezvoltarea oraşului şi s  prescrie indicatori urbanistici atractivi în condi iile 
asigur rii unei dezvolt ri durabile pentru aceste zone. În acelaşi timp, trebuie prev zute rezolv ri clare 
pentru cât mai multe din situa iile speciale ce apar în oraş. 
 In cazul revizuirii Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, este vorba despre un 
proiect de o mare complexitate, care va avea ca finalitate trasarea direc iilor de dezvoltare spa ial  a 
Capitalei (în palier strategic) pentru un orizont mediu de timp şi, totodat , elaborarea regulamentului local 
de urbanism (în palier opera ional) pentru întregul teritoriu administrativ al oraşului. De asemenea, este 
deosebit de important  rela ia oraşului cu vecinat ile sale. 
 In anul 2012 a fost demarat  procedura de achizi ie public  – concurs de solu ii. Scopul acestuia a 
fost selectarea concurentului care ofer  atât o echip  multidisciplinar  capabil  s  duc  lucrarea la bun 
sfârşit, într-un timp stabilit, cât şi o echip  capabil  s  ofere solu ii directoare, de principiu, inovative şi 
creative, care vor fi apreciate de un juriu de specialitate cu competen  recunoscut , pe baza unor criterii 
obiective definite în caietul de sarcini.  
 In anul 2013 s-a încheiat contractul de servicii nr.469/07.10.2013, cu Asocierea Universitatea de 
Arhitectura şi Urbanism „Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiz  şi Consulting, Arnaiz 
Arquitectos SLP, SC Aecom Ingenieria SRL, SC Intergraph Computer Services SRL, SC Compania de 
Consultan  şi Asisten  Tehnica SRL, SC Synergetics Corporation SRL (Universitatea de Arhitectura si 
Urbanism „Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiza şi Consulting - lider). Contractul are 
valoarea de 35.225.000 lei, exclusiv TVA, şi durata de prestare a serviciilor de 41 luni. 
 În cadrul proiectului “Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiul Bucureşti”, conform 
contract, se deruleaz  la acest moment Etapa I – „Elaborare forma sintetizat  a PUGMB în vigoare şi 
stadiul actual al dezvolt rii urbane”. S-a întocmit Faza I.1 „Elaborare forma sintetizat  a PUGMB în 
vigoare” şi suntem în curs de derulare a Fazei I.2 „Stadiul actual al dezvolt rii urbane”. 
 În cadrul proiectului “Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiul Bucureşti”, conform 
contract, în anul 2014 s-a elaborat Etapa 1 - Faza I.2. –” Stadiul actual al dezvolt rii urbane – situa ia 
existent ”, care a cuprins studii de fundamentare: Analiza privind Zona Metropolitan ; Analiza integr rii 
în schema de trafic a traseelor CF existente la nivelul MB şi a AUB; Studiu de delimitare a zonelor de 
protec ie; actualizare studii istorice; Analiza stadiului actual de dezvoltare - Studiul: Locuin a; Analiza 
stadiului actual de dezvoltare - Studiul: Dotare tehnico-edilitar ; Furnizarea de servicii publice; Mediul şi 
altele. 
 Pentru proiectul Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiul Bucureşti urmeaz  a se finaliza 
faza I.2 a contractului cu restul studiilor de fundamentare (ex.: Studiu privind mobilitatea urban  în 
teritoriu; Studiu privind morfologia tipologic  urban  in teritoriu; Documenta ii PUZ-uri Zone Protejate; 
Demografie; Vulnerabilit i şi riscuri; Analiza şi diagnosticul tendin elor de dezvoltare; Analiza şi 
diagnostic SWOT etc.) 
 La sfârşitul Etapei I - Faza 2, se va întocmi un document de sintez  care va analiza toate studiile 
de fundamentare cu scopul de a sintetiza problemele relevante în aceast  etap , care sunt susceptibile de a 
avea un impact pentru Etapa II - „Elaborare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism”, 
în ceea ce  priveşte reglementarea urbanistic  a teritoriului administrativ al Municipiului Bucureşti. 
 Probleme ap rute pe parcursul derul rii contractului:  
 Este necesar s  se întocmeasc  un act adi ional la contract pentru revizuirea graficului de 
îndeplinire a acestuia şi a pl ilor aferente, întrucât prestatorul a solicitat ca doua livrabile sa fie mutate 
într-o sub-faza ulterioara I.2.B. 
 De asemenea, este necesar  finalizarea reviziei Fazei I.1 (elaborare form  sintetizat  a PUGMB) 
întrucât Baza de Date Urbane nu era actualizat  la data începerii contractului, iar suportul de lucru 
necesar pentru PUGMB nu era validat OCPI (conform adresei Direc iei Patrimoniu nr.13095/26.10.2015, 
înregistrat  la Direc ia Urbanism cu nr.11390/26.10.2015). Au existat intârzieri în furnizarea datelor 
primare actualizate şi chiar lipsa unora dintre ele. 
 Rezolvarea acestor probleme sus-men ionate condi ioneaz  finalizarea reviziei fazei I.1. 
 Masuri întreprinse, in anul 2015, pentru dep şirea problemelor sus-men ionate:  
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 Au fost convocate întruniri cu OCPI şi ANCPI, în urma c rora s-a ob inut promisiunea ANCPI de 
a ne furniza orto-fotoplanul municipiului Bucureşti la nivelul anului 2010, scara 1:500. 
 Au fost trimise c tre Prim riile de sector adrese cu solicitarea complet rii datelor aferente anului 
2013 cu cele nou ap rute. De asemenea, au fost transmise solicit rile elaboratorului PUG c tre sectoare, 
in vederea clarific rii unor aspecte legate de datele aferente Fazei I.1 
 Au avut loc mai multe întâlniri, inclusiv la nivel general, cu furnizorii de date care nu au r spuns 
ini ial şi au fost f cute adrese de revenire cu solicit ri c tre aceştia (datele au fost solicitate in repetate 
rânduri). 
Concurs de solu ii pentru realizarea PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBAN  „ZONA 
CENTRAL ” şi elaborarea documenta iilor tehnico-economice pentru proiectele individuale prin care 
planul integrat va fi implementat. 
 Stadiul proiectului: 
 Contract de servicii nr.444/31.12.2010 încheiat cu Asocierea SC Synergetics Corporation SRL, 
SC KVB Economic SA, SC Polarh Design SRL, SC Re-Act Now Studio SRL, SC KXL SRL, SC DC 
Communication SRL, SC Space Syntax SRL, SC Igloo Arhitecture SRL, SC Studio Basar SRL, SC Astil 
SRL, SC Macarie O’Looney Architects SRL, SC Soare&Yokina Arhitecti Asociati SRL ŞI SC Republic 
of Architects SRL (S.C. Synergetics Corporation S.R.L.- lider).  
 Contractul are valoarea de 27.500.000 lei, exclusiv TVA şi durata de finalizare, pân  cel mai 
târziu 31.07.2017. 
 Strategia PIDU_ZCB a fost aprobat  prin HCGMB nr.103/2012. 
 Obiectiv general: Regenerare şi revitalizare urban . 
 Obiective majore urm rite prin PIDU – ZONA CENTRAL : consolidarea identit ii oraşului şi 
sus inerea vitalit ii şi atractivit ii acestuia, dezvoltare economic  local  şi regenerare urban  durabil   
prin îmbun t irea calit ii spa iilor publice şi valorificarea elementelor culturale, de patrimoniu şi 
turistice ale zonei centrale a oraşului Bucureşti. 
A.  RECUPERARE 
 ○ Recuperarea unei identit i urbane pentru centrul oraşului: Conceptul de Central Bucureşti se 
refer  la revitalizarea şi reconectarea zonelor cu caracter divers care constituie centrul Bucureştiului; 
 ○ Recuperarea zonei de la sud de Dâmbovi a şi reconectarea acesteia la centrul  Bucureştiului: 
Recuperarea atractivit ii Dâmbovi ei ca râu al centrului Bucureştiului; 
 ○ Regenerarea cartierelor tradi ionale degradate. 
 Prin proiecte integrate de îmbun t ire a infrastructurii, a spa iului public, prin apari ia de 
incubatoare de afaceri şi centre comunitare, PIDU_ZCB reprezint  un catalizator pentru regenerarea 
zonei. Trei areale ale centrului cu probleme socio-economice şi cu o degradare accentuat  a fondului 
construit - zona Rahova-Uranus, zona C ii Moşilor vechi şi zona Grivi ei - pot fi inta unui program de 
regenerare urban  integrat  recomandat de strategia pentru centrul Bucureştiului. Prin reabilitarea de 
monumente istorice şi a spa iilor publice se va ameliora imaginea acestor zone, se vor crea locuri de 
munc , şi se va stimula activitatea economic  a vechilor axe comerciale Calea Rahovei, Calea Moşilor şi 
Calea Grivi ei. În fine, crearea de incubatoare de afaceri, precum platforma business Uranus şi crearea de 
centre socio-culturale în zonele men ionate vor dinamiza zona din punct de vedere socio-economic. 
 ○ Recuperarea şi refunc ionalizarea fondului construit prin reconversie.  
B.  CIRCULA IE 
 Prioritatea num rul 1 pentru facilitarea circula iei auto este de a elimina traficul de tranzit prin 
zona central , prin construirea inelelor şi a centurii. 
 ○ Str zile şi bulevardele din zona central  trebuie s  aib  un rol în sus inerea vie ii urbane şi nu 
pentru tranzit.  
 ○ Parcaje: Se propune realizarea unui sistem integrat de parc ri de dimensiuni medii (sub 500 de 
locuri) ce sunt conectate la nodurile importante de transport în comun şi la re eaua de artere cu prioritate 
pentru pietoni şi biciclişti. Sistemul de parc ri subterane şi supraetajate mici dispuse pe întreg inelul 
central va permite eliberarea de maşini a str zii, prin mutarea acestora în subteran, l sând spa iul de la 
nivelul str zii pentru o mai bun  utilizare a acestuia de c tre pietoni şi biciclişti cât şi o fluen  mai bun  a 
traficului auto sau a transportului în comun. Acest proiect va fi realizat în etape evitându-se o disfunc ie 
major  a traficului în zona central . 
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 ○ Încurajarea modalit ilor de transport durabile. PIDU_ZCB vizeaz  realizarea unui sistem 
integrat de infrastructur  rutier , parc ri, transport în comun, spa ii prioritare pentru pietoni şi 
infrastructura pentru biciclete.  
C.  SPATII PUBLICE 
 ○ Str zi şi pie e ca spa ii publice prietenoase: PIDU_ZCB are ca prioritate reconfigurarea prin 
proiecte de calitate a 21 de spa ii publice urbane, de la pia a George Cantacuzino la spa iul public 
m n stirea Antim.  
 ○ Spa ii publice reprezentative: Ceea ce se defineşte ca Central Bucureşti se întinde între Pia a 
Victoriei, Pia a Romana, Pia a Universit ii, Pia a Unirii, Pia a Revolu iei,  Pia a Bibliotecii Na ionale - 
pân  la Palatul Parlamentului şi Pia a de Flori George Coşbuc. Acestea sunt spa ii publice importante 
pentru care se doreşte o reabilitare pe principii moderne, transformându-le in spa ii reprezentative, simbol 
pentru un Bucureşti european.  
D.  COMPETITIVITATE 
 ○ Proiecte propuse: Au fost identificate o serie de proiecte la nivel macro, proiecte ce trebuie 
integrate în strategii ample la nivelul oraşului, al c ror impact se va resimi i pe o arie extins , atât la nivel 
spa ial, cât şi func ional. Astfel, o atitudine pozitiv  fa  de prezen a unor rezerve de terenuri ce pot fi 
reutilizate (de exemplu, zona antrepozitelor Uranus), de prezen a unor elemente cu func iuni culturale 
(teatre, s li de spectacole, muzee), care îşi exercit  influen a atât la nivel local cât şi la nivelul întregului 
oraş, ar putea constitui elementul important pentru dezvoltarea zonei. Tot la nivelul întregului centru, sunt 
prev zute proiecte de reabilitare a unor cl diri cu func iuni socio-culturale, care vor avea impact pe scar  
larg , întrucât se adreseaz  unui public larg. 
 ○ La scar  local , se propun proiecte care s  completeze infrastructura necesar  unei bune 
func ion ri a zonei centrale. Acest tip de proiecte presupune crearea de parc ri sub şi supraterane, crearea 
de conexiuni de tipul podurilor şi remodelarea nodurilor de transport public. 
 ○ Interven iile la scar  micro, presupun amenajarea spa iilor publice, urm rind creşterea calit ii 
acestora pentru a oferi o ambian  caracteristic  centrului, adresat  în special pietonilor şi bicicliştilor. 
Proiectele din aceast  categorie acoper  o gam  larg , de la amenajarea spa iilor de-a lungul axelor de 
circula ie existente şi pân  la amenaj rile polilor de atrac ie precum scuarurile, pie ele.  
 In perioada 2013 – 2014 au fost elaborate studiile de pre-fezabilitate şi cele de fezabilitate pentru 
proiectele selectate ca fiind prioritare; de asemenea, au fost elaborate 6 Planuri Urbanistice Zonale pentru 
zone in care propunerile PIDUZC modificau prevederile PUGMB 2000.  
 PUZ – Pia a Cantacuzino – Pia a Lahovari, sect. 1 şi 2; PUZ – Parc Izvor – Pod Mihai Voda, sect. 
5,; PUZ Pia a Constitu iei – Antim – Bd. Unirii, sect. 3 şi 5; PUZ Parc Sf. Apostoli – Podul Calicilor, 
sect. 3 şi 4; PUZ Rahova – Uranus – Pia a de Flori sect. 5; PUZ Spa iu Public Sala Palatului, sector 1. 
Pentru aceste PUZ-uri s-au elaborat analize de impact asupra mediului şi s-au ob inut avizele din partea 
ARPMB. PUZ-urile aferente proiectelor individuale care au necesitat o asemenea detaliere (6) se afla in 
procedura de aprobare prin Hot râre a CGMB. 
 Celelalte SF elaborate in cadrul PIDU_ZCB au fost avizate de catre ARPMB. Vor fi elaborate, in 
continuare proiectele tehnice şi documenta iile necesare finan rii acestor proiecte din fonduri europene, 
pentru exerci iul financiar 2014 – 2020. 
 La finele lui 2015, mai sunt de derulat faza IV „Proiect tehnic” pentru un num r de 19 proiecte 
individuale şi faza V „Cerere de finan are” pentru proiectele individuale finan abile prin POR. 
 Proiectul s-a derulat şi pe parcursul anului 2015, fiind recep ionate urm toarele: 
„Studii de fezabilitate, Documenta ii de avizare a lucr rilor de interven ie pentru proiectele 
individuale din cadrul PIDU” în cadrul Fazei a III-a a contractului, pentru urm toarele proiecte 
individuale: 
1. modernizare spa iu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (sud) 

2. parcaj subteran – Uranus – Pia a Rahova 

3. proiect  "Cheiul Dâmbovi ei Unirii-Izvor", Splaiul Independen ei,  Pod Unirii-Pod Izvor 

4. modernizare spatiu public urban Pia a de Flori George Coşbuc 

„Teme de proiectare, studii de prefezabilitate pentru proiectele individuale din cadrul PIDU”, 
elaborate în cadrul Fazei a II-a a contractului, pentru urm toarele proiecte individuale: 
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1. reconfigurare Calea Grivi ei între Gara de Nord i Calea Victoriei 

2. reconfigurare Calea Moşilor între strada B r iei i bulevardul Carol I 

3. recondi ionarea i crearea structurii de sprijinire a afacerilor „Curtea Meşteşugarilor” 
(amplasat în str. Covaci nr.13) 

4. construirea muzeului multiculturalismului (amplasat în str. Francez  nr.68) 

 
 Este in curs de desf şurare procedura de ob inere a Acordului de Mediu pentru a se supune 
aprob rii Consiliului General indicatorii tehnico-economici aferen i documenta iilor elaborate la faza 
SF/DALI pentru proiectele individuale din cadrul PIDU. 
 Contractul se va finaliza pân  la 31 ianuarie 2017.  
Studiu - Diagnostic urban Zona Ferentari în vederea lans rii unui program de regenerare urban . 
 Având în vedere starea actual  a întregului cartier Ferentari, ce poate fi constatat  f r  a fi în mod 
necesar un locuitor al zonei este evident c  este necesar a fi luate m suri de remediere cât mai curând, în 
caz de neinterven ie existând riscul de depreciere accelerat  ce se va traduce prin costuri economice şi 
sociale sporite. Întrucât, în acest areal, exist  zone construite aflate în stare de degradare (cl diri, locuin e 
insalubre, spa ii publice, infrastructura tehnico-edilitar ), afectate de probleme economice şi sociale acute 
(calitate precar  a locuirii, infrac ionalitate, vulnerabilitate şi segregare social  etc.), proiectul va fi unul 
de regenerare urban , care va include m suri şi ac iuni ce vor fi realizate asupra patrimoniului construit şi 
al spa iilor publice din zona/zonele de ac iune prioritar  selectat /e,  protejând şi valorizând elementele de 
mediu natural sau antropizat, stimulând economia local , în beneficiul comunit ii. 
 Sunt necesare opera iuni de regenerare urban , care s  creeze nuclee de îns n toşire a imaginii 
urbane şi s  favorizeze incluziunea social , având ca scop final ameliorarea calit ii vie ii reziden ilor. 
 Acest studiu va sta la baza demersului PMB de a accesa fonduri europene pe Axa 5.1. 
 Se afla, la finele lui 2015, în procedura de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
achizi ie prin licita ie public . 
Organizarea de concursuri de solu ii de urbanism pentru: Pia a Unirii, Pia a Victoriei, Esplanada Pia a 
Matache 
 Ac iuni: elaborarea temelor de concurs (consultan ), organizarea de concursuri de solu ii de 
urbanism pentru fiecare zon  nominalizat , în scopul select rii celor mai creative propuneri de amenajare. 
 Concursurile de solu ii sus-men ionate nu au mai fost organizate in anul 2015, întrucât bugetul a  
fost insuficient. Ele sunt incluse in propunerea de buget pe anul 2016. 
Elaborarea unui „Studiu privind identificarea amplasamentelor aflate pe domeniul public şi pe care se pot 
amplasa mijloace de publicitate”, pentru utilizarea eficienta a spa iului public, în acord cu criterii de 
coeren , estetic  urban , identitate etc. 
 In 2015 a fost elaborat un proiect de caiet de sarcini pentru lansarea unei proceduri de achizi ie 
publica pentru un studiu. Achizi ia nu s-a putut demara deoarece Grupul de lucru constituit pentru 
aplicarea Legii nr.185/2013 nu a finalizat regulamentul local pentru autorizarea, construirea şi 
amplasarea mijloacelor de publicitate. 
 Pentru acest studiu, in 2016 se va demara procedura de achizi ie publica pentru atribuirea 
contractului de servicii. 
— prin Direc ia Investi ii 
● Construc ii de locuin e  
Blocurile din ansamblul Gherm neşti, Judetul Ilfov, D4 şi PR6 (punere în executare Sentin a Inaltei Cur i 
de Casa ie şi Justi ie nr. 6633/2004 – finalizare obiective). 
 Obiectivul urm rit const  în finalizarea a dou  structuri de bloc şi asigurarea utilit ilor necesare 
func ion rii imobilelor.  
 Blocurile au fost începute în anul 1989, lucr rile fiind sistate în 1991. 
 ○ Blocul D4 ansamblul Gherm neşti Jude ul Ilfov. 
 Blocul D4 este o cl dire de locuit, cu regim de în l ime S+P+2 etaje, având un total de 16 
apartamente. 
 În anul 2015, s-a desf şurat procedura de cerere de oferte, în vederea atribuirii contractului de 
lucr ri pentru realizarea obiectivului. A fost încheiat Contractul de lucr ri nr.357/10.08.2015, cu 
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S.C.HIDRO SALT-B-92 S.R.L. Valoarea contractului este de 4.186.790,34 lei cu TVA 24%. Durata 
contractului este de 18 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucr rilor. 
 Autoriza ia de construire este în curs de ob inere. Dup  eliberarea autoriza iei de construire, se va 
emite ordin de începere a lucr rilor de execu ie. 
 ○ Blocul PR6 ansamblul Gherm neşti Jude ul Ilfov 
 Blocul PR6 este o cl dire de locuit, cu regim de în l ime S+P+2 etaje având un total de 24 
apartamente. 
 S-a desf şurat procedura de cerere de oferte, în vederea atribuirii contractului de lucr ri pentru 
realizarea obiectivului. A fost încheiat Contractul de lucr ri nr.358/10.08.2015, cu S.C.COLUMNA R1 
S.R.L. Valoarea contractului este de 2.902.452,04 lei cu TVA 24%. Durata contractului este de 18 luni de 
la data emiterii ordinului de începere a lucr rilor. 
 Autoriza ia de construire este în curs de ob inere. Dup  eliberarea autoriza iei de construire, se va 
emite ordin de începere a lucr rilor de execu ie. 
● Consolidarea cl dirilor de locuit din municipiul Bucureşti pentru reducerea riscului seismic al acestora. 
 Având în vedere aplicarea Programului de ac iuni pe anul 2015, privind proiectarea şi execu ia 
lucr rilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic al cl dirilor de locuit existente în municipiul 
Bucureşti, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr.227/2015 şi conform prevederilor Ordonan ei 
Guvernului nr.20/1994 republicat , cu toate modific rile şi complet rile ulterioare, situa ia este 
urm toarea: 
 În Municipiul Bucureşti au fost expertizate pân  la aceast  dat , un num r de 2567 de cl diri, din 
care au fost consolidate 69 imobile, un num r de 180 imobile încadrate în clasa I de risc seismic cu 
pericol public iminent în caz de cutremur, iar un num r de 177 de cl diri nu prezint  pericol public 
deoarece, potrivit prevederilor O.G. nr.20/1994, republicat , nu au spa ii cu alt  destina ie decât locuin , 
sau sunt cu regim de în l ime sub P+2 etaje şi cu mai pu in de 10 apartamente. Clasa I de risc seismic 
încadreaz  cl dirile cu risc ridicat de pr buşire la cutremure mai mari decât cel de proiectare. 
 Pentru aceste cl diri, PMB a notificat asocia iile de proprietari cu privire la obliga iile legale ce le 
revin pentru reducerea riscului seismic, precum şi cu privire la asumarea riscului şi r spunderii pentru 
efectele poten iale ale seismelor. Totodat , au fost transmise re-notific ri la asocia iile care nu au r spuns 
aten ion rilor ini iale.  
 Ca urmare a acestor notific ri, pentru un num r de 58 de cl diri dintre cele expertizate tehnic şi 
încadrate în clasa I de risc seismic, cu pericol public, sunt depuse documentele legale de c tre   asocia iile 
de proprietari, imobile incluse în Programul de ac iuni pe anul 2015 aprobat prin HG nr. 227/2015, şi sunt 
în diferite faze de proiectare sau execu ie. 
 Pentru imobilele situate în Calea Victoriei nr.95, sector 1, Str. Nicolae Iorga nr.22, sector 1, Str. 
Sp tarului nr.36, sector 2, proiectele de interven ie sunt în curs de elaborare. 
 Pentru 6 imobile au fost semnate conven iile civile pentru contractarea proiect rii, urmând a se 
organiza proceduri de achizi ie public  în anul 2016. 
 Pentru 19 imobile urmeaz  semnarea conven iilor civile pentru contractarea proiect rii, func ie de 
completarea documentelor proprietarilor. 
 Pentru imobilele situate în Calea Victoriei nr.31, Simplon, sector 1, Str.Bl nari nr.9, sector 3 şi 
Str.Francez  nr.30, sector 3, aflate în programul PMB, au fost contractate serviciile de proiectare a 
lucr rilor de consolidare, proiecte aflate în curs de elaborare. 
 În cursul anului 2015, s-au desf şurat lucr rile de execu ie privind consolidarea a 2 imobile de 
locuin e, dupa cum urmeaz : 
Imobilul situat în Str. Ion Câmpineanu nr.9, sector 1; 
 Lucr rile de consolidare se desf şoar  în baza Contractului de execu ie lucr ri 
nr.8578/12.02.2010, executant fiind S.C. T.C.IND.ARGEŞ SRL. Ordinul de începere a fost dat începând 
cu 07.03.2011, atacarea lucr rilor nefiind posibil  întrucât locatarii din imobil s-au mutat cu întârziere în 
locuin ele de necesitate şi au semnat cu întârziere contractele de închiriere şi de finan are.  
 Aceast  situa ie a fost generat  şi de o parte a proprietarilor de SAD-uri care au semnat, cu 
întârzieri de luni de zile, contractele de finan are cu constructorul, conform O.G. nr.20/1994, modificat  şi 
completat , ulterior. Întârzierile se datoreaz  şi unei colabor ri dificile cu unii dintre proprietari care nu 
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au permis accesul în apartamente, precum şi a unora care au solicitat modific ri de proiect în 
apartamentele proprii.  
 Lucr rile au fost reluate în iunie 2012, îns  acestea au fost întrerupte pentru revizuirea proiectului 
de execu ie în vederea aducerii la nivelul cerin elor normativului de P100-3/2008 -codul de proiectare 
seismic , care a suferit modific ri şi în anul 2013 şi stabilirea cantit ilor suplimentare de lucr ri ap rute 
pe parcursul desf şur rii execu iei.  
 În prezent, lucr rile sunt executate în procent de 38%, urmând s  se încheie un nou contract 
pentru continuarea lucr rilor şi stabilirea unui nou termen de finalizare. 
Imobilul situat în Str. Ştefan Luchian nr.12C, sector 2; 
 Lucr rile de consolidare se desf şoar  în baza Contractului de execu ie lucr ri nr.4/11.01.2011, 
executant fiind S.C. SCIT IMPEX S.R.L. Ordinul de începere a fost dat cu adresa nr.3056/02.12.2013, 
îns  acesta a fost anulat din cauza prezen ei unor locatari în imobil care au refuzat s  elibereze 
apartamentele. Lucr rile au reînceput, îns  s-au desf şurat cu dificultate.  
 Constatarea unor deficien e ale structurii de rezisten  a imobilului, care nu au putut fi prev zute 
în proiectul tehnic ini ial, a condus la necesitatea revizuirii acestuia şi la stabilirea, din punct de vedere 
cantitativ şi valoric, a lucr rilor suplimentare necesare. 
 În acest sens, lucr rile sunt executate în procent de 26%, urmând s  se încheie un act adi ional la 
contracul de execu ie şi stabilirea unui nou termen de finalizare a lucr rii. 
 Din diferite motive, lucr rile de consolidare pentru 6 imobile, sunt suspendate, dup  cum 
urmeaz : 
Imobilul situat în B-dul Schitu M gureanu nr.19, sector 1; 
 Lucr rile de consolidare se desf şoar  în baza Contractului de execu ie lucr ri 
nr.8579/12.02.2010, executant fiind S.C. ROTARY CONSTRUCTII SRL, cu ordin de începere a 
lucr rilor din 25.05.2010. Lucr rile de consolidare sunt executate în propor ie de 49,94%, cu precizarea 
c  efectiv, lucr rile au fost atacate în august 2010, întârzierea datorându-se nepermiterii accesului de c tre 
unii proprietari în imobil.  
 Ritmul lent al execu iei este efectul unei proaste colabor ri cu reprezentantul asocia iei de 
proprietari, acesta fiind aten ionat în scris privind responsabilitatea semn rii cu întârziere a situa iilor de 
lucr ri şi solicit rilor de modificare a proiectului de instala ii aprobat ini ial.      
 Pe parcursul execu iei lucr rilor de consolidare, asocia ia de proprietari a solicitat Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Na ional, clasarea cl dirii ca monument istoric f r  anun area în prealabil a 
Prim riei Municipiului Bucureşti şi a constructorului, fapt ce a condus la modificarea proiectului şi 
implicit la necesitatea emiterii unei noi autoriza ii de construire specific  monumentelor istorice. 
Ob inerea acesteia intr  în atribu iile proprietarilor. 
 În prezent, lucr rile la acest imobil sunt sistate, reînceperea acestora fiind condi ionat  de 
refacerea proiectului de c tre asocia ia de proprietari, dup  ob inerea unei noi autoriza ii de construire 
pentru restul de executat. 
Imobilul situat în Str. Ion Brezoianu nr.38, sector 1; 
 Lucr rile de consolidare se desf şoar  în baza Contractului de execu ie lucr ri               
nr.8577/12.02.2010, executant fiind S.C. Scit-Impex S.R.L., cu ordin de începere a lucr rilor din 
25.05.2010.  
 Lucr rile de consolidare nu au putut fi atacate, întrucât 3 proprietari ai spa iilor situate la subsol, 
parter şi etajul 1, nu au permis accesul constructorului. 
 Ca urmare a acestui lucru, Prim ria Municipiului Bucureşti a ac ionat în instan  pe cei 3 
proprietari, ob inând în anul 2012, hot râri judec toreşti definitive şi irevocabile, care impuneau obligarea 
proprietarilor de a permite accesul constructorului. 
 În urma acestor decizii, Direc ia Investi ii a solicitat Direc iei Juridic demararea procedurii legale 
de punere în aplicare a hot rârilor judec toreşti prin executare silit . 
 În prezent, Prim ria Municipiului Bucureşti este chemat  în instan  de c tre unul dintre 
proprietarii care refuz  consolidarea pe motivul contest rii documenta iilor şi documentelor ce au stat la 
baza ac iunilor de consolidare întreprinse de c tre restul proprietarilor împreun  cu prim ria, lucru care 
a blocat din nou procesul de începere a execu iei lucr rilor.  
Imobilul situat în Calea Moşilor nr.96, sector 2; 
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 Lucr rile de consolidare se desf şoar  în baza Contractului de execu ie lucr ri nr.230/30.05.2011, 
executant fiind S.C. Euroconstruct S.R.L. 
 Nu a fost emis ordin de începere din cauza nesemn rii contractelor de finan are şi restituire a 
sumelor alocate de la bugetul statului de c tre to i proprietarii de locuin e, şi a contractelor de c tre 
proprietarii SAD-urilor cu constructorul, conform O.G. nr.20/1994, modificat  şi completat  ulterior.  
 Direc ia Investi ii a transmis Direc iei Poli ie Local  şi Control solicitarea privind amendarea 
proprietarilor care refuz  semnarea contractelor de finan are, potrivit prevederilor ordonan ei. Proprietarul 
SAD refuz  semnarea contractului de execu ie a consolid rii pentru spa iul s u, în condi iile în care şi-a 
asumat proiectul şi l-a pl tit, în consecin , pentru cota lui parte indiviz  nu se asigur  finan area, iar 
constructorul nu poate astfel, începe. 
 A fost amendat şi apoi a contestat în instan  amenda. Hot rârea judec toreasc  a fost în 
favoarea P.M.B., dar acesta, tot nu este de acord cu execu ia lucr rilor. 
Imobilul situat în Intr. Victor Eftimiu nr.9, sector 1; 
 Procedura de achizi ie public  s-a desf şurat în anul 2009, încheindu-se Contractul de execu ie 
lucr ri nr.8558/01.02.2010, executant fiind S.C. Euro Construct International  S.R.L. 
 Ordinul de începere a lucr rilor nu poate fi dat, întrucât, 50% dintre proprietari refuz  lucr rile şi 
contest  toate ac iunile întreprinse, dup  ce ini ial, aceştia şi-au dat acordul notarial.  Prim ria a 
ini iat ac iune în instan  al turi de proprietarii care doresc consolidarea, din cauza contest rii tuturor 
ac iunilor întreprinse pân  acum, de c tre aproximativ 50% dintre proprietari, care ini ial şi-au exprimat 
acordul notarial, ac iune aflat  pe rol. 
Imobilele situate în Str. Armeneasc  nr.28, 28A şi Semilunei nr.8; 
 Procedura de achizi ie public  s-a desf şurat în anul 2009, încheindu-se Contractul de execu ie 
lucr ri nr.8599/01.02.2010, executant fiind S.C. Rotary Construc ii S.R.L.  
 Ordinul de începere a lucr rilor nu a putut fi dat, întrucât 50% dintre proprietari refuz  
semnarea contractelor de finan are şi o alt  parte contest  documenta ia. 
Imobilele situate în Str. Boteanu 3A+3B, sector 1; 
  Procedura de achizi ie public  s-a desf şurat în anul 2010, încheindu-se Contractul de execu ie 
lucr ri nr.855/13.10.2011, executant fiind S.C. Romconstruct Holding Grup S.R.L. 
 Au fost semnate contractele de finan are de c tre majoritatea proprietarilor dar avem o serie de 
apartamente cu situa ia juridic  incert  sau proprietari de neg sit. Ordinul de începere va fi dat dup  
contractarea asisten ei tehnice. 
Pentru imobilele situate în Str. Speran ei nr.24, sector 2, Str. Ştirbei Vod  nr.20, sector 1, B.dul Mihail 
Kog lniceanu nr.30, sector 5 (imobile cuprinse în programul de ac iuni aprobat prin H.G. nr.227/2015) şi 
în Str. Bl nari nr. 2, sector 3, Str. Bl nari nr.8, sector 3 şi Str. Bl nari nr. 10, sector 3 (imobile cuprinse în 
programul PMB pentru consolidare) s-au semnat Conven iile civile pentru stabilirea autorit ii 
contractante şi a surselor de finan are, urmând s  fie declanşate procedurile de achizi ie public  pentru 
contractarea execu iei lucr rilor de interven ie. 
 
Prim ria Sectorului 2 
A. Creşterea eficien ei şi a transparen ei în activitatea institu iei. 
În cursul anului 2015, în cadrul institu iei noastre, prin Direc ia Administra ie Public  şi Eviden  
Electoral , s-a urm rit respectarea principiilor comunic rii, transparen ei, eficien ei, particip rii, 
responsabilit ii, coeren ei în administra ia public . 
Ac iuni: 
 Realizarea m surilor de aducere la cunoştin a public  a actelor administrative emise/adoptate de 
autoritatea executiv /deliberativ  şi a m surilor de interes major pentru locuitorii Sectorului 2, precum şi 
de consultare a cet enilor cu privire la a proiectele de acte administrative cu caracter normativ ce 
urmeaz  a fi aprobate de Consiliul Local Sector 2,potrivit legisla iei privind transparen a decizional . 
Aplicarea procedurilor şi modalit ilor de aducere la cunoştin  public  a hot rârilor şi dispozi iilor cu 
caracter normativ prin: afişare la sediul institu iei, publicarea pe site-ul institu iei, publicarea în Monitorul 
Oficial al Municipiului Bucureşti, precum şi prin întocmirea şi aprobarea Raportului anual privind 
transparen a decizional  în anul 2015 ce urmeaz  a fi adus la cunoştin  public  prin afişare pe site-ul 
institu iei. 
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 În perioada ianuarie-decembrie 2015 au fost desf şurate mai multe activit i precum: 
primirea proiectelor de hot râre şi a documenta iei aferente acestora de la direc iile din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului, precum şi de la serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local 
Sector 2; 
verificarea documenta iilor aduse, corectarea şi întocmirea proiectelor de hot râre, în form  final , în 
conformitate cu normele de tehnic  legislativ ; 
redactarea ordinii de zi, comunicarea convocatorului şi preg tirea şedin elor Consiliului Local Sector 2; 
 redactarea procesului verbal al şedin ei. 
 În anul 2015 au fost convocate 13 şedin e ale Consiliului Local Sector 2, dup  cum urmeaz  :   9 
şedin e ordinare; 4 şedin e extraordinare. 
 În perioada ianuarie-decembrie 2015 au fost adoptate 123 de hot râri ale Consiliului Local Sector 
2 care se afl , în format fizic şi electronic, în eviden a Direc iei Administra ie Public  şi Eviden  
Electoral , având ca ini iator Primarul Sectorului 2. Aceste hot râri au fost afişate la sediul institu iei, 
publicate pe site-ul Prim riei Sectorului 2, precum şi în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. În 
aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparen a decizional  în administra ia public , republicat , în anul 
2015 au fost supuse dezbaterii publice trei proiecte de hot râre. Îmbun t irea cadrului organizatoric şi 
institu ional privind accesul la informa iile de interes public prin : întocmirea, publicarea şi actualizarea 
periodic  a informa iilor de interes public; întocmirea rapoartelor anuale privind accesul la informa iile de 
interes public şi publicarea acestora în Monitorul Oficial; organizarea periodic  a conferin elor de pres  
privind aducerea la cunoştin a public  a informa iilor de interes public. 

Realizarea m surilor privind conflictele de interese şi a incompatibilit ii privind aleşii locali 
astfel : au fost depuse şi actualizate declara iile de avere şi de interese potrivit Legii nr. 144/2007 privind 
înfiin area, organizarea şi func ionarea Agen iei Na ionale de Integritate, republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, pentru to i consilierii locali în cursul anului 2015 şi au fost afişate pe site-ul 
institu iei; nu s-au înregistrat solicit ri de date şi informa ii de la Oficiul Na ional al Registrului 
Comer ului/structurile teritoriale ale acestuia; au fost realizate m suri rezultate din O.U.G nr.24/2008 
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securit ii, aprobat  prin Legea nr. 293/2008 cu 
modific rile şi complet rile ulterioare. 

Gestionarea datelor din Registrul Electoral conform art.26 din Legea nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputa ilor, precum  radierea din Registrul Electoral a persoanelor cu 
drept de vot, care au decedat pe raza Sectorului 2, pe baza tabelelor transmise de DPEPSCS2 şi de c tre 
direc iile de specialitate ale altor prim rii, dup  caz, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acestora; 
actualizarea datelor înscrise în Registrul Electoral privind interzicerea exercit rii drepturilor electorale sau 
de punere sub interdic ie a cet enilor cu drept de vot de pe raza Sectorului 2, pe baza hot rârilor 
judec toreşti definitive şi irevocabile transmise de Instan ele Judec toreşti, în termen de 24 de ore de la 
înregistrarea acestora. 

Cunoaşterea modific rilor legislative cu privire la alegerile locale şi parlamentare; colaborarea cu 
Autoritatea Electoral  Permanent  pentru constituirea Corpului exper ilor electorali, precum şi pentru 
selec ia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sec iilor de votare. 

Realizarea m surilor de eficientizare a activit ii arhivistice şi simplificarea procedurilor privind 
accesul şi ob inerea documentelor de arhiv  de c tre cet eni. Asigurarea accesului liber şi egal la 
serviciile arhivei: în anul 2015 s-au întocmit peste 1300 de r spunsuri la solicit rile primite de la : peten i, 
direc ii Prim ria Sectorului 2, institu ii publice, etc, şi de asemenea, nu au fost înregistrate 
sesiz ri/reclama ii în leg tur  cu dep şirea termenului legal de r spuns; reducerea timpului de r spuns la 
cererile peten ilor ca urmare a creşterii capacit ii de organizare a compartimentului. Eviden a optim  a 
Fondului arhivistic prin îndosariere, inventariere şi clasarea documentelor: au fost actualizate registrele de 
eviden  şi de lucru pentru arhiv , conform prevederilor Legii Arhivelor Na ionale nr. 16/1996, 
republicat ; 
s-au primit documente (unit i arhivistice) de la direc ii (Direc ia Economic , Direc ia Urbanism şi 
Gestionare Teritoriu, etc) în cantitate de 250 metrii liniari; s-au luat m surile necesare pentru între inerea 
depozitului de arhiv , asigurarea cur eniei şi a m surilor de protec ie şi pentru asigurarea unui aspect 
pl cut a spa iilor de lucru; compartimentele din prim rie au fost sprijinite în vederea preg tirii dosarelor 
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de arhiv  în anul 2015 s-a întocmit bugetul de cheltuieli şi s-au proiectat principalele activit i pe care le 
va desf şura biroul în anul 2016. 
 
Obiectiv: Creşterea transparen ei şi eficien ei actului administrativ; Reforma serviciilor şi utilit ilor 
publice 
Reducerea birocra iei, reducerea costurilor de func ionare a sistemului administra iei publice şi 
extinderea accesului cet enilor la informa iile publice de interes local şi servicii electronice prin 
implementarea sistemelor de guvernare electronic .; 
Buget local, resurse proprii 
Indicatori:  
- Creşterea num rului contribuabililor care utilizeaz  plata impozitelor online cu ajutorul cardului 
bancar : numar pl titori 2015: 12.692 
- Evaluarea satisfac iei clien ilor are la baz  rezultatele prelucr rii chestionarelor adresate contribuabililor 
persoane fizice/juridice, precum şi cele ale rapoartelor care rezult  din aplicatia privind controlorii de 
opinie.  

Informa iile referitoare la satisfac ia clientului sunt utilizate în vederea stabilirii m surilor 
necesare creşterii satisfac iei si încrederii clien ilor (contribuabililor), precum şi creşterea calit tii 
serviciilor furnizate de institu ie. Din totalul contribuabililor care şi-au exprimat gradul de satisfac ie 
folosind controlorii de opinie a rezultat ca 100 %  sunt satisf cu i. Chestionarele au cuprins întrebari 
referitoare la timpul petrecut la ghişeu, utilitatea informa iilor ob inute de contribuabili, gradul de 
preg tire a angaja ilor institu itei, gradul de apreciere a modalita ii de comunicare şi gradul de utilitate a 
informatiilor afişate in sediu. 

Informatizarea Serviciului Stare Civil ; 
       Aplica ia de informatizare a Serviciului Stare Civil  are drept scop reducerea birocra iei, 
reducerea costurilor de func ionare a sistemului administra iei publice şi extinderea accesului cet enilor 
la informa iile publice de interes local şi servicii electronice prin implementarea sistemelor de guvernare 
electronic .  Aplica ia de informatizare a Serviciului Stare Civil  presupune realizarea  
opera iunilor necesare pentru gestionarea corect  si rapid  a actelor de stare civil , impreun  cu 
men iunile şi certificatele eliberate. Aceast  aplica ie stocheaz  actele de naştere, c s torie, deces, 
permite c utari rapide, include foarte multe func iuni pentru optimizarea muncii, tip reşte documentele 
din acest domeniu (certificate de stare civil ). 
Aplica ia este conceput  pe arhitectura Client-Server, avand comunicarea dintre Clien i si Server 
comprimata şi criptat , şi stocarea datelor criptat  de asemenea, pentru a se preveni accesul 
neautorizat la date. Pentru realizarea proiectelor, Direc ia Public  de Eviden  Persoane i Stare Civil                
Sector 2 nu trebuie s  investeasc  bani în echipamente costisitoare, pentru c  în prezent,  dispunem de 
urm toarele echipamente IT  : sta ie de lucru, scanner format A4 600dpi, imprimant  Laser alb-negru 
format A 4-120g/mpi, calculator, conexiune la internet.  Preciz m c  dispunem şi de spa iul necesar 
pentru desf şurarea activit ilor specifice pentru implementarea proiectului. 
Obiectiv: Modernizarea şi func ionarea în bune condi ii a Serviciului Public Comunitar de Eviden  a 
Persoanelor Sector 2 prin informatizarea Serviciului Stare Civil . 
 Buget alocat: 
 Valoarea totala a bugetului alocat pentru echipamentele de tehnica de calcul este în cuantum de 
27.000 lei. 
 Stadiul de realizare a proiectului: 
 Proiectul : Informatizarea Serviciului Stare Civil   nu a fost finalizat pân  la data de 31.12.2015, 
întrucât acesta este condi ionat  de realizarea aplica iei (un program pentru calculator)  la nivel local cât 
şi  la nivel na ional de asigurarea infrastructurii  corespunz toare. 
Dificult i întâmpinate: În prezent se fac demersuri pentru identificarea şi realizarea la nivel na ional a 
aplica iei. 
 Concluzii şi propuneri 
 Având în vedere prevederile O.U.G. 80/2011, prin care se modific  art. 2 din                   Legea nr. 
119/1996 cu privire la actele de stare civil , republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 
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implementarea proiectului privind informatizarea serviciului de stare civil   se va  prelungi pân  la  data 
asigur rii infrastructurii necesare la nivel na ional.  
 
B.  Reforma în administra ia public  
      1.  Dezvoltarea organiza ional  în vederea îmbun t irii continue a performan elor 
Actualizarea ROF - ului, a statului de func ii şi a planului de ocupare a func iilor publice 
Indicator de performan : nr. de proiecte de hot râri de consiliu aprobate/ nr. de proiecte de hot râre de 
consiliu înaintate spre aprobare 

inta: 100% 
Realizat: 100% 
 Au fost aprobate dou  proiecte de hot râre de consiliu privind modificarea şi completarea R.O.F.- 
ului aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direc iei Publice de Eviden  Persoane şi 
Stare Civil   Sector 2. 
2. Îmbun t irea managementului resurselor umane; men inerea unui corp stabil de func ionari publici 
        2.1 Gestionarea eficient  a schemei de încadrare a personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direc iei Publice de Eviden  Persoane şi Stare Civil  Sector 
2 la nivelul anului 2015 
Indicator de performan : num r de salarii corect calculate 

inta:100% 
Realizat:100% 
        2.2 Men inerea gradului de ocupare a posturilor  
Indicator de performan : nr. de posturi ocupate/nr. total de posturi 

inta: 80% 
Realizat: 98% 
În anul 2015 şi-au încetat raporturile de serviciu/munc  cu Prim ria Sectorului 2 un num r de 80 de 
persoane şi s-au angajat 60. 
        2.3 Gestionarea eficient  a dosarelor profesionale ale func ionarilor publici şi personalului 
contractual în anul 2015  
Indicator de performan : nr. de dosare întocmite/actualizate în termen 

inta: 100% 
Realizat: 100% 
        2.4 Gestiunea eficient  a resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 2 şi Direc iei Publice de Eviden  Persoane şi Stare Civil  Sector 2 
Indicatori de performan : întocmirea formalit ilor la termen; nr. de complet ri în termenul legal; nr. de 
cereri de mobilizare la locul de munc  actualizate/nr. total de cereri posibil 

inta: 100% 
Realizat: 100% 
        2.5   Gestiunea eficient  a carierei func ionarilor publici şi personalului contractual  
Promovarea func ionarilor publici şi personalului contractual pe func ii sau grad superior; 
 Indicator de performan : nr. de concursuri de promovare organizate/nr. total de promov ri 
posibile 
 inta: Organizarea concursurilor de promovare în grad profesional pentru 12 de func ionari 
publici de execu ie. De asemenea, au fost organizate 3 concursuri de promovare în func ie public  de 
conducere. 
 Realizat: 100% 
                  2.6  Perfec ionarea personalului în domeniul specific activit ii în care îşi desf şoar  
activitatea 
 Indicator de performan : nr. total de participan i la cursurile de instruire/nr. total de angaja i 
 inta: 300 persoane/an 
 În anul 2015 s-au înregistrat un num r de 225 de participan i la cursurile de instruire. 
 Realizat: 75% 
                  2.7 Prevenirea riscurilor profesionale şi protec ia salaria ilor la locurile de munc  din cadrul 
institu iei. 
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  Indicator de performan : Nr. de accidente şi nr. de îmboln viri profesionale 
 inta: 0 accidente şi 0 îmboln viri profesionale 
            Realizat: În anul 2015 au avut loc dou  accidente de munc , un accident de munc  de traseu şi un 
accident prin dezechilibrare şi c dere pe sc rile institu iei 
 Gestionarea activit ilor din domeniul securit ii şi s n t ii în munc : 
  În anul 2015 s-au realizat urm toarele: 
Întocmirea necesarului de echipamente individuale de protec ie 
Întocmirea necesarului de materiale igienico-sanitare 
Elaborarea „ Planului de protec ie şi prevenire anual” 
 examinarea pentru autorizarea fochiştilor angaja i în Prim ria Sectorului 2, în conformitate cu 
prevederile Prescrip iei Tehnice PT9/2010; examinarea pentru autorizarea electricienilor din punct de 
vedere al securit ii şi s n t ii în munc  în conformitate cu art. 31, art. 32, art. 33 din Ordinul nr. 
23/2011. 

Au fost elaborate şi prelucrate salaria ilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
tematici din domeniul securit ii şi s n t ii în munc  şi din domeniul situa iilor de urgen  

Efectuarea instructajului în domeniul securit ii şi s n t ii în munc  şi în domeniul situa iilor de 
urgen  la angajare, la reluarea muncii şi periodic 

S-au efectuat prin S.C MED LIFE S.A cu care Prim ria Sectorului 2 are încheiat un contract de 
prest ri servicii de medicina muncii, examene medicale la angajare, la reluarea muncii şi controale 
medicale periodice, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, H.G.R. nr. 355/2007 şi H.G.R nr. 
1169/2011, cu modific rile şi complet rile ulterioare în vederea supravegherii s n t ii lucr torilor în 
corela ie cu particularit ile condi iilor de munc  şi riscurile profesionale la care sunt expuşi lucr torii şi  
ob inerea Fişei de aptitudine pentru aceştia, conform prevederilor art. 13 lit. j) şi art. 25 din Legea nr. 
319/2006 a securit ii şi s n t ii în munc , cu modific rile şi complet rile ulterioare. În anul 2015 au fost 
efectuate 324 consulta ii de medicina muncii, din care: 49 examene medicale la angajare, 270 examene 
medicale periodice şi 6 examene medicale la reluarea muncii. Toate fişele de aptitudine au fost eliberate 
cu aviz “APT”. Tot cu S.C MED LIFE S.A s-au încheiat Conven ii de Colaborare pentru prestarea de 
servicii medicale de specialitate şi investiga ii paraclinice de c tre furnizor, în sistem abonament pentru 
membrii de familie de gradul I ai angaja ilor din cadrul Prim riei Sectorului 2. 

În perioadele caniculare din vara anului 2015 s-a acordat de c tre institu ie pentru to i salaria ii, 
între 2 - 4 l de ap  /zi / persoan , timp de 21 de zile, inând cont de prevederile art. 7 alin. 1 şi alin. 2 din 
H.G.R. nr. 580/2000  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 
99/2000 privind m surile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protec ia 
persoanelor încadrate în munc . 

În vederea prevenirii îmboln virii cu diverşi agen i biologici la care sunt expuşi salaria ii în cadrul 
activit ilor de serviciu, conform prevederilor Legii securit ii şi s n t ii în munc  nr. 319/2006 cu 
modific rile şi complet rile ulterioare şi  H.G.R. nr. 355/2007 privind supravegherea s n t ii lucr torilor, 
cu modific rile şi complet rile ulterioare, prev zute şi în “Planul de prevenire a riscurilor profesionale şi 
protec ie a lucr torilor la locul de munc  pentru anul 2015” s-a achizi ionat şi distribuit în vederea 
vaccin rii,  un  num r de  250 doze vaccin antigripal Vaxigrip. 

În vederea prevenirii şi stingerii eventualelor incendii, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 
163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de ap rare împotriva incendiilor, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, s-a realizat verificarea şi  înc rcarea a 71 de sting toare P6 şi un sting tor 
transportabil SM50 din dotarea sediului institu iei şi a tuturor punctelor de lucru dispersate teritorial ce 
apar in acesteia. 

În vederea restabilirii st rii de s n tate la locul de munc ,  una din m surile prev zute în “Planul 
de Prevenire şi Protec ie pentru anul 2015” a fost şi acordarea de medicamente de uz general în cazul 
primului ajutor medical în conformitate cu art. 13 lit. b) din Legea nr. 319/2006 a securit ii şi s n t ii în 
munc , cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
  Gestionarea activit ilor din domeniul voluntariatului pentru situa ii de urgen .      
Prin H.C.L. Sector 2, nr. 23/2012 pentru actualizarea şi completarea Hot rârii Consiliului Local Sector 2 
nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analiz  şi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti s-a aprobat con inutul „Acordul-cadru de parteneriat” în domeniul organiz rii 
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activit ilor de instruire, educa ie şi interven ie în situa ii de urgen  pe baz  de voluntariat. În acest scop 
s-a înfiin at Asocia ia „Foişorul de foc = Voluntariat şi Parteneriat pentru Via ”. 

 În vederea respect rii prevederilor art. 29 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 319/2006 şi art. 29 din 
H.G.R NR. 1425/2006  cu complet rile şi modific rile ulterioare, s-a încheiat un contract de prest ri 
servicii privind securitatea şi s n tatea voluntarilor cu S.C. CORPORATION SITUA II DE URGEN  
S.R.L.- serviciu extern abilitat/autorizat în vederea acord rii asisten ei tehnice de specialitate, asigurându-
se astfel capacitatea şi legalitatea aplic rii prevederilor art. 15 pct. 1-33 din H.G.R NR. 1425/2006  cu 
complet rile şi modific rile ulterioare. 
 
3.  Asigurarea transparen ei, combaterea corup iei şi a birocra iei: 
  3.1  Aplicarea codului de conduit  a func ionarilor publici 
Au fost întocmite raport rile trimestriale privind respectarea normelor de conduit  de c tre func ionarii 
publici. Raport rile au fost întocmite de c tre consilierul de etic , au fost transmise la Agen ia Na ional  a 
Func ionarilor Publici şi au fost aduse la cunoştin a func ionarilor publici din institu ie. 
Indicator de performan : nr. de raport ri/nr. raport ri realizate în termen 

inta: 1  
Realizat: 100% 
 3.2 Implementarea procedurilor disciplinare 
Au fost întocmite rapoartele semestriale privind implementarea procedurilor disciplinare de c tre 
preşedintele comisiei de disciplin  şi au fost transmise la Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici de 
c tre consilierul de etic . 
Indicator de performan : nr. de raport ri/nr. realizate în termen 

inta: 1  
Realizat: 100% 

Gestiunea resurselor umane 
A fost asigurat  transparen a condi iilor de concurs pentru ocuparea posturilor de func ionar public prin 
publicare în Monitorul Oficial, afişare pe site-ul Poli iei Locale Sector  2, afişare la avizier, 
 publicare în ziare. Toate persoanele care au solicitat informa ii cu privire la  înscrierea la concurs,  au fost 
consiliate în vederea ocup rii  posturilor vacante. 
A fost asigurat  modalitatea de dezvoltare a carierei func ionarilor publici prin ocuparea unei  
func ii publice de nivel superior celei de inute ca urmare a îndeplinirii condi iilor prev zute de lege i a 
promov rii concursului sau examenului organizat în vederea promov rii. S-a asigurat mobilitatea 
func ionarilor publici prin modificarea raporturilor de serviciu atât în  
interesul institu ei, cât i al func ionarului public.  
Prin elaborarea planului de ocupare în mod adecvat  s-a asigurat eficientizarea nevoilor de resurse umane 
i de formare.   

Dezvoltarea competen elor angaja ilor  s-a concretizat prin: 
Evaluarea performan elor profesionale individuale ale personalului institu iei; Asigurarea particip rii la 
cursurile organizate de Institutul de Studii pentru Ordine Public  al Ministerului Afacerilor Interne; 
Asigurarea particip rii la cursuri de specialitate, dup  analizarea necesit ilor institu iei ; Organizarea 
unui curs pe teme de corup ie i integritate, pentru întreg personalul, ca urmare a implic rii a doi poli i ti 
locali în fapte de corup ie; Rezultate ob inute de Biroul Resurse Umane, Salarizare i Protec ia Muncii. 
Cursuri perfectionare 14 din care:cursuri de specialitate 26 func ionari cursuri anticorup ie i integritate 
250 func ionari Total personal operativ DOPPO - 49 poli i ti locali au efectuat curs la M.A.I. 

Asigurarea unui corp stabil de func ionari publici s-a concretizat prin: 
Elaborarea planului anual de ocupare al func iilor publice; 
Întocmirea anchetei locurilor de munc  vacante; 
Gestionarea bazei de date a func ionarilor publici; 
Atragerea i descoperirea personalului pentru ocuparea locurilor vacante; 
Organizarea concursurilor de recrutare profesional ; 
Organizarea concursurilor de promovare în clas  i în grad; 
Gestionarea dosarelor profesionale. 
Personal angajat IANUARIE 2015- 336 din care: 
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             - pleca i cu acordul p r ilor - 6; 
             - pensiona i -1; 
 - deces – 2; 
             - angaja i - 8; 
             - transfera i - 1 . 
Personal angajat DECEMBRIE 2015- 332. 
Cre terea gradului de profesionalism i responsabilitate la reprezentarea în instan ele de judecat . 
Indicatori de performan : nr. procese câ tigate/nr. total procese. 

inta: 100% din total procese. 
Obiectivul specific s-a concretizat prin:  
Reprezentarea i sus inerea institu iei în instan ele de judecat ; 
Asigurarea de asisten  juridic  compartimentelor institu iei precum i a personalului din aparatul propriu; 
Gestionarea i urm rirea proceselor verbale emise de poli istii locali, pâna la achitarea amenzilor sau pâna 
la recuperarea acestora prin executarea silit . 
Rezultate ob inute de Biroul Legisla ie, Juridic, Eviden  Contraven ii. 
Dosare înregistrate 153 din care: 
             - dosare câ tigate - 60; 
             - dosare pierdute -8; 
             - dosare pe rol - 85; 
             - dosare având ca obiect transformare amend  în munc  în folosul comunit ii. 
Cheltuieli de judecat  achitate – 2.911,60 lei. 
Recuperare debit agent Balaianu – 3.168,37 lei. 
Procese verbale înregistrate 9.926 din care 504 avertismente si 5.832 transmise c tre executare silit . 
Valoare procese verbale înregistrate 4.134.880 lei. 

Creşterea eficien ei şi a transparen ei în activitate a institu iilor 
Prin reforma administra iei publice s-au urm rit respectarea principiilor comunic rii, 

transparen ei,  eficien ei, particip rii, responsabilit ii, coeren ei în administra ia public . 
Activitatea Registraturii s-a concretizat prin 24.567 înregistr ri din care: 7.786 au fost sesiz ri,  
3.710 solicit ri, 6.311 r spunsuri peten i, 12.018 adrese, 93 referate clasare, 696 redirec ion ri c tre  alte 
institu ii abilitate. Prin dispeceratul  institu iei au fost efectuate 25.131 identific ri din care 13.810 pentru 
persoane si 11.321  pentru auto. 
 În vederea „Îmbun t irii interfe ei dintre Poli ia Local  Sector 2 şi comunitate” am elaborat şi  
publicat o serie de articole în publica ia Prim riei Sector 2 „Foişorul de foc”, publica ie cu un tiraj de 
câteva  mii de exemplare, distribuit pe toat  raza teritorial administrativ  a Sectorului 2. 
        Am elaborat 12 articole de promovare a Poli iei Locale Sector 2  în publica ia „VOLUNTARUL” a 
Diviziei Civice Voluntare. 
Eliminarea blocajelor birocratice, consolidarea şi l rgirea cadrului de participare a societ ii civile la  
procesul decizional. 
Reducerea birocra iei în activitatea cu publicul”, stabilit  pentru anul 2015 s-a materializat prin: 
- utilizarea tehnologiei informatice performan e prin crearea posibilit ii de comunicare a cet eanului 
pornind de la site-ul institu iei; 
- reconstruc ia site-ului  PLS2, mult mai accesibil pentru cet ean; 
- construc ia unei pagini de Facebook, oficiale, actualizat  zilnic; 
- actualizarea permanent   a bazei de date puse la dispozi ia cet eanului. 

Creşterea eficien ei şi transparen ei în activitatea Poli iei Locale const  în solu ionarea 
reclama iilor  şi sesiz rilor primite de la cet eni în timp optim, prezentarea activit ilor proprii şi a 
rezultatelor ob inute  prin mijloacele media şi  prin încurajarea particip rii active a tinerilor la via a 
comunit ii şi la  solu ionarea problemelor cu care se confrunt  prin ini ierea unor ac iuni cu implicarea 
acestora. În acest  sens s-au urm rit dezvoltarea unor programe comunitare de promovare a 
voluntariatului în  prevenirea criminalit ii, protec ia mediului, dar şi continuarea derul rii proiectelor 
„Poli ist local  voluntar – viitorul siguran ei în şcoli” şi „Poli ist pentru o zi”.  Îmbun t irea rela iei cu 
societatea civil  prin realizarea de campanii de promovare a imaginii PLS2 i realizarea de  
parteneriate/proiecte/campanii de informare 
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Poli ia Local  Sector 2 a procedat la :  Informarea societ ii civile cu privire la atribu iile institu iei- 
site/Facebook – 114 materiale publicate; Dezvoltarea i derularea de campanii de 
informare/proiecte/parteneriate – 18 campanii de informare, educare i con tienizare i 7 proiecte; 
Dezvoltarea unor campanii/sesiuni de prevenire în unit i de înv mânt, în parteneriat, pe teme de 
violen , educa ie civic  i juridic  a elevilor, antidrog, educa ie ecologic  – 2200 de elevi; Asigurarea 
accesului cet enilor la informa ii de interes public – 7400 solicit ri de informa ii de interes public; 
Asigurarea participarii cet enilor la audien e – 82 audien e; Realizarea unui sondaj de opinie, anual, cu 
realizarea analizei datelor pe zone i ani. În anul 2015 au fost primite 82 scisori de mul umire din partea 
cet enilor. 

Management  institu ional 
1. Dezvoltarea, operarea i monitorizarea Sistemului de Management Integrat prin asigurarea 
conform rii cu cerin ele standardelor de referin  i cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului 
nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice.  
Poli ia Local  Sector 2:  Dezvolt , opereaz , monitorizeaz , men ine i îmbun t e te Sistemele de 
Management implementate; Evalueaz  periodic eficien a Sistemul de Management Integrat, prin 
m surarea indicatorilor de performan  ai obiectivelor stabilite; Stabileşte un Plan de obiective pentru 
principalele procese desf şurate de Poli ia Local  Sector 2 - 117 proceduri elaborate si revizuite ; 
Identific  riscurile de s n tate i securitate ocupa ional , de securitatea informa iei i aspectele 
semnificative de mediu; Colaboreaz  cu organismele de certificare în vederea efectu rii auditului de 
supraveghere/recertificare a SMI; Stabile te m suri de îmbun t ire a SMI si SCIM în urma ac iunilor 
preventive/corective, a analizelor efectuate de management i a recomand rilor organismului de 
certificare. 
2. Îmbun t irea performan elor SMI i SCIM prin gestionarea eficace a riscurilor i tratarea în 
propor ie de 100% a riscurilor semnificative i majore s-a concretizat prin:  
Identificarea riscurilor împreun  cu proprietarii de proces-395 riscuri identificate; 

Prevenirea si combaterea corup iei interne instituirea unui sistem permanent de verificare a 
func ionarilor care lucreaz  cu publicul, precum şi a un sistem sanc ionator pentru nerespectarea 
legisla iei; ini ierea şi derularea misiuni de audit intern  pentru urm rirea respect rii cadrului legal privind 
modul de aplicare a procedurilor de achizi ie public ; coresponden a dintre solicit rile de achizi ii şi  
necesit ile reale justificate şi programate, respectiv misiuni de audit intern ce au vizat  modul de 
organizare şi eviden  a gestiunilor de valori materiale, valorificarea inventarierii patrimoniului, 
organizarea contabilit ii şi conducerea eviden ei contabile a cheltuielilor efectuate din fonduri alocate de 
la bugetul local; 
numirea  la nivelul Poli iei Locale Sector 2, a Consilierului de etic  i elaborarea „Codului etic de 
conduit  al func ionarilor publici i al personalului contractual”, plecând de la convingerea c   încrederea 
popula iei în poli ia local  este în mod riguros legat  de atitudinea i comportamentul  poli istilor locali 
vis-a-vis de cet eni i, în particular, de respectul demnit ii umane, libert ilor i drepturilor 
fundamentale ale persoanei, consacrate îndeosebi în Conven ia European  a  Drepturilor Omului; 
organizarea unui curs pe teme de corup ie i integritate, pentru întreg personalul,  ca urmare a implic rii 
unui poli ist local în fapte de corup ie.Implementarea strategiei na ionale anticorup ie; prevenirea şi 
combaterea corup iei în rândul personalului propriu institu iei;  aplicarea codurilor de etic  func ionarii 
publici; 
evaluarea func ionarilor publici în baza unor criterii de performan  în raport cu un serviciu public  bine 
definit; asigurarea transparen ei condi iilor de concurs pentru ocuparea posturilor de func ionar public etc; 
creşterea eficien ei activit ilor de prevenire şi combatere a corup iei interne prin adoptarea unui plan  de 
m suri care s  diminueze factorii de risc care favorizeaz  corup ia şi  îmbun t irea activit ii structurilor 
interne care gestioneaz  aceast  activitate; monitorizarea gradului de percep ie al personalului Poli iei 
Locale Sector 2 i al cet enilor  fa   de fenomenul de corup ie i integritate; implementarea Strategiei 
Na ionale Anticorup ie 2012 – 2015, prin elaborarea Planului anual de  ac iuni  i al Inventarului 
m surilor preventive anticorup ie la nivelul institu iei; realizare Campanii de informare a personalului i 
cet enilor pe anticorup ie i integritate. 

Dezvoltarea urban  a Sectorului 2: 
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 Identificarea lucr rilor de construc ii/construc ii provizorii realizate/amplasate în regim 
autorizat/neautorizat  s-a realizat prin: 
Ac iuni de verificare a autoriza iilor de construire/desfiin are pentru lucr rile de construc ie/demolare – 
2.473 ac iuni; 
Ac iuni de control pentru identificarea persoanelor care nu respect  autoriza ia de executare a lucr rilor 
de repara ii ale p r ii carosabile i pietonale – 105 ac iuni; 
Ac iuni de demolare a construc iilor provizorii amplasate pe domeniul public sau privat al municipalit ii 
– 9 construc ii ilegale desfiin ate; 
Ac iuni  de verificare a m surilor dispuse prin procesele verbale de constatare i sanc ionare – 73 ac iuni; 
Solicit ri adresate PS2 în vederea promov rii ac iunii cu obliga ia de a face la Judec toria  Sector 2 i 
ob inerea hot rârilor judec toreşti necesare aducerii la îndeplinire a acestor m suri în cazurile în care 
contravenien ii nu au dus la îndeplinire m surile sanc ionatorii complementare dispuse în procesele - 
verbale de constatare şi sanc ionare a contraven iilor, la termenele stabilite – 21 solicit ri 
Solicit ri adresate PS2 în vederea  întocmirii proiectului de dispozi ie de desfiin are pentru lucr rile 
executate pe domeniul public/privat  al municipalit ii – 16 solicit ri 
 Constatarea infrac iunilor în conformitate cu art. 61 din NCPP i  transmiterea unui nr. 2 acte de 
constatare organelor de urm rire penal , 
Ac iuni de verificare finalizate prin întocmirea i transmiterea unui num r de 19 inform ri c tre 
conducerea Prim riei Sector 2 i 273 comunic ri c tre alte institu ii.  
Participarea împreun  cu reprezenta i din cadrul Prim riei Sectorului 2 i Administra iei Domeniului 
Public Sector 2 la trasarea unui nr de 86 amplasamente de mobilier urban pentru comercializare flori i  
10 amplasamente de mobilier urban pentru  comercializare carte -  pres  în vederea emiterii de c tre 
Prim ria Sectorului 2 a avizelor de amplasare. 
Urmare a solicit rilor Sec iei 6 Poli ie au fost organizate un num r de 4 ac iuni pe timp de noapte, 
comune cu alte institu ii respectiv Autoritatea Na ional  pentru Protec ia Consumatorilor, Inspectoratul 
Teritorial de Munc , Direc ia Antifraud  etc., soldate cu aplicarea de sanc iuni contraven ionale cât i cu 
constatarea unor fapte de natur  penal  i sesizarea organelor în drept. 
În vederea preîntâmpin rii unor aspecte ce pot fi generate de neîndeplinire a cerin elor legisla iei specifice 
privind ap rarea împotriva incendiilor au fost verificate documenta iile care au stat la baza autoriz rii 
unor obiective cu impact asupra popula iei cum ar fi MEGA MALL Pantelimon, Stadionul Dinamo 
precum i Arena Na ional , luîndu-se totodat  leg tura la fa a locului cu factorii de conducere ai acestora 
care ulterior au fost avertiza i cu privire la obliga iile pe care le au privind finalizarea lucr rilor ce au 
f cut obiectul anexei nr. 2 la procesele verbale de recep ie la terminarea  lucr rilor cât i a ob inerii 
autoriza iilor/avizelor astfel cum au fost solicitate prin actele administrative verificate. 
Rezultate ob inute de Serviciul Disciplina în Construc ii 
- Sesiz ri primite/solu ionate – 2.473 
- Total ac iuni – 893 
- Construc ii ilegale demolate - 9 
- Total sanc iuni aplicate – 138  în valoare total  de 26 lei. 
Buget – local, parteneri 
Stadiu - realizat 

Încheierea contractelor de închiriere cu locatarii imobilelor pe care le are în administrare având 
ca obiective specifice: 

Analizarea şi verificarea documentelor şi încheierea contractelor de închiriere pe baza 
reparti iilor emise de Prim ria Sector 2. 
Indicator de performan : Nr. contracte încheiate/nr. reparti ii   41/41 

inta: 1 - Realizat 100% 
Analizarea şi verificarea documentelor şi încheierea actelor adi ionale la contractele de 

închiriere pentru prelungirea termenului de închiriere, conform legisla iei în vigoare. 
Indicator de performan : Nr. acte adi ionale/nr. acorduri 312/312 

inta: 1 - Realizat 100% 
Reducerea num rului de chiriaşi r u platnici 

Indicator de performan : Num rul de chiriaşi r u platnici/num r total chiriaşi  149/519  
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inta: 0,02 - Realizat - 99,98% 
M suri de remediere: notific ri pentru întârziere pl i, ac ionare în instan . 
Recalculare chirii conform legisla iei în vigoare. 
Indicator de performan : 100/100 

inta: 1 - Realizat 100% 
  Reducerea restan ierilor proveni i dintre cump r torii spa iilor comerciale şi de prest ri servicii 
având ca obiectiv specific urm rirea derul rii contractelor de vânzare-cump rare. 
Indicator de performan : Num r restan ieri/nr. total de cump r tori  1/2 

inta: 0,19 - Realizat  99,81% 
M suri de remediere: S-a transmis documenta ia de vânzare-cump rare la Comisia de vânzare-cump rare 
în vederea ac ion rii în instan . 

Între inerea imobilelor aflate în administrare: 
Efectuarea de repara ii construc ii, revizii i repara ii la centralele termice i echipamente. 
Realizare: 100%  - în func ie de problemele ap rute 
Obiectiv: 

Cresterea transparentei si eficientei actului administrativ; 
Obiectul de activitate si indicatorii de performanta ce caracterizeaza domeniul de activitate al Directiei 
Audit Public Intern si obiectivele SMART aferente anului 2015 au fost: 
Obiectiv 1:Imbunatatirea activitatii de conducere si control a managementului  in anul 2015 prin misiuni 
de audit intern    
In cadrul acestui obiectiv s-au efectuat 16 misiuni de audit intern. 
Indicatorii  de performanta: 
Nr. proceduri elaborate/activitati desfasurate 
Nr. misiuni efectuate/nr.misiuni planificate 
Buget:  buget local-  salarii auditori; 
Au fost ini iate şi derulate toate misiunile cuprinse in Planul anual de audit aferent anului 2015.   
Obiectiv 2: Perfectionarea pregatirii profesionale a auditorilor interni in anul 2015,  in vederea 
imbunatatirii activitatii de audit intern 
Toti auditorii interni si-au perfectionat pregatirea profesionala in conformitate cu cerintele legale, durata 
de pregatire fiind mai mare de 15 zile/an/auditor. 
Indicatorii  de performanta: 
Nr. zile pregatire/auditor/an raportat la 15 zile/auditor /an 
Nr . testari lunare 
Buget alocat: buget local aferent participarii la cursuri ( DMRU) 
Obiectiv 3: Monitorizarea si evaluarea modului de aducere la indeplinire a masurilor dispuse de catre 
Curtea de Conturi 
A fost monitorizat modul in care structurile/entitatile  verificate de catre Curtea de Conturi, 
implementeaza masurile dispuse, la termenele prevazute. 
Indicatorii  de performanta: 
Nr.masuri monitorizate a fi implementate/masuri dispuse prin decizii 
 

Prim ria sectorului 4 
Performan a salariatilor reprezint  una din necesit ile angajatorului, astfel c  nevoia de instruire i 
formarea profesional  a fost eviden iat  în bugetul local alocat pentru efectuarea de cursuri adresate 
salaria ilor Aparatul de Specialitate al Primarului Sector 4, cu respectarea legisla iei în vigoare. În anul 
2015, cursurile de instruire profesional  au fost desf urate având în vedere oferta Agen iei Na ionale a 
Func ionarilor Publici. Au fost instrui i cca. 30% din personalul institu iei, atingându-se astfel, 
propunerile privind instruirea profesional  pentru anul 2015. Responsabilitatea a apar inut: 
 - efilor de compartimente privind propunerea necesarului de cursuri pentru subalterni;  
 - Serviciului Resurse Umane a centralizat necesarul de cursuri, a întocmit propunerea bugetar  i a 
înaintat c re A.N.F.P., Planul Anual de Perfec ionare Profesional  pentru anul. A asigurat organizarea i 
desf urarea procedurii de participare la cursuri i centralizarea în baza de date a situa iei particip rilor; 
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 - Direc iei Economice pentru alocarea bugetar  i asigurarea pl ilor pentru serviciile de instruire 
profesional ; 
  Propuneri:  
 Pentru stimularea performan ei profesionale a personalului din administra ia public  propunem ca 
performan a salariatului s  fie r spl tit  prin mijloace de stimulare caracteristice grupului social de munc  
prin sisteme individualizate de recompensare.   
 Sistemul eficient de management al performan ei se focalizeaz  pe succesul fiec rui 
angajat, bazându-se pe un management al carierei, considerând c  un astfel de management îi ofer  
salariatului suficient sprijin astfel încât acesta s  ştie ce a tept ri are institu ia în termeni de performan  
şi ofer  suficient  flexibilitate astfel încât abilit ile şi poten ialul angajatului s  fie valorificate.  
 Fa  de cele mai sus prezentate, propunem existen a unor norme care s  reglementeze criteriile de 
performan  i indicatorii pentru fiecare grup social de munc . 
  Implementarea strategiei na ionale anticorup ie - M suri 
 Prevenirea i combaterea corup iei în rândul personalului propriu institu iei, se face atât prin 
aplicarea codului de conduit  al func ionarilor publici - Legea nr. 7/2004, cât i prin aplicarea Codului de 
conduit  al personalului contractual - Legea nr. 477/2004. În scopul prevenirii i combaterii corup iei, 
conduc torul institu iei a desemnat consilierul etic din cadrul compartimentului de resurse umane, ce are 
în atribu ii consilierea etic  şi monitorizarea respect rii normelor de conduit .  Acesta acord  consultan  
şi asisten  func ionarilor publici din cadrul institu iei cu privire la respectarea normelor de 
conduit ; monitorizeaz  aplicarea prevederilor codului de conduit  în cadrul institu iei;  întocme te 
rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduit  ce identific  cauzele care determin  
înc lcarea normelor de conduit  profesional , inclusiv a constrângerilor sau amenin rilor exercitate 
asupra unui func ionar public pentru a-l determina s  încalce dispozi ii legale în vigoare ori s  le aplice 
necorespunz tor.  
 La nivelul institu iei noastre nu au fost semnalate fapte care s  identifice nerespectarea codului de 
conduita. 
 Evaluarea func ionarilor publici se face în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei func ionarilor publici, iar pentru 
personalul contractual în baza Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, Legea cadru nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitar  a personalului pl tit din fonduri publice i a Regulamentului intern de evaluare 
al personalului contractual al institu iei. 
 Transparen a condi iilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar 
vacante, atât pentru func iile publice, cât i pentru func iile contractuale, se face prin asigurarea 
publicit ii în Monitorul Oficial Parte a III-a, într-un ziar de larg  circula ie, pe site-ul institu iei, 
pe portalul posturi.gov.ro i prin afi are la sediul institu iei. Publicitatea tuturor concursurilor s-a realizat 
100% i au fost aloca i cca. 4000 lei. 
 Ocuparea for ei de munc  - Ocuparea posturilor vacante i temporar vacante se face cu 
respectartea legisla iei specifice organiz rii concursurilor pentru func iile publice i func iile contractuale, 
în conformitate cu planul de ocupare. Încadrarea personalului se face în conformitate cu Legea nr. 
284/2010 privind salarizarea unitar  a personalului pl tit din fonduri publice, cu modific rile i 
complet rile ulterioare. Fondul de salarii se suport  din bugetul de stat i a fost asigurat 100%, 
f r  întârzieri. 
 

Prim ria sectorului 5 
În ceea ce prive te reforma administra iei publice, Prim ria Sectorului 5, prin  Direc ia Achizi ii 

Publice a asigurat cre terea transparen ei i eficien ei actului administrativ. 
Una dintre m surile manageriale luate în anul 2015 a vizat continuarea demersurilor legale privind 
amenajarea sediului  nou, din Str. Constantin Mille nr.10, Sector 1, Bucure ti, pentru a dispune de un 
spa iu de lucru adecvat activit ii de primire a cet enilor în audien e i de rela ii publice i care s  
corespund  cerin elor ISO 9001:2008 referitoare la condi iile de lucru ale angaja ilor. Prim ria Sectorului 
5 func ioneaz  acum în sediul din Str. Constantin Mille nr.10, Sector1, Bucure ti. Astfel, obiectivul 
men ionat anterior a fost îndeplinit 50% în anul 2015. Pe parcursul anului 2016, se inten ioneaz  
definitivarea amenaj rii noului sediu. 
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În anul 2015, au fost adoptate de asemenea o serie de m suri i programe care au vizat: 
introducerea unui sistem de indicatori de monitorizare i evaluare a furniz rii serviciilor publice i 
func ionarii institu iei, inclusiv gestiunea resurselor umane i execu ia bugetar . Obiectivul privind 
implementarea aplica iei Sistem  de control  intern managerial,  în conformitate cu OMFP NR. 946/2005, 
pentru aprobarea  codului controlului intern, a fost realizat în propor ie de 50%, urmând ca acesta s  fie 
urm rit i în anul 2016. 

reducerea birocra iei, reducerea costurilor de func ionare a sistemului administra iei publice i 
extinderea accesului cet enilor la informa iile publice de interes local i la serviciile electronice, prin 
implementarea sistemelor de guvernare electronic . Obiectivul privind implementarea aplica iei Sistem 
electronic de dirijare si ordonare  necesar fluidiz rii traficului la ghi ee a fost realizat în propor ie de 
100%.  Obiectivul privind implementarea  aplica iei Sistem informatic integrat pentru managementul 
activit ilor financiar contabile a fost realizat în propor ie de 80%, urmând ca acesta s  fie urm rit i în 
anul 2016. 

promovarea unor politici stimulative pentru stimularea performan ei profesionale a personalului 
din administra ia public . În anul 2015, au fost continuate demersurile privind alocarea de resurse umane 
(în vederea asigur rii unui raport echilibrat între volumul de munc  i num rul de angaja i) i cele privind 
suplimentarea fondurilor aferente cheltuielilor de personal. În acest context, obiectivul privind cre terea 
calit ii muncii salaria ilor prin participarea acestora la programe de perfec ionare/specializare a fost 
îndeplinit în propor ie de 80%. 

generalizarea sistemului SEAP. Pentru desf urarea în bune condi ii a  
activit ii institu iei i în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizi iilor publice, în anul 2015 
au fost întreprinse urm toarele activit i:  eviden a i  urm rirea derul rii contractelor încheiate privind 
achizi iile de bunuri, executarea de lucr ri i prestarea de  servicii. Activitatea a fost eficientizat  prin 
achizi ionarea unui sistem informatic integrat pentru managementul activit ii financiar contabile; 
solicitarea necesarului de bunuri, servicii i lucr ri de la compartimentele, birourile i serviciile din cadrul  
institu iei pentru întocmirea Programului Anual al Achizi iilor Publice, pentru a fi supus aprob rii 
primarului; demersuri pentru încheierea, pe suport electronic, a contractelor vizând servicii de:  furnizare 
a informa iei legislative; service i actualizare software pentru managementul documentelor ; de telefonie 
fix ,; de telefonie mobil  ; de mentenan  website ; de internet i televiziune prin cablu ; pentru semn turi 
electronice ; de prest ri servicii medicale. 
d) asigurarea desf ur rii activit ii de achizi ii publice cu încadrarea în Planul Anual al Achizi iilor 
Publice i respectarea legisla iei în vigoare.  
e) aplicarea corect  a procedurilor de atribuire a contractelor de achizi ie public  i asigurarea 
transparen ei i integrit ii procesului de achizi ie public , pentru o utilizare eficient  a fondurilor publice; 
f) îndeplinirea atribu iilor referitoare la gestiunea func iei publice; 
întocmirea Programului Anual al Achizi iilor Publice i actualizarea acestuia potrivit aloca iilor bugetare; 
publicarea în 48 de zile de la data finaliz rii procedurii de atribuire a anun urilor de atribuire a 
contractelor, în Sistemul Electronic al Achizi iilor Publice (SEAP); 
întocmirea la termen a documentelor constatatoare finale de îndeplinire a obliga iilor contractuale dup  
expirarea perioadelor contractuale:  
notificarea contractelor cu valoare de peste 5000 de euro f r  TVA transmis  în SEAP; 

Respectarea prevederilor legale, efectuarea prin SEAP a unui procent de 40% din totalul 
achizi iilor; raportarea anual  c tre ANRMAP a achizi iilor efectuate în anul anterior, pana la data de 
31.03 a anului urm tor. 
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Generalit i  
Strategia de guvernare în educa ie vizeaz  îndeplinirea mai multor obiective: 
    - creşterea performan ei sistemului românesc de înv mânt; 
    - asigurarea politicilor de echitate social ; 
    - asigurarea deprinderilor şi competen elor care s  permit  dezvoltarea personal , intelectual  şi 
profesional  din perspectiva înv rii pe tot parcursul vie ii; 
    - deschiderea sistemului de educa ie, formare profesional  şi cercetare c tre societate, c tre mediul 
social, economic şi cultural; 
    - înt rirea gradului de coeziune social  şi creşterea particip rii cet enilor la programele de dezvoltare 
economic  şi social  prin promovarea cet eniei active; 
    - stimularea inov rii şi creativit ii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educa ie şi 
de formare profesional ; 
    - construirea societ ii cunoaşterii prin transformarea educa iei în vector de dezvoltare socioeconomic ; 
    - asigurarea competitivit ii la nivel european şi interna ional; 
    - permanentizarea colabor rii cu diaspora ştiin ific  româneasc ; 
    - stimularea creativit ii, inov rii şi transferului tehnologic; 
    - depolitizarea sistemului şi promovarea profesioniştilor în managementul educa ional; 
    - promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului, identificate în urma unor studii şi analize; 
    - respectarea principiului autonomiei în educa ie şi a principiului responsabilit ii publice şi înt rirea 
mecanismelor legale de func ionare a acestor principii; 
    - integrarea tinerilor pe pia a muncii prin dezvoltarea de politici care s  asigure un nivel ridicat de 
creştere şi de ocupare durabil  a for ei de munc , bazate pe cunoaştere; 
    - creşterea vizibilit ii interna ionale a României prin rezultatele ob inute în educa ie; 
    - coordonarea politicilor din sectorul educa iei cu politicile şi ini iativele altor sectoare, în vederea 
atingerii obiectivelor mai sus men ionate; 
    - creşterea resurselor financiare alocate educa iei, inclusiv prin atragerea unor surse de finan are 
private; 
    - respectarea principiului dialogului social; 
    - asumarea rolului de stat membru al Uniunii Europene prin participarea la politicile şi ini iativele 
comune în domeniul educa iei, cercet rii, atât la nivelul Uniunii, cât şi în afara acesteia (colaborarea cu 
Asia, Australia, America Latin , America de Nord şi Africa); 
    - creşterea rolului României în acordarea de asisten  în domeniul educa iei altor ri, în vederea 
atingerii obiectivelor asociate ini iativei Education for All, ini iativ  sus inut  de ONU şi coordonat  la 
nivel global de UNESCO. 
 

Institu ii cu atribu ii în domeniu 
La nivelul Municipiului Bucureşti, principala institu ie cu atribu ii în domeniul implement rii 

politicilor în domeniul educa iei este Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 
 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 
   

I.CADRUL LEGISLATIV 

În anul colar 2014-2015 la baza  sistemului  de înv mânt din Municipiul Bucure ti s-au aflat o 
serie de documente legislative importante, i anume: 

 Legea Educa iei Na ionale Nr. 1/2011 i legisla ia subsecvent  acestui document legislativ. 

 
Cap.VIII.   EDUCAŢIE 
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 Regulamentul de inspec ie a institu iilor de educa ie din înv mântul preuniversitar, aprobat prin 
Ordinul  MECTS Nr.5547/2011.  

 Planul managerial al ISMB pentru anul colar 2014-2015; 
 Starea înv mântului bucure tean în anul 2014-2015; 
 Graficul unic de inspec ii, monitorizare i control al ISMB în anul colar 2014-2015, semestrul I i 

semestrul II; 
 Planificarea inspec iilor pentru ob inerea gradelor didactice semestrul I şi semestrul II, an şcolar 

2014-2015, la toate disciplinele de înv mânt; 
 Procedura ISMB privind inspec ia colar  anul colar 2014-2015; 
 Legea nr. 35 / 2006 privind cresterea siguran ei în unit ile de înv mânt; 
 Regulamentul de organizare şi func ionare a unit ilor de înv mânt preuniversitar aprobat prin  

O.M.Ed.C. nr. 5115/2014 
 Ordinul MEN cu privire la structura anului şcolar 2014-2015; 
 Ordinul MEN privind organizarea i desf urarea examenului de bacalaureat 2015; 
 Ordin MEN cu privirea la organizarea şi desf şurarea Evalu rii Na ionale în anul şcolar 2014-

2015; 
 Ordinul MEN privind organizarea şi desf şurarea calendarului admiterii în înv mântul liceal de 

stat pentru anul şcolar 2014-2015; 
 Ordinul MEN privind aprobarea graficului de desf şurare a examenelor de  certificare a 

înv mântului profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2014-2015; 
 Ordonata de urgenta a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calit ii educa iei, aprobat  prin 

Legea nr. 81 / 2006; 
 O.M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind reducerea 

fenomenului de violen  în unit ile de înv mânt preuniversitar; 
 Programele de activit i în cadrul comisiilor metodice ale ISMB, pe specialit i; 
 OMECI nr. 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performan  privind evaluarea 

criteriilor de performan  în evaluarea cadrelor didactice din înv mântul preuniversitar. 
Pornind de la necesitatea acord rii sistemul educa ional românesc cu cel european de educa ie şi 

formare profesional , Planul Managerial pentru anul şcolar 2014 – 2015, a avut la baz  pe urm toarele 
documente: 

 Strategia „Europa 2020”; 
 Strategia ARACIP PENTRU PERIOADA 2011-2015.Recastigarea increderii in educatie; 
 Cadrul strategic na ional de referin  (CSNR) 2007-2013; 
 Concluziile Consiliului European privind rolul educa iei şi form rii în cadrul punerii în aplicare a 

strategiei „Europa 2020 / 4.03.2011"; 
 Raportul de activitate al Consiliului European şi al Comisiei pentru punerea în aplicare a 

programului de lucru „Educa ie şi formare profesional  – 2010”; 
 Raportul asupra calit ii educa iei în şcoala european , publicat de Comisia European , Bruxelles, 

mai 2000; 
 Evaluarea calit ii în educa ia preuniversitar , Parlamentul European şi Consiliul Uniunii 

Europene, Bruxelles, februarie 2001; 
 “Înv area de-a lungul vie ii în serviciul cunoştin elor, creativit ii şi inov rii”, Consiliul Uniunii 

Europene, Bruxelles, 13 ianuarie 2008; 
 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009, privind un cadru strategic pentru cooperarea european  

în domeniul educa iei şi form rii profesionale (“ET 2020”), Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
din 28.05.2009; 

 Programul de Educa ie şi Formare al Uniunii Europene pe parcursul întregii vie i, perioada anilor 
2007 – 2013; 

 Proiectul “Dezvoltarea profesional  a cadrelor didactice prin activit i de mentorat” (POSDRU) 
2007/2013. 

CONTEXTUL POLITIC 
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 La nivel politic, la baza sistemului educa ional bucure tean a stat Programul de Guvernare, care 
i-a propus formarea unei resurse umane competitive în conformitate cu cerin ele societ ii cunoaşterii, a 

globaliz rii, a educa iei pentru o societate durabil . Priorit ile şi strategia afirmate de c tre  MEN au 
urm rit implementarea unui nou cadrul legislativ care s  asigure modernizarea, stabilitatea şi coeren a 
sistemului de înv mânt. La nivel politic în domeniul educa iei au fost avute în vedere: conceperea unui 
curriculum pentru înv mântul preuniversitar centrat pe competen e; îmbun t irea calit ii şi eficien ei 
procesului de educa ie şi de formare profesional , prin facilitarea accesului tuturor elevilor la educa ie şi 
formare profesional ; accelerarea descentraliz rii în contextul asigur rii calit ii în educa ie;  reforma 
educa iei timpurii şi dezvoltarea educa ional  pe tot parcursul vie ii; reforma structural  în domeniul 
resursei umane implicate în educa ie; compatibilizarea ciclurilor de înv mânt cu cerin ele unei educa ii 
moderne şi în special, cu Cadrul European al Calific rilor.  
CONTEXTUL ECONOMIC 
 În condi iile crizei financiare contemporane, Comisia European  a elaborat o strategie pe 10 ani, 
intitulat  „EUROPA 2020”, menit  s  revigoreze economia european  şi s  fac  posibil  o „creştere 
inteligent , durabil  şi favorabil  incluziunii”. În acest context, în domeniul educa iei, Comisia European  
a propus la nivelul educa iei din statele membre cre terea eforturilor menite s  conduc  la reducerea 
sim itoare a abandonului şcolar, mai precis sub nivelul de 10% şi creşterea num rului absolven ilor cu 
studii superioare, la 40% .  

Cerin ele de for  de munc  sunt mai restrânse, ca urmare a închiderii unor întreprinderi de 
produc ie. Integrarea pe pia a muncii a absolven ilor înv mântului preuniversitar din Bucure ti se 
desf oar  greoi. S-a constatat o insuficienta cunoaştere de c tre elevii de clasa a VIII-a şi de c tre 
p rin ii acestora a tendin elor de pe pia a muncii, fapt ce se reflect  în op iunile f cute la admiterea în 
clasa a IX-a. Se manifest  op iunea preponderent  pentru profilul teoretic, în detrimentul unor specializ ri 
oferite de înv mântul tehnologic şi profesional.  
CONTEXTUL SOCIAL 
 Popula ia din municipiul Bucureşti cuprinde peste 2,5 milioane locuitori, cu o densitate mare de 
locuitori pe km2. Analiza demografic  ne dezv luie o sc dere evident  a popula iei şcolare, cu efecte pe 
termen lung i mediu asupra sistemului de înv mânt. Popula ia şcolar  a sc zut, în medie, cu 
aproximativ 2,7-5% în fiecare an şcolar.  

Ca urmare, se impune o gândire eficient , ra ional , care s  anticipeze dezvoltarea resursei umane, 
sprijinit  de investi ii corespunz toare în capitalul uman. Obiectivul strategic îl reprezint  creşterea 
calit ii educa iei, în general, la toate nivelele, crearea egalit ii de şanse pentru popula ia şcolar  aflat  în 
dificultate, multiplicarea politicilor incluzive. Totodat , se impune dezvoltarea şi implementarea 
sistemelor de evaluare şi calificare a competen elor dobândite în contexte formale, informale şi 
nonformale de educa ie prev zute de Legea Educa iei Na ionale.  
CONTEXTUL INFORMA IONAL I TEHNOLOGIC 
 Sprijinul MEN acordat unit ilor de înv mânt în sensul actului educa ional asistat de calculator a 
constituit un atu pentru dezvoltare. Posibilitatea folosirii soft-urilor educa ionale în procesul instructiv-
educativ reprezint  un avantaj suplimentar. Totodat , introducerea calculatoarelor şi accesul la Internet în 
unit ile de înv mânt gimnazial şi liceal reprezint  o oportunitate pentru sistemul educa ional din 
municipiul Bucureşti.  

Preg tirea elevilor pentru societatea secolului XXI, generalizarea tehnologilor avansate, 
cunoa terea i globalizarea informa iilor, presupune la nivelul educa iei de utilizarea maximal  a 
resurselor IT de care dispun unit ile şcolare. Prin programul SEI s-a asigurat dotarea unit ilor de 
înv mânt cu re ele de calculatoare performante conectate la internet, implementarea i generalizarea 
sistemului AEL, formarea profesorilor în utilizarea softului educa ional.  
CONTEXTUL ECOLOGIC 
 Studiile întreprinse arat  c  în Municipiul Bucureşti exist  indicatori de poluare ridica i, atât în 
ceea ce prive te calitatea aerului, apei, cât şi a solului, ceea ce  are efecte asupra st rii generale de de 
s n tate a locuitorilor i, mai ales a  tinerei genera ii. Speran a de via  a bucureştenilor este, în medie, cu 
cinci ani mai mic  în compara ie cu media de la nivelul rii.  
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II.PRINCIPALELE PRIORIT I PRIVIND ACTIVITATEA INSPECTORATULUI COLAR 
AL MUNICIPIULUI BUCURE TI  (I.S.M.B.)in anul 2015 

Inspectoratul colar al Municipiului Bucure ti i-a propus în anul colar 2014-2015, între altele: 
 Creşterea credibilit ii sistemului educa ional astfel încât şcoala s  devin  centru de educa ie şi de 

influen are pozitiv  a întregii comunit i; 
 Consolidarea descentraliz rii unit ilor de înv mânt, modernizarea şi democratizarea actului 

managerial; 
 Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absen elor, a p r sirii timpurii a sistemului de educa ie; 
 Înt rirea capacit ii institu ionale a unit ilor de înv mânt; 
 Asigurarea calit ii procesului instuctiv-educativ în contextul cerin elor şi exigen elor Legii 

Educa iei Na ionale; 
 Realizarea unui sistem educa ional stabil, echitabil, eficient şi relevant; 
 Dezvoltarea parteneriatului educa ional şcoal -p rin i, administra ia local , comunitate, agen i 

economici; 
 Corelarea ofertei educa ionale a înv mântului profesional şi tehnic cu cerin ele pie ei muncii şi 

ale dezvolt rii economice şi sociale; 
 Asigurarea unui nivel ridicat de accesare a fondurilor structurale prin proiecte strategice 

POSDRU; 
 Asigurarea cadrului de siguran  a elevilor, diminuarea şi prevenirea violen ei în unit ile de 

înv mânt. 

III.ANALIZA S.W.O.T. A ACTIVIT II I.S.M.B. 

PUNCTE TARI 
 Generalizarea în toate unit ile de înv mânt preuniversitar a instrumentelor de asigurare a 

calit ii; 
 Creşterea num rului de parteneriate educa ionale, de programe specifice şi proiecte încheiate la 

nivelul unit ilor şcolare ; 
 Existen a unui num r mare de unit i de înv mânt cu statut de „Şcoal  European ”; 
 Nivelul profesional ridicat şi de preg tire didactic  a personalului din unit ile de înv mânt; 
 Ameliorarea infrastructurii educa ionale prin proiecte cu finan are extern  şi prin fonduri ale 

administra iei locale; 
 Respectarea legisla iei şi a transparen ei în actele decizionale; 
 Utilizarea curent  în procesul de înv mânt, în majoritatea şcolilor, a echipamentului informatic, 

a aparaturii şi materialor pentru laboratoare, s li de sport şi biblioteci; 
 Derularea programelor de formare / dezvoltare profesional  care contribuie la asigurarea unor 

resurse umane cu preg tire managerial  bun  (inspectori, directori, profesori metodişti, cadre 
didactice care au mentorat, masterat în management educa ional, doctorat); 

 Oportunit i de finan are pentru educa ie şi formare profesional  prin programul POS DRU 2007-
2013, prin accesarea unui volum important de fonduri pentru dezvoltare economic  şi social ; 

 Existen a unei echipe competente de formatori la nivel local, regional, na ional; 
 Colaborarea cu partenerii sociali – organiza iile sindicale din înv mântul preuniversitar; 
 Rolul eficient al Casei Corpului Didactic în activitatea de preg tire şi formare a cadrelor didactice; 
 Colaborarea bun  şi prompt  cu institu iile administra iei publice locale şi teritoriale; 
 Implicarea si consultarea periodic  a Consiliului Municipal al elevilor, creşterea importan ei 

acestuia în via a şcolii; 
 Existen a ofertei de calificare bazate pe documente de planificare strategic  pe termen lung, 

corelate la toate nivelurile decizionale: al unit ii şcolare (PAS), la nivel local şi regional (PRAI, 
PLAI); 
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 Existen a unei baze de date privind popula ia şcolar , cadrele didactice, normarea, mişc rile de 
personal; 

 Activitatea comisiei municipale pentru monitorizarea şi combaterea violen ei în unit ile de 
înv mânt; 

 Activitatea eficient  a Centrului Municipal de Asisten  Educa ional  şi Asisten  
Psihopedagogic  (CMBRAE); 

 Noul site-ul web al I.S.M.B. (www.ismb.edu.ro); 
 Elaborarea strategiei pentru prevenirea criminalit ii şi violen ei în unit ile de înv mânt. 

PUNCTE SLABE 
 Activitatea de inspec ie colar  nu acoper  în totalitate componenta de consiliere şi îndrumare;  
 Interesul sc zut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a documentelor de 

strategie educa ional  privind asigurarea calit ii în educa ie;  
 Disfunc ionalit i sau comunicare formal , în rela ia şcoal  – familie şi, în unele cazuri, în rela ia 
şcoal  – autorit i locale; 

 Subiectivism şi unele neconcordan e în procesul de evaluare, mai ales la clasele de elevi care 
sus in evaluarea na ional  şi examenul de bacalaureat; 

 Eficien a sc zut  şi formalismul activit ilor de formare continu  la nivelul comisiilor metodice 
din şcoli; 

 Insuficienta informare a unor cadre didactice asupra nout ilor privind programele structurate pe 
competen e, proiectele de reform , aplicarea legisla iei şcolare; 

 Analiza superficial  a rezultatelor nesatisf c toare la examenul de bacalaureat, a cauzelor acestora 
şi lipsa planurilor de recuperare individualizate pe elev; 

 Men inerea unei rate ridicate a absenteismului şi a ratei de peste 1,5 % de p r sire timpurie 
(abandon) a sistemului de educa ie; 

 Existen a unor unit i şcolare care nu asigur  servicii educa ionale de calitate, cu rezultate foarte 
slabe la examenele na ionale; 

 Practicarea în unele unit i şcolare a unui management improvizat, neprofesional;  
 Existen a în unele şcoli a documentelor manageriale nerelevante, fapt ce dovedeşte formalism şi 

superficialitate. 
OPORTUNIT I 

 Strategia MEN privind îmbun t irea calit ii şi eficien ei sistemului de educa ie şi de formare 
profesional , facilitarea accesului tuturor la sistemele de educa ie şi de formare profesional , 
deschiderea sistemului de educa ie şi de formare profesional  c tre societate; 

 Oportunit i de finan are pentru educa ie şi formare profesional  prin programul POSDRU 2007-
2013, prin posibilitatea acces rii unui volum important de fonduri pentru dezvoltare economic  şi 
social ; Participarea ISMB la accesarea fondurilor structurale prin proiecte strategice (POSDRU); 

 Colaborarea cu Poli ia, Jandarmeria, Direc ia General  de S n tate Public , Agen ia Municipal  
de Ocupare a For ei de Munc  Bucureşti, Prim ria General  a Capitalei şi cele de sector, 
Prefectura, organiza iile sindicale, mass-media central  şi local  etc.; 

 Creşterea calit ii parteneriatului social, a ini iativei private şi a sprijinului comunitar pentru 
dezvoltarea şi sus inerea actului educa ional; existen a, la nivelul Consiliilor Locale a unor 
programe de colaborare şi parteneriat, existen a PRAI la nivel regional, PLAI la nivel municipal şi 
PAS sau PDI la nivelul şcolilor, conferind posibilitatea diversific rii preg tirii profesionale a 
elevilor, în cadrul înv mântului liceal tehnologic şi postliceal, în meserii cerute de pia a muncii;  

 Strategia I.S.M.B. de asigurare a accesului la educa ie a grupurilor dezavantajate; 
 Existen a unei strategii adecvate privind prevenirea criminalit ii şi violen ei în unit ile de 

înv mânt preuniversitar pentru perioada 2011-2016. 
AMENIN RI      

 Declinul demografic i, în consecin , reducerea efectivelor şcolare; 
 Lipsa cadrelorcalificate la nivel prescolar si primar; 
 Existen a unei oferte tot mai sc zute pentru pia a muncii din Municipiul Bucure ti; 
 Actuala criz  financiar , diminuarea posibilit ilor financiare ale p rin ilor; 
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 Existen a unor situa ii poten iale pentru producerea actelor de violen  datorit  neimplic rii 
conducerii unit ii de înv mânt şi a cadrelor didactice. 

 Interesul sc zut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a documentelor de 
strategie educa ional , privind asigurarea calit ii în educa ie şi a descentraliz rii sistemului 
educa ional; 

 Iner ia, rutina sus inut  de slaba motivare a unor cadre didactice pentru atingerea standardului 
profesional. 
 

1. RE EAUA UNIT ILOR DE ÎNV MÂNT PREUNIVERSITAR  
DE STAT DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2014 – 2015 
 
Tip de unitate şcolar  2010-

2011
2011-
2012

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015

Gr dini e 154 136 131 129 124  
Şcoli cu cls. I-VIII 177 173 171 171 171 

Înv mânt liceal 

Licee   41   41   52 50 103  
 Colegii 

Na ionale/Tehnice/Economice 
  48   48   54  54 

Grupuri Şcolare/ coli 
profesionale 

  17 17      2    2     2  

SAM   
2

2    

Şcoli postliceale   
1

1      1 1     1 

  Cluburi ale copiilor   
6

6      6 6     6 

Cluburi sportive şcolare   
7

7      7 7     7 

Şcoli de muzic  şi arte   
5

5      5 5     5 

TOTAL UNIT I    457  436  429  425  419 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Structura  
numerică a 
unităţilor de 
învăţământ 
particular în anul 
şcolar 2014‐2015 
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2.  ÎNV MÂNT PARTICULAR 2014 -2015 
 
Nr. total unit i de 
înv mânt 

Gr dini e Şcoli gimnaziale
clasa V - VIII 

Şcoli primare  Licee coli 
Postliceale 

218 145 10 32 20 11 

 
 Num r total elevi – 24515 
 Num r total norme : 

 Didactic – 1717,60  
 Didactic-auxiliar – 363,13 
 Nedidactic – 915, 

 
Unit i de înv mânt 
Autrizate Acreditate 
168 50 
 
 
     3.EFECTIVE DE ELEVI IN MUNICIPIUL BUCURESTI   2014-2015 SI 2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ÎNV MÂNTUL SPECIAL 2014 – 2015 
 
Nr. total elevi: 3.324 
Re eaua şcolar : 
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 1 gr dini  special  - 7 grupe speciale; 
 11 şcoli gimnaziale speciale - clasele I – X; 
 4 şcoli gimnaziale speciale - clasele I – VIII; 
 2 şcoli profesionale înv mânt liceal special; 
 2 licee tehnologice speciale; 
 1 structur  de înv mânt alternativ  educa ional ; 
 3 grupe de copii cu surdo-cecitate; 
 1 clas  de elevi cu dizabilit i mintale; 
 3 centre de zi, în parteneriat cu ONG-uri. 

 
ÎNSCRIEREA COPIILOR  ÎN GR DINI E      

colaborare al institu iilor noastre este  un exemplu  ce poate fi  extins şi în alte zone ale rii. 
  

A.Activitatea de reinscriere şi înscriere în înv mântul preşcolar a avut la baz   Legea 
Educa iei Na ionale nr.1/2011 şi adresa nr.36977/21.04.2015, a Ministerului Educa iei si Cercet rii 
Ştiin ifice, care reglementeaz  acest domeniu. 

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, s - au derulat, succesiv, dou  etape 
de înscriere in gradini e: 

a. 27 aprilie - 8mai 2015, reînscrierea copiilor care frcventau  unitatea de înv mânt prescolar si 
urmeaza s  o frecventeze şi în anul şcolar 2015 - 2016. 
 b.11 mai - 5 iunie 2015,  înscrierea copiilor nou veniti, cu v rsta între  3 si 6 ani. 

Mentionam  c ,  in limita locurilor disponibile, activitatea de înscriere a fost prelungit  pana la 
data de 31 iulie 2015. Activitatea de cuprindere a copiilor in gr dini e a fost coordonat  de o Comisie de 
la nivelul ISMB, condusa de un inspector scolar general adjunct, care a avut în vedere: 
-     Respectarea stricta a cadrului legal si a metodologiei de înscriere la gr dini . In acest sens, pentru 
asigurarea transparen ei procesului de inscriere  este utilizat  o Procedur  intern  imformatic  Model 
SIIR- Înscrierea la gr dini  2015-2016 elaborat  de catre Ministerul Educa iei şi Cercet rii Ştiin ifice 
precum şi o procedur  opera ional  ,, Organizarea şi desf şurarea înscrierii în gr dini , an şcolar 2015-
2016,  realizat  la nivelul ISMB; 
-       Informarea operativa a p rintilor si a publicului interesat, prin afisarea informatilor la intrarea în 
gradini e, prin mass – media si pe site -ul ISMB. Totodata, a fost pus la dispozi ie un tel verde, 
0800816021; 
         - Respectarea principiului interesului educational al copilului, în sensul înscrierii, cu prioritate a 
copiilor în ordine descresc toare a grupelor de vârst , respectiv grupa mare, (copii de 5 ani) grupa 
mijlocie,(copii de 4ani), si grupa mic , (copii de 3 ani). Totodata, au fost  respectate la inscrierea copiilor, 
criteriile generale si sociale, precum, existenta unui frate/sor , în gradinit , a unui singur parinte 
întretinator în familie, existenta  unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului. 
ISMB a urm rit creşterea constanta a num rului de copii înscrisi la gradini . Procentul copiilor din 
municipiul Bucuresti, înscrisi la clasa pregatitore, care au fost frecventat, cel putin grupa mare de 
gradinit ,  a ajuns la 95%. Un copil care nu a urmat gradinita  va avea dificultati mari de adaptarea la 
cerintele vie ii scolare,.  

Men on m c  etapa de înscriere va continua pân  la date de 31 iulie 2015, dar, in limita locurilor 
disponibile,  preşcolarii vor putea fi înscrişi pâna la începutul anului şcolar 2015 – 2016.  
 

SITUA IA COMPARATIV  , COPII ÎNSCRIŞI LA CLASA PREG TITOARE, 
ÎNV MÂNT DE STAT 

 
Nr. crt. An scolar Clase Elevi Obs 
1 2013-2014 546 15209  
2 2014-2015 581 16834  
3 2015-2016 647 16871  
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Pentru a veni in sprijinul p rin ilor, ISMB a organizat, pe baza unei Proceduri opera ionale cu nr. 
12683/12.o6.2015, desf şurarea activit ii educative in perioada vacan elor şcolare în înv mântul 
preşcolar. Astfel, în municipiul Bucureşti, a func ionat, in perioada vacan ei de var , 19 gr dini e. 
 

B.Activitatea de înscriere la clasa preg titoare şi clasa I pentru anul şcolar 2015 - 2016, a 
avut ca baz  Legea educa iei nationale nr.1/2011, cu modific rile ulterioare şi Ordinul Ministrului 
Educa iei si Cercet rii Ştiin ifice nr. 3171/5.02.2015. 
 Conform acestui document, au fost precizate toate elementele de con inut, etapele, condi iile şi  
procedura de înscriere a elevilor în clasa preg titoare şi in clasa I. 

Ca si in cazul înscrierii copiilor la gr dini e, ISMB a urm rit  respectarea strict  a metodologiei de 
înscriere la clasa preg titoare şi la clasa I fiind utilizat  o aplica ie informatic  specific . Pentru 
informarea operativ  a p rin ilor a fost înfiin at  un tel. Verde,0800816021 la care au raspuns , conform 
unui planific ri, inspectorii şcolari din cadrul ISMB. 

Men ionam faptul c  în domeniul înscrierii în clasa pregatitoare şi la clasa I exist  deja o 
experien  bun ,  at t la nivelul comisiilor din unit ile de înv mânt cât si la nivelul Comisiei  
municipale. 

 
SITUA IA COMPARATIV , ELEVI EXISTEN I LA CLASA I, DUP  REZOLVAREA 
CERERILOR DE ÎNSCRIERE DIRECT ÎN CLASA I 

                                      
 
 
 
 

6. Organizarea şi desf şurarea  examenului de Evaluare Na ional  
 

a. Organizarea Examenului de Evaluare National  a avut la baz  urm torul cadru juridic: 
 

o Ordinul MEN 443/29.08.2014; 
o Anexa nr.2 la Ordinul MECTS 4801/31.08.2010;  
o Anexa nr. 1 la OMEN 4431/29.08.2014,    
o Calendarul desf şur rii Evalu rii Na ionale 2015; 
o Procedura CNEE nr.645/6.05 2014; 
o Procedura CNEE NR.929/15.05.2015. 

Organizarea examenului de Evaluare Na ional  la nivelul municipiului Bucureşti a urm rit, cu 
prioritate, asigurarea transparen ei, a cadrului de legalitate,  a  logisticii, condi iilor de securitate şi a 
colabor rii cu institu iile partenere, 

Comisia Municipiului Bucureşti a transmis c tre partenerii institu ionali inform ri asupra 
calendarului de examen şi asupra resursei institu ionale, a organizat întâlniri directe cu reprezentan ii 
Poli iei Capitalei, Jandarmeriei şi Administra iei Spitalelor prin care s-au stabilit direc iile de ac iune 
privind securitatea centrelor, asisten a medical  în centrele de examen, transportul lucr rilor scrise de la 
centrele de examen la centrele zonale de evaluare, respectiv în etapa de contesta ii.  

Nr. crt An scolar Clasa Elevii Obs 
1 2013-2014 451 12376  
2 2014-2015 557 16344  
3 2015-2016 583 16942  
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Nu s-au înregistrat disfunc ionalit i în perioada prelu rii/multiplic rii subictelor, nefiind necesar  

activarea procedurii pentru situa ii de urgen . 
Referitor la asigurarea monitoriz rii video în centrele pentru Evaluarea Na ional , fiecare sal  de 

examen a fost dotat  cu sistem de supraveghere video şi audio(centralizat sau camere web). 
Atât pe parcursul anului şcolar, cât şi în data de 21 iunie 2015 preşedintele Comisiei Municipiului 

Bucureşti pentru Evaluare Na ional  a organizat şedin e de prelucrare a metodologiei de examen, 
respectiv şedin a de instruire cu preşedin ii şi persoanele de contact din centrele de examen / secretari din 
centrele zonale de evaluare.  

S-a asigurat monitorizarea activit ilor fiec rui  Centru de Examen şi fiec rui  Centru Zonal de 
Evaluare prin delega i ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti – inspectori şcolari, Inspectorii 
şcolari monitori au desf şurat activit ile de monitorizare, consemnând aspectele conforme/neconforme în 
rapoarte de monitorizare.       

Conducerea ISMB a facut toate demersurile necesare pentru asigurarea strict  a cadrului de 
legalitate a corectitudinii şi transparen ei examenului de Evaluare Na ional . Conform OMECTS nr. 
480/2010 au fost accentuate prevederile referitoare la aceste aspecte: 

                                                                                            
 ,, Încalcarea, de catre cadrele didactice, a normelor metodologiei constituie abatere disciplinar . 

Personalul didactic de predare-învatare, didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si de 
control din învatamânt, implicat în desf şurarea Evalu rii Na ionale r spunde disciplinar pentru 
înc lcarea îndatoririlor ce îi revin, precum şi pentru înc lcarea normelor de comportare care d uneaza 
interesului înv mântului şi prestigiului institu iei.’’(art.25) 

,, Cadrele didactice care comit fapte cu caracter infrac ional, legate de organizarea şi desf şurarea 
Evalu rii Na ionale, cum ar fi furnizarea solu iilor subiectelor c tre candida i, înlocuiri de lucr ri, 
falsific ri de lucr ri, care permit sau favorizeaza fraudarea probei sau care au manifest ri care atest  
neglijen a în îndeplinirea atribu iilor ce le revin, sunt sanc ionate în conformitate cu prevederile legale. 
Dup  caz, Comisia Na ional  sau Comisia Municipiului Bucureşti sesizeaz  în scris organele de cercetare 
penal ,,(art.26) 

 ,, Se interzice cu desavârsire colectarea sau favorizarea  
ac iunii de colectare a unor fonduri materiale sau b nesti de la elevi, de la p rin ii acestora sau de 

la orice persoan  care are rude în rândul elevilor, fonduri care au ca destina ie asigurarea meselor sau a 
altor beneficii pentru membrii comisiilor din unit ile de înv mânt sau din  centrele zonale de evaluare 
‘’.(art 
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 Analiza comparativ  a rezultatelor Evalu rii Na ionale în anii            
                                  2013, 2014, 2015 

 
2013 
 

Evaluati 
1-
1,9
9 

2-
2,99 

3-
3,99 

4-
4,99 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 Promov Note>5 

Lb. 
romana 

11485 70 154 389 517 1256 1511 2022 2782 2624 160 
90,16% 10.355 

Lb. 
materna 

170 0 0 1 5 8 18 36 56 45 1 
96,47% 164 

Matema
tica 

11477 113 481 614 782 989 931 1117 1817 3347 1286 
82,66% 9.487 

             
2014 

Evaluati 
1-
1,9
9 

2-
2,99 

3-
3,99 

4-
4,99 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 Promov Note>5 

Lb. 
romana 

11581 135 316 696 809 1819 1644 2056 2398 1677 31 
83,11% 9.625 

Lb. 
materna 

144 2 1 3 2 9 16 31 47 28 5 
94,44% 136 

Matema
tica 

11582 139 365 582 738 1192 1349 1810 2351 2423 633 
84,25% 9.758 

 
 
2015 

Evaluati 
1-
1,9
9 

2-
2,99 

3-
3,99 

4-
4,99 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 Promov Note>5 

Lb. 
romana 

11991 47 120 301 433 1195 1516 2256 3293 2777 54 
92,49% 11.091 

Lb. 
materna 

194 0 9 3 6 8 19 25 64 59 1 
90,72% 176 

Matema
tica 

11983 73 267 508 845 1275 1240 1475 2085 3368 848 
85,88% 10.291 

  
 
7. Organizarea şi desf şurarea examenului na ional de Bacalaureat 
   

Organizarea şi desf şurarea examenului de bacalaureat s-a facut prin raportare la cadrul normativ 
în igoare, cu respectarea  prevederilor O.M.E.C.T.S. nr 4430/29.08.2014 privind organizarea şi 
desf şurarea examenului de bacalaureat şi anexei la O.M.E.C.T.S. nr. 4799.31.08.201 
                          Centre Bacalaureat  
 
Sector Num r centre de Num r Num r centre 
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examen subcomisii zonale de 
evaluare 

1 15  4 
2 11 2 4 
3 10  3 
4 7  2 
5 6  2 
6 10  2 
Total 53  16 
         
      Pentru fiecare comisie şi pentru buna organizare şi des şurare a examenului, s-a asigurat baza 
material : ştampile de examen, tipizate de examen necesare lucr rilor scrise, tipizate care s  constituie 
mapele comisiilor, aparatur  de multiplicare, imprimante, calculatoare, conexiune la internet, fax-uri etc. 
Din acest punct de vedere nu s-au înregistrat disfunc ionalit i majore,  
       S lile de examen, atât pentru competen ele lingvistice i digitale, cât i pentru probele scrise, au fost 
dotate cu camere video şi sisteme audio De asemenea, s lile în care s-au multiplicat subiectele i în care 
s-au preluat tezele au fost prev zute cu camere de supraveghere.  
          Pentru fiecare prob  de evaluare a competen elor lingvistice şi digitale, ca şi pentru probele scrise, 
CBMB a realizat mape letrice/electronice, cuprinzând copii ale documentelor legislative specifice 
examenului, proceduri, calendare, modele de procese verbale, declara ii şi angajamente, modele de 
rapoarte i alte documente prin care s  se asigure buna desf urare a examenului de bacalaureat. 
   
        INSTITU II PARTENERE 
 
      Pentru buna organizare şi desf şurare a examenului de bacalaureat, CBMB a beneficiat de sprijinul 
urm toarelor institu ii publice/furnizori de servicii: 

 DIRECTIA GENERALA DE JANDARMI  A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI; 
 DIRECTIA GENERALA DE POLI IE  A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI; 
 INSITITU IA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI; 
 PRIM RIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI; 
  PRIM RIILE SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI; 
 DIREC IA DE S N TATE PUBLIC  A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI; 
 ADMINSITRA IA SPITALELOR – BUCUREŞTI; 
 Enel Energie Muntenia; 
 S.C. UPC Romania S.R.L.;  
 RCS & RDS. S.A.; 
  ROMTELECOM. 

      Au fost transmise c tre to i partenerii  adrese prin care s-a  solicitat colaborarea specific  (asigurarea 
securit ii, pazei şi ordinii în centrele de examen, asigurarea transportului lucr rilor scrise între  Centrele 
de examen şi Centrele de evaluare şi centrul de contesta ii,  asigurarea personalului medical în CEx, 
asigurarea bunei func ion ri a re elei de energie electric  şi a re elei de telefonie şi internet). 
        În toate centrele de examen i centrele de evaluare a fost asigurat  resurs  uman  corespunz toare: 
pre edin i, vicepre edin i, membri, secretari, supraveghetori i evaluatori. La nivelul municipiului 
Bucure ti, resursa uman  a cuprins peste 4500 de cadre  didactice.      
         Monitorizarea tuturor centrelor de examen i de evaluare s-a realizat de c tre inspectori ISMB. 
Totodat , din partea Ministerului Edeca iei şi Cercet rii Ştiin ifice, au participat  inspectori generali şi de 
reprezentan i ai Corpului de Control ai Ministrului 
 
REZULTATELE BACALAUREAT IUNIE-IULIE 2015.  

Forma  
invatamant 

Nr 
elevi 
inscris
i

Nr. Elevi 
prezenti 

Nr. 
Elevi 
nepreze
ntati

Nr. 
Elevi 
eliminat
i

Numar  
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 
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REZULTATELE BACALAUREAT AUGUST - SEPTEMBRIE 2015 
 FORMA 
DE 
INVATAM
ANT 

NR 
ELEVI 
INSCR
ISI 

NR. 
ELEVI 
PREZE
NTI 

NR. ELEVI 
NEPREZEN
TATI 

NR. 
ELEVI 
ELIMIN
ATI 

NUMAR 
DE 
CANDID
ATI 
RESPINS
I 

DIN CARE CU 
MEDII: 

NR. 
ELEV
I 
REUS
ITI 

< 5 5 - 
5.99 

PROMOTI
E 
CURENTA 

3704 3156  
(85,2 

1%) 

548  
(14,79%) 

4  
(0,13%) 

2255  
(71,45%) 

1829  
(81,11
%) 

426  
(18,89
%) 

897  
(28,42
%) 

PROMOTI
E 
ANTERIO
ARA 

2488 2018  
(81,11%
) 

470  
(18,89%) 

8  
(0,4%) 

1624  
(80,48%) 

1156  
(71,18
%) 

468  
(28,82
%) 

386  
(19,13
%) 

TOTAL 
AUGUST - 
SEPTEMB
RIE 2015 

6192 5174  
(83,56%
) 

1018  
(16,44%) 

12  
(0,23%) 

3879  
(74,97%) 

2985  
(76,95
%) 

894  
(23,05
%) 

1283  
(24,80
%) 

 
 8.ADMITEREA ÎN ÎNV MÂNTUL LICEAL 2015 

Repartizare  
Candidati 
repartizati  

Filiera 
teoretica  

Filiera 
vocationala  

Filiera 
tehnologica  

Invatamant 
profesional 

Total etapa I  12232  8502 0  3730 390   

Total etapa a II-a  150 27  0  123  272   

Total romi  548  300  21  220  7   

< 5 5 - 5.99

PROMOTIE 
CURENTA 

13952 
13602 
(97,49%) 

350 
(2,51%) 

10 
(0,07%) 

2692 
(19,79%) 

2242 
(83,28%) 

450 
(16.72%)

10900 
(80,14%)

PROMOTIE 
ANTERIOA
RA 

3809 
3388 
(88,95%) 

421 
(11,05%)

14 
(0,41%) 

2343 
(69,16%) 

1645 
(70,21%) 

698 
(29,79%)

1031   
(30,43%)

TOTAL 
IUNIE-
IULIE 2015 

17761 
16990 
(95.66%) 

771 
(4.34%) 

24 
(0.14%) 

5035 
(29.64%) 

3887 
(77.20%) 

1148 
(22.80%
) 

11931 
(70.22%)

TOTAL 
IUNIE-
IULIE 2014 

16973 
16043 
(94.52%) 

930 
(5.48%) 

33 
(0.21%) 

6646 
(41.43%) 

5324 
(80.11%) 

1322 
(19.89%
) 

9364 
(58.37%)
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Total vocational  1208 0  1208  0  0   

Total etapa a III-a 812          109  83  620  2  

TOTAL ISMB  14950  8938  1312  4593  671  

 
 9. PREG TIREA  UNIT ILOR DE ÎNV MÂNT PENTRU DESCHIDEREA ÎN BUNE 
CONDI II A  ANULUI ŞCOLAR 2015-2016 
 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, împreun  cu Institu ia Prefectului, Prim ria Municipiului 
Bucureşti, Direc ia de S n tate Public  a Municipiului Bucureşti, Direc ia General  de Poli ie, Direc ia 
General  de Jandarmi, Prim riile din sectoarele 1-6 şi celelalte institu ii partenere, s-au implicat cu 
responsabilitate pentru preg tirea deschiderii noului an şcolar în Municipiul Bucureşti în condi ii 
corespunz toare. 
1. Realizarea lucr rilor destinate igieniz rii şi repar rii spa iilor de înv mânt, reviziei şi 
moderniz rii re elelor electrice, sanitare şi de înc lzire. 
Stadiul desf şur rii lucr rilor de reabilitare a unit ilor de înv mânt în cadrul programul B.E.I. 
În Municipiul Bucureşti au func ionat, in anul şcolar 2015 - 2016, 421 de unit i de înv mânt 
preunversitar cu personalitate juridic . Totodat , în Bucureşti exist  215 unit i de înv mânt particular. 
Procesul de înv mânt se desf şoar  în 837 de cl diri (corpuri de şcoli, cantine, s li de sport, ateliere, 
anexe etc.). 
Conform situatiilor transmise de conduc torii unita ilor de înv mânt, lucr rile destinate igieniz rilor şi 
repara iilor spa iilor de înv m nt, reviziei si moderniz rii instala iilor si re elelor electrice, 
sanitare şi de înc lzire sunt în grafic. Situa ia la acest capitol este mai bun  , comparativ cu anul trecut. 
Men ion m, îns , mai multe situatii punctuale, cu întârzieri in demersul de reabilitare si preg tire a 
scolilor. 
În Sectorul I, se impune, de urgen , finalizarea lucr rilor de reabilitare a Scolii Gimnaziale ,,Eugen 
Barbu’’, unitate cuprins  în Programul BEI.  Elevii din aceasta unitate de înv mânt merg la cursuri, de 
10 ani, la Şcoala Gimnazial  ,,Sf, Nicolae”, fapt ce genereaz  mari probleme de organizare şi afecteaz  
calitatea procesului educa ional. 
Totodat , semnal m necesitatea realiz rii por ii de acces pentru mijloacele auto care aprovizioneaz  
Gr dini a Nr 222, poart  care în prezent nu exist . 
In Sectorul II, la Liceul ,,Victor Babeş’’, sunt probleme la sala de sport, unde apa se infiltreaz  dup  
fiecare ploaie, fapt ce afecteaz  desf şurarea orelor de educa ie fizic . Tot în acest sens, men ion m 
situa ia existent  la Clubul Sportiv Şcolar, unde datorit  lipsei fondurilor financiare, nu au mai fost 
realizate repara ii, reabilit ri şi dot ri de mai mul i ani. 
In Sectorul III, lucr rile de reabilitare a s lii de sport de la Scoala Nr 149 au fost sistate înca din anul 
2012. In prezent, elevii desf şoar  activit ile cu mare dificultate, fapt ce a generat nemul umiri ale 
p rin ilor. Tot în acest sector, nu au fost finalizate lucr rile de repara ii şi igienizare la noul  spa iu de la 
Şcoala Gimnazial  ,, Mexic’’, unde va func iona o nou  gr dini . 
În Sectorul IV, lucr rile de reabilitare din gr dini ele ,,Pisicile aristocratice’’,  ‚,Piticot’’, ,, Ciupercu a’’  
si din Liceul ,,Dacia,’’ sunt realizate în propor ie de 50-60%. 
În Sectorul V, sunt lucr ri nerealizate la Scoala Gimnazial  ,, Mircea S ntimbreanu’’ ,la Colegiul 
,,Grigore Cerchez’’, care este în proces de revendicare, şi la Clubul Copiilor, 
În Sectorul VI,, la Gr dini a Nr.246, la Scoala Gimnazial  Nr.168, si Colegiul Tehnic ,,Petru Maior’’, 
reabilit rile, repara iile sunt mult r mase in urm . 
 Reabilitarea unit ilor de înv mânt prin Programul BEI, este în faza final .  Men ion m c  
101 unit i din înv mântul  preuniversitar din  Municipiul Bucureşti, au fost reabilitate total si au fost 
dotate cu mijloace moderne de educa ie.                                                     
 Având în vedere starea real  a cl dirilor destinate înv mântului preuniversitar din municipiul 
Bucureşti, se poate aprecia c  Programul de reabilitare a unit ilor de înv mânt a constituit un demers 
necesar,  şi extrem de util pentru desf şurarea în condi ii de siguran  şi eficien  a procesului de 



142 
 

înv mânt. inând cont de faptul c  majoritatea unit ilor de înv mânt au fost construite înainte de 
cutremurul din anul 1977 (78%-80%) şi având în vedere c  în perioada anilor 1990-2008 nu au fost 
realizate lucr ri majore în domeniul infrastructurii şcolare, Programul de reabilitare şi dotare prin BEI 
cap t  o importan  tot mai mare pentru municipiul Bucureşti. 
 Conform datelor Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti,  aproximativ  
25-30% din popula ia şcolar  a Capitalei înva  şi va înva a în spa ii moderne şi în siguran .  
Este important de subliniat c  cele mai multe şcoli incluse în Programul de reabilitare prin BEI au un 
aspect şi o dotare comparabile cu unit ile de înv mânt moderne din Uniunea European  (laboratoare, 
cabinete, s li de sport, cabinete medicale şi de stomatologie).  
În perioada imediat urm toare, este necesar  urgentarea lucr rilor restante, pentru reabilitarea şi dotarea 
unit ilor şcolare care sunt cuprinse în Programul BEI, recep ionarea tuturor lucr rilor finalizate. 
 Exist , in acest sens, o situa ie dificil  la Şcoala Gimnazial  ,,Eugen Barbu,’’ care de mai mul i 
ani este in reabilitare, prin acest program. Totodat , la Liceul de muzic  ,, George Enescu’’ o parte din 
lucr rile executate de constructor au inregistrat un proces rapid de degradare at t la instala ii c t si la 
mobilier. Conducerea Liceului a transmis mai multe notific ri c tre Prim ria Capitalei, r mase f r  
r spuns. 

Nr. 
crt. 

UNITATEA ADRESA OBIECTIV MOTIVELE  
NEAUTORIZARII 

1 Gradinita nr.43 Str.Ion Inculet nr.2 Spatii invatamant Lucrari BEI nefinalizate 
2 Scoala nr.173 “Eugen 

Barbu” 
Str.Pavlov nr.2 Spatii invatamant Lucrari BEI nefinalizate 

3 Scoala nr.13 Str.Petrila nr.10-12 Spatii invatamant Lipsa medic 
4 Colegiul “George Enescu” Str.Ghe.Manu nr.30 Spatii invatamant Lucrari BEI nefinalizate 
5 Colegiul Agricol 

“Viaceslav Harnaj” 
Str.Privighetorilor 
nr.1 bis 

Ferma didiactica 
Baneasa 

Cladire nereabilitata, nu 
mai exista documente de 
proprietate ale cladiri 

6 Liceul de Arte Plastice 
“Nicolae Tonitza” 

Bd.Iancu de 
Hunedoara nr.27 

Ateliere scolare Nu s-a depus 
documentatia pentru 
autorizare 

7 Colegiul  National   
“ Iulia Hasdeu”  

B-dul Ferdinand nr. 
91 

Spatii invatamant Program reabilitare 

8 Liceul Tehnologic  Electronica 
Industriala  
Sos. Pantelimon nr. 
25 

Corp A – ateliere 
Corp B - Sala 
sport 

urme de infiltratii , 
pavimente deteriorate  
urme de infiltratii , 
pavimente deteriorate 

9 Scoala nr. 41 
 

Str. Nicolae Apostol 
nr. 2 

Spatii invatamant Lucrari BEI nefinalizate 

10 Scoala nr.87 Str.Ramnicul Valcea 
nr.32 

Spatii invatamant 
Sala sport 

Lucrari BEI nefinalizate 

11 Colegiul National“Victor 
Babes” 

Sos.Fundeni nr.254 Sala Sport Lucrari BEI nefinalizate 

12 Liceul Teoretic Bilingv 
“Ita Wegman” 

Str. Dimitrie Pompei 
nr.1 

Spa ii de 
înv mânt 
 
 

Cladire improvizata 

13 Liceul Teoretic “Nichita 
Stanescu” 

Bd.Lucretiu 
Patrascanu nr.3 

Spatii invatamant 
Sala sport 
Ateliere scolare 

Lucrari BEI nefinalizate 
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 Situa ia unit ilor de înv mânt care nu sunt autorizate de c tre Autoritatea de S n tate Public  
a Municipiului Bucureşti.  
 La data de 8.09.2015, conform datelor transmise de c tre Direc ia de S n tate a Municipiului 
Bucureşti, din controlul realizat pân  la aceast  dat , în Municipiul Bucureşti, existau 20 de unit i 
şcolare care nu aveau autoriza ie sanitar .  Men ion m c  în cea mai mare parte aceste unit i sunt incluse 
în programul BEI. Se impune precizarea c  o unitate şcolar  cuprinde mai multe spa ii sau obiective 
destinate procesului de inv m nt. 
Cauzele neacord rii autoriza iei: 

- Lucr ri de reabilitare BEI (11 scoli). 
- Directorii au depus documentatia,sunt  in curs de aprobare,( 4 scoli). 
- Igienizare necorespunz toare , spatii impropii(2 scoli). 
- Alte cauze,( 3 şcoli). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Scoala gimnaziala 195 
“Hamburg” 

Str. Lunca Bradului 
2 

Spatii invatamant 
 
Sala de sport 

A fost depusa 
documentatia 
Lucrari nefinalizate 

15 Liceul Baptist “Logos” Bd. Th.Pallady nr.26 Sapatii de 
invatamant 

Nu a fost depusa 
documentatia 

16 Liceul teoretic adventist Sos.Vitan Barzesti 
nr.11                            

Internat mobilier vechi, 
zugraveala veche cu 
infiltratii           

17. Scoala nr.2 
 

Str.Lacul Bucura 
nr.14 

Spatii invatamant Lucrari BEI finalizate; 
nu s a despus 
documentatia in vederea 
autorizarii 

18 Colegiului Tehnic de 
Industrie 
Alimentara”Dumitru 
Motoc” 
 

Str.Spataru Preda 
nr.16 
 

Spatii invatamant Lucrari BEI nefinalizate 

19 Scoala Gimnaziala Regele 
Mihai 
 

Str.Dezrobirii nr.41 Spatii invatamant 
Sala sport 
 

Lucrari BEI finalizate; 
nu s a despus 
documentatia in vederea 
autorizarii 

20 Scoala gimnaziala “Sfintii 
Constantin si Elena” 

Al.Lunca Cernei nr.3 Spatii invatamant Nu a fost depusa 
documentatia 
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UNITATI  CARE NU AU SPATIILE  DE  INVATAMANT  AUTORIZATE SANITAR   

Nr. 
crt. 

UNITATEA ADRESA OBIECTIV MOTIVELE 
NEAUTORI 
ZARII 

1 Gradinita  nr .252 str. Frumoasa nr.24 Cabinet medical Nu a depus 
2 Gradinita nr. 42 B Str. Gala Galaction nr. 2 Cabinet medical Lipsa medic si as. med. 
3 Gradinita  nr . 43          str Pavlov nr. 68  nr.2 Cabinet medical Lipsa medic si as. med. 
4 Gradinita  nr .44           Str. Barlogeni nr. 24 Cabinet medical Lipsa medic 
5 Gradinita  nr .44           Str. Izbiceni nr. 1-3 Cabinet medical Lipsa medic si as. med. 
6 Gradinita  nr .46           str. Marmurei nr.13-15 Cabinet medical Lipsa medic 
7 Gradinita  nr.47  str.M .Varlam  nr 140 Cabinet medical Lipsa medic 
8 Gradinita  nr.  97 

afiliata Scolii nr. 6  
Ghe. Ionescu Sisesti nr. 68 Cabinet medical Lipsa medic si as. med. 

9 Gradinita  nr.  97 Str. Minervei nr. 31 Cabinet medical Lipsa medic 
10 Gradinita  nr.  97 Str. Islaz nr. 13 Cabinet medical Lipsa medic si as. med. 
11 Gradinita  nr.  206 str. C.Disescu  nr.37                  Cabinet medical Nu a solicitat ASF 
12 Gradinita  nr.  206 Str. Dobrogeanu Gherea nr. 

156 
Cabinet medical Nu a solicitat ASF 

13 Gradinita  nr.  222 Str. Arad nr. 38 Cabinet medical Lipsa medic 
14 Gradinita nr. 252 Aleea Alexandru 34 Cabinet medical Cabinet medical 

neamenajat 
15 Gradinita SOS Satele 

Copiilor 
Calea Floreasca nr. 165 Cabinet medical Lipsa medic 

16 Gradinita  afiliata 
Scolii nr. 13 

Str. Coralilor nr. 57-59 Cabinet medical Nu a solicitat ASF 

17 Scoala  Gim.  E. 
Barbu        

str. Lainici  nr.4-6 Cabinet medical Lipsa medic 

18 Scoala  Gim  nr.6  si 
gradinita afiliata    

str. D. Gherea  nr 74 Cabinet medical Lipsa medic 

19 Scoala  Gim   nr.178  str.Dridu nr.2 Cabinet medical Lipsa medic 
20 Scoala  Gim   nr.183 str.Dunei  nr.1   Cabinet medical Lipsa medic 
21 Scoala  Gim   nr.184   str.S.Magheri  nr.13 Cabinet medical Lipsa medic 
22 Scoala  Gim   nr.13 Bd. Petrila   nr.10-12 Cabinet medical Lipsa medic 
23 Scoala  Gim   nr.192  str.Munteniei    nr.28 Cabinet medical Lipsa medic 
24 Scoala  Gim   nr.181  str. Nazarcea  nr  30 Cabinet medical Lipsa medic 
25 Scoala A.Costescu      str.Amintirii nr.26 Cabinet medical Lipsa medic 
26 Scoala  Gim  

Uruguay    
str. Virgiliu nr. 40 Cabinet medical Lipsa medic 

27 Scoala  Gim   nr.179   str.Ardealului nr. 34 Cabinet medical Lipsa medic 
28 Scoala  Gim  

Speciala nr.7  
str.Surorilor  nr.4 Cabinet medical Lipsa medic 

29 Liceul Teoretic A 
Vlaicu   

str. St Ludwig Roth nr. 1    Cabinet medical Lipsa medic 

30 Colegiul Tehnic 
Media         

str.Jiului  nr.163 Cabinet medical Lipsa medic 

31 Liceul Tehnologic 
D.Paciurea    

str.Baiculesti  nr.29 Cabinet medical Lipsa medic 

32 Colegiul Tehnic 
Feroviar  Mihai I    

str. Butuceni  nr.10 Cabinet medical Lipsa medic 

33 Liceul Greco-Catolic  str.Bucegi  nr.97 Cabinet medical Lipsa medic 



145 
 

 
Sursa: Direc ia de S n tate Public  a Municipiului Bucureşti 
SITUA IE CABINETE MEDICALE NEAUTORIZATE 
 
                                   Sursa: Direc ia de S n tate Public  a Municipiului Bucureşti 
 
 
Asigurarea mobilierului şcolar pentru clasa preg titoare şi clasa I 
 
 În anul şcolar 2015--2016 nu exist  solicit ri de mobilier şcolar pentru clasa preg titoare şi clasa 
I, având în vedere c  num rul copiilor înscrişi nu a dep şit num rului copiilor din anul şcolar trecut.  
 
 Asigurarea cu  manuale şi rechizite şcolare  
Pentru anul şcolar 2015-2016 au fost încheiate contracte de retip rire a manualelor pentru clasele a IV-a 
– a X-a  cu 23 edituri, unele edituri refuzând s  mai retip reasc  anul acesta . Pân  la aceast  dat  
editurile au livrat în propor ie de 98 % manualele contractate şi în perioada 8-12 septembrie 2015 se vor 
livra unit ilor de înv mânt toate manualele primite la depozitul de carte.  
 
 M suri privind asigurarea securit ii şi siguran ei elevilor şi diminuarea violen ei în unit ile de 
înv mânt 
 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a transmis conduc torilorunit ilor  de înv mânt, 
adresa  cu Nr. 19541/31.08 2015 prin care cerea , in conrtextul preg tirii noului an şcolar, 2015-2016, 
adoptarea tuturor m surilor necesare pentru asigurarea cadrului de siguran  pentru elevi  şi cadre 
didactice. In acest sens, va fi organizat , din prima zi de şcoal  activitatea Comisiei pentu prevenirea şi 
reducerea violen ei în şcoal  a seviciului de ordine pe şcoal , realizat de c tre cadrele didactice. Totodat , 
vor fi transmise Directiei Generale de Poli ie a  Municipiului Bucureşti si Direc iei Generale de Jandarmi 
a Municipiului Bucureşti, informa iile privind semnele  distinctive şi elementele vestimentare specifice 
unit ii de înv âmânt, precum şi orele de intrare şi ieşire  a elevilor de la cursuri. 
a.Situa ia cameralor de supraveghere video şi a butoanelor de panic (alarmare) la data de 9 
septembrie 2015 
Num rul camerelor video destinate monitoriz rii spa iilor din interiorul şi exteriorul unit ilor de 
înv mânt a crescut considerabil .Aceste camere sunt deosebit  de utile 

T.Cipariu    
34 Liceul  National de 

muzica  G.Enescu    
str. G.Manu  nr.30 Cabinet medical Lipsa medic 

35 Colegiul  Tehnic  
Mircea  Cel  Batran      

str. Feroviarilor   nr.37 Cabinet medical Lipsa medic 

36 Colegiul Tehnic 
Mecanic Grivita 

Cal. Grivitei nr 363 Cabinet medical Lipsa medic 

37 Liceul Teoretic  
Bulgar  H.Botev 

str.Grivitei nr.56 Cabinet medical Lipsa medic 

38 Scoala gim. nr. 41 Str. Nicolae Apostol nr. 2 Cabinet medical BEI 
39 Gradinita nr. 284 – 

corp B 
Str. Industriilor nr. 46 Cabinet medical Lipsa medic 

40 Liceul Nichita 
Stanescu 

Str. Lucretiu Patrascanu nr.12 Cabinet medical BEI 

41 Scoala gim. nr. 2 Str. Lacul Bucura nr. 14 Cabinet medical BEI 
42 Colegiul Dumitru 

Motoc 
Str. Spataru Preda nr. 16 Cabinet medical BEI 

43 Scoala gim.nr. 161 Calea Giulesti nr. 486A Cabinet medical Nu are sursa de apa 
potabila 

44 Liceul Marin Preda Str. Rusetu nr. 17 Cabinet medical Lipsa medic 
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în prevenirea şi diminuarea violen ei in şcoli . Am urm rit ca aceste camere  s  fie instalate, în principal, 
la intrarea in unitatea de înv mânt , pe terenurile de sport, curtea exterioar , holuri de acces, sc ri şi alte 
spa ii unde au loc incidente. 
 

SECT. 
CAMERE VIDEO 
INTERIOR 

CAMERE VIDEO 
EXTERIOR 

BUTOANE PANICA 
(ALARMARE) 

1 2.239 478 83 

2 1.934 1.137 4 

3 1.297 636 8 

4 1.122 351 59 

5 653 222 12 

6 863 338 65 

TOTAL 8.108 3.162 231 

 
 

   

 
Din inform rile transmise de c tre directorii unit ilor de înv mânt, este asigurat  paza,  prin firme de 
paz , care au încheiat contract cu consiliile locale,  la toate şcolile şi gr dini ele din Sectoarele 1,2,3,4,6. 
La 24 de unit i din sectotul 5 nu exist  firme de paz  pentru asigurarea securit ii elevilor şi cadrelor 
didactice. 
c.Pentru asigurarea siguran ei elevilor şi a  preşcolarilor a fost verificat  în toate unit ile de înv mânt 
situa ia gardurilor, împrejmuirilor şi a iluminatuluiperimetrelor interioare şi exterioare şcolilor şi 
gr dinini elor din Capital . 
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10.STAREA DE S N TATE A POPULA IEI COLARE DIN MUNICIPIUL BUCURE TI 

Pozi
tia 

Grupa de 
varsta 
(0-4ani) 

Grupa de 
varsta 
(4-7 ani) 

Grupa de varsta 
(7-11ani) 

Grupa de 
varsta 
(11-15ani) 

Grupa de varsta 
(15-19ani) 

I Boli 
metabolice si 
de nutritie 

Boli 
neuropsihi
ce 

Boli senzoriale Boli senzoriale Boli senzoriale 

II Boli 
neuropsihice 
 

Boli 
senzoriale 

Boli neuropsihice Boli ale 
aparatului 
locomotor 

Boli ale aparatului 
locomotor 

III Boli 
respiratorii 

Boli 
metabolice 
si de 
nutritie 

Boli metabolice si 
de nutritie 

Boli metabolice 
si de nutritie 

Boli metabolice si de 
nutritie 

IV  
Boli 
senzoriale 

Boli ale 
aparatului 
locomotor 

Boli ale 
aparatului 
locomotor 

Boli 
neuropsihice 

Boli neuropsihice 

V Boli ale 
aparatului 
locomotor 

Boli 
respiratorii

Boli respiratorii Boli respiratorii Boli cardiovasculare 

 
Tabelul evidentiaza urmatoarele: 
-Cu exceptia grupelor de varsta 0-4 ani si 4-7ani, unde pe primul loc s-au situat bolile metabolice si de 
nutritie, respectiv  bolile neuropsihice (in special intelect la limita si tulburari de vorbire), la toate 
celelalte grupe de varsta, afectiunile senzoriale (predominant vizuale), ocupa prima pozitie. 
-Pe locul II, la grupele de varsta 0-4ani si 7-11ani  s-au situat bolile neuropsihice ; la grupa de varsta 4-
7ani, bolile senzoriale (predominant vizuale); la grupele de varsta 11-15ani,  si 15-19ani afectiunile 
aparatului locomotor (in special vicii de postura). 
-Pe locul III s-au situat in crese (0-4ani), bolile respiratorii; la grupele de varsta 4-7ani, 7-11ani, 11-15ani, 
15-19 ani  bolile metabolice si de nutritie (reprezentate preponderant prin obezitate neendocrina, 
hipotrofie ponderala manifesta). 
-Pe locul IV, la grupa de varsta 0-4 ani s-au pozitionat bolile  senzoriale; bolile aparatului locomotor la 
grupele  de varsta 4-7ani si 7-11ani; bolile neuropsihice la grupele de varsta 11-15ani si 15-19ani;  
-Pe locul V, la grupa de varsta 0-4 ani s-au situat bolile aparatului locomotor ; la grupele de varsta 4-7ani, 
7-11ani si 11-15ani s-au situat bolile respiratorii (astm bronsic,  alte boli respiratorii cronice), iar la grupa 
15-19ani, bolile cardiovasculare . Bolile senzoriale (preponderant vizuale ), au fost reprezentate de viciile 
de refractie (miopii, hipermetropii, astigmatism), ratele de prevalenta specifica crescand  odata cu varsta, 
dar si cu procesul de scolarizare, prin accentuarea efortului vizual la elevi, cu moderata scadere la grupa 
de varsta 15-19ani. 
     Afectiunile aparatului locomotor au fost constituite in special din viciile de postura ale coloanei 
vertebrale ,in producerea acestora putand fi incriminati pe langa factorul predispozant genetic, mobilierul 
scolar neergonomic, neadaptat taliei copilului si regimul de viata sedentar. 
     Tulburarile neuropsihice mai frecvente in crese, gradinite si ciclul primar au fost tulburarile de 
vorbire, intelectul de limita, retardul psihic, la ciclul gimnazial si liceal fiind importante cantitativ si 
tulburarile nevrotice si de comportament, precum si retardul psihic si intelectul de limita. 
     De asemenea, prevalenta prin HTA juvenila, ulcer gastroduodenal, diabet zaharat si spasmofilii, 
afectiuni in a caror etiopatogenie sunt implicate si stresul si suprasolicitarea nervoasa este superioara la 
grupa de varsta  
15-19ani(ciclul liceal si profesional). 
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    Tuberculoza inregistreaza o crestere a numarului de cazuri la elevii din ciclurile liceal si 
profesional probabil si datorita regimului de viata mai dezordonat la aceasta varsta. 
     

11.ACTIVITATEA DE INSPEC IE COLAR  LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURE TI 

 
TIPURI DE INSPEC II CARE S-AU DESF URAT  
LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURE TI 
 

 Inspec ii tematice; 
 Inspec ii speciale (în vederea sus inerii gradelor didactice) / inspec ii de specialitate (pe grupuri 

int : profesori debutan i, profesori cu rezultate deficitare în activitatea la catedr , etc.); 
 Inspec ii tematice în specialitate; 
 Inspec ii şcolare generale; 
 Inspec ii de revenire; 
 Inspec ii privind asigurarea calit ii în înv mânt. 

 
Nr.Crt. inspec ii tematice 

2014-2015 
Inspectii 
generale 

Inspectii 
tematice in 
specialitate 

Inspectii speciale 
grade didactice 

1            3190 ore 8910 ore 510 ore 6981 ore 
TOTAL 19591 ore inspectie, care 

au privit 3056 cadre 
didactice 

   

 

12.ACTIVITATEA DE PERFEC IONARE I FORMARE CONTINU  A PERSONALULUI 
DIDACTIC DIN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL BUCURE TI 

ACTIVIT I ORGANIZATE ÎN SCOPUL REALIZ RII OBIECTIVELOR PROPUSE : 
 Reactualizarea bazei de date privind legisla ia şi reglement rile MECTS/MEN în domeniul 

perfec ion rii/form rii continue; 
 Reactualizarea bazei de date privind resursa uman  din sistemul de educa ie din Municipiul 

Bucure ti; 
 Elaborarea documentelor manageriale; 
 Fundamenterea bugetului necesar activit ii de perfec ionare/formare continu ; 
 Testarea nevoii de formare şi stabilirea programului de perfec ionare/formare; 
 Identificarea grupului int  şi a criteriilor de selec ie ale acestuia; 
 Planificarea activit ilor de perfec ionare prin definitivare în inv mânt şi prin grade didactice; 
 Întâlniri de lucru cu inspectorii de resurse umane în scopul realiz rii înscrierilor la examenele de 

acordare a gradelor didactice; 
 Evaluarea dosarelor candida ilor şi înştiin area acestora cu privire la admiterea/respingerea 

dosarelor de înscriere la examenele mai sus men ionate; 
 Realizarea „Calendarului inspec iilor curente şi speciale pentru acordarea gradelor didactice”; 
 Transmiterea c tre DPPD-uri din centrele universitare, conform calendarului, a dosarelor 

candida ilor înscrişi la examenele de acordare a gradelor didactice; 
 Planificarea şi monitorizarea inspec iilor curente şi speciale; 
 Organizarea şi monitorizarea desf şur rii examenelor de acordare a gradelor didactice pentru 

maiştri instructori. 
 S-au parcurs procedurile de echivalare a doctoratului cu gradul I pentru  64 de cadre didactice . 
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 Au fost evaluate şi transmise c tre centrele universitare dosarele pentru echivalarea studiilor pe 
baza ECTS unui num r de   108 de cadre didactice 

 
 EXAMENUL DE DEFINITIVAT 2015 
CENTRUL DE EXAMEN BUCURESTI 

 Candida i inscrisi – 798 
 Candida i validati – 724 
 Candida i promovati 331 

 
ACTIVITATEA DE PERFEC IONARE A CADRELOR DIDACTICE  
 

Tipul de perfec ionare Nr cadre didactice 
inscrise 

Nr cadre didactice 
validate pentru 
participare la examen 

Func ia didactic  

Definitivare în înv mânt în 
sesiunea 2015 

798 724 � profesori 
� înv tori 
� educatori 
� maiştri 

Gradul II  

Sesiunea 2014 

 

502 446 � profesori 
� înv tori 
� educatori 

Gradul I 

Sesiunea 2014 

 

385 3o4 � profesori 
� înv tori 
� educatori 

 
17.ANALIZA INCIDENTELOR DE VIOLEN  ÎN UNIT ILE DE ÎNV MÂNT 
MUNICIPIUL BUCURE TI 
 
AN ŞCOLAR 2014-2015 
 

Activit ile desf urate de c tre ISMB în domeniul monitoriz rii şi prevenirii violen ei în unit ile de 
înv mânt au avut la baz  urm toarele documente: 
 Strategia Ministerului Educa iei cu privire la reducerea fenomenului de violen  în unit ile de 

înv mânt preuniversitar, aprobat  cf. O.M.Ed.C.T. nr. 1409/29 06 2007 şi Legea 29/2010 de 
modificare a Legii nr.35 /2007 completat  cu legea 29/2010 privind creşterea siguran ei în unit ile de 
înv mânt. 

 Strategia de Prevenire a Criminalit ii la nivelul Municipiului Bucureşti  (2011-2016);  
 Planul  privind Reducerea  Fenomenului Violen ei în Mediul Şcolar -An şcolar 2014 -2015. 

Centrul de greutate privind prevenirea violen ei s-a mutat la nivelul unit ilor de înv mânt. În acest 
sens unit ile de înv mânt au încheiat parteneriate de colaborare „Şcoal -Sec ia de poli ie-Autorit i 
locale- Asocia ia de p rin i/Comitetul reprezentativ al p rin ilor” , specificându-se responsabilit i clare 
ale partenerilor. Parteneriatul este aprobat la începutul anului şcolar de Consiliul de administra ie şi 
Comisia de prevenire a violen ei din unitatea de înv mânt.   

Conform Strategiei de prevenire a criminalit ii la nivelul municipiului Bucureşti, s-au realizat: 
 Fiş  de înregistrare a actelor de violen  şi codul de clasificare a actelor de violen ; 
 Preciz ri privind modul de ac iune al conducerii unit ii de înv mânt în cazul producerii unui 

eveniment de violen  ; 
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 Parteneriate de colaborare cu Inspectoratul General al Poli iei Române prin Serviciul Independent 
pentru Interven ii şi Ac iuni Speciale, Direc ia General  de Poli ie a Municipiului Bucureşti, 
Direc ia General  de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Agen ia Na ional  Antidrog, Direc ia 
Spitalelor Bucureşti, Direc ia de S n tate  Public  Bucureşti, Directia Generala de Asistenta 
Sociala a Municipiului Bucuresti; 

 Exist  o colaborare deosebit  cu Direc ia de Poli ie a Municipiului Bucureşti- Serviciul Analiz  şi 
Prevenirea Criminalit ii în realizarea unor activit i educative de informare şi prevenire. Printre 
activit ile derulate în parteneriat cu Direc ia de Poli ie a Municipiului Bucureşti amintim: 

 Programul de educa ie juridic  pentru elevii de clasa a VII-a „Unde-i lege, nu-i tocmeal !”, 
desf şurat în toate unit ile de înv mânt din Bucureşti în ultimii 5 ani şi a fost propus 
Ministerului Educa iei Na ionale ca disciplin  op ional  pentru anul şcolar 2014-2015 . Pentru 
buna desf şurare a programului to i elevii de clasa a VII-a au primit câte o broşur  ce reprezint  
suportul de curs. În cadrul proiectului se desf şoar  concursul „Olimpiada siguran ei”; 

 Proiectul „Sfaturi mari pentru cei mici”, la clasa a III-a; 
 Proiectul „Via a bate iarba!”, la clasa a IX-a; 
 Pe site-ul www.edituraedu.ro/ismb la Proiecte este postat PROGRAMUL DE PREVENIRE A 

VIOLEN EI ÎN MEDIUL ŞCOLAR,  
Periodic, reprezentan ii Serviciului Analiz  şi Prevenirea Criminalit ii desf şoar  întâlniri cu 

elevii în unit ile unde au fost înregistrate incidente de violen  repetate. Astfel de întâlniri au loc şi în 
celelalte unit i de înv mânt. Pentru monitorizarea evenimentelor de violen  deosebit  din şcoli, se 
men ine o leg tur  zilnic  cu Direc ia de Poli ie a Municipiului Bucureşti- Serviciul Analiz  şi Prevenirea 
Criminalit ii şi Direc ia Spitalelor Bucureşti.  În acest sens au loc întâlniri lunare sub coordonarea 
Institu iei Prefectului, la care particip  reprezentan i ai conducerii ISMB, Direc ia de Poli ie a 
Municipiului Bucureşti, Direc ia General  de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Direc ia Spitalelor 
Bucureşti, Direc ia de S n tate  Public  Bucureşti, Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului 
Bucuresti. În cadrul acestor întâlniri de lucru se stabilesc punctual m suri operative de ac iune, cu 
responsabilit i clare.  

În ceea ce priveşte mediatizarea evenimentelor de violen  petrecute în unit ile de înv mânt, s-a 
stabilit c  toate informa iile şi datele pot fi oferite numai de c tre inspectoratul şcolar. Accesul 
reprezentan ilor media în unit ile de înv mânt se face numai cu aprobarea inspectoratului şcolar. 
Periodic, inspectoratul şcolar a realizat analiza evenimentelor de violen  la nivelul fiec rui sector cu 
participarea directorilor unit ilor de înv mânt şi a partenerilor. În urma acestor analize se stabilesc 
cauzele producerii evenimentelor şi m suri concrete de reducere a fenomenului. Analizele au urm rit 
identificarea cauzelor care conduc la producerea unor evenimente de violen  şcolar .  

 
TABEL PRIVIND ACTELE DE VIOLEN  – AN COLAR 2014-2015 
 

Cetegori
e 

 

         Tip Co
d       

s
e
p 

oc
t 

n
o
v 

d
e
c 

ia
n 

fe
b 

m
ar 

ap
r 

m
ai 

I
u
n 

masc
ulin 

femi
nin. 

TOT
AL 

1. Atac 
la  

pers
oana 

1. Violarea 
secretului        
coresponden
ei  

1.1.              

2. Discriminare  
instigarela 
discriminare 

1.2              

3. Insulte 
grave, 
repetate  

1.3.  1               1  1 

4. Amenin ri 
repetate  

1.4. 1 1 2  1 5 4 4 2 1 
            7 

 
21 
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14 
5. antaj  1.5.       1             

1 
 1 

6. Înşel ciune  1.6.              
7. Instigare la 

violen   
1.7.              

8. Violen e 
uşoare,fara      
arme (lovire)

1.8. 5 20 1
9 

6 4 6 9 2 3 5 
    48      

31 

 
79 

9. L sarea f r  
ajutor  prin  
omisiune de 
înştiin are  

 1 
.9. 

             

10. Fapte 
privitoare la  
via a 
sexuala.  

 
1.10
. 

1  1 2   1  1       3     3 6 

11. Violen  
fizic  grav   
f r  arme 

1.11
. 

1    1 6 2 3 5 4      14      8 22 

12. Violen  
fizic   
  cu arme 
albe 

1.12
. 

    1              
1 

 1 

13. Violen  
fizic  

    cu arme de 
foc  

1.13
. 

             

14. Omor sau 
tentativ   

   de omor 

1.14
. 

             

2. Atenta
t             
la 
securit
atea       
unit i
i 
colar

e 

1. Introducere
a unor  
persoane  
straine 

      in incinta  

2.1.       1          1  1 

2. Alarm  
fals   

2.2.              

3. Incendiere 
şi tentativ  

 
            TIP       

2.3.              

4. Introducere 
sau port 
arm  alb  
în spa iul 
şcolar  

2.4.     1            1  1 

5. Introducere 
sau port 
arm  de foc 
în spa iul 
şcolar  

2.5.              
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3. Atenta
t             
la 
bunuri

1. Însuşirea 
bunului 
g sit  

3.1.   1 2   1            
2 

      2 4 

2. Furt şi 
tentativ  de 
furt  

3.2.              

3. Tâlh rie  3.3.              
4. Distrugerea 

bunurilor 
        unor 
persoane  

3.4.              

5. Distrugerea 
bunurilor  

   scolii  

3.5.       1 1 1           
3 

 3 

4. Alte 
fapte      
de 
violen
            

sau        
atenta
te           
la 
securit
ate         
în 
spa iul   
colar 

1. Consum de 
alcool  

4.1.              

2. Consum de 
stupefiante 
 sau alte 
substan e 
interzise  

4.2.       3            
1 

        
2 

3 

3. Trafic cu 
stupefiante 
 sau alte 
substan e 
interzise  

4..3.              

4. Automutilar
e 

4.4.              

5. Determinare
a sau 
înlesnirea 
sinuciderii 

4.5.              

6. Suicid sau 
tentativ   
de suicid 

4.6.     1              
1 

 1 

7. Alte tipuri 
de violen  

4.7.  1   1 4  1            
4 

       
3 

7 

TOTAL  8 23 2
3 

1
0 

1
0 

2
1 

23 11 12 1
0 

        
95   

      
56 

151 
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TABEL PRIVIND ACTELE DE VIOLEN  PE SEMESTRUL II – AN ŞCOLAR 2014-2015 
 
Categorie Tip COD feb mar apr mai iun Masc. feminin TOTAL
1. Atac la 
persoan  

1. Violarea 
secretului 
coresponden ei 
(accesarea f r  
consim mântul 
persoanei a 
calculatorului, 
telefonului mobil 
etc.)  

1.1.         

2. Discriminare şi 
instigare la 
discriminare  

1.2.         

3. Insulte grave, 
repetate  

1.3.             

4. Amenin ri 
repetate  

1.4. 5  4   4  2   1  10  4  16 

5. antaj  1.5.  1     1     1 
6. Înşel ciune  1.6.         
7. Instigare la 

violen   
1.7.         

8. Violen e fizice 
uşoare, f r  arme 
(lovire) 

   
1.8. 

 6  9 2  3  5  14  11   25 

9.  L sarea f r  
ajutor sau l sarea 
f r  ajutor prin 
omisiune de 
înştiin are  

1.9.         

10.  Fapte privitoare 
la via a sexual  
(violul, actul 
sexual cu un 
minor, 
perversiunea 
sexual , corup ia 
sexual , seduc ia, 
h r uire sexual )  

1.10.     1   1   1  1     2 

11. Violen  fizic  
grav  f r  arme 
(v t mare 
corporal  grav ) 

1.11.  6  2  3  5 4  12  8    20 

12. Violen  fizic  cu 
arme albe 

  
1.12. 

        

13. Violen  fizic  cu 
arme de foc  

  
1.13 

        

14. Omor sau 
tentativ  de omor 

  
1.14 
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Categorie Tip COD feb mar apr mai iun  masc feminin TOTAL
2. Atentat la 
securitatea 
unit ii şcolare 

1. Introducerea unor 
persoane str ine în 
incinta  

2.1.   1     1    1 

2. Alarm  fals   2.2.          
3. Incendiere şi 

tentativ  de 
incendiere  

2.3.         

4. Introducere sau port 
arm  alb  în spa iul 
şcolar  

2.4. 1      1    1 

5. Introducere sau port 
arm  de foc în 
spa iul şcolar  

2.5.         

3. Atentat la 
bunuri 

1. Însuşirea bunului 
g sit  

3.1.  1     1    1 

2. Furt şi tentativ  de 
furt  

3.2.         

3. Tâlh rie  3.3.         

4. Distrugerea 
bunurilor unor 
persoane  

3.4. 1  1  1    3    3 

5. Distrugerea 
bunurilor şcolii  

3.5.         

4. Alte fapte de 
violen  sau 
atentate la 
securitate în 
spa iul şcolar 

1. Consum de alcool  4.1         

2. Consum de 
stupefiante sau alte 
substan e interzise  

4.2.  3      1  2   3 

3. Trafic cu stupefiante 
sau alte substan e 
interzise 
Automutilare  

4.3. 
4.4. 

        

4. Determinarea sau 
înlesnirea 
sinuciderii  

4.5.         

5. Suicid sau tentativ  
de suicid  

4.6.       1    1 

 6. Alte tipuri de 
violen  

4.7.  4  1    3 1   5 

TOTAL GENERAL 26 20  11  11 10 51 27 78 

 
 
 
\ 
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18. REZULTATE LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE 2014-2015 – I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REZULTATE LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE 2014-2015 – II 
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19.INTEGRAREA EUROPEAN , RELA II INTERNA IONALE, PROGRAME DE 
COOPERARE INTERNA IONAL   

 
V. PROIECTE DERULATE 
V.I. PROIECTE STRATEGICE 
V.I. 1 PROIECTE STRATEGICE POSDRU ÎN CARE ISMB ESTE APLICANT 
1.1 Solu ii inovative şi oportunit i pentru asigurarea accesului, particip rii şi succesului şcolar în 
înv mântul obligatoriu – SOS 
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Jude ean Buz u, Prim ria Sector 5, Expert Italia S.r.l/Funda ia Federico 
II 
Grup int : 2700 de tineri/adul i care au abandonat şcoala, reintegrate  în educa ie şi creşterea şanselor 
de angajare, 150 de elevi cu dezabilit i integra i înj înv mântul de mas , 45 de şcoli din 2 regiuni de 
dezvoltare;  dezvoltarea a 120 clase tip „A doua şans "  
1.2  „Program IT/S (TIC şi Strategie Didactic ) integrat şi inovativ de formare profesional  
continu  a personalului didactic din regiunile Bucureşti - Ilfov şi Sud – Muntenia” 
Parteneri: ISJ C l raşi, SC Softwin SRL, Dar Capital Management SRL, Funda ia Codecs pentru 
Leadership, SC Euro-aptitudini SA, Asocia ia pentru Înv are permanent  – Open and Distance Learning 
Center, Padagogische Hochschule,  
Grup int : 6000 de cadre didactice (4000 din Bucureşti şi 2000 din C l raşi) formate pe IT ( 
dezvoltarea capacit ii de a utiliza metode interactive de predare –înv are şi TIC, schimburi de 
experien  transna ionale); se elibereaz  certificat ECDL  
1.3  „Platforma digital  interactiv  pentru eficientizarea activit ii cadrelor didactice în rela ia 
sindical ” 
Parteneri: F S I Spiru Haret, CCD Bucureşti, CCD Mureş, CCD Timiş, CCD Br ila; 
Grup int : 2000 de cadre didactice, membri de sindicat ai P1 din patru regiuni de dezvoltare, B-I, 
Centru, S-E şi Vest (înv mânt preuniversitar), au beneficiat de instruire teoretic  şi practic  în vederea 
dezvolt rii competen elor de utilizare Tehnologia Informa iei şi Comunicare 
1.4  „Preg ti i pentru pia a muncii” 
Parteneri : ISJ Prahova, SC Softwin, Albafor SPA. 
Grup int  . 3480 elevi ( 1960 din Bucureşti şi 1520 din Prahova) vor beneficia de stagii de preg tire 
practic , 40 de agen i economici (200 tutori), 100 cadre didactice şi 125 de elevi din IPT. 
V.I. 2 PROIECTE STRATEGICE POSDRU ÎN CARE ISMB ESTE PARTENER 
2.1 „Calitate în managementul unit ii şcolare” 
Aplicant ISJ Prahova 
Grup int  formarea a 1000 de directori si 80 de inspectori din regiunile Bucure ti- Ilfov şi Sud – 
Muntenia( 700 directori, 50 inspectori din Bucureşti –Ilfov, curs de formare pentru elaborarea PDI/PAS 
acreditat CNFP , vizite de studiu transna ionale în 4 ri europene 
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2.2 „Programe de consiliere profesional  şi stagii de preg tire practic  pentru elevii din regiunile 
Bucure ti- Ilfov şi Sud – Muntenia” 
Aplicant : CMBRAE 
Grup int : 3000 elevi din licee teoretice şi 600 elevi din licee tehnice din Bucureşti şi C l raşi 
2.3  „Competen e pentru o pia  a muncii competitiv  în context european”, 
Aplicant ISJ Prahova 
Grup int : 1670 elevi din Bucureşti; organizare de stagii de preg tire practic , din domeniile Economic, 
Comer , Agricultur , Industrie Alimentar , Turism şi Alimenta ie Public  în vederea adapt rii elevilor 
dup  absolvire le cerin ele actuale ale pie ei muncii. 40 de agen i economici (200 tutori); 100 cadre 
didactice şi 125 de elevi din IPT vor participa la vizite transna ionale.  
2.4. „Dezvoltarea culturii calit ii şi furnizarea unei educa ii de calitate în sistemul de înv mânt 
preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referin  „ 
Aplicant ARACIP 
Grup int  : cadre didactice din Consiliile de Administra ie si CEAC 
2.5 . „Îmbun t irea calit ii educa iei şi form rii profesionale prin re ele parteneriale” 
Aplicant CNDIPT 
Grup int : 96 de membri ai Consiliilor de administra ie i 96 de membri ai Comisiilor de Evaluare i 
Asigurare a Calit ii din colile selectate în proiect precum i din 42 inspectori cu func ii de monitorizare 
i control din inspectoratele colare 

2.6 . „Formarea profesorilor de matematic  şi ştiin e în societatea cunoaşterii” 
Aplicant ISJ Bihor 
Grup int  3000 de profesori de matematic  şi ştiin e din 2 regiuni 
2.7 „Prin practica pedagogic  de calitate cu un pas mai aproape de cariera didactic ”  
Aplicant Academia de Studii Economice Bucure ti 
 
V.II PROIECTE FINAN ATE PRIN PROGRAMUL COMUNITAR INTEGRAT DE ÎNV ARE 
DE-A LUNGUL ÎNTREGII VIE II (PROGRAME –LLP) AL COMISIEI EUROPENE, 
APLICANT/PARTENER ISMB, ÎN ANUL COLAR 2014-2015 : 
          
          a.) proiectul Comenius Regio, nr. de referin  COM-12-PR-B-RO, cu titlul ”Art & Culture- 

School Event”, derulat în perioada 1.08.2012 – 31.07.2014; raportul tehnico-financiar a fost transmis 
la ANPCDEFP în luna septembrie  2014, a fost introdus în e antionul de evaluare aprofundat , 
ANPCDEFP solicitând documente tehnice i financiare suplimentare; raportul a fost aprobat în data de 
2 februarie  2015 de c tre  ANPCDEFP, iar la sfâr itul lunii februarie 2015 ANPCDEFP a  efectuat 
plata soldului în contul ISMB, care în luna martie a realizat pl ile finale în cadrul acestui proiect;  

          b.) proiectul de parteneriat Leonardo da Vinci, nr. de refrerin    LdV/PAR/2012/RO/068, cu 
titlul Enrich vocational training through unconventional methods in the eu countries” (”Îmbun t irea 
form rii profesionale în rile europene,  prin metode neconven ionale”); raportul tehnico-financiar a 
fost transmis la ANPCDEFP în  data 30 septembrie  2014, a fost introdus în e antionul de evaluare 
aprofundat , ANPCDEFP solicitând documente tehnice i financiare suplimentare; raportul a fost 
aprobat în data de 12 noiembrie  2014 de ANPCDEFP, iar la sfâr itul lunii noiembrie 2014 
ANPCDEFP a  efectuat plata soldului în contul ISMB, care în luna ianuarie 2015 a realizat pl ile 
finale în cadrul acestui proiect;  

            c.) proiectul de mobilit i Leonardo da Vinci, nr. de refrerin    
LLP/LdV/VETPRO/2013/RO/250, cu titlul ”Dezvoltarea competen elor cadrelor didactice în utilizarea 
metodelor alternative de înv are în procesul educational, pentru a contribui la reducerea abandonului 
colar”; raportul tehnico-financiar a fost transmis la ANPCDEFP în  data 30 septembrie  2014, a fost 

introdus în e antionul de evaluare aprofundat , ANPCDEFP solicitând documente tehnice i financiare 
suplimentare; raportul a fost aprobat în luna martie 2015 de ANPCDEFP, iar la sfâr itul lunii aprilie  
2015 ANPCDEFP a  efectuat plata soldului în contul ISMB, care în luna aprilie 2015 a realizat pl ile 
finale c tre partenerul italian i diferen ele la subzisten  c tre participoan ii la mobilitate; 

           d.) Proiectul Erasmus+, Ac iunea K A 1- Mobilit i institu ionale, tipul - VET learner and 
staff mobility, cu titlul: ” Modele inovative pentru optimizarea activit ii de consiliere pedagogic  i 



158 
 

metodic  a profesorilor debutan i din înv mântul preunivesitar bucure tean pentru cre terea calit ii 
educa iei furnizate elevilor”, aplicant ISMB,  cu un buget în valoare de 103.725 euro pentru 45 de 
mobilit i în Italia; Proiectul este în anul II de derulare; 

          e.)  Proiectul Erasmus+, Ac iunea K A 2- Parteneriate strategice, cu titlul: "Serious Games for 
Fostering Multilingualism in Early Childhood Education", perioada de derulare: 31 decembrie 2015-
30 decembrie 2017, Buget : 136.132 euro. Proiectul este în anul I de implementare. 
VI. REZULTATE OB INUTE DE ELEVII DIN  COLILE BUCURE TENE LA 
COMPETI IILE NA IONALE  ORGANIZATE DE MEN 
VI. 1. REZULTATE OB INUTE DE ELEVII  A CONCURSULUI  NA IONAL "MADE FOR 
EUROPE", ETAPA NA IONAL , edi ia 2014 

   
 În anul şcolar 2014-2015, au ob inut premii la faza na ional  a Concursului, urm torii elevi: 

 
VI. 2. REZULTATE OB INUTE DE UNIT ILE DE ÎNV MÂNT DIN MUNICIPIUL 
BUCURE TI LA COMPETI IA NA IONAL   „ŞCOALA EUROPEAN ” 
  
În anul şcolar 2014-2015, au ob inut titlul de  “Şcoal  European ” un num r de 5 unit i de înv mânt 
din Municipiul Bucureşti: 

 Colegiul Na ional de Informatic  „Tudor Vianu”; 
 Colegiul Na ional „Octav Onicescu”; 
 coala Gimnazial  nr. 117; 
 coala Gimnazial  Special  pentru Deficien i de Auz „Sf. Maria”; 
 Gr dini a „Floare Albastr ”. 

 

20.ACTIVITATEA EXTRA COLAR  

 şi informatic   
PROIECTE CULTURALE 

 Festivalul Na ional de Teatru “George Constantin”- ISMB 
 Festivalul Na ional de Muzic  Folk “Toamna Baladelor”- ISMB 
 „5 Licee 5 Teatre” - Funda ia ECDL România, Prim ria Municipiului Bucureşti, UNITER şi 5 

teatre bucureştene 
 „5 licee 5 muzee” -Funda ia ECDL România, Prim ria Municipiului Bucureşti, UNITER şi 5 

muzee bucureştene 

Nr. 
Crt. 

Numele i  prenumele  Unitatea de înv mânt Premiul 
ob inut 

1. CR SNARU ANA IOANA Colegiul Economic Virgil Madgearu Premiul III 

2. MARINESCU IOANA Colegiul Na ional Ion Creang  
 

Men iune 

3. BURTIC  ANDREEA 
ELENA 

Liceul Teoretic Dante Alighieri Premiul II 

4. ARDELEANU ROBERT 
GEORGE 

Liceul Teoretic Jean Monnet Premiul II 

5. MITU DAVID CRISTIAN Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon Men iune 

6. CONSTANTINESCU 
MIHNEA 

coala Gimnazial  Elena V c rescu Men iune 

7. BUTURE VLAD MIHAI coala Gimnaziala Hamburg Premiul III 

8. MANTA EVELYNE 
IOANA 

coala Superioara Comerciala "Nicolae 
Kretzulescu" 

Men iune 
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 GELLU NAUM- Colegiul National "Mihai Eminescu“ 
 Ministar Ciresar- Clubul Copiilor Sector 5 
 GENERATIA MILENIULUI III- Clubul Copiilor Sector 2 
 ANDANTE CANTABILE- Clubul Copiilor Sector  4 
 Festivalul Na ional de Arte Pentru Liceeni - "FLORIAN PITTIS“- Consiliul Elevilor - Colegiul 

National "Gheorghe Lazar“ 
 Campionatul National de Go Juniori - Scoala Gimnaziala Nr. 179 
 SPECTACOLUL STIINTELOR- concurs trandisciplinar- Scoala Gimnaziala Nr. 150 

PROIECTE EDUCATIVE 
 Proiectele din Strategia  de  prevenire  a  criminalit ii  la  nivelul  municipiului  Bucureşti  –  în 

colaborare  cu Institu ia  Prefectului  Municipiului  Bucureşti,  Direc ia General   de  Poli ie  a  
Municipiului Bucureşti, Direc ia General  de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Prim ria 
Municipiului Bucureşti; Peste 2000 de activitati în care au fost implica i aproximativ 45000 de 
elevi, peste 3000 de cadre didactice şi peste 1000 de p rin i. Dintre proiectele derulate amintim: 

● “Sunt fan gandire fresh”-proiectul se desf şoar  în 21 licee  
● ,,Siguran a ta are prioritate’’ şi "Invita ie la fair-play„ - Activit i de prevenire 

● Proiecte de prevenire cu al i parteneri: "Impreun  s  stop m infrac iunile din şcoli“- Asocia ia 
pentru Dialog şi Solidaritate a Avoca ilor (ADSA) , “Via a f r  violen ”- Asocia ia “Via  f r  
violen ” 

● Programele educative în parteneriat cu Centrul de Proiecte şi Programe Educa ionale şi Sportive 
pentru Copii şi Tineret  al Prim riei Municipiului Bucureşti  

● Managementul de proiect si leadership, managementul afacerilor,  webdesign,  
● dans sportiv, actorie, art  fotografic , arte martiale, televiziune , sunt domeniile de  
● interes în care s-au preg tit cei 6.628 de liceeni, pe durata a 11 şedin e de câte 2  
● ore, cei mai merituoşi  si care au intrat in evaluarea finala (2.879)  au fost  
● recompensa i cu tabere gratuite la mare în vara acestui an.  
●  Engleza, spaniola, italiana, germana , franceza, chineza, dans, actorie şi-au dezv luit 

secretele lingvistice şi culturale celor 2492 de elevi ai claselor V - VIII, în cadrul a 11 
şedin e de câte 2 ore, premiile în tabere gratuite (celor 1251 de cursanti ce au finalizat 
cursurile) la mare venind în întâmpinarea efortului şi performan elor micilor cursan i. 

●  1065 de copiii ai claselor I - IV au participat la cursuri de ini iere în domeniile dans sportiv, 
arte mar iale, patinaj şi înot, in cadrul a 10 sedinte de cate 1 ora. Cei merituoşi au beneficiat 
de premii constând în excursii la munte în prim vara acestui an. 

● 4.130 de copii ai claselor V-XII au beneficiat de tabere de odihn  la  la mare în România. 
Câteva din proiectele  educative cu al i parteneri:  

● Proiectul „Tinerii împotriva corup iei”  –  în colaborare cu Asocia ia Pro Democra ia  
● “Şi eu tr iesc s n tos” – parteneriat cu Funda ia PRAIS  
● Concursul Na ional „Mesajul meu antidrog” Edi ia a XI-a- parteneriat Agen ia Na ional  

Antidrog 
● „Împreun  pentru siguran a copiilor”- parteneriat DGJMB  
● „Undei-lege, nu-i tocmeal !”- educa ie juridic  destinat elevilor - parteneriat DGPMB  
● “Patrula de reciclare”- Asociatia Romana pentru Reciclare–RoRec 
● “Every Can Counts”- Asociatia Non-Profit ALUCRO 
● “Sa ne instruim intr-un mediu ecologizat”- Societatea Rematoholding CO 
● “Atitudinea  R”- SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA 
● “De-a Arhitectura in orasul meu"- Ordinul Arhitectilor din Romania 
● Situa ii de urgen - Foişorul de Foc= Voluntariat şi parteneriat pentru via  
● Ora de educa ie teatral  şi Ora de educa ie muzical - Societatea Român  de Radiodifuziune 
● Mediere în şcoal - SCP de Mediatori „Badea şi Bahrim şi Terteş 
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21.CENTRUL MUNICIOAL BUCURESTI DE RESURSE SI ASISTENA EDUCATIONALA 
 
Tabel 1 
Num r beneficiari ai 
activit ii cabinetului  de asisten   
psihopedagogic  
(CAPp) 
Tipul activit ii  
de consiliere  

Elevi P rin i Profesori 

Consiliere individual  (numar de persoane 
distincte care au beneficiat de consiliere) 

   
0 0 0 

Consiliere de grup în cabinet  Nr.  
grupuri 

Nr. 
elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
p rin i 

Nr.  
grupuri

Nr. 
profesori

      

0 0 0 0 0 0 
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Tabel 2 

Consiliere de grup 
la clas  

Num r 
total activit i 

Num r total 
beneficiari 

Tematica abordat  

1164 25521 OSP – cls XI, XII. OSP. Pasiunea mea… Un 
domeniu de viitor: Fizica medicala. OSP – 
cls V-VIII. Activitatea de voluntariat 

1955 36939 Autocunoastere/ Intercunoastere. Luarea de 
decizii 

536 9509 Managementul comportamentelor agresive 
227 3531 Adaptarea elevilor la mediul scolar. 

Adaptarea la gradinit /Preg tirea pentru 
şcoal  

633 12021 Stil de viata sanatos. Educatie sexuala. 
Traficul de persoane-Grupa Mare. Educatia 
pentru viata de familie. 
Prevenirea/combaterea consumului de 
droguri, etnobotanice, tutun, alcool Prevenire 
consum substante ilegale. Managementul 
stressului. Educatie sexuala. Educatie pentru 
sanatate. Curs de prim ajutor 

423 7572 Comunicarea asertiv , pasiv , agresiv . 
Comunicare/Rela ionare 

555 10541 Dezvoltarea abilitatilor sociale si emotionale. 
Dezvoltarea emotionala. Inteligente multiple 

259 4923 Strategii de înv tare eficient . Managementul 
înv rii 

27 392 Drepturile copiilor. Drepturi si 
responsabilitati. Libertate si libertinaj 

36 1096 Prezentarea serviciilor CAPp şi identificarea 
nevoilor beneficiarilor 

475 7736 Dezvoltarea competen elor sociale. Calitatea 
relatiilor sociale (elevi, cadre didactice, 
parinti, grup de prieteni). Coeziunea clasei. 
Lumea prieteniei. Presiunea grupului. Orasul 
meu 

689 13413 Prevenirea violen ei/agresivit ii. Delicventa 
juvenila 

81 1280 Educatie rutiera. Regulile de circula ie.  
11 236 ADHD 
5 25 Educatie economica 
5 25 Educatie ecologica 
12 242 Efectele TV asupra copiilor. Capcanele 

internetului 
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2 80 Promovarea drepturilor copilului , valorilor, 
tolerantei si a respectului in mediu 
educational 

23 576 
Prevenirea absenteismului/ abandonului 
şcolar 

21 274 Adolescen a şi ….. adolescen ii. Valorile 
adolescentilor 

11 291 Team building. Outdoor activities. Finger 
paint. Metode recreative 

22 437 Dezvoltarea creativitatii. Rolul  terapeutic al 
povestilor.  Dezvoltarea abilitatilor practice 

   
 
Tabel 3 
N
r 
c
rt 

Activit i 
desf şurate 
conform 
Registrului de 
activit i de la 
cabinetul de 
asisten  
psihopedagogic
 

Indicatori de performan  
Beneficiari 

ELEVI 
(în cabinet) 

P RIN I 
(în cabinet) 

PROFESORI 
(în cabinet) 

1 

A. Informare 
şi 
consiliere 

 

Nr. elevilor consilia i 
individual 

Nr. p rin i consilia i 
individual 

Nr. profesori 
consilia i individual 

1.  Cunoaştere şi 
autocunoaştere 

1 1 2 

2.  Adaptarea 
elevilor la 
mediul şcolar 

2 2 4 

3.  Adaptarea 
şcolii la nevoile 
elevilor în 
conformitate cu 
standardele 
curriculare 

3 3 6 

4. Optimizarea 
rela iei elevi-
p rin i-profesori 

4 4 8 

5. Stil de via  
s n tos 

5 5 10 

6. Prevenirea 
comportamentel

6 6 12 
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or agresive 

7. Consecin ele 
abandonului 
şcolar 

7 7 14 

2 

Implicare în studii psihosociologice la nivel de scoal , sector, CMBRAE, alte institu ii: 

a) ca 
organizator 

 Studiu OSP – Optiuni ale elevilor din cls VIII din CG Goethe pentru 
filiere si specializari (in vederea construirii ofertei scolare si acreditarii 
noilor specializari)  

 Studiu- Investigarea formelor de violen  care apar în rândul elevilor de 
clasa a IX-  

 Studiu vizand Stilurile de invatare ale elevilor din Colegiul National de 
Informatica Tudor Vianu  

 Studiu privind nivelul de satisfactie al parintilor in legatura cu serviciile de 
consiliere primite 

 Studiu - „Atitudinea elevilor fa  de şcoal ” – studiu psihosociologic la 
nivel de şcoal  

 Studiul privind nevoile de activit i de înv are nonformal  a elevilor de 
clasa a VII-a;  

 Studiu „Stiluri de înv are”, clasa a VII-a B; 
 Cercetare „Rela ia p rinte-elev-profesor”; 
 Cercetare „Bullying-ul în şcoal ”; 
 Focus grup „Voluntar pentru protejarea mediului înconjur tor” în cadrul 

FNST nov 2014; 
 Studiu privind aştept rile şi nevoile p rin ilor în ceea ce priveşte calitatea 
şi managementul activit ii şcolare în calitate de parteneri ai şcolii; 

 Studiu privind investigarea fenomenului de violenta/bulling  in scoala 
desfasurat in 26 unitati scolare din Bucuresti, Giurgiu, Constan a; 

 Studiu privind evaluarea riscului de abandon şcolar; 
 Studiu privind evaluarea violentei scolare in mediul scolar; 
 Chestionar de identificare a nevoilor de formare a cadrelor didactice ; 
 Chestionar parinti cu tema « Calitatea mai buna in educatia propriului 

copil » 
 Motiva ia în înv are(scoala); 
 Chestionare de aptitudini, interese, imaginea de sine, stima de sine- clasele 

a VIII-a; 
 Chestionare de cunoastere si autocunoastere, program zilnic, valori 

personale – clasele a VIII-a; 
 Studiu «  Diminuarea absenteismului scolar » ; 
 Studiu  ,,Interrelatia dislexia- dificult i de înv are la elevi’’ la nivel de 
şcoal . 

 Studiu privind absenteismul scolar- primul pas- 
 Studiu -Cercetare în scoal  « OSP-Viitorul nostru: Viata si cariera » 
 Studiul privind perceptia elevilor referitoare la calitatea lectiilor de 

dirigentie” 
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 Studiu privind ”identificarea stilului de înv are al elevilor din clasa a IX-
a” 

 Studiu de Orientare Scolar  si Profesional  pentru elevii claselor a XII-a”. 
 Studiu-,, Atitudinea resursei umane din gr dinit  si implicarea în 

activitatea educativ ”- studiu psihosociologic la nivel de unitate scolar . 
 Studiu ,,Anxietatea de separare  la prescolari’’ 
 Studiu- Strategii de implicare in  educatia  emotionala si sociala timpurie- 

initiere 
 OSP – la nivel de liceu/cls. a XII-a- cls. a VIII-a 
 Studiu : Stilurile de invatare ale elevilor din Colegiul National de 

Informatica ‘’Tudor Vianu ‘’ 
 Studiu :Agresivitatea in Colegiul National de Informatica ‘’Tudor Vianu ‘’ 
 Studiu privind motiva iaşcolar  a elevilordinclasele a XII- a.  
 Optiunile scolare si profesionale ale elevilor de clasa a XII-a, nivelscoala 
 Valorile personale si profesionalealeelevilor (Col. Ec. Virgil Madgearu) ; 
 Studiul OSP la nivel de şcoal  – Op iunile şcolare şi profesionale ale 

elevilor la final                 de clasa a VIII-a 
 Chestionar de satisfac ie beneficiari activitate de consiliere 
 Studiul privind opiniile elevilor claselor a Va  şi a VI-a  în leg tur  cu 

sprijinul primit     în preg tirea şi îmbun t irea comportamentelor 
acestora 

 Studiu ,, Prevenirea /combaterea violentei’’- Sc.Gimn. Leonardo da Vinci 
si 86 

 Aplicarea chestionarelor OSP elevilor de clasa a VIII-a 
 Studiu privind orientarea scolara si profesionala cu tema „Chestionarul de 

interese Holland” (la nivel de şcoal ) 
 Studiu privind Inventarul Valorilor (la nivel de şcoal ) 
 Test privind cariera pentru elevii clasei a VIII-a cu tema „Activitati 

lucrative, tipuri de profesii" (la nivel de şcoal ) 
 Studiu privind stiluri de invatare (la nivel de şcoal ) 
 Studiu privind drepturile copilului (la nivel de şcoal ) 
 Studiu privind op iunile şcolare la sfârşitul clasei a VIII-a 
 Orientarea şcolar  şi profesional  a elevilor mateişti 
 Aspecte ale agresivitatii la scolarul mic -  Şcoala Gim. Nr. 144 
 Trasaturi ale imaginii de sine la preadolescentii din familii defavorizate: 
Şc. Gim. Nr.144-Şc. Gim. Nr. 188/clasele aVII-a 

 Motivatia absenteismului scolar- nivel de scoala 
 Chestionar feed-back-Simpozionul National «  Credinta ,Adevar, Creatie 

in inchisorile comuniste » 
 Identificarea situa iilor de Bullying , Proiectul ”Adolescenta f r  violent  

!” 
 Analiza de nevoi, Chestionare de satisfactie 
 Studiu privind absenteismul scolar 
 Aplicarea chestionarelor în vederea realiz rii cercet rii “Promovarea st rii 
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de bine şi adaptarea şcolii la nevoile elevilor” la nivelul unit ii de 
înv mânt (iunie 2015); 

 Viitorul nostru: Viata si cariera 
 Studiu de nevoi si satisfactie  
 Strategii de abordare eficienta a problematicii consilierii scolare la nivelul 

gradinitei. 
 ” Studiul privind percep ia elevilor referitoare la calitatea lec iilor de 

dirigen ie ” – partea a II-a 
 

b) ca participant 

 colaborarea cu CEAC privind interpretarea rezultatelor chestionarelor 
aplicate în şcoal ; 

 chestionare „Medierea conflictelor şcolare”; 
 Studiu privind fenomenul de violen / bullying din şcoal , în cadrul 

proiectului educa ional sub egida COEuropei „Adolescen a f r  violen ”. 
 Studiu „motiva ia înv rii”; Studiu „Violen a”  
 Chestionare Prevenirea consumului de droguri  
 Studiu privind optiunile scolare ale elevilor de clasa aVIIIa – AMN, 

CMBRAE Evaluare OSP online – clasa aVIII-a 
 Studiul-Adolescen  f r  violen  (ISMB) 
 Elaborarea  si aplicarea unui chestionar adresat profesorilor diriginti 

privind  identificarea  temelor de interes ce vor  fi abordate in cadrul 
activitatilor de consiliere la nivelul liceului..  

 - «  Tineri in Europa- Un program de prevenire a consumului de droguri » 
 Studiul "Familia, factor cauzal si protectiv al anxiet tii scolarului de vârst   

mic " – în colaborare cu CMBRAE si Institutul de psihologie al 
Academiei Române. 

 Studiul "Stresul tranzitional si rezilienta la copiii de vârst  scolar  mic " – 
în colaborare cu Universitatea Ecologic  

 Aplicareachestionarelor de satisfactie beneficiariloractivitatii de consiliere 
 Studiu efectuat de studentii Facultatii de Psihologie pe tema « Identitatea 

de gen » 
 Tipul de personalitate si motivatia scolara - Fac.Psihologie S.Haret; 
 Stil de viata sanatos-Rolul internetului- Asociatia Scoala de valori ;  
 Consilierea familiilor defavorizate Univ. Bucuresti Fac.Psihologie-

Pedagogie 
 Studiul OSP/ CMBRAE/ AMN 
 Completarea chestionarului privind utilizarea muzicii în activitatea de 

consiliere şcolar , ca parte a cercetarii demarate de un absolvent de studii 
universitare. 

 Chestionarele ARACIP – pentru elevi si parinti. 
 Familia, factor cauzal si protectiv in dezvoltarea tulburarii anxioase la 

scolarul de varsta mica – Institutul de Filosofie si Psihologie Constantin 
Radulescu Motru 

 Completarea chestionarului privind utilizarea muzicii în activitatea de 
consiliere şcolar , ca parte a cercetarii demarate de un absolvent de studii 
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universitare 
 Studiu ,, Alegerea carierei-OSP’’- Sc.Gimn. Leonardo da Vinci si 

86+CMBRAE 
 Sudiul ESPAD –Agentia Nationala Antidrog 
 Familia, factor cauzal si protectiv al anxiet ii şcolarului de vârst   mic  – 

în colaborare cu CMBRAE şi Institutul de psihologie al Academiei 
Române. 

 ,,Valorile si modelele adolescentilor din Romania’’Scoala de Valori in 
colaborare cu Ministerul Educatiei si compania Ipsos Research ; ,,Despre 
adolescentii excep ionali ‘’Scoala de Valori in colaborare cu Ministerul 
Educatiei si compania Ipsos Research  

 Studiu privind violen a în şcoal - Adolescen a f r  violen ; Centralizare 
chestionare de satisfac ie- CEAC 

 Studiu de evaluare a proiectului Stop Bullying !Aleg sa ma implic.(57 
elevi, 3 profesori) 

 Motivatia înv rii şcolare- iunie 2015, inscriere ISE 
 ,,Consiliere si orientare scolara prin sisteme digitale de asistenta 

educationala ‘’ – cl a VIII-a A, B, C, A, B, C (ambele scoli) 
 Studiul OSP 
 

 
 

 
Copii cu CES 
(cu diagnostic) 

Nr. cazuri în unitatea şcolar  
Nr. copii în proces de consiliere la nivelul 
cabinetului 

1757 
 

894 

 
 
Situa ia cazurilor de agresivitate/violen  şcolar  
 
Numar cazuri de agresivitate/violen  
identificate la nivelul unit ii şcolare 

0 

Num r de elevi consilia i individual 0 
Num r de elevi consilia i în grup (cabinet sau 
clase) 

0 

Num r de p rin i consilia i individual (p rin i ai 
copiilor identifica i având comportamente 
violente) 

0 

Num r cazuri ameliorate în urma procesului de 
consiliere 

0 

 
Activit i de prevenire a consumului de substan e ilegale şi a produselor etnobotanice  
Num r subiec i consilia i 
individual 

Num r activit i de 
informare, prevenire 

577 545 
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22. Activitatea pentru anul şcolar 2014- 2015 
Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti 
  
I.                              Raport narativ: 
1. Obiectivele stabilite în planul managerial al institu iei, avizat de inspectoratul şcolar pentru 
anul şcolar 2014 – 2015 
 
 În conformitate cu obiectivele propuse în planul managerial pe anul colar 2014-2015, 
avizat de c tre inspectorul şcolar general al ISMB şi depus la registratura ministerului de resort cu 
nr. 57649/01.10.2014, s-au urm rit şi s-au realizat urm toarele: 
 Cre terea prestigiului C.C.D. Bucureşti, prin diversificarea direc iilor de ac iune ale 

compartimentelor institu iei şi abordarea acestor activit i în parametri de calitate.  
 Promovarea imaginii CCD Bucureşti, prin:  

 site-ul institu iei www.ccd-bucuresti.org, prin înc rcarea infoma iilor şi materialelor 
relevante activit ilor specifice C.C.D., asigurându-se, astfel, o interfa  activ  în rela ia cu 
formabilii, facilitând accesul la informa ie, posibilit i de înscriere i posibilit i de 
verificare a existen ei certificatelor/atestatelor etc. 

 organizarea festivit ilor reunite sub egida “Zilei Por ilor Deschise”, cu invita i din re eaua 
şcolar  a municipiului Bucureşti, ISMB, ministerul de resort, al i prateneri tradi ionali ai 
C.C.D.  

 expunerea elementelor definitorii ale activit ii C.C.D. prin articole ap rute în Revista 
Atelier Didactic, precum şi în Revista Tribuna Înv mântului. 

 participarea angaja ilor C.C.D. la ac iuni metodice, ştiin ifice şi culturale, la nivel local sau 
na ional, cu transmiterea de mesaje de informare c tre participan i. 

 Optimizarea managementului institu iei, urm rindu-se raportarea activit ii la proiec ii 
manageriale de ansamblu şi pe compartimente, precum şi dezvoltarea unui sistem procedural de 
realizare a principalelor activit i; la acest aspect, având în vedere situa ia special  creat  prin 
intrarea în concediu medical a directorului institi iei pe o perioad  de durat , urmat  de 
schimbarea directorului, prin concurs specific, preocup rile în acest domeniu au fost reduse şi 
acest aspect va necesita o aten ie deosebit  a managementului institu iei, vizând atingerea unor 
indicatori de performan  pentru anul şcolar 2015-2016. 

 Implementarea şi derularea programelor de formare, prin implicarea activ  a angaja ilor 
C.C.D. şi abordarea cu responsabilitate a acestei categorii de activitate, men ionând aici 
ini iativa prin care s-a creat un Centru de Voluntariat IT în Educa ie, prin care s-a dezvoltat o 
comunitate a profesioniştilor din educa ie, atât la nivelul resursei umane din municipiul 
Bucureşti, cât şi din ar , cu implicarea acestora în activit i de tip seminar, web-inar, work-
shop on-line. 

 Continuarea procesului de acreditare de c tre D.G.M.R.U.R.Ş.N a programelor de formare 
din oferta de formare (cursuri acreditate) a C.C.D. Bucureşti  a r mas un obiectiv prioritar 
pentru profesorii metodi ti, cu sprijinul partenerii no tri. Astfel, s-a acreditat un num r de 4  
cursuri din iulie 2014 pân  în august 2015, men ionând faptul c  s-a concretizat deja ini iativa 
de a organiza sesiuni de formare de tip blended-learning.  

 Implicarea i participarea la proiecte interna ionale a asigurat prezen a C.C.D. în activit i 
de parteneriat cu institu ii din domeniul educa iei din ri europene, aspectul vizat fiind 
dimensiunea european  a educa iei, form rii i perfec ion rii cadrelor didactice i implica iile 
acestora asupra beneficiarilor educa iei, în anul şcolar 2014-2015 C.C.D. Ne referim, printre 
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altele, la Conferin a Interna ional  "Common Innovative Strategies in the European Educational 
Framework", Veliko Tarnovo, BG, martie 2015, desf şurat  ca follow-up al proiectului cu 
finan are europeana Big Picture Learning, BPL 2012-1-NL-1-LEO05-08670; Seminarul "Bune 
practici n derularea proiectelor europene LLP/Erasmus+"; Seminarul de formare si informare 
privind ECVET, n contextul programului Erasmus plus, n parteneriat cu A.N.P.C.D.E.F.P. şi 
cu participarea directorilor de C.C.D.-uri din ar . 

 Dezvoltarea re elei de filiale a CCD Bucure ti, impunându-se ca unit ile care dobândesc 
statutul de filial  s  poat  oferi condi ii optime de formare şi/sau de organizare a activit ilor 
metodice, ştiin ifice, culturale; la acest moment, re eaua de filiale este format  din 44 unit i de 
înv mânt preşcolar, primar/gimnazial, liceal, cu o bun  reprezentare a fiec rui sector al 
municipiului Bucureşti.  

 Dezvoltarea şi eficientizarea b ncilor de date, utile activit ilor curente ale CCD, r mâne ca 
preocupare a managementului şi a coordonatorilor de compartimente, în vederea identific rii 
unor strategii de colectare de date şi de actualizare a acestora privind: formatorii, formabilii, 
cererile de înscriere, situa ii referiotare la necesitatea particip rii la programe de formare 
continu  acreditate, pentru includerea în portofoliul personal al cadrelor didactice a celor 90 de 
credite profsionale transferabile, conform prevederilor legale în vigoare etc., cu o aten ie ce 
trebuie acordat  unei bune colabor rii cu ISMB privind date asupra angaja ilor din sistemul de 
înv mânt preuniversitar bucureştean;  

 Derularea de activit i specifice CDI-urilor i bibliotecilor, activit i care s-au concretizat în 
schimburile de idei şi bune practici, întâlniri metodice care s-au f cut cu profesorii 
documentari ti şi bibiotecarii metodi ti, precum şi prin sus inerea de cursuri avizate pentru 
categoriile asociate personalului didactic auxiliar. 

 Informarea, documentarea şi activit i de consultan  pentru personalul din înv mântul 
preuniversitar, în cadrul programelor de audien , consultare telefonic  sau prin e-mail, prin 
inform ri postate pe site-ul www.ccd-bucuresti.org, în cadrul Consf tuirilor pe discipline sau pe 
domenii organizate anula de c tre ISMB şi la care angaja ii CCD au participat în calitate de 
invita i, vizându-se aspecte ce in de formarea continu  (ofert , oportunit i, echivalare credite). 

 Organizarea/monitorizarea activit ilor metodice, ştiin ifice şi culturale, derulate în localul 
CCD/filiale ale CCD/unit i de înv mânt: seminarii, mese rotunde, work-shopuri, 
simpozioane, conferin e, anivers ri tematice reuşind s  asigur m continuitate activit ilor 
reprezentative, sub egida C.C.D. 

 Atragerea de fonduri extrabugetare, precum şi o judicioas  proiec ie a cheltuielilor 
acestor fonduri şi gestionarea acestora pe baza previzion rilor bugetare - au reprezentat 
preocup ri permanente ale institu iei. Baza material  existent  a fost îmbun t t  cu mijloace 
proprii pentru a asigura func ionarea operativ  în rela ia cu beneficiarii şi, de asemenea, s-a 
demarat o serie de ac iuni de igienizare a localului C.C.D., realocarea intern  a unor spa ii ale 
localului  urm rind eficentizarea utiliz rii acestora pentru activit ile specifice.  

 Asigurarea unor condi ii favorabile dezvolt rii profesionale a angaja ilor C.C.D., prin 
participarea la programe de formare/alte categorii de activit i cu scop formativ, derulate/în 
parteneriat cu institu ia noastr , organizate de al i furnizori de formare sau în cadrul unor 
proiecte na ionale şi interna ionale ; la nivelul institu iei, profesorii metodişti precum şi 
personalul didactic auxiliar au participat la activit i de (auto)instruire, în vederea l rgirii bazei 
de utilizatori ai platformei e-learning a CCD şi implement rii de activit i on-line începând cu 
anul şcolar 2015-2016. 
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2. Concordan a cu obiectivele strategice ale ISMB în domeniul dezvolt rii resurselor umane 
 
 În elaborarea planului managerial al institu iei pentru anul şcolar 2014 – 2015, Casa 
Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti a inut cont de obiectivele strategice ale ministerului de 
resort, precum şi ale ISMB – în domeniul dezvolt rii resurselor umane (stabilite prin planul 
managerial al ISMB), urm rindu-se: 

A. Raportare la obiectivele strategice ale ministerului de resort: 
  formarea continu  a cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar prin programe de 
formare: 
A) acreditate, în tematica managementului riscurilor de corup ie în educa ie; 
B) avizate, în tematica înv mântului primar – clasa preg titoare; 
                                       definitivat (cadre didactice înscrise la concursul specific) 
B. Raportare la obiectivele strategice ale ISMB: 
  asigurarea unei oferte diversificate şi a calit ii implement rii programelor de 
formare/activit ilor metodice, ştiin ifice, culturale; 
  formarea de manageri (management educa ional şi management institu ional, curs 
acreditat); 
  formarea personalului didactic auxiliar (secretari, bibliotecari, profesori documentarişti, 
informaticieni, administratori, contabili, laboran i -cursuri avizate specifice sau includerea ca 
grup int  la cursuri acreditate); 
  formarea personalului diactic /didactic auxiliar vizând dezvoltarea de competen e în 
utilizarea noilor tehnologii didactice, a raport rii demersurilor didactice curriculare şi 
extracurriculare în baza promov rii inova iei şi a creativit ii, atât prin cursuri de formare, 
seminarii, work-shopuri, simpozioane etc. 
  sensibilizarea angaja ilor din domeniul educa ional/propriilor angaja i privind 
preocuparea pentru propria dezvoltare profesional  şi personal  (informare, promovare 
oportunit i de formare şi perfec ionare); 
  publicarea de articole de specialitate în revista Atelier Didactic şi Revista Tribuna 
Înv mântului, precum şi în broşuri asociate conferin elor şi simpozioanelor organizate sau la 
care C.C.D. a fost cooptat ca partener. 
 

3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite.  Argumente/comentarii 
 
 C.C.D. - Bucureşti este un centru important de formare pentru înv mântul preuniversitar 
din Bucureşti, în acest context valorizându-se oportunit i de colaborare/parteneriat cu institu ii şi 
organisme reprezentative atât la nivel local cât şi na ional/interna ional. 
 În acest sens, s-au realizat colabor ri cu: Universitatea Bucureşti, Universitatea Politehnic , 

coala Spectrum  i organiza ii nonguvernamentale (UNISCAN, Asociatia Culturala Macondo, 
GLOBAL EDUCATION,  British Council, ISE, CNEE,  Funda ia Dezvoltarea Popoarelor, 
Institutul Francez din Romania, S.C.Radan English and Deutsch Centre, Educational Centre 
Romania, Roma Education Fund, European Examinations Centre Romania, Waldorf, Asocia ia 
Bibliotecarilor din România, Asocia ia ProEuroCons) precum şi alte institu ii de stat şi particulare 
specializate pe formarea adul ilor. 
 Solicit rile de formare din partea ministerului de resort şi din partea ISMB au fost onorate 
de c tre echipa C.C.D. – Bucureşti şi au fost abordate cu prioritate şi responsabilitate. 
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 Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti finalizeaz  anul acesta un proiect din 
programul european LLP/Erasmus plus: Big Picture Learning, BPL 2012-1-NL-1-LEO05-08670, 
coordonator Olanda, alte ri partenere Turcia, Bulgaria, Italia;  CCD este, de asemenea, 
partener n proiectul din fondurile SEE "Parteneriate active pentru incluziunea şcolar  a copiilor cu 
cerin e educa ionale speciale", coordonator Funda ia Dezvoltarea Popoarelor iar anul acesta s-au 
depus şase aplica ii de proiecte n programul Erasmus plus. 
 S-au achizi ionat din venituri proprii/autofinan are materiale consumabile, s-au achitat 
integral  cheltuielile ce decurg din abonamente asociate diferitelor servicii (telefonie, internet, 
administrare site/platform  etc), s-au achitat cheltuielile cu autovehiculul propriu.  
 Promovarea institu iei şi a ofertei noastre de formare  se face  prin site-ul CCD, revista 
Atelier Didactic serie nou , publicarea de articole de prezentare a institu iei şi a activit ilor 
desf şurate în presa na ional , distribuirea ofertei de formare în toate unit ile şcolare cât şi 
colaboratorilor de stat si particulari, întâlniri organizate de ISMB cu diverse prilejuri. 
 În cele 44 de filiale ale C.C.D. s-au organizat activit i specifice pentru diferitele categorii 
de personal didactic/didactic auxiliar. Au func ionat 19 CDI-uri care au propriile rapoarte de 
activitate pentru anul colar 2014-2015. 
 S-au actualizat unele dintre bazele de date necesare activit ii compartimentelor C.C.D.: 
formatori, unit i de înv mânt, colaboratori, metodişti ISMB, responsabili cu formarea din re ea, 
angaja i ISMB i s-a inut eviden a cursurilor şi cursan ilor - electronic, pentru u urarea efectu rii 
statisticilor. 
 În acest an colar au fost organizate dou  Conferin e na ionale cu teme de actualitate 
(Globalizarea educatiei i noile tehnologii- edi ia a IV-a i Conferin a na ional  dedicat  Anului 
European n curs, "Promovarea inova iei şi a creativit ii n educa ie - repere pentru dezvoltare", sub 
motto-ul european "Lumea noastr , demnitatea noastr , viitorul nostru". S-au organizat, de 
asemenea,  întâlniri cu scop de informare, formare – în cadru formal i nonformal – a personalului 
didactic, precum şi o serie de activit i culturale şi de petrecerea timpului liber, conform datelor 
cuprinse în rapoartele asociate acestei prezent ri generale.  

  
4. M suri pentru ameliorarea activit ii specifice institu iei (care urmeaz  a fi incluse în 
planul managerial al institu iei pentru anul şcolar 2015-2016). 
 
 Acreditarea de noi cursuri care s  vizeze interdisciplinaritate, educa ie nonformal , ini iere 
în comunicare şi management institu ional, dezvoltarea personal   pentru a face fa  mai bine 
condi iilor socio- profesionale moderne, evaluarea la diverse niveluri (elevi/profesori definitivat, 
titularizare), competen e ligvistice pentru pentru participan i în proiecte europene, incluziunea 
elevilor cu CES, abilitare curricular  pe discipline.  
 Diversificarea parteneriatului  cu alte institu ii de formare (parteneriat public -  privat) în 
vederea oferirii de facilit i cadrelor didactice şi pentru ob inerea de c tre institu ie a unor venituri 
proprii extrabugetare, inând cont de oferta de formare de pe pia a educa iei permanente. 
 Organizarea de workshop-uri, mese rotunde, întâlniri, dezbateri,  pe teme diverse pentru 
dezvoltarea profesional /personal  a cadrelor didactice debutante sau în primii ani de activitate, cu 
invita i de renume din domeniul educa iei, ştiin elor pedagogice, psihologiei, etc. 
 Dezbateri periodice, cu tematic  anun at , la care s  se poat  înscrie cadre didactice din 
Bucureşti, şi jude ele apropiate pentru schimburi de idei şi pentru ob inerea de materiale publicabile 
în revista ATELIER DIDACTIC a institu iei sau în Revista de Pedagogie. 
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 Publicarea mai multor lucr ri în cadrul editurii ATELIER DIDACTIC, cu autori cadre 
didactice, vizând o ofert  convenabil  pentru editarea de lucr ri ştiin ifice asociate gradului 
I/doctorate, precum  şi organizarea de lans ri de carte. 
 Rela iile cu comunitatea local  (direc iile de înv mânt din prim riile de sectoare şi 
prim ria Capitalei) trebuie s  îmbrace noi forme printr-o mai bun  cunoaştere reciproc , sprijin şi 
informare, organizarea de evenimente culturale, artistice  şi de team building, metode moderne de 
îmbun t ire a activit ii din institu iile de înv mânt. 
 Continuarea /diversificarea ofertei de cursuri şi pentru nevoile de formare a altor categorii 
de personal din înv mânt: animatori, secretare, profesorii documentari ti, administratori 
financiari, psihologi etc., func ie de analiza de nevoi de formare sau solicit rilor institu ionale 
pentru cursuri de formare pe domeniul de activitate sau colaterale pentru dezvoltarea personal . 
 Diversificarea ofertei de formare finalizate prin certificate ale ministerului de resort, 
împreun  cu Ministerul Muncii (CNFPA), pentru diverse tipuri de ocupa ii (inspector resurse 
umane, administrator de formare, manager de proiect, evaluator de competen e profesionale etc.).  
 II.                a) Strategiile institu ionale specifice aplicate de Casa Corpului Didactic _ 
Bucureşti, în anul colar 2014-2015, privind evaluarea i monitorizarea impactului 
particip rii cadrelor didactice din municipiu la activit i de formare continu /perfec ionare. 

  
Strategiile institu ionale specifice aplicate de Casa Corpului didactic Bucure ti, în anul colar 

2014-2015, privind evaluarea i monitorizarea impactului particip rii cadrelor didactice din 
municipiu la activit i de formare continu /perfec ionare prev d: 
-          stabilirea priorit ilor de formare conform obiectivelor fixate; activit i: şedin e în cadrul 

compartimentului formare; indicatori: realizarea ofertei de formare (programe 
acreditate/avizate) şi transmiterea sa c tre ministerul de resort; 

-          identificarea nevoilor de formare corelat  cu rezultatele evalu rii anuale a directorului CCD, 
cu schimb rile produse la nivelul legisla iei şcolare /managementului educa ional; activit i: 
analiza planului managerial al ISMB, documentelor specifice ale ministerului de resort, 
aplicarea de chestionare; indicatori: materialul concluziv privind ANF; 

-          identificarea priorit ilor de formare având în vedere ofertele de formare interne şi 
programele interna ionale; activit i: colaborare cu agen ia na ional , sesiuni de 
formare/informare Erasmus +; nr de aplica ii depuse: 6 aplica ii depuse la nivel CCD; 

-          corelarea ofertei de programe cu nevoile de formare, în urma diagnozei i analizei de nevoi 
de formare, concluziile rapoartelor de inspec ie ale inspectorilor  si ale metodiştilor ISMB, a 
chestionarelor specifice şi a recomand rilor MEN i prin identificarea grupurilor int  cu nevoi 
specifice; activit i: participarea directorului la şedin ele CA, discu ii la nivel interinstitu ional; 
indicatori: cuprinderea în oferta CCD a direc iilor prioritate pe aspectul form rii continue. 

-          comunicarea  eficient  la nivel institu ional între furnizorul de formare, formatori i 
formabili, în vederea desf ur rii optime a programelor de formare, perfec ionare , conform 
metodologiilor aprobate de MEN; activit i: rela ionarea direct  interinstitu ional ; indicatori: 
constituirea grupelor, derularea programelor, lipsa reclama iilor;  

-        urm rirea derul rii rapide şi eficiente a transmiterii de comunicate la nivel de unit i de 
înv mant; activit i: transmiterea prin intermediul canallelor de comunicare institu ional  
CCD-ISMB-unit i a adreselor/inform rilor; indicatori: confirmarea primirii adreselor de c tre 
ISMB, recep ionarea lor de c tre unit ile de înv mânt; 

-       o eviden  riguroas  a cursurilor desf şurate, cu prec dere a datele statistice, precum şi a 
orelor efectuate de partenerii externi; activit i: conform procedurilor interne; indicatori: 
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existen a condicilor de prezen , proceselor verbale, altor documente rezultate, aflate la dosarele 
aferente programelor derulate; 

-   impactul particip rii cadrelor didactice i didactic auxiliar din municipiu la activit i de formare 
continu /perfec ionare realizat prin întocmirea rapoartelor standard de monitorizare, înso ite de 
cataloage de prezen  i de evaluare a cursan ilor, de c tre profesorii metodi ti responsabili; 
activit i: întocmirea rapoartelor; indicatori: existen a rapoartelor de monitorizare; 

-   evaluarea impactului particip rii cadrelor didactice i didactic auxiliar din municipiu la activit i 
de formare continu /perfec ionare prin dou  coordonate: 
a)   documente ce respect  Metodologia de evaluare a programelor de formare continu  (catalog 

de prezen  pe timpul derul ri cursului i în timpul sesiunii de evaluare, cataloage evalu ri 
par iale, portofolii i calificative finale); 

b)   concluziile rapoartelor de inspec ie curent  desf urate de inspectorii de specialitate i 
metodi ti ai ISMB-ului. 

  
 b) Activit ile desf urate de CCD în parteneriat cu ISMB, care aprecia i c  au 
condus la cre terea calit ii actului didactic în colile din municipiu.  

 
CCD Bucure ti s-a implicat activ organizând, împreun  cu ISMB şi cu unit i şcolare din 

Municipiul Bucureşti, activit i variate cu caracter profesional, stiin ific, cultural, loisir şi sport. 
S-au realizat activit i de monitorizare, particip ri în comisii specifice în cadrul Festivalului 

Na ional de Teatru pentru Elevi George Constantin, Festivalului Na ional al Şanselor Tale, precum 
şi la activit i din categoría simpozioane, comunic ri şi sesiuni de comunic ri ştiin ifice.  

La solicitarea i în colaborare cu ISMB au fost organizate cursuri de preg tire pentru 
Definitivat 2015 (104  candida i). 

În parteneriat cu ISMB, CCD Bucure ti a furnizat cursul acreditat “Managementul riscurilor 
de corup ie în educa ie” pentru  personal didactic şi didactic auxiliar (477 de participan i); cursul 
avizat pentru abilitare curriculare pentru clasa preg titoare (570 cursan i)  

CCD Bucure ti a colaborat cu ISMB şi pe urm toarele direc ii: 
- monitorizare şi participare în comisii de examene na ionale pentru elevi şi 

profesori; 
- organizarea de work-shopuri 
- participarea la cercuri pedagogice (monitorizare/formare); 
- participarea directorul la şedin6ele CA ale ISMB; 
- participarea angaja ilor la activit i ale ISMB, ca urmare a invita iilor, 

convoc rilor din partea ISMB. 
 

23.CRE TEREA RESPONSABILIT II EDUCA IONALE LA NIVELUL 
AUTORIT ILOR LOCALE I CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI CU 
ORGANIZA IILE SINDICALE DIN DOMENIUL ÎNV MÂNTULUI DIN 
MUNICIPIUL BUCURE TI 

Din perspectiva dezvolt rii durabile a educa iei, a descentraliz rii şi a asigur rii calit ii, 
şcoala trebuie s  devin  principalul pilon de natur  s  asigure compatibilizarea înv mântului 
preuniversitar bucureştean cu sistemele de înv mânt din statele Uniunii Europene. Pornind de la 
Strategia de Descentralizare a înv mântului preuniversitar din Municipiul Bucure ti, comunitatea 
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local  urmeaz  s  se implice în mod real şi responsabil la nivelul unit ilor şcolare in func ionarea 
şi dezvoltarea serviciilor educa ionale de calitate.  

În contextul dezvolt rii continue a rela iilor şcoal -comunitate, şcoala trebuie s  se 
transforme într-un centru de informare şi dezvoltare pentru comunitate, de natur  s  contribuie la o 
corelare mai bun  intre cererea şi oferta de pe pia a muncii şi la integrarea social  diferen iat  a 
absolven ilor, în func ie de competen ele şi op iunile acestora. Pentru atingerea acestor finalit i, 
şcoala şi comunitatea sunt obligate s  ac ioneze, în egal  m sur , pe baza unei inform ri largi şi a 
sensibiliz rii reciproce în leg tur  cu problemele specifice fiec ruia dintre parteneri.  

Intensificarea colabor rii Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu actorii 
educa ionali a fost de natur  s  asigure un mediu şcolar atractiv, capabil s  conduc  la 
îmbun t irea rezultatelor şcolare şi ob inerea performan elor de c tre elevi. 

În anul colar 2014-2015 I.S.M.B. a men inut rela ii fructoase de colaborare cu  Institu ia 
Prefectului Municipiului Bucureşti, Direc ia General  de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, 
Direc ia General  de Poli ie a Municipiului Bucureşti, Direc ia de S n tate Public  a Municipiului 
Bucureşti, Agen ia Municipal  de Ocupare a For ei de Munc  Bucureşti, Direc ia de Proiecte i 
Programe a Prim riei Municipiului Bucure ti, concretizate prin derularea  a numeroase programe în 
parteneriat, implicarea în organizarea şi desf şurarea unor ac iuni de amploare – de ex.organizarea 
examenelor na ionale, precum şi men inerea contactului permanent între reprezentan ii institu iilor, 
fiind aplicate toate prevederile legisla iei în vigoare. La nivelul celor şase sectoare ale Municipiului 
Bucure ti, s-a remarcat deosebita colaborare dintre inspectorii de implementare a curriculumului 
descentralizat - reprezentan i ai I.S.M.B. în teritoriu şi institu iile administra iei publice locale sau 
alte direc ii specializate: de ex. prim riile celor şase sectoare al Municipiului Bucure ti, Direc iile 
de Administrare a Înv mântului Preuniversitar, Poli ia, Direc ia de protec ie a copilului etc. 

I.S.M.B. a continuat s  ac ioneze, de asemenea, în unele situa ii,  drept o institu ie de 
leg tur  între conducerea şcolilor din subordine şi organismele administra iei publice, fiind acordat 
sprijinul prompt al acestora de fiecare dat  când este necesar. Efectele parteneriatului cu 
comunitatea local  au fost de natur  s  asigure performan e şcolare crescute, accesul deschis spre 
informa ie şi comunicare, dezvoltarea personal  atât a copiilor, cât şi a adul ilor implica i.  

Pornind de la aceste considerente, una din direc iile majore de ac iune ale I.S.M.B. a 
constituit-o dezvoltarea şi extinderea rela iilor de parteneriat cu comunitatea local , prin cultivarea 
unei rela ii deschise şi facilitarea accesului acesteia la informa iile cu caracter public, prin aducerea 
la cunoştin a p rin ilor, elevilor, membrilor comunit ii, a problemelor cu care se confrunt  şcoala 
azi, inclusiv solicitarea sprijinului partenerilor locali în solu ionarea acestora. Informarea p rin ilor, 
elevilor, membrilor comunit ii s-a realizat prin folosirea unor metode care s-au dovedit a fi 
eficiente: 

 Afişarea tuturor informa iilor cu caracter public pe site-ul I.S.M.B. şi popularizarea acestuia 
în rândul elevilor, cadrelor didactice, membrilor comunit ii; 

 Dezvoltarea şi actualizarea permanent  a site-ului IS.M.B. cu informa ii de interes, 
referitoare la examenele na ionale, legisla ia în domeniul înv mântului, modific rile 
ap rute în curriculum, proiecte şi programe educa ionale etc.; 

 Asigurarea unui program s pt mânal de audien e ale tuturor inspectorilor din I.S.M.B.; 
 Organizarea Târgului de Ofert  Educa ional  în luna mai 2015, consacrat prezent rii ofertei 

educa ionale a unit ilor de înv mânt liceal şi profesional din Municipiul Bucureşti; 
 Mediatizarea activit ii  I.S.M.B.şi a unit ilor de înv mânt preuniversitar bucureştene în 

mass-media; 
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 Participarea reprezentan ilor I.S.M.B., al turi de reprezentan i ai MEN, Ministerului Culturii 
şi Cultelor, MIE, MAI, Prefectura Municipiului Bucureşti, Prim riile sectoarelor 1-6, ai 
ONG-urilor cu activitate în domeniul educa ional, ai agen ilor economici etc, la diverse 
reuniuni, conferin e, seminarii, organizate la nivel local şi central, care au abordat diverse 
teme de interes public. 
Colaborarea  I.S.M.B. cu administra ia local  a vizat i asigurarea finan rii cheltuielilor 

curente şi de capital ale unit ilor de înv mânt preuniversitar bucureştene de la bugetele 
Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6, precum şi pentru asigurarea fondurilor necesare pentru 
organizarea şi desf şurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare municipale de la bugetul 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a 
asigurat informarea permanent  şi operativ  a Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6/, Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti cu datele şi informa iile necesare elabor rii şi implement rii, de 
c tre acesta, a planurilor anuale de investi ii, reabilit ri şi moderniz ri ale cl dirilor, dot ri cu 
mobilier şi echipamente. În acelaşi timp, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, prin 
compartimentul Dotare-Investi ii, a sprijinit activitatea Direc iilor de înv mânt de la nivelul 
Prim riilor sectoarelor 1-6 / Prim riei Municipiului Bucureşti. Administra ia Local  de la nivelul 
tuturor sectoarelor a sprijinit acordarea burselor sociale ale elevilor care provin din familii 
defavorizate şi a asigurat, la timp, fondurile necesare achit rii abonamentelor elevilor (RATB, 
metrou). 
CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI CU ORGANIZA IILE SINDICALE DIN 
DOMENIUL EDUCA IEI 

În anul colar 2014-2015 rela iile de colaborare cu sindicatele reprezentative din educa ie - 
FSLI, SPIRU HARET au avut la baz  interesul comun pentru creşterea calit ii şi eficien ei 
educa iei, pentru realizarea unui cadru firesc, de comunicare cu I.S.M.B..  Conducerea I.S.M.B. a 
sprijinit şi sprijin  demersurile sindicatelor din înv mânt privind asigurarea unor condi ii decente, 
normale pentru cadrele didactice.  În urma unor întâlniri repetate,  s-a constata o mai bun  
cunoaştere a sistemului de înv mânt bucureştean, a complexit ii şi a problemelor vizand 
responsabilitatea inspectoratului şcolar. I.S.M.B. si conducerile unit ilor de înv mânt aprecieaz , 
în mod deosebit, implicarea responsabil  a organiza iilor sindicale din educa ie în domeniile 
principale de reformare a sistemului educa ional, de creştere a performan elor, de materializare a 
unui cadru legislativ coorent şi eficient, de perfec ionare şi formare a personalului didactic şi de 
des vâr ire a procesului de descentralizare a educa iei 

24.FINAN ARE - INVESTI II 

Conform Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, de la bugetul de stat, se asigur  urm toarele 
cheltuieli aferente unit ilor de înv mânt preuniversitar, inclusiv pentru înv mântul special din 
Municipiul Bucure ti: 
 a) finan area programelor na ionale ale M.E.N., aprobate prin hot râre a Guvernului; 
 b) componen a local  aferent  proiectelor aflate în derulare, cofinan ate de Guvernul României şi 
de organismele financiare interna ionale, precum şi ramburs rile de credite externe aferente 
proiectelor respective; 
c) bursele, aprobate prin hot râre a Guvernului, pentru elevii din Republica Moldova, etnicii români 
din afara grani elor rii, precum şi bursele pentru elevii str ini; 
d) organizarea evalu rilor, a simul rilor şi a examenelor na ionale; 
e) perfec ionarea preg tirii profesionale a cadrelor didactice şi didactice auxiliare, pentru 
implementarea politicilor şi strategiilor M.E.N.; 
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f) finan area, prin hot râre a Guvernului, ini iat  de M.E.N., a unor programe anuale sau 
multianuale de investi ii, de modernizare şi de dezvoltare a bazei materiale a institu iilor de 
înv mânt preuniversitar de stat, inclusiv consolid ri şi reabilit ri de şcoli şi dot ri; 
g) finan area unor programe na ionale de protec ie social , stabilite prin reglement ri specifice; 
h) finan area privind organizarea de concursuri pentru elevi, pe obiecte de înv mânt şi pe meserii, 
tehnico-aplicative, ştiin ifice, de crea ie, concursuri şi festivaluri cultural-artistice, campionate şi 
concursuri sportive şcolare, cu participare na ional  şi interna ional , precum şi olimpiade 
interna ionale pe obiecte de înv mânt. 

Din bugetul de stat, prin I.S.M.B., au fost finan ate bursele pentru elevii str ini. Pentru anul 
şcolar 2013-2014, s-a efectuat finan are c tre unit ile şcolare pentru un num r de 205 elevi str ini.  

 

25. RELA II CU PUBLICUL, IMAGINE, COMUNICARE 

Serviciul Secretariat i Registratura al I.S.M.B. a înregistrat peti iile i sesiz rile depuse. 
Sesiz rile primite au fost primite i repartizate compartimentelor specializate ale ISMB, urm rindu-
se solu ionarea, semnarea şi expedierea r spunsurilor c tre peten i, în termenul prev zut la art. 8, 
alin (1). Sunt clasate peti iile anonime, conform art. 7 din Legea nr. 233/2002, şi revenirile cu 
acelaşi con inut ale peten ilor, conform art. 10, alin. (2) din actul legislativ men ionat. Încep nd din 
anul 2003 I.S.M.B. realizeaz  şi înregistrarea electronic  a peti iilor. Semestrial sunt întocmite 
rapoarte privind num rul peti iilor înregistrate. Acestea sunt cuprinse în rapoartele semestriale 
realizate  la nivelul institu iei. 
COMUNICAREA CU INSTITU IILE DE MASS-MEDIA LA NIVELUL MUNICIPIULUI 
BUCUR 
Comunicarea cu mass-media include mai multe componente principale: 

 Organizarea de conferin e de pres , elaborarea şi editarea materialelor pentru mapele de 
pres ; 

 Transmiterea de informa ii în vederea particip rii mass-media la evenimentele de larg 
interes; Men inerea leg turii permanente cu jurnaliştii acredita i pe domeniul înv mânt; 

 R spunsul la solicit rile individuale de informa ii venite din partea reprezentan ilor mass-
media; 

 Redactarea şi transmiterea comunicatelor de pres  pe teme de interes general, referitoare la 
activitatea I.S.M.B. şi a unit ilor de înv mânt preuniversitar din Capital ; 

 Participarea reprezentan ilor I.S.M.B. la emisiuni radio-TV pe teme privind educa ia; 
 Consilierea permanent  a unit ilor de înv mânt din Municipiul Bucure ti în probleme 

legate de comunicarea cu mass-media; 
 Lu rile de pozi ie şi stabilirea de m suri corespunz toare pentru a corecta anumite 

deficien e sesizate în urma anchetelor şi reportajelor din presa scris  sau audio-video, în 
limita competen elor I.S.M.B.; 

 Monitorizarea permanent  a apari iilor în mass-media  i corectarea informa iilor eronate 
ap rute în pres  prin transmiterea de preciz ri suplimentare, atunci când a fost cazul. 

COMUNICATE DE PRES  ÎN ANUL COLAR 2014- 2015 
 Pe parcursul anului şcolar 2014-2015, au fost transmise 27 comunicate de pres , distribu ia 
acestor documente fiind func ie de calendarul activit ilor specifice din înv mântul preuniversitar 
bucureştean. Majoritatea subiectelor de interes general au fost aduse la cunoştin a  mass-media prin 
intermediul comunicatelor de pres  şi al altor materiale de suport. În plus, punerea la dispozi ie a 
materialelor în format electronic uşureaz  munca de prelucrare a datelor de c tre ziarişti, pân  in 
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momentul conceperii ştirii în forma sa final . În cazul în care mass/media solicit  interven ii ale 
reprezentan ilor I.S.M.B., Biiroul de pres  i rela ii cu mass/media al I.S.M.B. a mijlocit accesul 
reprezentan ilor mass-media la persoanele abilitate s  ofere date suplimentare. 
INFORMA II FURNIZATE LA CEREREA REPREZENTAN ILOR MASS-MEDIA 

O component  important  a comunic rii cu mass-media a reprezentat-o r spunsul la 
solicit rile individuale de informa ii, formulate de jurnalişti sau reporteri, în scopul definitiv rii 
unor materiale de tip anchete, reportaje, materiale-sintez , materiale concepute în scop utilitar. 
Chiar dac  majoritatea solicit rilor de acest fel au fost adresate telefonic, informa iile cerute fiind 
de multe ori punctuale – de ex.date numerice, o reac ie a I.S.M.B. ca urmare a unei anchete 
individuale de pres , au existat i numeroase situa ii în care un num r restrâns de jurnalişti  au 
solicitat date similare, chiar dac  interesul public pentru informa iile respective este restrâns – este 
cazul unor materiale solicitate pentru conceperea articolelor destinate paginilor tematice – de 
exemplu privind înv mântul, respectiv pentru publica iile specializate. Astfel, pe parcursul anului 
şcolar 2014-2015, au fost transmise, cu prec dere pe email,  89 de materiale scrise, elaborate la 
cererea reprezentan ilor mass-media. 
 
Prim ria Municipiului Bucureşti 
Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 2015 
pentru realizarea obiectivului "Asigurarea şi modernizarea bazei materiale a înv mântului 
preuniversitar, în condi ii de standardizare la nivel na ional, acolo unde acest lucru este posibil" 
cuprins în programul de guvernare. 
 
— prin Direc ia Investi ii 
● Investi ii în infrastructura educa ional . 

 Execu ie gr dini e; 
 Obiectivul urm rit const  în realizarea proiectului tehnic şi construirea unor noi sedii pentru 
gr dini e, grupate în dou  tipuri constructive pentru 4 şi 8 grupe de copii. Amplasarea construc iilor 
se va face în cur i ale şcolilor din sectoarele 2, 4 şi 6, unde suprafa a corespunde normativelor 
specifice.  
 Au fost întreprinse m suri privind clarificarea situa iei juridice a terenurilor, au avut loc 
vizite pe teren şi discu ii cu reprezentan ii şcolilor şi ai prim riilor de sector, cu responsabili ai 
sistemului de înv mânt, pentru stabilirea loca iilor necesare. 
 Loca iile agreate pentru construirea gr dini elor, sunt urm toarele: 
- Gr dini  8 grupe - Str.Periş nr.27, sector 2 (Şcoala gimnazial  nr.40); 
- Gr dini  4 grupe - Str.Ştiucii nr.54, sector 2 (Gr dini a nr.150); 
- Gr dini a 8 grupe - Str.Sportului nr.21, sector 2 (Şcoala gimnazial  nr.32); 
- Gr dini  8 grupe - B.dul G rii Obor nr.16, sector 2 (Şcoala gimnazial  nr.64); 
- Gr dini  4 grupe - Str.Pâncota nr.16, sector 2 (imobil gradini ); 
- Gr dini  4 grupe - Str.Apostol Nicolae nr.71, sector 2 (imobil); 
- Gr dini a 8 grupe - Str.Costila nr.2, sector 4 (Şcoala gimnazial  Ionel Teodoreanu); 
- Gr dini  8 grupe - Str.Alexandru Ivasciuc nr.3A, sector 6 (teren liber); 
- Gr dini  8 grupe - Str.Lunca Cernei nr.3, sector6 (Şcoala gimnazial  Sfin ii Constantin şi Elena 
fosta Şcoal  nr.176); 
- Gr dini  8 grupe - Aleea Poiana Muntelui nr.1, sector 6 (Liceul teoretic Sf.Antim Ivireanul,                    
fosta Şcoal  nr.91). 
● Realizare Acvariu public cu centru de cercetare 
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 Obiectivul urm rit const  în construirea unui parc ştiin ific destinat prezent rii expozi iilor 
permanente de faun  şi flor  acvatic  şi a expozi iilor temporare cu tematic  de biologie şi ecologie 
acvatic . 
 Obiectivul va dezvolta viziunea legat  de coexisten a dintre om, animale şi plantele din 
lume ca baz  a conceptului de ecologie. Conceptul va prezenta 4 tipuri de clim  oceanic . Va fi 
primul acvariu public cu structur  complex  din Europa, care va oferi fiec rei specii posibilitatea de 
a creşte şi a se dezvolta optim. Centrul de cercetare care va face parte din complexul de cl diri, va 
oferi posibilitatea studierii faunei acvatice în condi ii cât mai apropiate de mediul natural. 
 Prin realizarea obiectivului se promoveaz  cercetarea ştiin ific , acvariul reprezentând 
totodat ,  muzeu al ştiin elor naturii şi centru de atrac ie al turiştilor. 
 Au fost întreprinse demersurile necesare pentru clarificarea situa iei juridice şi stabilirea 
amplasamentului unde urmeaz  s  fie realizat obiectivul de investi ii. 
 A fost identificat şi stabilit pentru edificarea obiectivului de investi ii, amplasamentul din 
Splaiul Unirii nr.176, sector 4. Terenul este înscris în cartea funciar  cu drept de proprietate în 
favoarea municipiului Bucureşti. 
 S-a ob inut Certificatul de urbanism nr.698/22536/29.06.2015, emis de c tre Prim ria 
Sectorului 4. 
 A fost declanşat  procedura de achizi ie public  - cerere de oferte - pentru atribuirea 
serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate aferent obiectivului. ANRMAP a respins 
documenta ia de atribuire, cu recomand ri de modificare. Dup  modificarea documenta iei, aceasta 
a fost retransmis  Direc iei Generale Achizi ii, derularea procedurii fiind amânat  pentru anul 2016, 
dup  aprobarea bugetului şi a planului de achizi ii. 
 
— prin Unitatea de Implementare a Proiectelor "Şcoli" 
● Reabilitarea infrastructurii educa ionale în Bucureşti - proiect finan at de Banca European  de 
Investi ii (BEI); 
 Obiectivul urm rit const  în îmbun t irea calit ii infrastructurii educa ionale pe teritoriul 
municipiului Bucureşti şi ca efect, s  îmbun t easc  calitatea procesului de înv mânt şi s  reduc  
costurile de exploatare.  
 Municipalitatea Bucureşti a ob inut în octombrie 2003, finan area Proiectului privind 
reabilitarea infrastructurii educa ionale din Bucureşti de la Banca European  de Investi ii (BEI), 
contractul de finan are fiind ratificat prin  Legea nr.69 din 26 martie 2004. Proiectul a cuprins în 
prima faz  un num r de 106 unit i de înv mânt preuniversitare, ulterior stabilindu-se un num r 
de 102 unit i de înv mânt preuniversitar de stat. Finan area proiectului a fost din surse BEI şi 
bugetul local. 
 Pentru fiecare unitate de înv mânt, proiectul vizeaz : starea cl dirilor (rezisten , 
stabilitate şi rezisten  la cutremure; siguran a în exploatare; siguran a la foc; protec ia mediului; 
izola ie termic , hidrofug  şi economie de energie; protec ie contra zgomotului; siguran a elevilor 
din punct de vedere sanitar; starea instala iilor tehnico-sanitare, de înc lzire, electricitate; 
îmbun t irea condi iilor de lucru pentru elevi şi pentru personalul didactic; crearea condi iilor 
pentru o dezvoltare armonioas  a elevilor, atât pe plan intelectual cât şi fizic; asigurarea de utilit i 
absolut necesare unui înv mânt modern.  
 În acest sens, au fost efectuate o serie de lucr ri de reabilitare, cum ar fi: consolidarea şi 
modernizarea cl dirilor împotriva cutremurelor şi a altor calamit i; reabilitarea instala iilor termice 
de gaze şi ventila ie, electrice, sanitare ap  şi canal; amenajarea - reabilitarea laboratoarelor, 
atelierelor, cabinetelor medicale, a terenurilor de sport, a cur ilor interioare, a spa iilor verzi, garduri 
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împrejmuitoare, reabilitarea cantinelor, a s lilor de mese, a sp l toriilor, precum şi dotarea cu 
echipamente media-video,  echipamente pentru tehnic  de calcul. 
 Pe lâng  reabilitarea unit ilor de înv mânt, proiectul a prev zut şi dotarea cu mobilier a 
tuturor unit ilor de înv mânt, dotarea cu articole sport a s lilor de sport, precum şi a terenurilor 
de sport, dotarea cu instrumente, aparatur  şi mobilier pentru cabinetele medicale pentru 103 
cabinete şi 61 cabinete stomatologice, dotarea a 35 de unit i de înv mânt cu mobilier, 
instrumente şi utilaje pentru cantine şi semiinternate, dot ri echipamente IT şi aparatur  electronic , 
sisteme de supraveghere; dot ri cu mobilier, instrumente şi aparatur  laboratoare pentru toate 
unit ile de înv mânt gimnazial şi liceal, precum şi a anumitor şcoli speciale. 
 Laboratoarele (chimie, fizic , ecologie, matematic , geografie, biologie) au fost dotate cu 
instrumente specifice şi dispozitivele pe care le con ine fiecare laborator în parte.  
 Men ion m c , toate laboratoarele, atât pentru gimnaziu, cât şi pentru licee, pe lâng  dotarea 
necesar  unui laborator au fost dotate cu sistem multimedia (tabl  interactiv , videoproiector, 
calculator şi sistem de evaluare şi testare interactiv  a elevilor); dotarea cu instrumente muzicale 
pentru unit ile de înv mânt cu profil voca ional.  
 Atelierele au fost dotate cu echipamente şi utilaje pentru  toate unit ile de  înv mânt cu 
profil tehnic şi profesional cuprinse în proiect, pentru care  s-au stabilit 15 tipuri de profiluri 
tehnice:  Atelier industrie alimentar  ; Atelier croitorie; Atelier estetic  şi igien  corporal ; Atelier 
electronic  automatiz ri şi tehnic  de calcul; Atelier mecatronic , Atelier protec ia mediului şi 
horticultur ;  Atelier tâmpl rie mecanic  manual ; Atelier construc ii;  Atelier instala ii;  Atelier 
l c tuşerie mecanic ;  Atelier electromecanic; Atelier prelucr ri mecanice;  Atelier veterinar;  
Atelier apicol;  Atelier mecanic auto.  
 Astfel, au fost finalizate 8 contracte de furnizare echipamente şi utilaje pentru dotarea 
atelierelor la unit ile de înv mânt cu profil tehnic şi profesional care fac parte din proiect: Atelier 
estetic  şi igien  corporal  – lotul 3; Atelier protec ia mediului + horticultur  – lotul 6; Atelier 
construc ii – lotul 8; Atelier instala ii – lotul 9; Atelier electromecanic – lotul 11; Atelier apicol – 
lotul 14;  Atelier mecanic auto – lotul 15.  
 Pentru Lotul 10 – Atelier l c tuş rie mecanic , furnizarea  echipamentelor se va face în 
trimestrul I al anului 2016.  
 Pentru loturile 4 şi 5: Atelier electronic  automatiz ri şi tehnic  de calcul şi respectiv Atelier 
mecatronic , contractele vor fi semnate dup  aprobarea bugetului P.M.B. pe anul 2016.  
 Pentru Lotul 1 – Atelier industrie alimentar , Lotul 2 – Atelier croitorie, Lotul 7 – Atelier 
tâmpl rie mecanic /manual , Lotul 12 – Atelier prelucr ri mecanice se va efectua o nou  procedur  
de achizi ie public  pe parcursul anului 2016. 
 Au mai fost finalizate dou  contracte de furnizare produse pentru unit ile de înv mânt la 
care lucr rile de reabilitare au fost finalizate pe parcursul anului 2014 - 2015 şi anume: Contract 
furnizare „Dot ri articole sport” şi Contract furnizare “Dot ri Echipamente IT, Aparatur  
electronic  şi sisteme de supraveghere”.  
 Astfel, din punct de vedere al dot rilor, pe parcursul anului 2015 a fost finalizat un num r 
de 10 contracte de furnizare produse.  
 În cadrul proiectului, pe lâng  reabilitarea a 28 de s li de sport din incinta unit ilor de 
înv mânt a mai fost executat un num r de 26 s li de sport noi. 
 Pe parcursul anului 2015, s-a mai finalizat un num r de 8 unit i de înv mânt, pentru 
care  s-au întocmit procese verbale la terminarea lucr rilor. Tot în anul 2015 au avut loc 4 recep ii 
finale. 
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 Pe parcursul derul rii proiectului, au ap rut diverse probleme, care vor fi remediate şi 
rezolvate pe parcursul anului 2016: 
 - Grup Şcolar Dimitrie Gusti: recep ia final  nu se poate efectua din cauza  litigiului  dintre  
vecinul şcolii şi liceu  (realizarea termosistemului la calcan); 
 - Liceul Economic Viilor: contractul de lucr ri este suspendat din 04.01.2013; lucr rile 
aferente etajelor P + IV au fost finalizate, dar nu s-a putut convoca recep ia la terminarea lucr rilor 
din cauza neefectu rii lucr rilor, prev zute în contract (pentru etajele V şi VI); lucr rile de 
reabilitare la aceste 2 etaje, nu au putut fi efectuate deoarece etajul 5 este utilizat de angaja ii 
Ministerului Înv mântului, iar etajul 6 este în litigiu; pân  la finalizarea acestor litigii, unit ile de 
înv mânt nu pot fi finalizate, ele fiind func ionale din punct de vedere al procesului de 
înv mânt; 
 - Şcoala nr.149 şi Şcoala nr.16: a fost reziliat contractul de reabilitare din cauza 
constructorului care a p r sit şantierele; urmeaz  o noua procedur  de licita ie pentru restul de 
lucr ri neefectuate, 
 La finalul anului 2015, din totalul de 102 şcoli, care se afl  în proiect, situa ia se prezint  
astfel: 
- 1 şcoal  a fost scoas  din program în timpul derul rii proiectului din motive juridice (Şcoala 
nr.47); 
- 69 şcoli au recep ie final ; 
- 19 şcoli au recep ie la terminarea lucr rilor şi sunt în garan ie, urmând ca dup  perioada de 
garan ie s  fie efectuat  recep ia final ; 
- 8 şcoli sunt terminate, dar nu au recep ie la terminarea lucr rilor, urmând ca aceasta s  se realizeze 
în trim.I 2016 (Liceul Enescu; Scoala de Arte şi Meserii nr.2, Şcoala nr.87; Şcoala nr.173;  Şcoala 
nr.7, Şcoala nr.93, Centrul Special nr.3 şi Şcoala nr.41); 
- pentru 2 şcoli (Şcoala nr.149 şi Şcoala nr.16) care au fost contractate ini ial, lucr rile au fost 
finalizate în propor ie de 80%, contractul a fost reziliat, urmând ca restul de lucr ri s  fie scoase la 
licita ie; 
- 2 şcoli se afl  în execu ie (Liceul Nicolae St nescu, Colegiul Harnaj) urmând a fi finalizate pe 
parcursul anului 2016; 
- 1 sal  de sport nefinalizat  (Şcoala nr.74); 
- 1 şcoal  cu contract suspendat pân  la solu ionarea litigiului pentru etajele IV şi V (Colegiul 
Viilor); men ion m c  au fost executate lucr rile de reabilitare pân  la etajul 4 inclusiv, unde se 
desf şoar  activitatea educa ional . 
 Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 
2015 pentru realizarea obiectivului "Sus inerea acelor politici educa ionale extraşcolare şi 
extracurriculare care, prin completarea programelor şcolare aprobate, s  asigure: educa ia pentru 
s n tat,  educa ia civic , educa ia cultural - artistic  şi ştiin ific , educa ia ecologic , educa ia 
prin sport, educa ia rutier , educa ia pentru dezvoltarea durabil " cuprins în programul de 
guvernare. 
 
— prin Centrul de Proiecte şi Programe Educa ionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret 

 Parteneriatul Civic pentru Educa ie CIVITAS - Comitetul pentru mobilizare şi 
responsabilizare civic  a principalilor factori implica i în sistemul educational din 
Municipiul Bucureşti, sub deviza CIVITAS - Implica i în educa ie! 

 Comitetul pentru mobilizare şi responsabilizare civic  a principalilor factori implica i în 
procesul educa ional din Municipiul Bucureşti a fost constituit şi func ioneaz  ca for de coordonare 
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şi implementare a Parteneriatului Civic pentru Educa ie, intitulat generic Comitetul CIVITAS, sub 
deviza „Implica i în educa ie”, fiind o ini iativ  a Centrului de Proiecte şi Programe Educa ionale şi 
Sportive pentru Copii şi Tineret al Prim riei Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Inspectoratul 
şcolar al Municipiului Bucureşti, Federa ia Na ional  a Asocia iilor de P rin i din Înv mântul 
Preuniversitar, Federa ia Sindicatelor din Educa ie “Spiru Haret” şi Consiliul Municipal al Elevilor. 
 Platforma CIVITAS propune crearea şi opera ionalizarea, la nivelul Municipiului Bucureşti, 
a unei platforme convergente de dialog, cooperare şi ac iune în plan educa ional, administrativ, 
social şi economic, cu scopul sus inerii, responsabiliz rii, form rii complexe şi de calitate, 
exprim rii libere şi afirm rii tinerei genera ii. 
 În anul 2015 s-au materializat urm toarele ac iuni: 
 ○ Circuit turistic - “Bucureştiul prin ochii t i” - un circuit complex destinat elevilor şi 
profesorilor din clasele 0 – VIII care a cuprins o suit  de obiective turistice menite s  familiarizeze 
tinerii elevi ai capitalei cu istoria şi cultura Bucureştiului, dar s  cunoasc  şi impactul 
modernismului asupra acesteia. 
 ○ Concursul Cultural - Artistic "Festivalul Artelor", dedicat elevilor din unit ile de 
înv mânt liceale din capital. Concursul a cuprins sec iuni de teatru, muzic , dans, art  foto – 
video şi arte plastice. 
 ○ Concursul de cultur  general  “Bucureştiul de ieri şi de azi“, dedicat elevilor claselor V 
– VIII.  
 ○ Festivalul Sportului de mas  – competi ii sportive şi lec ii de s n tate destinate elevilor 
claselor 0 – IV. 
 ○ Capitala Creşte Verde – planteaz , recicleaz  şi creeaz , eveniment destinat elevilor 
bucureşteni din clasele 0 – IV.   
 Fiecare şcoal  înscris  în acest program a colectat materiale ce vor trece printr-un proces 
de reciclare, astfel din materialele reciclate s-au creat obiecte ce au fost expuse la Palatul Na ional 
al Copiilor.  
 ○ Cursuri gratuite de nata ie interactiv  – a cuprins activit i şi jocuri interactive pentru 
elevii claselor 0 – IV. 

 Bright Speakers  
 Într-o er  a globaliz rii calitatea comunic rii reprezint  un punct central al dezvolt rii 
fiec rui individ. 
 Activitatea a inclus 500 de elevi şi 60 de profesori. 

 ABC-ul afacerilor 
 În cadrul proiectului peste 270 de elevi au putut beneficia de un program de educa ie 
antreprenorial  din ce în ce mai necesar  în economia în care aceştia urmeaz  s  concureze ca 
adul i. 

 Pictur  şi lectur  în şcoal  
 504 elevi selecta i din unit ile de înv mânt au avut ocazia s  lucreze în echip  pentru a-
şi îmbog i cunoştin ele legate de lumea religioas . 

 Copiii - Victime ale propriilor drepturi 
 Acest proiect şi-a propus o conştientizare în rândul elevilor cu privire la drepturile lor. 
 Astfel tinerii din unit ile de înv mânt bucureştene au participat la mai multe activit i de 
conştientizare foarte variate: concurs de desene, dezbateri la care au participat elevii, profesorii şi 
p rin ii, concurs de eseuri şi dezbateri cu sindicatele. 

 Ne juc m, înv m, socializ m 
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 Deoarece s-a observat o mai mare inhibare a elevilor în ultimul timp provenind probabil 
din alocarea unui timp foarte îndelungat utiliz rii calculatorului sau din alte motive, în perioada 1 
noiembrie - 7 decembrie s-a desf şurat un studiu care priveşte integrarea social  a copiilor. 

 Vreau s  r mân s n tos 
  Un program de informare pentru elevii de liceu în privin a s n t ii şi îngrijirii corporale. 
 În parteneriat cu Colegiul Na ional ,,Ion Neculce” al turi de alte şapte unit i şcolare şi 
Programul de Asisten  în Adic ie.  
 Proiectul a implicat în mod direct 480 de tineri c rora li s-a expus conceptul 
responsabilit ii asupra corpului propriu. 

 WORKPOST 
 Timp de o lun  300 de elevi din Colegiul Economic Viilor, Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu” şi 
Şcoal  Gimnazial  nr.4  au participat la seminarii cu specialiştii din Compania Na ional  de Poşt  
şi PrioriPost, au luat parte la activit i, şedin e şi au simulat sarcinile desf şurate într-un oficiu 
poştal. 

 Fii atent la maniere!!! 
 Proiectul a avut ca scop responsabilizarea în rândul elevilor în ceea ce priveşte conduita.  
 Sub îndrumarea unor psihologi şi unor formatori moderni elevii au avut un contact mai 
prietenos cu aşa numitele ,,bune maniere”.  

 În ritm cu metafora 
 500 de elevi au beneficiat de şans  de a-şi exprim  creativitatea, spiritul critic şi aprecierea 
valorilor etice cu ajutorul îndrum rii profesorilor. 

 ARTitudine 
 Cel pu in 100 de elevi din unit ile de înv mânt partenere au avut ocazia de a-şi exersa 
abilit ile de comunicare şi vizuale în cadrul mai multor activit i.  

 Programul de formare continu  “Managementul activit ilor extracurriculare” 
 PROEDUS a organizat programul gratuit de formare continu  pentru cadre didactice, 
acreditat de Ministerul Educa iei şi Cercet rii Ştiin ifice, cu tema “Managementul activit ilor 
extracurriculare”, în mai multe serii de preg tire, în perioada februarie -  mai 2015, în spa iile puse 
la dispozi ie de liceele partenere ale PROEDUS. 

 Programul "Fii şi tu voluntar PROEDUS" 
 Scopul acestei ini iative este acela de le oferi elevilor posibilitatea de instruire tematic  
aplicativ  variat , de implicare efectiv  în activit i diverse şi utile devenirii lor, precum şi de 
eviden iere şi de premiere cu tabere în vara anului 2016, pe baz  de recunoaştere a efortului şi a 
rezultatelor meritorii remarcate pe parcursul întregului an şcolar, în urma aplic rii unei proceduri 
riguroase de monitorizare şi evaluare a presta iei voluntarilor valida i în program. 
 În cadrul celor 4 apeluri publice s-au înscris în programul de voluntariat 3.126 de elevi din 
102 licee bucureştene, aceştia fiind repartiza i şi angrena i, printr-o ampl  schem  
organiza ional , coordonat  de un amplu aparat specializat şi judicios structurat, în multitudinea 
de activit i şi evenimente organizate de PROEDUS, implicarea acestora manifestându-se şi la 
nivelul unit ilor liceale de care apar in. 

 Proiectul Multimedia Educa ional 
 Acest proiect este destinat exers rii jurnalistice, creând redac ii şcolare, agen ii de ştiri şi 
materiale de pres  de interes. 
 Sistemul Multimedia Educa ional este o construc ie alc tuit  dintr-un ansamblu variat de 
reportaje, emisiuni şi mesaje TV generale şi tematice, con inând informa ii specializate şi de larg 
interes, precum şi teme de utilitate pentru publicul int , cu un pronun at caracter original, dinamic, 
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atractiv, interactiv şi incisiv, totul într-o not  bine definit  de autenticitate, echilibru şi 
profesionalism, întregul edificiu având la baz  crearea şi utilizarea unui amplu sistem de informare 
şi comunicare. 
 Proiectul MULTIMEDIA 2015 a însemnat implicarea a peste 1000 de elevi de liceu 
bucureşteni, ştiri şi emisiuni video realizate de ei, sute de ore de filmare, dar şi parteneriate media 
cu revista BRAVO şi postul de televiziune Na ional 24 Plus, unde au fost promovate şi difuzate 
materialele la care au participat tinerii. 
 Tot proiectul MULTIMEDIA a însemnat pentru anul 2015 şi realizarea redac iilor din şcoli, 
în cadrul c rora elevii au avut posibilitatea s  se remarce la nivelul presei scrise. Câteva zeci de 
unit i de înv mânt şi peste 200 de elevi s-au implicat în acest proiect. 
 
— prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti — ARCUB 

 Copilul între Galaxia Gutenberg şi tehnologia modern  
 Conferin  de pres  adresat  p rin ilor, cadrelor didactice şi celor interesa i de procesul 
educa ional. Tema dezbaterii a fost utilizarea suportului digital în procesul de înv are sau în lectura 
recreativ  şi impactul asupra dezvolt rii neuronale şi neuro- psihologice a copiilor. 
 Parteneriat cu Asocia ia Dasc lilor Români, Asocia ia P rin ilor şi Profesorilor Ortodocşi 
„Sfântul Grigore Palama”, Asocia ia P rin ilor pentru o Educa ie S n toas . 
 3 februarie 2015. Spectatori: 50. Loca ie: Ceain ria ARCUB Batişte. 
 În cadrul conferin ei au fost lansate dou  manuale didactice care fac parte din proiectul 
na ional „Un manual românesc pentru copilul t u”. Unul dintre materiale, primul instrument de 
lucru în domeniul artelor pentru clasa preg titoare şi clasa I a fost conceput pe parcursul a şapte 
ani de c tre 30 de cadre didactice şi specialişti în domeniu împreun  cu o mie de copii care au 
realizat şi ilustra iile. Al doilea manual şi-a propus s  faciliteze în elegerea matematicii ca o ştiin  
frumoas , legat  de via a de zi cu zi. 

 Mindfulness în via a cotidian  
 Prima conferin  interactiv  din România dedicat  conceptului de mindfluness. Eveniment 
menit s  educe opinia public  şi specialiştii în psihologie şi management în privin a practicii 
mindfulness, un sistem folosit în educa ie, în spitale, în administrarea afacerilor şi chiar în 
institu iile de stat. În cadrul evenimentului dezvoltat cu ajutorul a trei invita i de prestigiu din 
psihologie, business şi dezvoltare personal , a fost proiectat în exclusivitate documentarul The 
Mindfulness Movie ce analizeaz  apari ia şi cariera acestui concept.  
 Organizat de Editura Herald, Mindfulness Institute, Asocia ia Multicultural  pentru 
Psihologie şi Psihoterapie.  
 5 martie 2015. Participan i: 180. Loca ie: Sala ARCUB Batişte 

 Noi cei mici 
 Seria de evenimente de weekend organizat  de ARCUB în perioada martie-iunie 2015 a fost 
dedicat  copiilor. De la laboratoare de crea ie, spectacole interactive de muzic , teatru şi lectur , 
ARCUB au urm rit s  educe publicul junior prin joac  şi divertisment, s   extind  lumea copil riei 
cu noi perspective de botanic , geografie, scrim , desen şi literatur . Gândite special pentru 
dezvoltarea abilit ilor artistice la copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani, toate activit ile de 
weekend au avut intrarea liber . 
 Organizat de ARCUB, Akka Show 
 1 martie – 14 iunie 2015. Participan i: 950. Loca ie: ARCUB Batişte, Foaier. 

 Pianul c l tor. 
 Turneu extraordinar de recitaluri. 
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 Parteneriat cu Centrul Cultural Media Radio România, Radio România Cultural,  Accendo, 
TVR 2. 
 16-17 mai 2015. Participan i: 400. Loca ie: Foişorul din Parcul Her str u. 

 Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti – vioar  
 Misiunea competi iei este de a descoperi, a premia şi a promova valorile noii genera ii a 
muzicii clasice, de a sprijini tinerii artişti în construirea unei cariere de succes şi de a oferi o 
platform  de dialog multicultural ce încurajeaz  performan a. 
 Eveniment cu tradi ie de 22 de ani, Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti 
este component  a festivalului de elit  EUROPAfest. 
 Parteneriat cu Reprezentan a Comisiei Europene în România, Ministerul Dezvolt rii şi 
Administra iei Publice, cu sprijinul Prim riei Municipiului Bucure ti, Prim riei Sectorului 3, Apele 
Române, Biblioteca Na ional  a României şi ARCUB. 
 16-23 mai 2015. Spectatori: 900. Concuren i: 107 violonişti din 40 de ri. Loca ie: Sala 
ARCUB, Institutul Cervantes, Teatrul Odeon. 

 Festivalul şi Concursul Interna ional Pro-Piano România. 
 Din 2003 pân  în prezent, ARCUB a sus inut Concursul Interna ional Pro-Piano România, 
singura competi ie international  pentru copii şi tineri muzicieni cu periodicitate anual .  
 Destinat tinerilor pianişti cu vârste cuprinse între 5 şi 30 de ani, concursul a continuat 
tradi ia edi iilor trecute cu cele dou  sec iuni competi ionale de interpretare şi compozi ie. 
 Organizat de Funda ia Cultural  Pro-Piano România şi ARCUB. 
 Desf şurat pe o perioad  de şase zile, 16-21 iunie 2015, concursul este parte integrant  a 
evenimentului Festivalul şi Concursul Interna ional Pro-Piano România care a avut loc în 
Bucureşti între 29 mai şi 21 iunie.  

 Gala absolven ilor 2015 
 Unul dintre cele mai importante evenimente cu tradi ie ale Facult ii de Teatru, Gala 
Absolven ilor a marcat sfârşitul anului de studii 2014-2015 cu peste 40 de spectacole, zeci de 
proiecte de licen  sau diserta ie ale absolven ilor sec iilor de Actorie, Regie, Scenografie, 
Coregrafie, P puşi şi marionete, Teatru de anima ie, Design de lumin  şi sunet, Teatrologie, 
management şi marketing cultural, Pedagogie teatral , Scriere dramatic . 
 Organizat de Universitatea Na ional  de Art  Teatral  şi Cinematografic  „I.L. Caragiale” 
Bucureşti, ARCUB / parteneriat cu UNATC. 
 2-21 iunie 2015. Participan i: 3.100. Loca ie: UNATC, Palatul Na ional al Copiilor, 
Teatrul Bulandra.  

 Expozi ia Pun i 
 Timp de 151 de ani, istoria cultural  a Bucureştiului a construit şi consolidat multiple pun i 
conexe cu istoria Universit ii Na ionale de Arte Bucureşti prin edificiile arhitecturale ale oraşului 
sau prin operele de art  din muzeele Bucureştiului. Pentru a celebra conexiunea între UNA 
Bucureşti şi publicul consumator de evenimente culturale, ARCUB a g zduit între 17 iunie şi 15 
iulie expozi ia de Sculptur  – Dizerta ie „Pun i”.  
 Simbol al continuit ii între trei genera ii ale sculpturii româneşti contemporane, expozi ia 
„Pun i” aduce împreun  lucr rile de dizerta ie a trei dintre masteranzii departamentului de 
Sculptur  de la Universitatea Na ional  de Arte cu piese ale profesorilor care i-au sus inut pe tot 
parcursul cercet rii lor artistice. 
 Organizat de Universitatea Na ional  de Arte Bucureşti - UNArte şi ARCUB. 
 17 iunie – 15 iulie 2015. Vizitatori: 500. Loca ie: ARCUB Gabroveni, Sala Arcelor. 

 Cultur  prin muzic  - Culture through music 
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 Desf urat pân  în iunie 2016, proiectul înglobeaz  o serie de conferin e i ateliere dedicate 
studen ilor de la Universitatea Na ional  de Muzic  Bucure ti, profesorilor de muzic , muzicienilor, 
educatorilor, înv torilor, dar i publicului larg care dore te s  descopere noi metode de educa ie 
muzical . 
 În prima etap  a programului Cultur  prin muzic  – Culture through Music, au fost 
organizate în luna noiembrie o serie de ateliere demonstrative Kodály. Sus inute de Borbála 
Szirányi, profesoar  la Institutul Kodály din cadrul Academiei de Muzic  Liszt Ferenc din Ungaria, 
atelierele demonstrative s-au concentrat pe perfec ionarea tehnicilor de predare a muzicii prin 
stimularea procesului cognitiv şi afectiv.  
 Organizat de: ARCUB în parteneriat cu Universitatea din Islanda – Centrul Islandez pentru 
Cercetare în Muzic , Institutul Kodály al Academiei de Muzic  Liszt Ferenc din Ungaria, 
Universitatea Na ional  de Muzic  din Bucure ti, Asocia ia Dalcroze România. 
 noiembrie 2015 – iunie 2016. Participan i: 210. Loca ie: ARCUB Gabroveni. 

 Competi ia Audi ie Na ional  
 Se adreseaz  tinerilor actori, studen ilor din ultimul an de studiu şi absolven ilor Facult ilor 
de Teatru din toat  ara ca o ocazie important  de afirmare la început de carier  artistic  în teatru şi 
film. 
 Dup  o etap  de selec ie, desf şurat  între 17 şi 23 noiembrie, şi perioada de sus inere a 
unui one woman/one man show în fa a unui juriu de specialitate pe 7, 8 şi 9 decembrie, festivalul a 
premiat cei mai talenta i actori cu roluri de teatru şi film oferite de partenerii evenimentului. Zece 
câştig tori au primit astfel roluri în stagiunea 2015-2016 a Teatrului Bulandra, a Teatrului de 
Comedie, a Teatrului Metropolis şi a Teatrului Nottara. 
 Organizat de UNATC I.L. Caragiale Bucureşti cu sprijinul ARCUB 
 17 noiembrie – 9 decembrie 2015 . Loca ie: UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti 

 Premiile creativit ii UNATC 
 Pentru a descoperi, impulsiona şi premia noi direc ii în gândire ce pot remodela 
înv t mântul contemporan, UNATC în colaborare cu universit i partenere din Bucureşti selecteaz  
în fiecare an cele mai creative şi inovatoare personalit i din mediul studen esc. 
 11 decembrie 2015. Loca ie: UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti. 
 
— prin Direc ia Cultur , Sport, Turism 

 Expozi ie de m r işoare şi felicit ri realizate de copii - edi ia a X-a 
 Scopul proiectului: Promovarea talentului şi creativit ii copiilor din unit ile de înv mânt 
preuniversitar din capital . 
 Parteneri: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 
 Perioada de desf şurare: 15 februarie -15 martie 2015 
 Rezultate:Prim ria Municipiului Bucureşti, prin intermediul Direc iei Cultur  Sport 
Turism, a acordat un num r de 13 diplome aniversare unit ilor de înv mânt care au participat 
şi un num r de 2 premii pentru creativitate. La proiect au participat 61 unit i de înv mânt şi 
aproximativ 4035 elevi. Au fost acordate dou  premii ale municipalit ii pentru "Cel mai original 
m r işor" şi "Cel mai tradi ional m r işor". 

 Concurs de mesaje SMS "Cel mai frumos gând pentru mama mea" edi ia a X-a 
  Scopul proiectului: Familiarizarea copiilor cu utilizarea tehnologiei moderne (internet, 
telefon mobil) şi îmbun t irea capacit ii de comunicare prin orice mijloace de comunicare. 
 Parteneri: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 
 Perioada de desf şurare: 15 februarie -15 martie 2015. 
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 Rezultate: Cele 455 de mesaje pe care copiii din unit ile de înv t mânt preuniversitar din 
capital , înv mânt preşcolar şi gimnazial (clasele l-IV) le-au formulat, au fost transmise 
mamelor prin intermediul site-ului PMB. Pe data de 8 Martie 2015, de Ziua Femeii, primele 100 de 
mesaje înscrise în concurs au fost transmise mamelor pe telefonul mobil. Câştig torii concursului 
şi premiile acordate au fost afişate pe site-ul prim riei, rubrica anun uri. 

 Carduri interna ionale pentru elevi, studen i şl profesori 
 Scopul proiectului: încurajarea mobilit ii şi a liberei circula ii a tinerilor, studen ilor şi 
profesorilor stimulând schimbul de experien , comunicarea şi informarea pe plan intern şi extern; 
dezvoltarea cooper rii interna ionale, precum şi promovarea valorilor culturale şi de mediu în 
rândul viitoarei genera ii de tineri cet eni ai Bucureştiului.  
 Parteneri: International Student Travel Confederation (ISTC), Asocia ia pentru Sprijinirea 
Tinerilor, Studen ilor şi Profesorilor (ASYST), Regia Autonoma de Transport Bucureşti (RATB). 
 Perioada de desf şurare: 2006 – 2015. 
 Rezultate: peste 20000 de beneficiari de carduri ISIC. 

 " 5 LICEE - 5 MUZEE " - edi ia a VIII a  
 Scopul proiectului: 
 - promovarea respectului pentru valorile culturale şi institu iile de cultur  prin atragerea 
unui num r cât mai mare de elevi de liceu c tre muzee şi accesul la valorile fundamentale culturale; 
 - promovarea şcolii ca institu ie care doreşte s  asigure formarea continu  şi complet  la 
standarde europene a elevilor, în perspectiva realiz rii unei cariere, în elegând îns  actul de cultur  
ca o completare a cunoştin elor şi abilit ilor acumulate în mediul educa ional; 
 - oferirea unor metode alternative de petrecere a timpului liber pentru elevi; 
 - încurajarea tinerilor de a vizita muzee, sub forma unui concurs între 5 licee din Municipiul 
Bucureşti. 
 Ini iator: ECDL România. 
 Parteneri: ISMB, 5 licee şi 5 muzee din Bucureşti. 
 Licee selectate pentru participare la proiect:  Colegiul Tehnic "Dinica Golescu", Colegiul 
National "lulia Haşdeu", Colegiul Na ional Bilingv "George Coşbuc", Liceul Teoretic "Eugen 
Lovinescu", Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu". 
 Muzee selectate pentru participare la proiect: Muzeul de Art  Veche Apusean  "Ing. 
Dumitru Furnic  - Minovici", Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Na ional de Istorie Natural  
"Grigore Antipa", Muzeul Na ional al Satului "Dimitrie Guşti", Muzeul Na ional Militar "Regele 
Ferdinand I" 
 Perioada: ianuarie - iunie 2015 
 Pe lâng  concursul online de cultur  general , elevii au intrat şi într-o competi ie video 
prin care fiecare liceu a realizat un filmule  de prezentare şi promovare a câte unui muzeu vizitat. 
Liceul ce a promovat cel mai bine un muzeu din proiect a fost declarat Liceul Teoretic "Tudor 
Vladimirescu", care a realizat filmule ul 5 motive în 5 minute pentru Muzeul de Art  Veche 
Apusean  " Ing. Dumitru Furnic  – Minovici. 

 CUPA PYGMALION - edi ia a Xll-a 
 Scopul proiectului: Promovarea dansului sportiv în rândul tinerilor ca o alternativa pentru 
petrecerea timpului liber.  
 Ini iatori: Clubul de Dans Sportiv Pygmalion. 
 Parteneri: Federa ia Român  de Dans Sportiv 
 Perioada: aprilie 2015. 
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 Rezultate: au participat 431 de perechi din Bucureşti, Piteşti, Constan a, Buz u, Braşov, 
Craiova, laşi-Sibiu, Timişoara. Bac u, Focşani, Roşiori de Vede, Agigea, Râmnicu Vâlcea, 
Ploieşti, Bolintin Deal. 
 Peste 1.200 de spectatori, au fost premia i 432 de sportivi, fete şi b ie i, cu vârste de 4-7 
ani, 8-9 ani, 10-11 ani, 12-15 ani, 16-18 ani, 19-35 ani 

 5 LICEE - 5 TEATRE - Edi ia a V - a 
 Scop: încurajarea particip rii tinerilor la manifest ri culturale prin declanşarea unei 
„epidemii sociale" în rândul acestora de a accesa cultura prin intermediul spectacolelor de teatru, 
sub forma unui concurs între 5 licee din Municipiul Bucureşti. 
 Parteneri: Funda ia ECDL, ISMB, UNITER, 5 teatre din Bucureşti, 5 licee din Bucureşti. 
 Perioada: . septembrie-decembrie 2015 
 Rezultate:150 de elevi din 5 licee din capital , între care şi membrii ai trupelor de teatru 
din şcoli, au vizionat gratuit piese din repertoriul a 5 teatre partenere din Bucureşti. 

 Campania „Înfr irea liceelor" 
 Scop: înfr irea liceelor, în scopul dezvolt rii spiritului de solidaritate a liceenilor în jurul 
unor modele consacrate şi al unor jubilee înscrise în calendarul na ional. 
 Parteneri: ISMB, Asocia ia Connections  
 Participan i: elevi din Colegiile Na ionale "Matei Basarab", "Mihai Viteazu", " Spiru 
Haret", "Gheorghe Laz r" şi Şcoala Superioar  Comercial  "N. Kretzulescu". 
 Perioada: 6- 10 aprilie 2015 

 Festivalul Luminii 
 Scop: redescoperirea valorilor cultural-spirituale neglijate de societatea contemporan . 
 Parteneri: Organiza ia Na ional  „Cercetaşii României", Centrul Local „Scout Sfânta 
Tereza" Bucureşti. 
 Perioada: 16 mai 2015 
 Participan i: 350 voluntari organizatori - cercetaşi, 20 voluntari externi şi 20000 
beneficiari eveniment vizitatori. 

 World Robot Olympiad România Bucureşti - 2015 
 Scop: Creativitate şi inovare în mecatronic  şi robotic  utilizând LEGO Mindstorm NXT 
 Parteneri: societatea Knowledge Research SRL, reprezentant oficial LEGO EDUCATION 
şi W.R.O.™ în România, ISMB, Universitatea Politehnic  Bucureşti, Universitatea „Dun rea de 
Jos".  Perioada: anul 2015. 
 Rezultate: Câştig torii Competi iei Na ionale au participat la competi ia interna ional  
care a fost cea de-a 12 edi ie şi avut loc în Doha, Qatar, în luna noiembrie 2015, zilele de 3, 4 şi 5 
la Al Shaqab Indoor Arena. Tema competi iei a fost "ROBOT EXPLORERS". 

 Festivalul interna ional de teatru pentru tineret „Shakespeare's heritage" 
 Scopul proiectului: 
 - apropierea tineretului European prin intermediul fenomenului cultural, prin folosirea limbii 
engleze ca vehicul al comunic rii interculturale; 
 - integrarea tineretului şi a sistemului de înv mânt ca şi a întregului fenomen cultural 
românesc în mişcarea cultural european ; 
 - promovarea poten ialului cultural, creativ şi intelectual al tinerilor României, pentru o mai 
bun  cunoaştere a tradi iei şi a valorilor culturale ale României în Europa şi în întreaga lume. 
 Ini iatori: Asocia ia Profesorilor de Limba Engleza - BETA 
 Parteneri: ARCUB, RATB 
 Perioada de desf şurare: mai 2015. 
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 Rezultate: nu s-a realizat nefiind solicitare de parteneriat din partea Asocia iei Profesorilor 
de Limba Engleza - BETA. S-a realizat Festivalul Interna ional de teatru în limba spaniol  la 
solicitarea Ambasadei Spaniei. 

 Festivalului na ional al organiza iilor neguvernamentale din România: ONGFest - târgul 
economiei sociale 

 Scopul proiectului: Sporirea num rului de cet eni implica i activ în comunitate, dezvoltarea 
spiritului asociativ şi creşterea implic rii în societate a asocia iilor şi funda iilor din România. 
 Ini iatori: Funda ia pentru Dezvoltarea Societ ii Civile (FDSC). 
 Perioada de desf şurare: 08 - 10 mai 2015. 
 Rezultate: în linii mari, ONGFest 2015 a însemnat: 
 ○ Peste 160 de organiza ii neguvernamentale participante, din România şi din afara rii; 
 ○ Peste 100 de activit i creative şi educative; 
 ○ Peste 50 de dezbateri şi seminarii; 
 ○ Peste 40 de momente artistice şi concerte desf şurate pe scena  festivalului. 
 O selec ie de fotografii realizate  este disponibil  pe site-ul ONGFest. 

 Concurs eseuri "Promisiunea Tehnologiei: Crearea unor medii înconjur toare accesibile şi 
satisf c toare" 

 Scop: Marcarea împlinirii a 64 de ani de la proclamarea de c tre ONU a Declara iei 
Universale a Drepturilor Omului. 
 Ini iator: Ambasada Statelor Unite ale Americii. 
 Perioada de desf şurare: 01 ianuarie - 25 aprilie 2015 Rezultate: 
 Ambasada a primit 114 eseuri de la 31 de licee şi colegii din Bucureşti. Eseurile au fost 
evaluate din punct de vedere al stilului şi al con inutului de un juriu compus din cet eni americani 
din cadrul Misiunii Diplomatice a SUA în România. PMB a premiat cei 16 finalişti. 

 Festivalul de teatru în limba spaniol  - edi ia a Xl-a  
 Scop: Secretariatul Alian ei Civiliza iilor, stabilit la New York, lucreaz  în parteneriat cu 
state, organiza ii regionale şi interna ionale, grupuri ale societ ii civile, funda ii şi cu sectorul 
privat pentru a mobiliza şi a sincroniza eforturi de promovare a rela iilor culturale trasfrontaliere 
între na iuni şi culturi diverse. 
 Parteneri: Biroul de înv mânt al Ambasadei Spaniei în Romania, Ministerul Educa iei. 
 Ca invita i în cadrul acestui festival a fost grupul de teatru al Liceului „Miguel de 
Cervantes" - din Chişin u.  
 
 Perioada: anul 2015 
 Rezultate: La acest festival au participat zece grupuri de teatru care au interpretat piese de 
teatru puse in scen  de liceeni. 

 „Înfr irea liceelor"- S pt mâna Şcoala Altfel 
 Scop: dezvoltarea solidarit ii liceenilor, prin realizarea în comun a unor programe cultural- 
educative. 
 Parteneri: ISMB, Asocia ia Connections. 
 Perioada: 6-10 aprilie 2015 
 Participan i: elevi din Colegiile Na ionale " Matei Basarab", " Mihai Viteazu", " Spiru 
Haret", " Gheorghe Laz r" şi Şcoala Superioar  Comercial  " N. Kretzulescu" 

 Ziua femeii, luna p durii, creierul care înva  
 Scop: Elogiu adus celei mai dragi fiin e prin art ; conştientizarea elevilor asupra faptului c  
p durea şi spa iul verde, în general, este sursa noastr  de oxigen - elogiu prin desen; r spândirea 
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cunoştin elor despre igiena mental  şi de prezentare a nout tilor în profilaxia şi tratamentul bolilor 
psihice - expozi ie de desene. 
 Parteneri: Spitalul de Psihiatrie TITAN, DSPMB 
 Perioada de desf şurare: 06.03. şi 09.03.2015. 
 Rezultate: 269 preşcolari şi 117 elevi. 

 Ziua mondial  a apei 
 Scop: conştientizarea elevilor cu privire la importan a apei care e combustibilul ce pune în 
mişcare toate procesele care au loc pe Terra. 
 Parteneri: ISMB, Comisia Na ional  a României pentru UNESCO, DSPMB. 
 Perioada de desf şurare: 20 martie 2015. Rezultate: 204 elevi. 

 Manifest pentru s n tatea p mântului 
 Scop : Sensibilizarea elevilor asupra necesit ii protec iei mediului fragil şi vulnerabil al 
P mântului, realizarea unei conştiin e ecologice în rândul elevilor, prin implicarea lor în activit i 
de conservare şi ecologizare a P mântului 
 Parteneri:: ISMB, Comisia Na ional  a României pentru UNESCO, DSPMB. 
 Perioada de desf şurare : 22 aprilie 2015. Rezultate: 111 elevi. 

 S rb torirea Zilei Mondiale a S n t ii 
 Scop : Promovarea s n t ii, încurajarea îmbun t irii s n t ii şi st rii de bine, norme 
elementare de siguran  alimentar . Parteneri: DSPMB. 
 Perioada de desf şurare: 07 aprilie 2015.  Rezultate: 345 elevi. 

 Ziua copilului 
 Scop: Omagiu adus copil riei 
 Parteneri: ISMB ,Comisia Na ional  a României pentru UNESCO. 
 Perioada de desf şurare: 02 iunie 2015. Rezultate: 308 elevi şi preşcolari. 

 S n tatea ta e şi responsabilitatea mea - m suri anticanicul  
 Scop: Protec ia popula iei împotriva caniculei prin alimenta ie şi vestimenta ie adecvat  pe 
timp de canicul . 
 Parteneri: DSPMB , ISMB. 
 Perioada de desf şurare:iunie-august 2015. Participan i: 141 de elevi. 

 Ai grij  de inima ta - dedicat  zilei mondiale a inimii 
 Scop: Conştientizarea elevilor asupra aten iei pe care trebuie s  o acorde mişc rii zilnice 
care aduce un plus de s n tate corpului fiec ruia, schimbarea unor mentalit i nocive cum ar fi, 
sedentarismul, regimul alimentar nes n tos, prin prezentarea faptului c  maladiile cardiovasculare 
pot fi prevenite prin activitate fizic  regulat  ce contribuie nu numai la încetinirea îngust rii 
arterelor inimii şi creierului dar şi la arderea excesului de gr sime acumulat. 
 Parteneri:: ISMB, SSMB şi Direc ia de S n tate Public  a Municipiului Bucureşti. 
 Perioada de desf şurare : 29 septembrie şi 01 octombrie 2015. Rezultate: 418 participan i. 

 Apa - zvor de s n tate 
 Scop: Cunoaşterea modalit ilor de tratare şi distribu ie a apei c tre consumatori, precum şi 
evacuarea apelor uzate de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
 Parteneri: DSPMB, ISMB, APANOVA. 
 Perioada de desf şurare: toamna 2015. 
 În 2015 nu s-a mai solicitat desf şurarea evenimentului.  

 Magia s rb torilor de cr ciun 
 Scop: conservarea tradi iilor noastre precum şi sensibilizarea copiilor cu privire la magia 
S rb torilor de iarn  
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 Parteneri: ISMB, Federa ia Român  a Centrelor şi Cluburilor UNESCO 
 Perioada desf şurare: decembrie 2014. 

 Campanie de promovare a s n t ii - prevenire infec ie HIV/SIDA, prevenire consum de 
droguri, plante etnobotanice, rabie, hepatite virale, efectele consumului de alcool 

 Scop: Campanie de s n tate public  privind s n tatea oral , prevenire infec ie HIV/SIDA, 
efectele consumului de alcool, de plante etnobotanice, diseminarea informa iilor referitoare la 
hepatitele virale cu men iunea c  tematica este aleas  de conducerea şcolii. 
 Parteneri: Direc ia de S n tate Public  a Municipiului Bucureşti. 
 Perioada desf şurare: 30.10.2015- 20.11.2011. 
 Rezultate: în toat  campania din 2015, au participat aproximativ 2017 elevi. 

 Ziua Na ional  a Ambulan ei 
 Scop: Recunoaşterea rolului şi meritelor în salvarea de vie i omeneşti a serviciilor de 
ambulan  din România. 
 Parteneri: Direc ia de S n tate Public  a Municipiului Bucureşti, Serviciile Publice de 
Ambulan  din toate jude ele României, Societatea de Salvare Bucureşti şi Ilfov. 
 Perioada de desf şurare: anual, pe data de 28 iulie. Rezultate: Au participat aproximativ 
4500 persoane. 

 Campanie global  pentru educa ie. 
 Scop: Conştientizarea factorilor de decizie asupra importan ei accesului la o educa ie de 
calitate pentru fiecare copil din România şi din lume. 
 Parteneri: Salva i copiii, Ministerul Educa iei Na ionale, World Vision, Centrul European 
pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilit i, Centrul Municipal Bucureşti de Resurse şi Asisten  
Educa ional . 
 Perioada de desf şurare: 04. - 10 mai 2015, în şapte unit i şcolare din Bucureşti, în zile 
diferite din perioada men ionat . 
 Rezultate: 918 elevi la toate şcolile implicate în proiect. 

 Workshop pe tema „ Proiecte educa ionale pe tema conduitei morale a elevilor" 
  Scop: formarea de c tre şcoal  a unor deprinderi morale la elevi, la formarea unor tr s turi 
de voin  şi caracter, cum ar fi: perseveren a, st pânirea de sine, r bdarea, spiritul de independen , 
a c ror formare presupun o îndelungat  munc  educativ . 
 Parteneri: ISMB, Federa ia Român  a Centrelor şi Cluburilor UNESCO. 
 Perioad  de desf şurare: 24.02.2015. 
 Rezultate: 104 cadre didactice, reprezentan i ai ONG-urilor, ai diverselor institu ii şi 
autorit i locale şi centrale. 

 Workshop pe tema "Proiecte educa ionale pe teme de s n tate" 
 Scop: prezentarea modului de implicare în proiectele educa ionale pe teme de s n tate care 
au fost derulate pân  în prezent şi stabilirea aportului pe care s -l aduc  fiecare partener în 
problemele de s n tate, mai ales în combaterea obezit ii infantile, în prevenirea consumului de 
droguri, a fumatului activ şi pasiv, a consumului de alcool, etnobotanice. 
 Parteneri: Direc ia de S n tate Public , Institutul de Pneumologie Marius Nasta, Agen ia 
Na ional  Antidrog. 
 Perioad  de desf şurare: 03.03.2015. Rezultate: 71 participan i. 

 Workshop pe tema „Proiecte educa ionale pe teme de educa ie ecologic " 
 Scopul: dezvoltarea la elevi a responsabilit ii fa  de mediu, crearea abilit ilor de a 
participa la îmbun t irea calit ii mediului înc  de la o vârst  fraged . 
 Parteneri: ISMB. 
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 Perioad  de desf şurare: 20.02.2015. Rezultate: 107 persoane. 
 Suden ii bucureşteni - cet eni activi în cadrul s pt mânii europene a democra iei locale. 

 Parteneri: Asocia ia Cultinet 
 Perioada de desf şurare: 15 octombrie 2015 
 Rezultate: 517 participan i 
 
— prin  Centrul de Crea ie, Art  şi Tradi ie — CREART 

 Ateliere de crea ie pentru copii  „Ateliere de meşteşuguri” 
 ○ Atelierele „Bunele maniere se înva !”, „S  ne juc m inteligent!”, „Pictur  (sticl , lemn, 
hârtie)” 
 Perioada 7 martie – 20 iunie şi 19 septembrie – 12 decembrie 2015, în zilele de sâmb t . 
Au participat copii cu vârste cuprinse între 4 şi 12 ani, iar pe durata fiec rui atelier au fost 
prezen i maxim 12 copii. 
 ○ Atelierele “Instrumente vesele”, “Bagheta magic ”, “Micii buc tari” şi “Lumea basmelor” 
 Perioada 8 martie - 14 iunie şi 20 septembrie – 13 decembrie 2015, în zilele de duminic . 
 ○ Atelierul „Fabrica de Folclor”. 
 Perioada 24 martie – 10 iunie şi 1 septembrie – 9 decembrie 2015, în zilele de mar i şi 
miercuri.  
 ○ Atelierul de fotografie 
 Scopul acestui proiect este reprezentat de educa ia prin crea ie, ajutându-i pe copii s  îşi 
dezvolte aten ia, abilit ile practice şi creativitatea. 
 În cadrul acestui proiect educa ional cultural, au fost organizate un num r de 253 de 
ateliere pentru copii (în regim gratuit), cu vârsta cuprins  între 4 şi 12 ani, în func ie de 
complexitatea fiec rui atelier. 
 ○ Ateliere de muzic  “ coala de muzic ” 
  Proiectul a vizat transformarea contactului cu muzica într-o experien  accesibil  i 
educativ . Ateliere de muzic  - „ coala de muzic ” au dorit s  faciliteze ini ierea în muzic  a 
copiilor cu vârste cuprinse între 4 – 16 ani, pentru a pune bazele unei dezvolt ri armonioase a 
acestora, ace tia având ocazia s  interac ioneze cu diverse intrumente muzicale (percu ie, tobe, 
pian, chitar  acusitic , chitar  electric  i chitar  bass). 
 27 – 31 iulie 2015, Parcul Cişmigiu 
 
— prin Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti 
 Proiecte educa ionale 
 ○ „Exponatele lunii la muzeu: scoar a t r neasc  – o lume între simboluri i culoare” 
 Perioada de desf şurare: 05, 19  martie 2015. Locul desf şur rii: sala scoar elor, palat. 
 ○ „Exponatele lunii la muzeu: lada de zestre” 
 Perioada de desf şurare: 26 martie  2015. Locul desf şur rii: sala scoar elor, palat. 
 ○ „Portretul lui Constantin Brâncoveanu” 
 Perioada de desf şurare: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 28 mai 2015. Locul desf şur rii: sala 
scoar elor, palat. 
— prin Şcoala de Art  
 Obiectul de activitate al institu iei il reprezint  ini ierea şi desf şurarea de programe de 
înv mânt în domeniul educa iei permanente, a form rii profesionale continue, aşa cum este 
stabilit prin Ordonan a Guvernului nr.102/1998 privind formarea profesional  continu  prin 
sistemul educa ional, aprobat  cu modific ri prin Legea nr.133/2000. 
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 Misiunea Şcolii de Art  Bucureşti este de a contribui la dezvoltarea cultural  a comunit ii 
prin  ini ierea şi desf şurarea de proiecte şi programe educa ionale în domeniile disciplinelor 
artistice şi a dezvolt rii unor abilit i privind profesiunile artistice precum şi cultivarea valorilor şi 
autenticit ii crea iei na ionale contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile 
artistice (muzic , coregrafie, teatru etc.), asigurând astfel o prezen  constant  a institu iei în 
circuitul cultural local, na ional, european şi interna ional. 
 Un num r de 700 de beneficiari frecventeaz  in acest an cursurile organizate de institu ie. 
 Cursan ii Şcolii de Art  Bucureşti au vârste cuprinse între 4 ani şi 70 de ani, provenind din 
diverse medii sociale (doctori, muncitori, procurori, diverse profesii ale cursan ilor) şi etnii. Printe 
cursan ii şcolii s-au num rat şi cursan i recomanda i de reprezentan i ai ambasadelor şi consulatelor 
deschise în ar  (Canada, Grecia şi Japonia). Oameni care au nevoie de a-şi cap ta încrederea în 
sine, categorii de cursan i ce vor s  accead  spre o activitate cultural  de inalta calitate, sau spre 
diversele posibilit i de a face studii de specialitate (art  teatral , mass-media, arta plastica, etc).  
      Începând cu acest an de curs, 2015-2016, s-au constituit grupe de curs destinate unor categorii 
speciale de beneficiar şi anume: pentru copii nev z tori şi copii autişti se va studia în cadrul 
disciplinelor artelor plastice precum şi la disciplinele de pian, canto muzic  uşoar  şi muzic  
popular . 
         Calitatea serviciilor oferite de Şcoala de Art  Bucureşti este reliefat  prin multitudinea 
premiilor importante ob inute de cursan ii şcolii la manifest ri culturale diverse în decursul anului 
2015. 

Prim ria sectorului 2 
Obiectiv Specific 1 :Construirea de s li de sport prin C.N.I. la dou  unit i de înv mânt 
gimnazial: 

 Construire sal  sport la coala Gimanzial  nr. 28 prin C.N.I. 
Indicatori de performan : Grad de realizare program 

inta: 100% 
Scurt  prezentare a activit ilor desf şurate: 
- Realizare documentat e pentru transmitere la CNI.I.  
Valoarea investi iei: 100.000 lei 
Stadiul şi procentul de realizare a proiectului: 
- Realizare program: 100% 
 Construire sal  sport la coala Gimanzial  nr. 51 prin C.N.I. 
Indicatori de performan : Grad de realizare program 

inta: 100% 
Scurt  prezentare a activit ilor desf şurate: 
- Realizare documentat e pentru transmitere la CNI.I.  
Valoarea investi iei: 100.000 lei 
Stadiul şi procentul de realizare a proiectului: 
- Realizare program: 100% 

 
Obiectiv Specific 2: Preg tirea unit ilor de înv mânt din Sectorul 2 pentru anul şcolar 2015 - 
2016. Executarea de lucr ri de repara ii şi igieniz ri. 

Indicatori de performan : Grad de realizare program  
inta: 100% 

Scurt  prezentare a activit ilor desf şurate: 
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- Stabilirea tipului de lucr ri de repara ii şi a cantit ilor de executat pentru fiecare 
unitate în parte şi evaluarea acestora. 

- Execu ia lucr rilor de repara ii şi igieniz ri. 
Valoarea investi iei: 18.000.000 lei 
Stadiul şi procentul de realizare a proiectului: 

- Realizare program: 100%  
 

Obiectiv Specific 3: Programul „Prim vara Şcolilor” 
- Achizi ii echipament şi dot ri la şcoli şi licee: 

o calculatoare cu softuri incluse, SO, aplica ii Office - 6 buc i x 60 unit i de 
înv mânt; 

o sistem tabl  interactiv  (laptop cu licen e + tabl  cu videoproiector 
incorporat) - 1 bucat  x 59 unit i de înv mânt; 

o copiator alb/negru A3 – 1 bucat  x 60 unit i de înv mânt; 
o laptop cu licen e – 1 bucat  x 60 unit i de înv mânt; 
o consumabile i piese de schimb – 1 bucat  x 59 unit i de înv mânt; 
o alte echipamente ca premii şi men iuni. 

- Derularea procedurilor de achizi ii publice a echipamentelor necesare premierii 
participan ilor la concursul „Prim vara Şcolilor”. 

Indicatori de performan : Grad de realizare program al obiectivului 
inta: 100% 

Scurt  prezentare a activit ilor desf şurate: 
- Derulare achizi ii – (aprilie – octombrie 2015); 
- Instalare echipamente – (noiembrie 2015); 
Valoarea investi iei: 4.000.000 lei 
Stadiul şi procentul de realizare a proiectului: 
- Realizare program: 100%  

 
Prim ria sectorului 5 

Prim riei Sectorului 5, prin Direc ia Înv mânt i Rela ii Comunitare, a urm rit obiective 
precum: 

a) Investi ii în resursa uman . Astfel, prin intermediul decont rii unor cursuri de formare 
profesional  (atât în rândul personalului didactic, cât i a celui nedidactic i auxiliar) sau prin 
sus inerea schimburilor de experien  între unit i de înv mânt din Sectorul 5 i alte unit i 
colare, a fost încurajat  utilizarea dreptului privind asigurarea evolu iei în carier . 

b) Baza material  a înv mântului 

b.1  Investi ii în infrastructura educa ional  i în mijloacele de înv are. În anul 2015, Compania 
Na ional  de Investi ii, a definitivat, cu sprijinul Consiliului Local al Sectorului 5,  
implementarea proiectului demarat în anul 2011, privind construirea a dou  s li de sport colare, 
prin Programul na ional de construc ii de interes public sau social, în cadrul Liceului Teoretic 
Ion Barbu i al colii Gimnaziale Nr. 124.  

b.2 Realizarea unor centre educa ionale puternice, care s  asigure copiilor servicii de educa ie 
pân  la nivel liceal, burse, c min, cantin  i/sau transport zilnic. Al turi de proiectul Centrul de 
Educa ie Alternativ  (CEA), la care am f cut referire mai sus, Prim ria Sectorului 5, a dispus 
continuarea activit ilor din centrele de zi aflate în subordinea Direc iei Generale de Aisten  
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Social  i Protec ia Copilului  Sector 5 i care func ioneaz  în cadrul colii Gimnaziale George 
C linescu i Nr. 134. Astfel, centrele de zi înfiin ate în cadrul colilor Gimnaziale Nr. 134 i 
George C linescu au drept obiectiv prevenirea abandonului i a institu ionaliz rii copiilor, prin 
furnizarea, pe timpul zilei, de servicii sociale constând în îngrijire, educa ie, recreere, socializare, 
consiliere, dezvoltarea deprinderilor de via  independent , orientare colar  i profesional , 
precum i servicii sociale de sprijin, consiliere, educare pentru p rin ii sau reprezentan ii legali ai 
copiilor din cele dou  unit i de înv mânt. De asemenea, copiii participan i la activit ile 
Centrului de zi primesc în fiecare zi o mas  cald . 

 
c) Înv mântul i educa ia pentru minorit ile na ionale i pentru grupurile dezavantajate.  
În anul 2015, a fost sus inut proiectul Promovarea educa iei multiculturale în rândul copiilor i 

cadrelor didactice din comunit i dezavantajate 
Promotorul  proiectului l-a constituit coala Gimnazial  nr. 188, din sectorul 5, iar partenerii 
proiectului au fost Funda ia Policy Center for Roma and Minorities, Prim ria Sectorului 5 i coala 
Gimnazial  Bor ne ti (jude ul Ialomi a). 
Proiectul a fost reprezentat o secven  din cadrul proiectului Dezvoltare Durabil  în centrele 
de educare i re elele actorilor locali interesa i, prin conceptul de dezvoltare a educa iei i 
cre tere  a con tientiz rii (DEAR STUDENT), în baza contractului de colaborare nr. DCI-
NSAED/2012/287-936, încheiat între Asocia ia Caritas Bucure ti, Asocia ia Municipiilor din 
România, Asocia ia Serviciul Apel i Ministerul Educa iei Na ionale. 
Proiectul i-a propus s  promoveze diversitatea cultural  i înt rirea dialogului intercultural. 
Activit ile proiectului au avut în vedere stimularea con tientiz rii importan ei dialogului 
intercultural în rândul copiilor i tinerilor romi i ne-romi dezavantaja i din comunitatea de 
tip ghetou din Ferentari (copii care particip  la activit ile Clubului de Educa ie Alternativ , 
prin programul Funda iei Policy Center for Roma and Minorities), din zona S laj ( coala 
Gimnazial  nr. 188, sector 5, Bucure ti) i din localitatea rural  Bor ne ti.  Promovând 
educa ia intercultural , proiectul a vizat dezvoltarea unei educa ii pentru to i (cadre didactice 
i elevi), în spiritul valorific rii poten ialului fiec rui individ, prin comunicare constructiv , 

prin crearea unei atmosfere prietenoase de acceptare a diversit ii culturale a societ ii în 
care tr im. 
Obiectivele opera ionale ale proiectului au vizat: 

a. Promovarea educa iei multiculturale în rândul a 52 de copii romi i ne-romi din comunitatea 
dezavantajat  din sectorul 5 (Clubul de Educa ie Alternativ  al Funda iei Policy Center for 
Roma and Minorities, zona Aleea Livezilor, Ferentari), coala Gimnazial  nr. 188 (zona 
Ferentari-Giurgiului) i din localitatea rural  Bor ne ti (jude ul Ilfov), cu vârste cuprinse 
între 6 i 15 ani, participând activ la activit i de educa ie non-formal , pe parcursul a 4 luni. 

b. Combaterea atitudinilor negative prin sensibilizarea i familiarizarea publicului larg cu 
privire la poten ialul artistic i de dezvoltare a copiilor romi i ne-romi din comunit i 
dezavantajate (zona Aleea Livezilor – Ferentari, zona Giurgiului – Ferentari, localitatea 
rural  Bor ne ti). 

Beneficiarii direc i ai proiectului: 
- 20 de copii romi i ne-romi afla i în situa ie de risc, cu vârste cuprinse între 6 i 15 ani, din 
comunitatea dezavantajat  din Ferentari, participan i la activit ile de educa ie non-formal  din 
Clubul de Educa ie Alternativ  din cadrul colilor Gimnaziale nr. 136 i George C linescu.  
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- 32 de copii romi i ne-romi afla i în situa ie de risc, cu vârste cuprinse între 6 i 15 ani, din 
comunitatea dezavantajat  din zona Ferentari – Giurgiului, elevi ai colii Gimnaziale nr. 188, 
sectorul 5; 
- 10 copii romi i ne-romi afla i în situa ie de risc, cu vârste cuprinse între 6 i 15 ani, din 
comunitatea rural  din Bor ne ti (jude ul Ialomi a); 
- 7 cadre didactice din coala Gimnazial  nr. 188 (Bucure ti), 2 cadre didactice din localitatea 
Bor ne ti (jude  Ialomi a), 2 asisten i educa ionali din Clubul de Educa ie Alternativ  (Ferentari, 
Bucure ti). 
Beneficiarii indirec i ai proiectului: 
- 50 de familii ai copiilor implica i în activit ile proiectului; 
- cadrele didactice din colile Gimnaziale nr. 188 din Bucure ti i din Bor ne ti; 
- elevii colilor Gimnaziale nr. 188 din Bucure ti i din Bor ne ti neimplica i în activit ile 

proiectului, colegi ai elevilor implica i în proiect; 
- comunit ile dezavantajate din zona Aleea Livezilor (sector 5, Bucure ti), Ferentari - 

Giurgiului (sector 5, Bucure ti) i localitatea Bor ne ti; 
- autorit ile publice locale (Prim ria Sectorului 5 Bucure ti i Prim ria Bor ne ti); 
- publicul larg. 
Activit ile proiectului: 
Activitatea 1: Identificarea grupului int  al proiectului, copii romi i ne-romi, cu ajutorul cadrelor 
didactice din colile Gimnaziale nr. 188, din localitatea rural  Bor ne ti i cu ajutorul asisten ilor 
educa ionali din Clubul de Educa ie Alternativ .  
Rezultate ob inute: implicarea unui grup de copii romi i ne-romi din comunit i dezavantajate în  
activit i non-formale menite s  promoveze diversitatea cultural . 
Activitatea 2: Organizarea atelierelor de educa ie non-formal , menite s  contribuie la 
promovarea diversit ii culturale, în rândul copiilor romi i ne-romi din comunit ile dezavantajate 
din Ferentari i din Bor ne ti.  
Rezultate ob inute: copiii implica i în activit ile proiectului au deprins ori i-au perfec ionat 
abilit ile artistice, creative. 
Activitatea 3: Organizarea unor evenimente menite s  promoveze diversitatea cultural  i s  
contribuie la combaterea atitudinilor negative fa  de minoritatea rom .  
Rezultate ob inute: promovarea crea iilor copiilor în rândul publicului larg,      urm rindu-se 
transmiterea unor mesaje de con tientizare a avantajelor diversit ii i de combatere a 
rasismului/atitudinilor negative/urii. 
Activitatea 4: Organizarea unui training de educa ie financiar  i social  (Aflatoun), adresat 
cadrelor didactice din colile Gimnaziale nr. 188 i din localitatea Bor ne ti, menit s  contribuie 
la îmbun t irea lucrului cu elevii la clas , prin metode non-formale. 
Rezultate ob inute: 10 cadre didactice din coala Gimnazial  Nr. 188 i 3 din localitatea Bor ne ti 
au deprins/exersat, printr-o abordare non-formal , principii ale educa iei financiare i sociale i le-
au aplicat ulterior în lucrul cu copiii. 
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Generalit i  
 

Cercetarea ştiin ific  reprezint  principalul proces de cunoaştere, crea ie şi inovare, dar şi 
principala surs  de dezvoltare a statelor. Randamentul cercet rii româneşti depinde de capacitatea 
de a pune la un loc laboratoarele universitare cu structurile economice şi de cercetare specializate, 
articularea unor programe majore de cercetare, integrarea şi participarea la Spa iul European al 
Cercet rii Ştiin ifice. 
  Direc ii de ac iune 
    - Gruparea tuturor institu iilor de cercetare din subordinea ministerelor şi agen iilor 
guvernamentale în subordinea ministerului educa iei, cercet rii şi inov rii pentru coordonarea 
întregii activit i de cercetare din România 
    - Identificarea şi sus inerea domeniilor de vârf, cu poten ial pentru performan  
    - Dezvoltarea unor cercet ri interdisciplinare, în parteneriate intra şi inter-universitare sau non-
academice 
    - Încurajarea echipelor de cercetare româneşti s  participe la competi iile din cadrul programului 
Horizon 2020 şi sus inerea proiectelor câştig toare 
    - Promovarea şi valorificarea excelen ei ştiin ifice 
    - Reflectarea, în procesul de înv mânt, a rezultatelor cercet rilor 
    - Dezvoltarea rela iilor bilaterale şi multilaterale, na ionale şi interna ionale în vederea 
identific rii bunelor practici şi implementarea acestora şi la noi în ar  
    - Înfiin area de parcuri ştiin ifice şi tehnologice, în parteneriat public/privat 
    - Înfiin area unor poli de competitivitate şi promovarea schimburilor ştiin ifice între 
universit ile/centrele de cercetare din România şi cele din str in tate 
    - Sus inerea tinerilor cercet tori 
    - Dezvoltarea infrastructurilor de cercetare din universit i şi din institutele na ionale de cercetare 
    - Dezvoltarea de politici pro-active - inclusiv de natur  fiscal  - de sus inere a transferurilor 
tehnologice 
    - Ministerul Educa iei trebuie s  colaboreze cu toate ministerele de profil, pentru a asigura 
punerea în practic  a rezultatelor cercet rilor. 
 
    CERCETAREA ŞTIIN IFIC  

Cercetarea ştiin ific , în ceea ce priveşte resursele alocate, trebuie s  fie pentru to i 
deciden ii politici din România o prioritate privind reconsiderarea buget rii. Înv mântul superior 
şi cercetarea ştiin ific  reprezint  priorit i pentru toate rile UE care consider  c  succesul acestor 
domenii reprezint  calea de relansare economic  cea mai sigur . 
    Direc ii de ac iune 
    - Articularea unor programe majore de cercetare în concordan  cu obiectivele strategice de 
dezvoltare ale României, precum şi cu obiectivele din "Strategia Europa 2020" 
    - Sus inerea cercet rii ştiin ifice din domeniile cu poten ial de performan  
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    - Încurajarea prin mecanisme de finan are a abord rilor interdisciplinare cu poten ial de aplicare 
în realizarea de produse 
    - Sus inerea bazelor de cercetare cu utilizatori multipli 
    - Transferarea capacit ii de cercetare şi spre sectorul gener rii de cunoştin e de interes comercial 
    - Scutirea de impozit pe profitul investit în transferul tehnologic 
    - Transformarea regiunilor de dezvoltare în regiuni ale cunoaşterii care s  dezvolte economia 
"verde" prin concentrarea eforturilor universit ilor, guvernului şi companiilor 
    - Dezvoltarea unor strategii multiplicative prin crearea sau extinderea de infrastructuri comune 
pentru cercetare ori tehnologie 
    - Utilizarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea infrastructurii comune orientate pe cercetare 
sau tehnologie 
    - Canalele de finan are care s  sporeasc  conectivitatea dintre universit i, institute de cercetare, 
agen ii şi companii pentru reducerea distan ei de la ştiin  la aplica ie 
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Generalit i  

În viziunea Guvernului României, sectorul energetic trebuie s  joace un rol esen ial în 
dezvoltarea economic  şi social  a României. În contextul intern şi interna ional, marcat de criza 
economic , sectorul energetic românesc dispune de mari resurse, de expertiz  confirmat  de o 
prestigioas  tradi ie şi de remarcabile oportunit i pentru a fi în avangarda revigor rii economiei 
româneşti şi pentru a contribui la consolidarea pozi iei rii noastre în rândul statelor Uniunii 
Europene. Politica energetic  se axeaz  pe dezvoltarea infrastructurii şi competitivitate şi constituie 
substan a unui nou proiect economic na ional. De asemenea, Guvernul pune accent pe respectarea 
angajamentelor privind reformele structurale din sectorul energetic convenite cu creditorii 
interna ionali. 
    Obiective strategice 
    - Securitatea energetic  
    - Eficien a energetic  şi protec ia mediului 
    - Creşterea competitivit ii 
    - Încurajarea investi iilor 
    - Protec ia consumatorilor de energie 
    - Stimularea investi iilor în producerea de energie regenerabil  
    - România - pol energetic regional 

Institu ii cu atribu ii în domeniu 
La nivelul Municipiului Bucureşti, institu iile cu atribu ii în domeniul energiei sunt Regia 
Autonom  de Distribu ie a Energiei Termice Bucureşti şi DISTRIGAZ  SUD Re ele GDF SUEZ., 
şi autorit ile publice locale, Direc ia de Statistic  a Municipiului Bucureşti. 
 

Regia Autonom  de Distribu ie a Energiei Termice Bucureşti 
Cadrul legislativ în baza c ruia func ioneaz  regia 
 

Regia Autonom  de Distribu ie a Energiei Termice Bucureşti (RADET Bucureşti) este 
înfiin at  prin Decizia 1200 din 10 decembrie 1990, prin reorganizarea grupului Întreprinderilor de 
Gospod rie Comunal .  

RADET Bucureşti asigur  serviciul public de alimentare cu energie termic , cu excep ia 
producerii energiei termice în cogenerare, conform licen ei primite de la ANRSC, 
nr.879/01.03.2010 prin ordinul nr.111/01.03.2010. Începând din 2003, regia este subordonat  din 
punct de vedere al reglement rilor Agen iei Na ionale de Reglementare a Serviciilor Publice de 
Gospod rie Comunal  (ANRSC), dar, din punct de vedere administrativ, este în subordinea 
Prim riei Municipiului Bucureşti şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. RADET 
Bucureşti îşi desf şoar  activitatea conform legilor în vigoare, în domeniul investi iilor, finan elor 
publice, comunic rii informa iilor, resurselor umane etc. 

Acte normative care reglementeaz  organizarea şi func ionarea institu iei:  
Decizia Primariei Municipiului Bucuresti nr. 1200 din data de 10 decembrie 1990, privind 
înfiintarea Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti; 
H.C.G.M.B. nr. 174/27.05.2009 si anexele sale, privind aprobarea organigramei, numarului total 
de posturi, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare a Regiei Autonome de 
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Distributie a Energiei Termice Bucuresti - R.A.D.E.T. (abroga H.C.G.M.B. nr. 76/2008) - 
modificata prin H.C.G.M.B. nr. 39/2010 si anexele sale; 
H.G. nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei 
termice - modificata de H.G. nr. 168/2000 (Anexa 1 din H.G. nr. 425/1994);  
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice (actualizata la 23.07.2010); 
completata si modificata de O.U.G. nr. 13/2008; modificata de Legea nr. 329/2009;  
Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica; 
Hotarârea nr. 745/2007, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor în 
domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice; 
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei 
termice; 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
OBIECTELE DE ACTIVITATE, conform anexa 1, din Decizia 1200 din 10 decembrie 1990, 
sunt: Transportul şi distribu ia energiei termice la CET-uri, atât sub form  de abur tehnologic, cât şi 
sub form  de ap  fierbinte pentru asigurarea înc lzirii; Preparare şi distribu ia apei calde de 
consum; Producerea, transportul şi distribu ia energiei termice prin centrale termice de cvartal; 
Exploatarea, între inerea şi repararea parcului propriu de autovehicule, echipamente, utilaje etc. 
Confec ii repara ii, condi ion ri piese şi subansamble specifice; Exploatarea, între inerea, revizia şi 
repararea sta iilor de valorificare prin incinerare a reziduurilor menajere; Construc ii – montaj 
lucr ri specifice; Activitatea de informatic ; Calificare, perfec ionarea, specializarea personalului. 

Începând cu 2006, RADET Bucureşti a fost certificat  în domeniul managementului 
calit ii, iar, începând cu anul 2009, a fost certificat  în domeniul mediului, introducându-se un 
sistem integrat calitate-mediu. 
I. Descrierea realiz rii planului de ac iuni pe anul 2015 
    Prin HCGMB nr. 274/29.12.2015 s-a aprobat pentru anul 2015 valoarea de 24.973 mii lei credit 
bugetar. Pe surse de finan are valoarea aprobat  de 24.973 mii lei se defalc  astfel:  
21.538 mii lei buget local, din care 3.222 mii lei pentru obiectivul finan at par ial din credit extern 
BERD.  
3.435 mii lei credit extern BERD. 
    Pân  la data de 31.12.2015 PMB a alocat fonduri pentru investi ii de la bugetul local în sum  de 
18.114,55 mii lei din cei 21.538 mii lei aproba i care au fost cheltuiti pentru plata facturilor restante 
din anul 2014, facturilor emise în anul 2015 şi a taxelor aferente.  
     Valoarea lucr rilor executate, facturate şi nedecontate la data de 31.12.2015 este de 720,37 mii 
lei. 
         
 Tabel centralizator privind îndeplinirea planului de ac iuni pe anul 2015  
                                                                                                                                                         (mii 
lei) 

Sursa de finan are 
  

Fonduri  Fonduri  Decontari Fonduri 

aprobate alocate efectuate neutilizate 
          
TOTAL GENERAL,  
din care: 24.973 21.549,55 21.074,34 475,21 
Buget local 21.538 18.114,55 18.114,55 0 
Credit BERD 3.435 3.435 2.959,79 475,21 
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II. Stadiul realiz rii planului de ac iuni pe anul 2015 – conform Anexa 1. 
Principalele obiective şi ac iuni desf şurate de RADET în anul 2015 au fost: 

Îmbun t irea raportului dintre institu ie şi cet ean (Asigurarea continuit ii serviciului de 
furnizare a energiei termice şi asigurare a confortului termic) 
Îmbun t irea continu  a sistemului de management al calit ii,  mediului, s n t ii, securit ii 
ocupa ionale şi control intern/ managerial (SMI) (Men inerea certific rii sistemului de 
management al calit ii, mediului, s n t ii şi securit ii ocupa ionale., Acordarea consultan ei 
privind SMI în vederea revizuirii procedurilor existente şi elabor rii altora noi., Implementarea 
tuturor standardelor prevazute în Ordinul ministrului finan elor publice nr. 946/2005 (OMFP 
946/2005) pentru aprobarea controlului intern managerial, cuprinzând standardele de control 
intern/managerial la entit ile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 
intern/managerial) 
Dezvoltarea resurselor umane privind calitatea, mediul, s n tatea, securitate ocupa ional  şi 
control intern/ managerial (Instruirea şi evaluarea responsabililor calitate şi a responsabililor cu 
activitatea de mediu cu privire la: politica şi obiectivele calit ii, mediului, s n t ii, securit ii 
ocupa ionale şi control intern/ managerial,revizuirea documentelor de referin , normative, 
legislative; schimb ri ale managementului de nivel superior;apari ia de modific ri de orice 
natur  privind SMI.) 
Monitorizarea şi m surarea proceselor (Evaluarea sistemului de management al calit ii, 
mediului, s n t ii şi securit ii ocupa ionale al organiza iei cf. SR EN ISO 9001:2008, SR EN 
ISO 14001:2005, SR  OHSAS 18001:2008 prin auditarea  zonelor din organiza ie. Verificarea 
modului în care sunt respectate cerin ele legale şi alte cerin e aplicabile zonelor de activitate. 
Urm rirea modului de ini iere şi rezolvare a rapoartelor de ac iuni corective/ rapoarte de ac iuni 
preventive pentru neconformit ile depistate în cadrul auditurilor interne.) 
Monitorizarea respect rii m surilor stabilite în autoriza iile de mediu (Efectuarea auditurilor de 
deşeuri, Întocmirea rapoartelor de inspec ie, Monitorizarea regimului de gestionare a deşeurilor 
) 
Monitorizarea conform rii cu cerin ele legale şi alte cerin e de mediu (Efectuarea auditurilor de 
deşeuri,Gestionarea deşeurilor la nivel de birou şi eliminarea lor responsabil  şi în siguran , 
Respectarea legisla iei de mediu în vigoare) 
Alinierea institu iei la cerin ele noilor tehnologii ale informa iei şi telecomunica iilor  
Îmbun t irea performan elor sistemului 
Asigurarea securitatii şi sanatatii în munc , conform normativelor în viguare, în cadrul RADET 

 
Prim ria Municipiului Bucureşti 

Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 2015 
pentru realizarea obiectivului "Eficien a energetic  şi protec ia mediului" cuprins în programul de 
guvernare. 
— prin Direc ia Utilit i Publice 

 Reabilitare - modernizare re ele termice primare Rahova Lot III, Ana Davila Academia 
Militar  Panduri C min CA1 - CP4 

 Proiectul prevede înlocuirea conductelor clasice existente cu conducte preizolate 
2Dn500mm pentru re eaua or şeneasc  dintre c minele CA1 şi CP4, şi a racordurilor aferente 
punctelor termice alimentate din acest tronson de re ea de termoficare, conducte prev zute cu fire 
de semnalizare, montate pe traseu existent şi nou proiectat. Lucr rile au inclus vanele cu ac ionare 
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electric  şi sistemele de monitorizare a parametrilor în c minele CA1 si CP4. Lungimea traseului 
realizat este de 930 m pentru re eaua or şeneasc  (2Dn 500) de 280 m pentru racorduri la PT (2 Dn 
50, 2Dn 125, 2Dn 200). 
 Din re eaua de termoficare or şeneasc  existent  2Dn500mm care face leg tur  între 
Magistrala V Groz veşti, Magistrala Uranus şi Magistrala II Vest, între c minele CA1 şi CP4, sunt 
alimentate cu agent termic primar urm toarele puncte termice: PT Paulescu, PT Academia Militar  
şi PTMFA. 
 Reabilitarea re elei între c minele CA1 - CP4 şi a racordurilor aferente este necesar  pentru 
asigurarea continuit ii în alimentarea cu energie termic  a consumatorilor din zon , în condi ii de 
siguran  şi la parametrii tehnici proiecta i. 
 Prin realizarea proiectului se va realiza reducerea pierderilor de c ldur  cu cca 3300 
Gcal/an, reducerea pierderilor de debit de cca 346 mc/an precum şi îmbun t irea aliment rii cu 
energie termic  a consumatorilor din zona deservit . Valoarea pl tit  pentru obiectivul de investi ii 
este de 8.828.219 lei, inclusiv TVA. 
 Lucr rile au fost finalizate, re eaua de termoficare fiind în prezent în stare de func ionare. 
 Urmeaz  a se organiza recep ia lucr rilor. 

 Reabilitare - modernizare re ele termice primare Rahova Lot II, Cotroceni, Ana Davila, 
Spitalul Municipal, C min CS8 - CPPI2 

 Proiectul prevede înlocuirea conductelor clasice existente 2 Dn 600mm (pe traseul CS8- 
CAI)/ 2 Dn 500 mm (pe traseul CA1-CPP12), pozate în canal prefabricat nevizitabil şi a 
racordurilor aferente punctelor termice alimentate din aceasta re ea de termoficare, cu conducte 
preizolate, prev zute cu fire de semnalizare, montate pe traseu existent şi nou proiectat. Lucr rile au 
inclus modernizarea c minelor CA1, CJ3, CPP12 şi realizarea sistemelor de monitorizare a 
parametrilor pentru c minele CJ3 si CPP12. 
 Lungimea traseului realizat este : 

- pentru re eaua primar  2Dn600 - lungime 375 m 
- pentru re eaua primar  2Dn500 - lungime 1230 m 
- pentru racorduri (laPT) 2Dn65, 2Dn80, 2Dn 100, 2Dn200 lungime - 720 m. 

 Reabilitarea re elei între c minele CS 8 - CPP 12 şi a racordurilor aferente este necesar  
pentru asigurarea continuit ii în alimentarea cu energie termic  a consumatorilor din zon , în 
condi ii de siguran  şi la parametrii tehnici proiecta i. 
 Prin realizarea proiectului se va realiza reducerea pierderilor de c ldura cu cca 6100 
Gcal/an, reducerea pierderilor de debit de cca 692 mc/an precum şi îmbun t irea aliment rii cu 
energie termic  a consumatorilor din zona deservit . Valoarea pl tit  pentru obiectivul de investi ii 
este de 11.072.408 lei, inclusiv TVA. 
 Lucr rile au fost finalizate, re eaua de termoficare fiind în prezent în stare de func ionare. 
 Urmeaz  a se organiza recep ia lucr rilor. 

 Reabilitare - modernizare re ele termice primare B-dul Liviu Rebreanu - B-dul 1 Decembrie 
1918 (C min CV7 - C min CG5) 

 Lucr rile pentru obiectivul de investi ie sunt realizate în baza Contractului de lucr ri nr. 
676/2012 încheiat între PMB şi Asocierea S.C. Sicor S.R.L. & S.C. Confort S.A. 
 Lucr rile obiectivului de investi ii au prev zut în principal: 
 - pe tronsonul de magistral  cuprins între c minele de termoficare: CV7 (B-dul Liviu 
Rebreanu intersectie cu B-dul Nicolae Grigorescu) - CG1 - CG2 - CG3 - CG3' - CG4 si CG5 (B-dul 
1 Decembrie 1918) înlocuirea conductelor clasice existente 2 Dn 800 mm cu conducte 2 Dn 600 
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mm preizolate, prev zute cu fire de semnalizare, montate pe traseu existent şi nou proiectat, 
lungimea total  a acestui tronson de magistral  fiind de cca. 1100 m; 
 - inlocuirea conductelor de termoficare ale racordurilor de la tronsonul de magistral  la 
punctele termice din zon  cu conducte din o el preizolate cu 2Dn 65-r300 mm pe traseele existente 
şi nou proiectate, racorduri situate pe tronsoanele: CG1 - PT4XA, CG2 - PT4X, CG2-PT1 Nuf rul, 
CG2 - PT2CV, CG3 - CB6, CG3' - CB5, CI - PT6X avand o lungime total  de cca. 3800 m; 
 - reabilitarea c minelor de termoficare existente, montarea unui sistem automatizat de 
supraveghere/semnalizare avarii. 
 Reabilitarea magistralei de termoficare (de la c minul CV7 la c minul CG5) şi a 
racordurilor adiacente s-a impus a se realiza datorit  vechimii şi st rii necorespunzatoare a acestor 
re ele, situa ie care a generat frecvente incidente în func ionare şi pierderi energetice prin sp rturi 
ale conductelor şi prin izola ia termic . Reabilitarea re elelor este necesar  pentru asigurarea 
continuit ii în alimentarea cu energie termic  a consumatorilor din zon  în condi ii de siguran  şi 
la parametrii tehnici proiecta i. 
 Solu iile moderne de reabilitare a re elelor de termoficare au fost prev zute în vederea 
creşterii duratei de func ionare, reducerii pierderilor de energie termic , reducerii pierderilor cu apa 
de adaos, reducerii cheltuielilor de intre inere şi repara ii. Valoarea aprobat  a obiectivului de 
investi ie este, conform HCGMB nr. 208/2009, de 24.366,00 mii lei. 
 Pana la data de 31.12.2015 valoarea decontat  în cadrul obiectivului de investi ie a fost de 
18.268,00 mii lei. 
 Termenul de finalizare al lucr rilor contractate pentru realizarea obiectivului de investi ie 
este 31.12.2016 
 Lucr rile realizate pân  la data prezentei au constat în principal din: 
 - inlocuirea re elelor de termoficare pe tronsonul de magistral  CV7-CG5 
 - inlocuirea re elelor de termoficare pe racordurile la magistrala de termoficare : CG3'- CB5, 
CG3-CB6, CG1- PT4XA, CG2-PT 4X 
 - montarea sistemului automatizat de supraveghere/semnalizare avarii. 
 Pana la data prezentei s-au realizat cca. 80% din lucr rile contractate. 
— prin Regia Autonom  de Distribu ie a Energiei Termice Bucureşti. 

 Reabilitarea sistemului de înc lzire centralizat  al municipiului Bucureşti (credit BERD)  
HCGMB 124/2003. 
 Grad de realizare: 91%. Termen finalizare: 2015.  

 Sistem dispecer de supraveghere şi conducere operativ  a sistemului de termoficare din 
municipiul Bucureşti. HCGMB 125/2000. 
 Grad de realizare: 60%. Termen finalizare: 2017. 

 Finalizarea modernizare a tuturor punctelor termice aflate în exploatarea RADET. HCGMB 
256/2003    

  Grad de realizare: 91%. Termen finalizare: 2020.        
 Dotarea consumatorilor racorda i la SC-uri cu module - sector 3. HCGMB 107/2006 

 Grad de realizare: 77%. Termen finalizare: 2016.  
 Modernizare alimentare cu caldur  a ansamblului de  locuin e Micro2 Dr.Taberei. HCGMB 

67/2007 
 Grad de realizare: 25%. Termen finalizare: 2016.  

 Modernizare CT Victoriei re ele termice aferente. HCGMB 168/2007    
 Grad de realizare: 72%. Termen finalizare: 2016.  
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 Dotarea consumatorilor racorda i la SC-uri cu module termice sectoarele 1,5,6. HCGMB 
210/2009             

 Grad de realizare: 99%. Termen finalizare: 2016.  
 Reabilitare-modernizare re ele termice primare Titan Lot I, Bd. Basarabia Bd. N.Grigorescu 

c min CM11-CV4. HCGMB 211/2009.             
 Grad de realizare: 100%. Termen finalizare: 2015.  

 Modernizare retele termice aferente Ansamblu de locuin e Avia iei. HCGMB 171/2007 
 Grad de realizare: 95%. Termen finalizare: 2016.  

 Eficientizarea alimentarii cu energie termic  a consumatorilor racorda i la CT 6 Bucureştii 
Noi. HCGMB 180/2009.             

 Grad de realizare: 17%. Termen finalizare: 2015.  
 Modernizare re ele termice primare Rahova. Lot II Cotroceni-Ana Davila -Spit. Municipal 

(camin CS8-CCPP12). HCGMB 212/2009.             
 Grad de realizare: 8%. Termen finalizare: 2016.  

 Modernizare retele termice primare Rahova. Lot III Ana Davila-Academia  Militar -Panduri  
(camin CA1-CP4). HCGMB 181/2009.             
 Grad de realizare: 10%. Termen finalizare: 2016.  

Prim ria sectorului 2 
 Derularea programului de reabilitare termic  a blocurilor de locuin e  

- Total blocuri aflate în reabilitare termic  -  366 blocuri: 
- pachetul 265 – 73 blocuri 
- pachetul 246 – 113 blocuri 
- pachetul 604 – 180  blocuri 

    Obiective: 
- îmbun t irea calit ii condi iilor de locuit 

Indicatori de performan  stabili i în func ie de obiectivele specifice: 
Num rul de blocuri reabilitate termic: 

      - Blocuri executate şi recep ionate din pachetul 265:    3 blocuri     Realizat: 1% 
      - Blocuri executate şi recep ionate din pachetul 245:    30 blocuri   Realizat: 12% 
      - Blocuri executate şi recep ionate din pachetul 604:    17 blocuri   Realizat: 3% 

Bugetul alocat pentru anul 2015 
- -Reabilitare termic  pachetul 265 blocuri – 1.081.589,30 lei - Buget local 50% 

Buget de Stat 50%  (din care 8 blocuri - 66% bugetul local, 34% M.D.R.A.P.) 
- -Reabilitare termic  pachet 245 blocuri – 6.747.489,51 lei  - 75% fonduri BEI şi 25% buget 

local 
- -Reabilitare termic  pachet 604 blocuri – 10.642.066,82 lei  100% buget local  

 
Dificult i   întâmpinate: 

- nerespectarea graficelor de execu ie; 

- confirmarea în mod repetat, de c tre dirigin ii de şantier, a unor cantit i de lucr ri care nu 
corespund situa iei din teren;  

- dep şirea termenelor de execu ie, situa ie în care s-au luat m suri de percepere a penalit ii 
contractuale 

 Continuarea programului de reabilitare termic - program III – 597 blocuri 
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Descriere: derularea licitatiei – „Reabilitare termic  a 587 de blocuri de locuinte de pe raza 
sectorului 2 al Mun. Bucuresti  

In acest sens Direc ia Achizi ii si Contracte Publice a desf urat achizi ia publica pentru 
încheierea contractelor de execu ia propriu zisa a lucr rilor de reabilitare termica. 

Achizi ia publica se desfasoara prin licita ia publica deschisa pentru 597 blocuri si este sub 
directa supraveghere a speciali tilor din cadrul ANAP al Ministerului de Finan e,  avându-se in 
vedere încheierea a 12 acorduri - cadru aferente a celor 12 loturi ce au fost luate in considerare. Pe 
baza acordurilor se încheie contractele subsecvente.  

Pana in prezent au fost definitivate si încheiate un num r de 9 acorduri cadru si 175 
contracte subsecvente, deci in propor ie de 29% s-a realizat.  

Obiective: 
- îmbun t irea calit ii condi iilor de locuit 

Indicatori de performan  stabili i în func ie de obiectivele specifice: 
Num rul de licitatii: 
- S-au atribuit 175 de contracte subsecvente 

Bugetul alocat pentru anul 2015 
  -Reabilitare termic  program III  597 blocuri – 62.956.000 lei - Buget local  

Propuneri pentru remedierea deficien elor 
- prevederea unor condi ii în contractele de consultan  tehnic  şi dirigen ie de şantier care s  

sanc ioneze atât dirigintele de şantier cât şi firma de consultan  tehnic  în cazul în care nu 
respect  clauzele contractuale         
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Generalit i  

Politica extern  a României trebuie s  fie o politic  de consens na ional pentru a-şi atinge 
obiectivele. Managementul integrat al politicii externe româneşti presupune conducerea institu iei 
diploma iei pe principii de rigoare, eficien , onestitate şi profesionalism, stabilitate şi continuitate 
în promovarea şi ap rarea intereselor na ionale. 
     Printre obiective de guvernare enumer m: 
    1. Concentrarea tuturor eforturilor de ac iune diplomatic  pentru protejarea şi promovarea 
intereselor na ionale ale României şi ale cet enilor ei din punct de vedere politic, de securitate, 
economic, social şi cultural 
    2. Ac iunea de politic  extern  va avea în vedere cu prioritate sus inerea obiectivului de 
modernizare şi reform  ale României şi creşterea profilului statului român pe plan european şi 
interna ional 
    3. Creşterea şi consolidarea profilului României în Uniunea European  şi NATO şi valorificarea 
cu mai mare eficacitate a beneficiilor care decurg din statutul României de membru al celor dou  
structuri 

 
Prim ria Municipiului Bucureşti 

 — prin Direc ia Afaceri Externe şi Protocol 
● Vizite bilaterale 
 Pe parcursul anului 2015, Serviciul Reprezentare Extern  a organizat urm toarele vizite 
bilaterale ale unor delega ii conduse de c tre Primarul General al Municipiului Bucure ti:  
 ○ Viena, Austria – Reuniune privind Strategia Regiunii Dun rene a Uniunii Europene (25-
27 ianuarie);  
 ○ Paris, Fran a – Întâlnire primari privind schimb rile climatice (24-27 martie); 
 ○ Viena, Austria – Întâlnire primari Uniunea European  (19-22 aprilie); 
 ○ Bruxelles, Belgia - Forumul CITIES „O agend  urban  pentru Europa” (1-3 iunie); 
 ○ New York, Statele Unite ale Americii -  Summit Primari (7-13 iunie); 
 ○ Milano, Italia – Ceremonie semnare Pactul Urban privind Politica Alimentar  de la 
Milano (14-16 octombrie). 
● Proiecte europene 
 În lunile iunie – iulie a fost încheiat proiectului european DELI (Diversitate în Economie i 
Integrare Local ). Bucure tiul e partener în acest proiect al turi de: Consiliul Europei, Cartagina, 
Dublin, Getxo, Munchen, Lisabona, Londra – Lewisham, Reggio Emilia, Rotterdam i Viena. 
 În luna noiembrie a fost aprobat  de c tre Consiliul General al Municipiului Bucure ti 
participarea Bucure tiului al turi de Consiliul Europei la un nou program intitulat „Ora e 
Interculturale”. Acest program reflect  realit ile cu care se confrunt  Europa în acest moment. 
Programul are în vedere urm toarele: 
 Crearea unui sim  de identitate pluralist , bazat pe mândria i aprecierea popula iei europene 
diverse i s  reduc  la minim tensiunile i conflictele etnice; 
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 Crearea unui model de guvernare care s  permit  tuturor membrilor comunit ii, indiferent 
de originea sau statutul lor, s  beneficieze de talentele, aptitudinile i leg turile lor cu pie ele în 
dezvoltare; 
 D rmarea barierelor dintre grupurile etnice, s  consolideze încrederea, asigurând astfel 
coeziune i solidaritate; 
 Punerea spa iului i serviciilor publice la dispozi ia tuturor, pentru a elimina cercul vicios 
s r cie >< excludere, excludere care converge cu segregarea etnic ; 
 Stimularea/promovarea persoanelor inovatoare în acest domeniu din institu iile publice i 
societatea civil , asigurându-se prin acestea c  strategiile încurajeaz  interac iunea intercultural ; 
Adoptarea unui discurs pozitiv i s  încurajeze o abordare echilibrat  a diversit ii, pentru a 
consolida percep ia public  pozitiv  asupra grupurilor de emigran i i minoritari. 
 Printre participan ii la acest program se num r : Amsterdam, Copenhaga, Dublin, Geneva, 
Limassol, Lisabona, Londra Lewisham, Oslo, Reggio Emilia, San Sebastian etc. 
● Cooperare/Promovare Interna ional  
 - prin întocmirea formalit ilor de încheiere a unei În elegeri de Cooperare  Bucure ti – 
Buenos Aires; 
 - prin ini ierea unui dialog privind o eventual  cooperare cu Teheran, Iran, ini iativ  ce a 
fost prezentat  Ministerului Afacerilor Extern  i care a primit un aviz favorabil, în limita 
atribu iilor Municipiului Bucure ti i a respect rii politicii interna ionale.   
 De asemenea, cu ocazia reuniunilor primarilor de la Paris (martie) i de la Viena (aprilie) au 
fost semnate: 
 ○ Declara ia de la Paris – Oportunitatea unei ac iuni de jos în sus în favoarea unei economii 
cu emisii reduse carbon; 
 ○ Declara ia de la Viena – O voce puternic  în Europa; 
 ○ Pactul Urban privind Politica Alimentar  de la Milano. 
 Pentru buna promovare a Municipiului Bucure ti, Serviciul Reprezentare Extern  a fost 
prezent cu stand propriu la Conferin a Interna ional  NEXTWORK „Forumul de Proiecte Europene 
2015” cu tema „S  cooper m pentru o noua rena tere european ”, organizat  în perioada 15-16 mai 
a.c., în parteneriat cu Universitatea din Bari, de c tre coala Na ional  de tiin e Politice i 
Administrative. De asemenea, Serviciul Reprezentare Extern  a prezentat în cadrul Conferin ei 
activitatea de cooperare interna ional  a Municipiului Bucure ti.  
 În perioada 14-16 iunie, o delega ie reprezentând ora ul Paris a efectuat o vizit  tehnic  la 
Bucure ti.  Scopul vizitei a fost acela de a reactiva cooperare dintre Bucure ti Paris, punându-se 
accent pe domenii precum: dezvoltarea urban  i serviciile de asisten  social . Partea francez  a 
manifestat un interes deosebit cu privire la zona Ferentari, astfel fiind prezen i la întâlniri i 
reprezentan ii Ministerului Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice, institu ie care se ocup  
de proiectul privind zona sus men ionat .  
 În perioada 5-6 noiembrie, o delega ie reprezentând Consiliul Europei, condus  de c tre dna 
Irena GUIDIKOVA, Manager Proiect Ora e Interculturale a efectuat o vizit  de documentare la 
Bucure ti în vederea aprob rii particip rii Municipiului Bucure ti la programul dezvoltat de c tre 
Consiliul Europei. 
 În data de 14 decembrie, o delega ie din Provincia vietnamez  Ben Tre a efectuat o vizit  de 
curtoazie la PMB, prilej cu care Primarul General a reiterat dorin a Municipiului Bucure ti de a 
înt ri cooperarea dintre Bucure ti i Hanoi care a fost ini iat  în anul 1999, prin încheierea unui 
Protocol de Prietenie i Cooperare.  
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Generalit i  
     Românii de peste hotare sunt parte integrant  a poporului şi a spiritualit ii române şi de 
aceea Guvernul României se angajeaz  s  intensifice comunicarea şi s  consolideze parteneriatele 
atât cu comunit ile românilor/vlahilor/aromânilor din rile vecine şi Balcani, cât şi cu românii 
care s-au stabilit temporar sau definitiv în str in tate. 
Obiectiv principal al guvern rii este promovarea activ  şi prioritar  a obiectivului de transformare a 
zonei proxime României, atât în Balcanii de Vest, dar mai ales în Est, într-o zon  democratic  de 
prosperitate şi securitate. În acest cadru, vom continua s  sus inem cu prioritate aspira iile de 
integrare european  ale Republicii Moldova. Totodat , vom ac iona pentru înt rirea cooper rii 
bilaterale cu statele din vecin tate şi vom ap ra şi promova activ drepturile persoanelor care apar in 
comunit ilor minorit ilor româneşti din statele din vecin tatea României în conformitate strict  cu 
standardele europene. 
     Acest program se concretizeaz  pe cinci direc ii prioritare de ac iune care vizeaz : ap rarea 
drepturilor şi libert ilor românilor, afirmarea identit ii culturale şi lingvistice, sus inerea 
procesului de integrare, apropierea de familiile din ar  şi promovarea imaginii şi intereselor 
românilor care tr iesc în afara hotarelor României. 
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Generalit i  
În ultimii ani, România a trecut prin experien a unei ajust ri fiscale de tip cantitativ, cu 

serioase implica ii sociale şi efecte reduse în planul relans rii economice. Realitatea economic  
arat  c  austeritatea bugetar  nu constituie, în sine, cheia problemelor economice, în absen a 
politicilor care s  faciliteze creşterea economic , crearea de locuri de munc  şi reducerea 
impactului social al ajust rii fiscale. 

Obiective fundamentale 
Un sistem european performant al finan elor publice - eficient, transparent, previzibil, care s  
conduc  la creşterea veniturilor bugetare prin l rgirea bazei de impozitare, şi nu prin creşterea 
poverii fiscale asupra economiei 
Asigurarea stabilit ii macroeconomice şi a sustenabilit ii datoriei publice, prin men inerea 
deficitului bugetar în trendul actual de consolidare fiscal 
Simplificarea sistemului de taxe şi crearea predictibilit ii într-un cadru fiscal-bugetar stimulativ 
pentru dezvoltarea mediului economic privat şi public 

 
Direc ia General  a Finan elor Publice a Municipiului Bucureşti 

 
CADRUL LEGISLATIV ÎN  BAZA C RUIA FUNC IONEAZ  DIREC IA GENERAL  
REGIONAL  A FINAN ELOR PUBLICE BUCUREŞTI 
 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2013 privind unele m suri pentru 
îmbun t irea şi reorganizarea activit ii Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale H.G. nr. 520/2013 privind organizarea şi 
func ionarea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  (A.N.A.F.), începând cu data de 01 august 
2013 s-a înfiin at Direc ia General  Regional  a Finan elor Publice Bucureşti (D.G.R.F.P.B.), prin 
transformarea Direc iei Generale a Finan elor Publice a Municipiului Bucureşti şi fuziunea prin 
absorb ie a Direc iei Generale a Finan elor Publice Ilfov şi a Direc iei pentru Accize şi Opera iuni 
Vamale a Municipiului Bucureşti şi a Jude ului Ilfov. În contextul celor men ionate mai sus, s-a 
aprobat structura organizatoric  a D.G.R.F.P.B., în baza O.P.A.N.A.F. nr. 1.104 / 01.08.2013, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare. 
De asemenea, în data de 25.11.2013, s-a aprobat structura organizatoric  a D.G.R.F.P.B., în baza 
O.P.A.N.A.F. nr. 3.619 / 2013, iar în cursul anului 2014, O.P.A.N.A.F. nr. 3.619 / 2013 este 
modificat şi completat prin O.P.A.N.A.F. nr. 1.825 / 2014, potrivit c ruia au loc modific ri 
organizatorice la nivelul aparatului propriu, Direc iei Regionale Vamale şi Administra iei Jude ene 
a Finan elor Publice Ilfov.  

În anul 2015, structura organizatorica a D.G.R.F.P.B. a fost modificat  şi aprobat   în baza 
O.PA.N.A.F. nr. 2753 / 30.10.2015. institu ia fiind organizat  pe activit i, astfel: 
-Activitatea de Colectare; 
-Activitatea de Inspec ie Fiscal ; 
-Activitatea Juridic ; 
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-Activitatea de Servicii Interne; 
-Activitatea de Trezorerie; 
-Activitatea Direc iei Regionale Vamale. 
Structurile organizatorice teritoriale la data de 31.12.2015 erau: 
-Administra ia Sectorului 1 a Finan elor Publice; 
-Administra ia Sectorului 2 a Finan elor Publice; 
-Administra ia Sectorului 3 a Finan elor Publice; 
-Administra ia Sectorului 4 a Finan elor Publice; 
-Administra ia Sectorului 5 a Finan elor Publice; 
-Administra ia Sectorului 6 a Finan elor Publice; 
-Administra ia Fiscal  pentru Contribuabili Mijlocii; 
-Administra ia Fiscal  pentru Contribuabili Nereziden i; 
-Administra ia Jude ean  a Finan elor Publice Ilfov; 
 
OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI INDICATORII DE PERFORMAN   
 D.G.R.F.P.B. este unitatea teritorial  a A.N.A.F., prin care se realizeaz , în mod unitar, 
strategia şi programul Guvernului în domeniul finan elor publice şi se aplic  politica fiscal  a 
statului, fiind coordonat  la nivel central de preşedintele A.N.A.F.                               
 Aceasta îşi desf şoar  activitatea în conformitate cu cadrul legal stabilit prin hot rârile 
Guvernului, ordinele, instruc iunile, preciz rile şi normele metodologice elaborate de A.N.A.F. şi 
Ministerul Finan elor Publice., asigurând prin structurile din subordine îndeplinirea obiectivelor 
strategice ce-i revin din Strategia A.N.A.F. pe termen mediu 2013 - 2017.   
Principiile care guverneaz  activitatea Direc iei Generale Regionale a Finan elor Publice Bucureşti 
sunt: 
eficien a şi stabilitatea activit ii de administrare fiscal , atât în rela ia cu contribuabilii, cât şi în 
activitatatea intern ; transparen a activit ii; tratamentul unitar şi nediscriminatoriu în aplicarea 
legisla iei fiscale şi vamale, cât şi în rela ia cu contribuabilii; modernizarea şi îmbun t irea 
performan elor institu iei, prin îmbun t irea sistemului actual de formare profesional , care s  
r spund  nevoilor reale de formare a personalului, precum şi performan a şi eficientizarea 
activit ii.  
 Indicatorii de performan  pe anul 2015 
 Sistemul indicatorilor de performan  reprezint  principalele repere ale activit ilor de baz  
ale D.G.R.F.P.B. care, împreun  cu indicatorii de calitate şi de eficien  ai activit ii, reflect  gradul 
de îndeplinire a angajamentelor asumate. 
 Indicatorii de performan  reprezint  un instrument operativ pentru func ia de conducere, 
atât pentru transpunerea în practic  a obiectivelor generale ale D.G.R.F.P.B, cât şi pentru asigurarea 
unui management pe baz  de obiective de performan . 
 Totodat , prin intermediul acestora se asigur  supravegherea şi coordonarea permanent  a 
func ion rii administra iei fiscale, prin perfec ionarea planific rii, înt rirea capacit ii de analiz  a 
nivelului de conformare voluntar  la plat  obliga iilor fiscale ale pl titorilor de impozite şi taxe, 
îmbun t t irea proceselor interne, dezvoltarea rela iilor institu ionale, îmbun t irea activit ii de 
resurse umane, asigurând o comunicare institu ional  credibil  şi responsabil . 
       Cei mai relevan i indicatori de performan , care influen eaz  obiectivul de activitate al 
D.G.R.F.P.B., respectiv creşterea eficien ei administr rii fiscale prin ridicarea gradului de 
colectare a veniturilor publice (date operative) sunt:  
F2a   “Gradul de realizare a programului de încas ri venituri bugetare (valori nete)”; 
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F3     “Gradul de încasare/stingere a arieratelor din executare silit  la persoane juridice”; 
F5  “Ponderea încas rilor realizate prin aplicarea m surilor de executare silit  în total  venituri 
încasate”; 
F6a   “Gradul de conformare voluntar  la plata obliga iilor fiscale (valoric)”; 
F7     “Gradul de depunere voluntar  a declara iilor fiscale, pe tipuri de impozite”; 
F10  “Rata de încasare a obliga iilor recuperabile stabilite suplimentar de activitatea de inspec ie 
fiscal , încasat  în 30 de zile, pentru persoane juridice”; 

Nr 
crt
. 

Activitate/Ac iune 
Termen 
realizare 

Indicatori de evaluare 
specifici 

Program 
ANAF - 
2015 

Indicator  
realizat 

1 

Realizarea 
programului de 
încas ri bugetare pe 
anul 2015 (f r  
vam ) 

Permanent 

Gradul de realizare a 
programului de încas ri 
venituri bugetare (valori 
nete) F2a 

100% 103,84 (%) 

2 

Reducerea 
volumului 
arieratelor din 
executare silit  la 
persoane juridice 

Permanent 
Gradul de încasare/stingere a 
arieratelor din executare la 
persoane juridice F3 

55% 32,62 (%) 

3 
Aplicarea m surilor 
de executare silit  

Permanent 

Ponderea încas rilor 
realizate prin aplicarea 
m surilor de executare silit  
în total  venituri încasate F5  

10,82% 6,12 (%) 

4 
Conformarea 
voluntar  la plata 
obliga iilor fiscale 

Permanent 
Gradul de conformare 
voluntar  la plata obliga iilor 
fiscale (valoric) F6a 

85% 79,09 (%) 

5 

Depunerea 
voluntar  a 
declara iilor fiscale, 
pe tipuri de 
impozite 

Permanent 

Gradul de depunere 
voluntar  a declara iilor 
fiscale, pe tipuri de impozite 
F7 

93% 92,94 (%) 

6 

Recuperarea 
obliga iilor stabilite 
suplimentar de 
activitatea de 
inspec ie fiscalâ 
pentru persoane 
juridice 

Permanent 

Rata de incasare a 
obliga iilor recuperabile 
stabilite suplimentar de 
activitatea de inspec ie 
fiscal , încasat  în 30 de 
zile, pentru persoane juridice 
(date din SIACF) F10 

- 2,37 (%) 

 
OBIECTIVELE DIREC IEI GENERALE REGIONALE A FINAN ELOR PUBLICE  
BUCUREŞTI   
Obiectivele generale şi specifice ale D.G.R.F.P.B. pe anul 2015, au fost stabilite în concordan  cu 
obiectivele prev zute în Strategia A.N.A.F.,  astfel:  

Obiective DGRFP in anul 2015 
Obiective conform strategiei ANAF  
pentru perioada 2013-2017 
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Creşterea eficien ei colect rii 
   Creşterea eficien ei şi dinamicii 

colect rii, concomitent cu reducerea 
costului unui leu colectat 

Îmbun t irea conform rii voluntare 
   Încurajarea conform rii voluntare, pentru 

asigurarea unei colect ri rapide, la 
costuri reduse 

Combaterea ferm  a evaziunii fiscale 
   Combaterea evaziunii fiscale, precum şi 

a oric ror altor forme de evitare a 
declar rii şi pl ii obliga iilor fiscale 

      
Obiectivele au avut în vedere în principal urm toarele inte: 

 realizarea programului de încas ri a veniturilor bugetare, program stabilit de 
A.N.A.F.; 

 îmbun t irea conform rii voluntare, concretizat  în creşterea gradului de 
conformare la declararea şi plata obliga iilor bugetare; 

 creşterea eficien ei şi dinamicii colect rii prin îmbun t irea standardelor de calitate 
a serviciilor oferite contribuabililor; 

 creşterea gradului de recuperare a crean elor la bugetul general consolidat, prin 
creşterea eficien ei managementului de administrare şi organizare a activit ii de 
executare silit ; 

 combaterea ferm  a evaziunii fiscale, prin eficientizarea activit ii de  inspec ie 
fiscal , aplicarea de proceduri moderne de control, dezvoltarea analizei de risc şi 
îmbun t irea schimbului de informa ii; 

 înt rirea controlului vamal, prin creşterea eficien ei ac iunilor întreprinse; 
 îmbun t irea activit ilor interne ale structurilor care asigur  asisten a şi îndrumarea 

contribuabililor şi dezvoltarea canalelor de interac iune informatic  cu aceştia;  
 dezvoltarea managementului resurselor umane şi a activit ii de preg tire 

profesional  a func ionarilor din administra ia fiscal ; 
 transpunerea la nivelul aparatului propriu, a m surilor dispuse de A.N.A.F. cu privire 

la standardele de management sau control intern şi la îmbun t irea comunic rii 
interne şi externe; 

 eficientizarea activit ii de reprezentare a intereselor statului în fa a instan elor de 
judecat  în litigiile legate de activitatea D.G.R.F.P.B.; 

 creşterea operativit ii în solu ionarea contesta iilor formulate de contribuabili. 
Unul dintre obiectivele prioritare, inclus în Strategia fiscal - bugetar  pentru perioada 2013 

- 2015 şi în Programul Legislativ al Guvernului României pentru perioada 2013 - 2016, a fost 
modernizarea legisla iei fiscale, proces complex, care a impus rescrierea Codului fiscal, a 
Normelor metodologice de aplicare a acestuia şi a Codului de procedur  fiscal . Astfel, începând 
cu anul 2016, au intrat în vigoare noile acte normative, respectiv: Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedur  fiscal ; Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Hot rârea Guvernului nr. 
1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 ACTIVITATEA DESF ŞURAT  ŞI PRINCIPALELE REALIZ RI PE ANUL 2015   
Activitatea de colectare a veniturilor statului 
a) Venituri realizate în anul 2015 (date operative), comparativ cu veniturile realizate în anul 
2014: 
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 Structura 

Realiz ri în anul 
2014 
(milioane lei) 

Realiz ri în anul 
2015 (milioane lei) 

Evolu ie 2015/2014 

0 1 2 3=2-1 
D.G.R.F.P.B. 30.513,80 36.269,20 5.755,40 
VAM  2.325,67 2.741,70 416,03 
TOTAL D.G.R.F.P.B. 32.839,47 39.010,90 6.171,43 

 
Veniturile realizate în anul 2015, exclusiv vam , au fost de 36.269.20 milioane lei fa  de 

30.513,80 milioane lei în anul 2014, rezultând o creştere cu 5.755,40 milioane lei. 
b) Gradul de realizare a programului de încas ri pe anul 2015 (date operative): 

Rezultatul activit ii de colectare s-a concretizat prin realizarea programului de încas ri total 
stabilit de ANAF pentru anul 2015, gradul de realizare înregistrat la nivelul DGRFPB (inclusiv 
vam ) fiind de 103,73%.  

Gradul de realizare a programului de încas ri la nivelul municipiului Bucureşti, inclusiv 
VAM ,  se prezint  astfel : 

STRUCTURA 
PLAN 
ANUL 
2015 

REALIZA
RI ANUL 
2015 

GRAD 
REALIZA
RE 

AS 1 FP 5.796,52 5.545,72 95,67% 
AS 2 FP 2.655,31 2.533,38 95,41% 
AS 3 FP 3.163,07 3.240,37 102,44% 
AS 4 FP 1.750,51 1.809,33 103,36% 
AS 5 FP 2.221,20 2.731,56 122,98% 
AS 6 FP 4.186,41 4.038,90 96,48% 
AFP CM 10.733,38 11.864,81 110,54% 
NEREZIDEN
I 

568,93 841,19 147,85% 

ILFOV 3.852,48 3.663,94 95,11% 
TOTAL 34.927,81 36.269,20 103,84% 
VAM  2.681,15 2.741,70 102,26% 
TOTAL 37.608,96 39.010,90 103,73% 

 
 

 Structura pe bugete a veniturilor incasate in anul 2015, la nivelul municipiului Bucureşti 
este urm toarea : 

Venituri Anul 2015 

TOTAL BGC, administrat de 36.269,24 
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A.N.A.F. (exclusiv incas ri în vama)

Buget de stat, din care:  24.250,08 

-Impozit pe profit; 2.478,72 
-Impozit pe venit; 6.063,58
-TVA (exclusiv încas ri pentru 
importurile de bunuri) 

11.219,73 

- Accize (exclusiv încas ri în vam ); 95,10 
- Rest venituri(exclusiv încas ri în 
vam ); 

4.393,17 

Bugetul Fondului Na ional Unic de 
Asigur ri de S n tate 

4.190,07 

Bugetul asigur rilor sociale de stat 7.534,70 
Bugetul asigur rilor pentru somaj 294,39 

 
c) Analiza arieratelor bugetare 

         Arieratele r mase de recuperat, aflate în sold la 31.12.2015, de la persoane juridice, au fost 
de 6.770,74 milioane lei, din care arierate certe de 3.204,47 milioane lei. 

                                                                                                                                                                                   
            mil. lei 

STRUCT
URA 

 AN 2014  
( col.22 ) 

ARIERATE       
CERTE  LA  
31 
DECEMBRIE 
2014 

 AN 2015  
( col.22 ) 

ARIERATE    
CERTE  LA 
31 
DECEMBRI
E 2015 

An  
2015  
fa  de  
An 
2014 

An 2015  
fa  de  
An 2014 
Arierate 
certe 

EVOLU
IE 

col.22        
% 

EVOLU I
E 
ARIERAT
E CERTE  
% 

(col.22)
0 1 2 3 4 5=3-1 6=4-2 7=5/1 8=6/2 

DGRFPB 5.697,81 2.815,78 6.770,74 3.204,47 
1.072,9
3 

388,69 18,83% 13,80% 

 
Reducerea arieratelor constituie obiectivul prioritar al organelor fiscale, care au acordat o 

aten ie sporit  analizei acestora, în ordinea descresc toare a sumelor datorate, astfel încât arieratele 
din eviden a fiscal  s  fie în concordan  cu starea de fapt fiscal  a contribuabililor.  

Arieratele totale şi certe au înregistrat o creştere, datorat  în principal urm toarelor cauze: 
- sumelor stabilite prin Deciziile de impunere, ca urmare a inspec iei fiscale efectuate în 

anul 2015; 
- obliga iilor fiscale restante în curs de solu ionare, ca urmare a cererilor de eşalonare 

depuse, precum şi evolu ia stocului de DNOR, nesolu ionate la 31.12.2015; 
-  obliga iile societ ilor sosite prin transfer ( ar  şi DGAMC); 
-  confirmarea pe baz  a deciziilor de calcul accesorii, exigibile în 2015.                                  

d) M surile şi rezultatele ac iunilor de executare silit  (date operative): 
 Recuperarea crean elor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea 
modalit ilor de executare silit  în anul 2015 se prezint  structural astfel                                                                

      - lei - 
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Structura 

Total incasari 
din executare 
silita ( din 
care:) 

Soma ii 

Popriri 
asupra 
disponibilit
ilor din 

conturi 
bancare 

Popriri pe 
venituri 
(la ter ) 

Valorific
ri 
sechestre 
mobile 

Valorific ri 
bunuri 
imobile 
indisponibiliz
ate 

0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 
TOTAL 
D.G.R.F.P.B 2.300.285.923 1.424.577.325 819.288.744 49.329.278 930.877 6.159.699 

                                                            
 În vederea creşterii eficien ei şi dinamicii colect rii şi a gradului de recuperare a crean elor 
bugetului general consolidat şi implicit, reducerea volumului arieratelor bugetare r mase de 
recuperat, prin aplicarea modalit ilor de executare silit , s-au întreprins urm toarele m suri: 

 organizarea eficient  a colect rii, bazat  pe stabilirea şi analizarea motivelor care determin  
un randament sc zut al formelor de executare silit ; 

 orientarea ac iunilor de impulsionare a colect rii c tre instituirea de popriri asupra ter ilor, 
instituirea şi valorificarea sechestrelor, instituirea m surilor asigur torii dispuse de organele 
de control, individualizarea crean elor şi valorificarea sechestrelor asigur torii, identificarea 
mecanismului de decontare, în condi iile în care contribuabilii func ioneaz  şi nu deruleaz  
opera iuni de încas ri şi pl i prin conturile bancare.   

 Rezultatele activit ii de inspec ie fiscal  pe anul 2015 
 Inspec ie fiscal  - persoane juridice şi persoane fizice 
 Num r ac iuni de inspec ie realizate:      1.401 
 Sume suplimentare atrase pe total şi pe categorii de venituri (debite):1.876.832,67 mii lei, din 

care: 
 impozit pe profit:                  478.945,97 mii 

lei 
 venituri microîntreprinderi:       3.826,93 mii lei 
 taxa pe valoare ad ugat :         1.357.605,74 mii lei 
 impozit de natur  salarial :              6.438,51 mii lei 
 impozit nereziden i:               1.288,13 mii lei 
 impozit dividende:               2.511,11 mii lei 
 CAS:                 13.929,06 mii lei 
 Şomaj+s n tate:                                     6.608,07 mii lei 
 alte impozite:                 2.764,83 mii lei 
 impozit pe venit:                           2.914,29 mii lei 
 accize                            0,04 mii lei 

 Sume suplimentare stabilite drept accesorii:           864.457,08 mii lei 
 valoarea amenzilor aplicate:                          1.873,35 mii lei 
 num r contribuabili propuşi a fi declara i inactivi:           116 
 num r deconturi negative de TVA solu ionate ca urmare a controalelor fiscale efectuate:  

                        1.568 
 TVA solicitat :            1.264.576,05 mii lei 

 TVA aprobat :            947.862,16 mii lei 
 TVA respins :             316.713,89 mii lei 
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Rezultatele activit ii vamale  
           Începand cu data de 01.08.2013, urmare reorganiz rii A.N.A.F, a avut loc fuziunea prin 
absorb ie a Direc iei pentru Accize şi Opera iuni Vamale a Municipiului Bucureşti şi a jude ului 
Ilfov, de c tre Direc ia General  Regional  a Finan elor Publice Bucureşti. 
 Astfel, atribu iile în domeniul vamal sunt realizate de Direc ia Regional  Vamal , ca 
structur  func ional , în cadrul structurii organizatorice a D.G.R.F.P.B.  
 În îndeplinirea obiectivelor specifice, Direc ia Regional  Vamal  a avut în vedere 
obiectivele prev zute în Planul na ional anual de ac iuni şi control, respectiv dezvoltarea capacit ii 
de combatere a fraudelor din domeniul vamal şi fiscal cu produse accizabile, prin desf şurarea de 
ac iuni proprii de supraveghere şi control, precum şi în cooperare cu celelalte institu ii cu atribu ii 
în sfera combaterii evaziunii fiscale şi a contrabandei. 

  
Ridicarea nivelului de calitate a serviciilor fa  de contribuabili în anul 2015 
 Obiectivele specifice şi liniile de ac iune avute în vedere pentru creşterea nivelului de 
calitate a serviciilor oferite contribuabililor sunt în concordan  cu viziunea, misiunea şi principiile 
prev zute în Strategia A.N.A.F. privind serviciile oferite contribuabililor 2013-2017.  
 În prezent, activitatea este desf şurat  de structuri specializate în cadrul aparatului central al 
A.N.A.F., D.G.R.F.P.B. şi în cadrul structurilor teritoriale.  
 Acordarea de îndrumare şi asisten  a contribuabililor în domeniul fiscal are scopul de a 
sprijini contribuabilii în vederea în elegerii obliga iilor fiscale ce le revin şi facilitarea îndeplinirii 
acestora . 

Activit ile desf şurate cu publicul prin structurile de asisten  contribuabili din cadrul 
D.G.R.F.P.B. şi unit ilor subordonate, în anul 2015, s-au concretizat prin: 

 solutionarea unui num r de  3.519 adrese; 
 transmiterea prin e-mail  a unui num r de 4.509 de r spunsuri; 
 pentru creşterea calit ii serviciilor oferite contribuabililor, în scopul conform rii 

voluntare atât la declararea, cât şi la plata obliga iilor fiscale, în anul 2015 au fost 
organizate 72 de întâlniri cu contribuabilii. Acestea au vizat prezentarea modific rilor 
legislative în domeniul fiscal, precum şi dezbaterea eventualelor probleme ap rute în 
rela ia organ fiscal – contribuabil, în scopul evit rii în viitor a disfunc ionalit ilor; 

 a fost editat/distribuit/afişat la locuri vizibile sau pe site-ul D.G.R.F.P.B., un num r de  
20.099 de materiale informative / flyere, broşuri, postere, roll-up-uri. 

 De asemenea, în anul 2015, a fost implementat  activitatea de comunicare prin mijloace 
electronice de transmitere la distan  între A.N.A.F. şi persoanele fizice, prin accesarea noului 
serviciu „Spa iul privat virtual” (SPV), astfel: 

 popularizarea şi informarea operativ  a contribuabililor cu privire la noul Serviciu 
„Spa iul Privat Virtual” prin: 

                                - întâlniri de lucru periodice cu personalul implicat; 
                                - afişarea de postere, pliante, roll-up-uri la sediul fiec rei unit i fiscale;  
                               - distribuirea de flyere şi broşuri contribuabililor cu care func ionarii  publici au 
interac ionat. 

 preg tirea profesional  a personalului implicat, în cadrul întâlnirilor de lucru 
periodice desf şurate în acest sens;  

 cooptarea func ionarilor publici tineri pentru promovarea Spa iului Privat Virtual. 
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În vederea implement rii unei strategii bugetare complexe de consolidare fiscal , precum şi de 
eficientizare a sistemului de colectare a veniturilor bugetare, la nivelul A.N.A.F., prin Serviciul de 
comunicare, rela ii publice şi mass-media a fost gestionat proiectul “Dezvoltarea unui parteneriat 
viabil între Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  şi beneficiarii direc i ai serviciilor 
furnizate de acesta - premis  a eficientiz rii sistemului de colectare a veniturilor publice”, 
(program cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Dezvoltarea 
Capacit ii Administrative – PODCA); Astfel, în cursul anului 2015, sub sloganul "România 
func ioneaz  cu taxele tale", s-a desf şurat la nivel na ional o ampl  campanie de conştientizare 
şi educare fiscal  a contribuabililor, simultan în presa scris , audio, online şi tv. 

Conform monitoriz rii realizate de Biroul de pres  şi rela ii publice din cadrul 
D.G.R.F.P.B., în anul 2015 s-au înregistrat: 

 152 referiri în mass-media la adresa D.G.R.F.P.B. şi a structurilor subordonate - articole 
în presa scris  local  şi ştiri în presa audio/video local ; 

 59 de solicit ri formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile 
de interes public; 

 777 de peti ii adresate de cet eni D.G.R.F.P.B. şi structurilor subordonate în baza O.G. 
nr. 27 / 2002 privind reglementarea activit ii de solu ionare a peti iilor. 

Totodat , la sediul D.G.R.F.P.B. şi al organelor fiscale subordonate func ioneaz  cutiile de 
sugestii şi reclama ii, care stau la dispozi ia contribuabililor, în vederea sesiz rii eventualelor 
disfunc ionalit i sesizate în activitatea desf şurat  de institu ia noastr .  
 Îmbun t irea serviciilor adresate contribuabililor şi a comunic rii institu ionale - 
component  a proiectului de modernizare a administra iei fiscale, se bazeaz  pe o nou  rela ie 
cet ean - func ionar. În acest sens, A.N.A.F. a elaborat Carta de comunicare extern  - ca element 
major în politica administra iei fiscale, întrucât aceasta vizeaz  îmbun t irea civismului fiscal şi 
instituie un cadru unitar al rela iilor cu contribuabilii, respectiv: 

1. Angajamentele A.N.A.F. în materie de comunicare extern , prin unit ile teritoriale, 
au în vedere respectarea urm toarelor principii: 

 
 informarea gratuit  pentru to i contribuabilii; 
 transparen ; 
 calitatea informa iilor transmise contribuabililor; 
 respect şi considera ie; 
 adaptarea administra iei fiscale la cerin ele contribuabililor. 

 
2. Mijloacele de îmbun t ire a comunic rii externe au vizat facilitarea rela iei dintre 
contribuabili şi organele fiscale, atât prin servicii oferite la distan  şi telefonic, cât şi 
prin alte servicii oferite contribuabililor, respectiv: 

 
 îmbun t irea interac iunii de tip „front-office” (ghişeu  unic) pentru rela ia cu 

contribuabilii/centre pentru primiri/audien e, astfel încât deservirea 
contribuabililor la sediul unit ilor fiscale s  fie realizat  în condi ii optime; 

Dezvoltarea colabor rii interinstitu ionale 
Rela ii cu Prefectura  
Participarea la activitatea Comisiilor de dialog social are caracter consultativ şi vizeaz  

consultarea partenerilor sociali asupra ini iativelor legislative sau de alt  natur , cu caracter 
economico-social, din domeniul de activitate al Ministerului Finan elor Publice, care s  permit  o 
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informare permanent  asupra nevoilor acestora şi s  faciliteze rezolvarea revendic rilor şi a 
problemelor ridicate, care sunt de domeniul de activitate al ministerului, precum şi privind alte 
probleme din sfera de activitate a ministerului, asupra c rora partenerii sociali convin s  discute. 

Participarea la Colegiul Prefectural, în calitate de membru, priveşte armonizarea activit ii 
serviciilor publice deconcentrate care au sediul în municipiul Bucureşti, precum şi implementarea 
programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de ac iune ale Guvernului la nivelul acestuia. 
 Rela ii cu Prim riile 

În rela ia cu prim riile, Direc ia General  Regional  a Finan elor Publice Bucureşti: 
 acord  asisten  tehnic  şi coordoneaz  activit ile de elaborare a bugetelor locale; 
 repartizeaz  sumele defalcate din TVA pe unit i administrativ-teritoriale; 
 repartizeaz  sumele defalcate din impozitul pe venit; 
 asigur  evaluarea activit ii de audit intern desf şurat  în cadrul prim riilor capitalei.  

 PROPUNERI PRIVIND M SURILE ÎNTREPRINSE PENTRU ÎMBUN T IREA 
ACTIVIT II INSTITU IEI 

În vederea îmbun t irii activit ii D.G.R.F.P.B., în anul 2016 avem în vedere urm toarele: 
 continuarea monitoriz rii stadiului de realizare a programului de încas ri a veniturilor 

bugetare şi de implicare a tuturor salaria ilor în ac iunea de colectare a veniturilor la 
bugetul general consolidat; 

 continuarea ac iunilor de impulsionare a colect rii c tre instituirea de popriri asupra 
ter ilor, instituirea şi valorificarea sechestrelor, instituirea m surilor asigur torii dispuse 
de organele de control, individualizarea crean elor şi valorificarea sechestrelor 
asigur torii, identificarea mecanismului de decontare, în condi iile în care contribuabilii 
func ioneaz  şi nu deruleaz  opera iuni de încas ri şi pl i prin conturile bancare.   

 eficientizarea activit ii de inspec ie fiscal , prin îmbun t irea accesului şi schimbului 
de informa ii în ac iunile întreprinse pentru combaterea evaziunii fiscale, precum şi 
implementarea unui sistem modern de management al riscurilor 

  se vor continua m surile privind aplicarea unor politici publice de creştere a încrederii 
în administra ia fiscal , bazate  pe standarde de calitate pentru serviciile publice, care s  
conduc  atât la creşterea eficien ei şi eficacit ii activit ii func ionarilor publici, cât şi la 
creşterea gradului de satisfac ie a contribuabililor şi a mass-media fa  de serviciile 
publice, prin: 
      -  asigurarea unui flux informa ional util şi eficient, atât între organele fiscale, cât şi 
între compartimentele din cadrul fiec rui organ fiscal;  
      -  înt rirea rolului şi consolidarea structurilor implicate în rela ia cu publicul, astfel 
încât acestea s  fie o adev rat  interfa  structural , atât între organele fiscale, cât şi în 
cadrul fiec rui organ fiscal.  

 înt rirea controlului vamal, prin creşterea eficien ei activit ilor şi ac iunilor efectuate;  
 extinderea comunic rii în rela ia cu contribuabilul, prin tehnici manageriale moderne, 

eficiente, transparente şi previzibile şi dezvoltarea canalelor de interac iune informatic  
cu aceştia, astfel încât s  stimuleze mediul de afaceri, investi iile şi ini iativa 
antreprenorial ; 

 orientarea managementului resurselor umane spre îmbun t irea sistemului actual de 
formare profesional , bazat pe implementarea standardelor de calitate pentru serviciile 
publice furnizate contribuabililor şi optimizarea proceselor de activitate; 
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 identificarea de noi solu ii pentru îmbun t irea colabor rii interinstitutionale, cu toate 
institu iile abilitate în ac iunile de încasare a veniturilor bugetare, în folos reciproc, al 
comunit ii de afaceri şi al cet enilor municipiului Bucureşti şi jude ului Ilfov; 

     dezvoltarea cooper rii interinstitu ionale şi administrative, atât pe plan intern, cât şi cu 
statele membre ale Uniunii Europene, pentru a combate frauda fiscal  şi pentru a asigura 
asisten a reciproc  la recuperarea crean elor fiscale; 

 Totodat , se afl  în derulare Proiectul de Modernizare a Administra iei Fiscale din 
România (RAMP), ale c rui obiective şi componente sunt urm toarele: 

a) Obiectivele de dezvoltare ale Proiectului:  
 creşterea eficien ei şi eficacit ii în procesul de colectare a impozitelor şi 

contribu iilor sociale;  
 îmbun t irea conform rii voluntare;  
 reducerea poverii asupra contribuabililor pentru asigurarea conform rii.  
b)  Componentele Proiectului sunt: 

 dezvoltarea capacit ii institu ionale; 
 creşterea eficacit ii şi eficien ei opera ionale; 
 îmbun t irea serviciilor adresate contribuabililor şi a comunic rii institu ionale. 

 
 

Venituri 
S1 

Total, din care: in luna 

Anul 2014 Anul 2015 
%  
2015/2014 

TOTAL BGC, administrat 
de A.N.A.F. ############### ############### 70.03% 
Buget de stat, din care: 
(exclusiv incas ri in vama), 
din care : ############### ############### 46.79% 

-Impozit pe profit; ############### ############### 119.21% 

-Impozit pe venit; ############### ############### 11.99% 
-TVA (exclusiv incas ri 
pentru importurile de bunuri) ############### 127,497.00 0.00% 
- Accize (exclusiv incas ri in 
vam ); 2,291.00 13.00 0.57% 
- Rest venituri(exclusiv 
incas ri in vam ); ############### ############### 120.34% 
Bugetul Fondului Na ional 
Unic de Asigur ri de 
S n tate ############### 8.8489E+16 0.00% 

Bugetul asigur rilor sociale 
de stat 126,271.00 1,293.00 ########### 

Bugetul asigur rilor pentru 
somaj ############### ############### 117.05% 
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Venituri 
S3 

Total, din care: in luna 

Anul 2014 Anul 2015 
%  
2015/2014 

TOTAL BGC, administrat 
de A.N.A.F. ############### ############### 103.51% 
Buget de stat, din care: 
(exclusiv incas ri in vama), 
din care : ############### ############### 148.45% 

-Impozit pe profit; 14,718,159.00 ############### ########### 

-Impozit pe venit; ############### ############### 124.01% 
-TVA (exclusiv incas ri 
pentru importurile de bunuri) ############### ############### 162.25% 

- Accize (exclusiv incas ri in ############### ############### 36.11% 

Venituri 
S2 

Total, din care: in luna 

Anul 2014 Anul 2015 
%  
2015/2014 

TOTAL BGC, 
administrat de A.N.A.F. #VALUE! ############### #VALUE! 
Buget de stat, din care: 
(exclusiv incas ri in 
vama), din care : #VALUE! ############### #VALUE! 

-Impozit pe profit; 12,603.00 16,594.00 132% 

-Impozit pe venit; ############### ############### 143% 
-TVA (exclusiv incas ri 
pentru importurile de 
bunuri) ############### ############### 176% 
- Accize (exclusiv incas ri 
in vam ); 0,55000000000000004 504.00 #VALUE! 

- Rest venituri(exclusiv 
incas ri in vam ); ############### 9,425.00 000% 
Bugetul Fondului 
Na ional Unic de 
Asigur ri de S n tate 28,481.00 35,963.00 126% 

Bugetul asigur rilor 
sociale de stat 68,725.00 75,688.00 110% 

Bugetul asigur rilor 
pentru somaj ############### ############### 130% 
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vam ); 

- Rest venituri(exclusiv 
incas ri in vam ); 11,129,634.00 ############### ########### 
Bugetul Fondului Na ional 
Unic de Asigur ri de 
S n tate ############### ############### 113.75% 

Bugetul asigur rilor sociale 
de stat ############### 73,187.00 0.00% 

Bugetul asigur rilor pentru 
somaj ############### ############### 121.11% 

 
 

Venituri 
S4 

Total, din care: in luna 

Anul 2014 Anul 2015 
%  
2015/2014 

TOTAL BGC, 
administrat de A.N.A.F. ############### #VALUE! #VALUE! 
Buget de stat, din care: 
(exclusiv incas ri in 
vama), din care : ############### #VALUE! #VALUE! 

-Impozit pe profit; ############### ############### 137.41% 

-Impozit pe venit; 447,947.00 ############### ########### 
-TVA (exclusiv incas ri 
pentru importurile de 
bunuri) ############### ############### 123.65% 
- Accize (exclusiv incas ri 
in vam ); ############### 0,42599999999999999 #VALUE! 
- Rest venituri(exclusiv 
incas ri in vam ); 59,622.00 ############### ########### 
Bugetul Fondului 
Na ional Unic de 
Asigur ri de S n tate ############### ############### 111.91% 
Bugetul asigur rilor 
sociale de stat 449,471.00 ############### ########### 
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Bugetul asigur rilor 
pentru somaj 1,424.00 1,666.00 116.99% 

 
 

Venituri 
S5 

Total, din care: in luna 

Anul 2014 Anul 2015 
%  
2015/2014 

TOTAL BGC, administrat de 
A.N.A.F. ############### ############### 073% 
Buget de stat, din care: 
(exclusiv incas ri in vama), 
din care : ############### ############### 069% 

-Impozit pe profit; ############### ############### 141% 

-Impozit pe venit; ############### 46,831.00 000% 
-TVA (exclusiv incas ri pentru 
importurile de bunuri) ############### 34,356.00 000% 
- Accize (exclusiv incas ri in 
vam ); ############### ############### 031% 
- Rest venituri(exclusiv incas ri 
in vam ); ############### ############### 137% 
Bugetul Fondului Na ional 
Unic de Asigur ri de S n tate ############### ############### 110% 
Bugetul asigur rilor sociale 
de stat ############### ############### 089% 

Bugetul asigur rilor pentru 
somaj ############### 2,323.00 000% 

 
 

Venituri 
S6 

Total, din care: in luna 

Anul 2014 Anul 2015 
%  
2015/2014 

TOTAL BGC, administrat 
de A.N.A.F. ############### ############### 164.46% 
Buget de stat, din care: 
(exclusiv incas ri in vama), 
din care : ############### ############### 98.29% 

-Impozit pe profit; ############### ############### 15.34% 

-Impozit pe venit; ############### ############### 112.18% 



221 
 

-TVA (exclusiv incas ri 
pentru importurile de bunuri) 25,138.00 ############### ########### 
- Accize (exclusiv incas ri in 
vam ); 13.00 22.00 169.23% 
- Rest venituri(exclusiv 
incas ri in vam ); 168,075.00 ############### ########### 
Bugetul Fondului Na ional 
Unic de Asigur ri de 
S n tate 31,881.00 ############### ########### 
Bugetul asigur rilor sociale 
de stat 51,137.00 ############### ########### 

Bugetul asigur rilor pentru 
somaj ############### ############### 126.06% 

 
 
 
 

Venituri 
Total, din care: in luna 

Anul 2014 Anul 2015 
%  
2015/2014 

TOTAL BGC, administrat 
de A.N.A.F. ############### ############### 25.85% 
Buget de stat, din care: 
(exclusiv incas ri in vama), 
din care : ############### ############### 41.14% 

-Impozit pe profit; ############### ############### 12.70% 

-Impozit pe venit; ############### 147,952.00 0.00% 
-TVA (exclusiv incas ri 
pentru importurile de bunuri) ############### 527,696.00 0.00% 
- Accize (exclusiv incas ri in 
vam ); ############### ############### 71.48% 
- Rest venituri(exclusiv 
incas ri in vam ); 242.00 ############### ########### 
Bugetul Fondului Na ional 
Unic de Asigur ri de 
S n tate ############### ############### 11.33% 
Bugetul asigur rilor sociale 
de stat ############### 223,571.00 0.00% 

Bugetul asigur rilor pentru 
somaj ############### ############### 11.35% 

 
Venituri Total, din care: in luna 



222 
 

Anul 2014 Anul 2015 
%  
2015/2014 

TOTAL BGC, 
administrat de 
A.N.A.F. #VALUE! #VALUE! #VALUE! 
Buget de stat, din 
care: (exclusiv incas ri 
in vama), din care : ############### #VALUE! #VALUE! 

-Impozit pe profit; 0.00 0.00 #DIV/0! 

-Impozit pe venit; 0.00 0.00 #DIV/0! 
-TVA (exclusiv incas ri 
pentru importurile de 
bunuri) ############### ############### 114% 
- Accize (exclusiv 
incas ri in vam ); 0.00 0.00 #DIV/0! 
- Rest venituri(exclusiv 
incas ri in vam ); 16.00 0,14000000000000001 #VALUE! 
Bugetul Fondului 
Na ional Unic de 
Asigur ri de S n tate ############### ############### 122% 

Bugetul asigur rilor 
sociale de stat ############### ############### 112% 

Bugetul asigur rilor 
pentru somaj 0,65000000000000002 0,80000000000000004 #VALUE! 

 
 
 

Venituri 
Total, din care: in luna 

Anul 2014 Anul 2015 
%  
2015/2014 

TOTAL BGC, administrat de 
A.N.A.F. #VALUE! #VALUE! #VALUE! 
Buget de stat, din care: 
(exclusiv incas ri in vama), 
din care : #VALUE! #VALUE! #VALUE! 

-Impozit pe profit; ############### ############### 71.97% 

-Impozit pe venit; ############### ############### 85.06% 
-TVA (exclusiv incas ri pentru 
importurile de bunuri) ############### ############### 93.88% 
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- Accize (exclusiv incas ri in 
vam ); #VALUE! #VALUE! #VALUE! 
- Rest venituri(exclusiv incas ri 
in vam ); ############### #VALUE! #VALUE! 
Bugetul Fondului Na ional 
Unic de Asigur ri de S n tate ############### ############### 94.84% 
Bugetul asigur rilor sociale 
de stat ############### ############### 101.85% 

Bugetul asigur rilor pentru 
somaj #VALUE! #VALUE! #VALUE! 

 
 
 

Venituri 
Total, din care: in luna 

Anul 2014 Anul 2015 
%  
2015/2014 

TOTAL BGC, administrat de 
A.N.A.F. #VALUE! #VALUE! #VALUE! 
Buget de stat, din care: 
(exclusiv incas ri in vama), din 
care : #VALUE! #VALUE! #VALUE! 

-Impozit pe profit; ############### ############### 71.97% 

-Impozit pe venit; ############### ############### 74.05% 
-TVA (exclusiv incas ri pentru 
importurile de bunuri) ############### ############### 94.91% 
- Accize (exclusiv incas ri in 
vam ); #VALUE! #VALUE! #VALUE! 
- Rest venituri(exclusiv incas ri 
in vam ); ############### #VALUE! #VALUE! 
Bugetul Fondului Na ional Unic 
de Asigur ri de S n tate ############### ############### 87.22% 
Bugetul asigur rilor sociale de 
stat ############### ############### 102.93% 

Bugetul asigur rilor pentru 
somaj #VALUE! #VALUE! #VALUE! 

 
 
GRAD REALIZARE ANUL 2015 
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STRUCTURA PLAN AN 
2015 

REALIZARI 
AN 2015 

GRAD 
REALIZ 
2015 

AS 1 FP 5.7965E+16 5.54572E+16 95.67% 
AS 2 FP 2.6553E+16 1.40787E+17 530.21% 
AS 3 FP 3.1631E+16 2.87219E+17 908.04% 
AS 4 FP 175051 #VALUE! #VALUE! 
AS 5 FP 2.2212E+16 2.77594E+17 1249.75% 
AS 6 FP 4.1864E+16 2.42187E+17 578.51% 
AF CM 1.0733E+16 1.12811E+17 1051.03% 
AF NEREZ 5.6893E+16 #VALUE! #VALUE! 
AJ ILFOV 385248 1.11058E+17 #########
VAMA 2.6812E+16 2.7417E+16 102.26% 
TOTAL 
DGRFPB ######### #VALUE! #VALUE! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Generalit i  

Obiectivul major al României este ob inerea, la viitoarele negocieri, a unor aloc ri 
financiare pentru politica de coeziune superioare celor acordate pentru perioada actual . Având în 
vedere c  aceste fonduri ar trebui s  aduc  la bugetul public şi la bugetele private, în medie, peste 
4% din PIB-ul anual, şi c , totodat , fondurile europene reprezint  un factor de baz  pentru 

 
Cap.XIV.  FONDURI EUROPENE 
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modernizarea în economie şi realizarea reformelor structurale propuse, Guvernul României 
urm reşte, prin Programul de Guvernare 2012 - 2016, ca prioritate strategic  fundamental , buna 
administrare a fondurilor europene. 
Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, exist  dou  obiective majore pentru anul 2015 şi anii 
urm tori: 
    - utilizarea fondurilor existente pân  la sfârşitului lui 2015 - recuperând întârzierile acumulate în 
trecut; 
    - preg tirea, negocierea şi implementarea mult mai bine a fondurilor aferente perioadei viitoare 
de programare (2014 - 2020)  
Institu iile cu atribu ii în domeniul fondurilor europene sunt autorita ile publice locale. 
 
Prim ria Municipiului Bucureşti 
 — prin Direc ia Management Proiecte şi Finan ri Externe 
 Activitatea Direc iei Management Proiecte şi Finan ri Externe (DMPFE) s-a desf şurat pe 
dou  coordonate: 
I.    Fonduri externe rambursabile  
 Gestionarea procesului de promovare, aprobare şi derulare a finan rilor din împrumuturi 
directe şi sub-împrumuturi. 
 Gestionarea procesului de evaluare a ratingului Municipiului Bucureşti. 
II.   Fonduri externe nerambursabile  
 Gestionarea procesului de promovare, aprobare şi derulare a finan rilor din fonduri externe 
nerambursabile. 
I. Fonduri externe rambursabile 
 Municipiul Bucure ti avea în derulare în anul 2015 urm toarele finan ri rambursabile în 
valoare de 302.752.718 euro , 266.848.576,5 USD şi 2.708.100.000 lei,  din care: 
 ○ împrumuturi directe în valoare de 10.000.000 euro, 20.567.726,28 USD şi 2.708.100.000 
lei, constând în:  
     - Contract de Credit nr. 34842/2006 încheiat între BERD şi Municipiul Bucureşti pentru 
finan area proiectului „Reabilitarea Sta iei de Epurare a Apelor Uzate Bucureşti – faza I”, valoare 
credit 10.000.000 euro; 
     - 4 emisiuni de obliga iuni pe pia a intern , cu prospectul aprobat prin Decizia ASF 
nr.752/20.04.2015 dup  cum urmeaz : Emisiune de obliga iuni în valoare de 555.000.000 lei cu 
maturitate de 3 ani;  Emisiune de obliga iuni pe pia a intern , în valoare de 555.000.000 lei cu 
maturitate de 5 ani; Emisiune de obliga iuni în valoare de 555.000.000 lei cu maturitate de 7 ani; 
Emisiune de obliga iuni în valoare de 555.100.000 lei cu maturitate de 10 ani; 
      - Contract nr.35.682/23.12.2014, finan ator IFC, proiect reabilitare Pia a Roman , în 
valoare de 100.000.000 lei ; 
      - Contract MFP nr.549.101/11.12.2015 pentru finan area cheltuielilor curente pentru 
asigurarea furniz rii energiei termice în sezonul rece, în valoare de 248.000.000 lei; 
      - Contract MB nr.724/30.12.2013, credit BRD pentru cofinan area proiectelor 
municipiului Bucureşti, în valoare de 140.000.000 lei. 
 ○ Subîmprumuturi ale Municipalit ii Bucureşti (prin Ministerul Finan elor Publice) în 
valoare de 178.650.000 euro; 
      - Contractul de finan are nr.22.214 între Romania şi Banca European  de Investi ii (BEI) 
şi Municipiul Bucureşti, încheiat la Bucureşti 1 octombrie 2003 / Luxemburg 7 octombrie 2003, 
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pentru finan area proiectului Reabilitarea Infrastructurii Educa ionale în Bucureşti, valoare credit 
112.200.000 euro;  
      - Contractul de finan are nr.23486/2006 încheiat între România, BEI şi Municipiul 
Bucureşti pentru finan area proiectului Reabilitarea Sta iei de Epurare a Apelor Uzate Bucureşti, 
aprobat prin Legea nr.470/2006, valoare credit 25.000.000 euro; 
      - Contractul de finan are nr.20.882 între Romania, Banca Europeana de Investi ii şi 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finan area Proiectului privind Infrastructur  
urban  în Bucureşti (componenta Contorizare + componenta Reabilitare Drumuri), valoare credit 
41.450.000 euro;  
 ○ Subîmprumuturi ale RADET, RATB şi Apa Nova, garantate de CGMB (prin Ministerul 
Finan elor Publice) în valoare de 114.102.718 euro şi 18.848.577 USD. 
      - Contract de finan are nr.20.778/2000 dintre România, BEI şi RATB pentru finan area 
proiectului „Reabilitare Transport Urban în Bucureşti - B” (Modernizarea sistemului de taxare), 
valoare credit 6.342.718 euro;  
      - Contract de finan are nr.20.327/1999 dintre România, BEI şi RATB pentru finan area 
proiectului „Reabilitare Transport Urban în Bucureşti – A” Modernizarea infrastructurii re elei de 
tramvai in zona de S-V, valoare credit 63.000.000 euro; 
      - Contract de finan are nr.19.914/1997 dintre România, BEI şi RADET pentru finan area 
proiectului “Reabilitarea şi modernizarea sistemului de termoficare din Bucureşti, Programul 
START”, valoare credit 35.000.000 euro;  
      - Acordul de împrumut nr.1.259/1998 dintre România, Fondul de Dezvoltare Social  al 
Consiliului Europei (BDCE) pentru finan area proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului 
de termoficare din Bucureşti”, valoare credit 9.760.000 euro;   
      - Acordul de împrumut nr.4079/1996 dintre România şi Banca Interna ional  pentru 
Reconstruc ie şi Dezvoltare, pentru finan area proiectului privind modernizarea sistemului de 
alimentare cu ap  din Municipiul Bucureşti, valoare credit 18.848.577 USD. 
II.   Fonduri externe nerambursabile  
 Odat  cu începerea noii perioade programatice 2014-2020 de alocare a fondurilor europene 
nerambursabile, activitatea DMPFE de valorificare a acestor fonduri a devenit mult mai complex : 
pe de o parte, DMPFE a continuat implementarea proiectelor contractate în perioada programatic  
2007-2013, nefinalizate; pe de alt  parte, DMPFE a desf şurat o activitate intens  de preg tire a 
Municipiului Bucureşti pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru cât mai multe proiecte în 
cadrul noului exerci iu financiar. Aşadar, activitatea DMPFE s-a desf urat pe urm toarele 
coordonate 
 Derularea în integralitate a activit ilor aferente implement rii urm toarelor proiecte: 
„Reabilitare, modernizare şi echipare a ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. 
Victor Gomoiu” -  contract semnat la 12.10.2012;  
 Stadiul de realizare la finele anului 2015: 89,43%  
„Reabilitare, modernizare şi echipare a ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie 
Foişor” -  contract semnat la 15.11.2013; 
 Stadiul de realizare la finele anului 2015: 11,00%. Având în vedere c  pentru acest proiect 
nu a fost atribuit contractul de lucr ri, nu s-au realizat fotografii care s  eviden ieze progresul 
proiectului din acest punct de vedere.   
„Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca şi Tei (şi zona adiacent  lor)” -  contract semnat la 
12.02.2013;  
 Stadiul de realizare la finele anului 2015: 50%  
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 Având în vedere c  aceste proiecte nu au fost finalizate, Municipiul Bucureşti a încheiat 
acte adi ionale la contractele de finan are pentru prelungirea implement rii proiectelor în anul 
urm tor, dar nu mai târziu de 30.06.2016.   
● Preg tirea Municipiului Bucure ti în vederea acces rii de fonduri nerambursabile pentru cât mai 
multe proiecte în cadrul exerci iului financiar 2014-2020: 
 Pe lâng  activitatea curent  de identificare şi promovare c tre direc iile PMB şi institu iile 
publice de interes local al municipiului Bucureşti a oportunit ilor de finan are (fonduri structurale 
si de coeziune, granturi norvegiene si SEE etc.) pentru proiecte de dezvoltare a municipiului 
Bucureşti, DMPFE s-a implicat efectiv în preg tirea documentelor cu caracter programatic, vederea 
creşterii capacit ii institu ionale ale municipiului Bucureşti de absorb ie a fondurilor europene: 
 - Analiz  şi diseminare c tre direc iile de specialitate ale PMB şi institu iile subordonate a  
programelor opera ionale aprobate şi ale ghidurilor de finan are aflate in consultare publica, astfel 
încât Municipiul Bucureşti s  fie solicitant eligibil de finan are nerambursabil  pentru cât mai multe 
proiecte; 
 - Colaborare cu ADRBI pentru  încadrarea proiectelor propuse în conformitate cu 
activitatile eligile aferente Programelor Operationale 2014-2020; 
 - Acordare de asisten  poten ialilor beneficiari (departamente de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului General, UIP-uri, institu ii publice de interes local ale 
Municipiului Bucureşti, regii autonome), în elaborarea documenta iilor necesare aprob rii şi 
acces rii fondurilor externe nerambursabile. 
— prin Direc ia de Mediu 
● Creşterea gradului de absor ie a fondurilor europene 
“Solu ii anti-praf în Municipiul Bucureşti” 
 În scopul diminu rii gradului de poluare cu particule în suspensie PM10, Prim ria 
Municipiului Bucureşti, prin Direc ia de Mediu, a ini iat proiectului „ Solu ii anti-praf în municipiul 
Bucureşti” cu co-finan are european  prin Programul Life+ 2013 - Pilonul Guvernare şi Politici de 
Mediu, derulat prin Ministerul Mediului şi Schimb rilor Climatice. 
 Proiectul a fost aprobat pentru finan are de Comisia European  în baza acordului de grant 
nr. LIFE 13 ENV/RO/001077 semnat în data de 18.08.2014 cu o valoare 459.342 Euro, asigurat  în 
propor ie de 50% din fonduri nerambursabile  şi respectiv, 50% din bugetul local.  
 Proiectul are ca scop aplicarea şi testarea separat , alternativ  a dou  tipuri de solu ii anti-
praf în loca ii din toate sectoarele municipiului Bucureşti, cu trafic intens şi cu un nivel ridicat al 
concentra iilor de pulberi în suspensie sau cu poten ial ridicat de poluare din cauza activit ilor de 
pe şantiere de construc ii de mari dimensiuni (ex.: magistrala de metrou Drumul Taberei), în 
condi ii diferite de anotimp şi factori meteorologici.      
 În urma monitoriz rii concentra iilor de particule în suspensie PM10, efectuat  de c tre 
Direc ia de Mediu cu autolaboratorul PMB în loca iile stabilite, dup  analizarea rezultatelor 
ob inute,  se va stabili o metodologie reprezentând o variant  optim  din punct de vedere tehnic şi 
economic de folosire la sp larea str zilor a unei substan e biologice, cu rol de a cur a, reduce şi 
fixa la nivelul solului praful existent pe principalele artere de circula ie, care s  conduc  la 
reducerea emisiilor de praf şi implicit, la îmbun t irea calit ii aerului în capital . 
  Activit ile incluse în proiect cuprind: 
 - ac iuni preg titoare (încheiere de protocoale de colaborare, ob inere de acorduri şi avize); 
 - ac iuni de implementare a proiectului, în principal pilotarea unor bune practici-tehnologii 
de reducere a emisiilor de praf şi transpunerea rezultatelor pilot rii într-o reglementare care s  
conduc  la reducerea polu rii cu praf pe termen lung; 



228 
 

 - ac iuni de monitorizare a impactului de mediu; 
 - ac iuni de diseminare şi publicitate pentru conştientizarea actorilor implica i în ceea ce 
priveşte obliga iile de men inere a calit ii aerului şi solu iile existente în acest sens; 
 - ac iuni de management al proiectului. 
 In anul 2015 în cadrul proiectul „Solu ii anti-praf în municipiul Bucureşti” s-au derulat 
activit ile legate de informarea publicului/autorit ilor locale/operatorii de salubrizare/ONG-uri, 
construc ia site-ului LIFE ADB, tip rirea de materiale publicitarea, ob inerea acorduri i avize 
necesare pilot rii.  
— prin  Direc ia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circula iei 
Pasaj subteran Pia a Sudului 
 Valoarea investi iei aprobat  prin HCGMB este de: 144.290.000 lei. 
 Valorile decontate la finele anului 2015 au fost de 17.527.016 lei. 
 Principalele categorii de lucr ri ce fac obiectul acestei investi ii sunt: pasaj subteran cu o 
lungime de 356 m, pasaje pietonale de intersec ie, pasaj subteran intrare sta ie de metrou Pia a 
Sudului şi peroanele sta iei de tramvai aflate pe şos. Olteni ei, lucr ri de modernizare carosabil şi 
trotuare prin realizarea unui sens giratoriu. 
 Finan area se realizeaz  din fonduri europene nerambursabile. 
 În anul 2015 s-au executat lucr ri în procent de 26%. 
Proiect CREATE (Congestion Reduction in Europe: Advancing Transport Efficiency- Diminuarea 
Congestiei în Europa: Eficien a Avansat  în Transporturi) din cadrul Programului Horizon 2020 
 Valoare proiect 455570 lei 
Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona central  a municipiului Bucureşti, OUG 
nr.17/09.04.2014, HCGMB nr.70/29.04.2014. 
 Valoare proiect 44.630.000 lei 
— prin  Direc ia Cultur , Sport, Turism 
proiecte cu finan are extern  care au ca scop promovarea şi dezvoltarea turismului în Municipiul 
Bucureşti 
 ○ „Reabilitare şi consolidare Muzeu Nicolae Minovici”. 
 Proiect finalizat în octombrie 2015 
 ○ „Consolidare, restaurare şi conservare Casa Cesianu” 
 Proiect finalizat în octombrie 2015. 
 ○ „Consolidare, reabilitare şi conservare Arcul de Triumf” 
 În timpul execu iei contractelor încheiate pentru implementarea proiectului, au fost 
identificate urm toarele deficien e: 
 - la nivelul Proiectului Tehnic şi a Documenta iei de execu ie în ceea ce priveşte restaurarea/ 
conservarea componentelor artistice ca urmare a întocmirii expertizei şi releveului pe restaurare de 
la nivelul solului, în anul 2009; 
 - la nivelul Proiectului Tehnic şi a Documenta iei de execu ie în ceea ce priveşte partea de 
instala ii electrice ( inclusiv iluminatul arhitectural) ca urmare a faptului c  aceasta parte de proiect 
a fost executat  de un subcontractant al Proiectantului General, ulterior execu iei contractului de 
asisten  tehnic  solicitându-se înlocuirea lui, precum şi ca urmare a apari iei de lucr ri 
neprev zute; 
 - la nivelul Proiectului Tehnic şi a Documenta iei de execu ie în ceea ce priveşte 
sistematizarea pe vertical  constând în necuprinderea în acest proiect a lucr rilor de asfaltare, 
inclusiv a rostului elastomeric; 
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 - limitarea num rului de furnizori/produc tori de echipamente seismice (amortizori şi 
izolatori seismici) necesare pentru execu ia lucr rilor de consolidare structur  prin metoda izol rii 
pasive a bazei în condi iile în care au fost solicitate prin proiect;  
 - întârzieri în achizi ionarea echipamentelor seismice ca urmare a dificult ilor de ob inere a 
Acreditivelor bancare solicitate Antreprenorului General de c tre produc torul de echipamente; 
 - deficien e de comunicare între Proiectantul General, pe de o parte, şi Antreprenorul 
General, Dirigintele de şantier şi Consultant, pe de alt  parte; 
 - întârzieri majore din partea Proiectantul General în emiterea dispozi iilor de şantier pentru 
solu ionarea problemelor întâmpinate de Antreprenorului General în faza de execu ie, cât şi prin 
transmiterea lor ulterioar  prin registratura prim riei, care conduc la întârzieri de câteva zile pân  s  
fie comunicate şi transmise mai departe. 
 În conformitate cu HG nr. 678/2015, privind încheierea programelor opera ionale finan ate 
în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regional , se va solicita aprobarea 
CGMB pentru finan area, de la 01.01.2016, de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile şi a 
cheltuielilor suplimentare conexe, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor 
proiectului „Consolidare, restaurare şi conservare ARCUL DE TRIUMF” (cod SMIS 15796), în 
vederea asigur rii func onalit ii obiectivului. 
 Stadiul fizic al lucr rilor la nivelul lunii decembrie 2015: 80%. 
 Deşi AMPOR a aprobat prelungirea datei limit  de finalizare a implement rii proiectului 
pân  la 30.06.2015, conform graficului actualizat al constructorului, lucrarea se estimeaz  a se 
finaliza în luna martie 2016. 
 Gradul de absorb ie al fondurilor europene, conform rapoartelor de progres de la nivelul 
lunii august 2015, a fost de 80%, urmând a creşte la 90%, pân  la 31.12.2015. 
 ○ „Consolidare, restaurare şi conservare Obeservator Astronomic Vasile Urseanu” 
 În timpul execu iei contractelor încheiate pentru implementarea proiectului, au fost 
identificate urm toarele deficien e: 
 - la nivelul proiectului tehnic şi a documenta iei de execu ie în ceea ce priveşte partea de 
instala ii electrice ca urmare a faptului c  aceasta parte de proiect a fost executat  de un 
subcontractant al proiectantului general, ulterior execu iei contractului de asisten  tehnic  
solicitându-se înlocuirea lui, precum şi ca urmare a apari iei de lucr ri neprev zute pentru 
dezafectarea tablourilor electrice de c tre ENEL şi asigurarea în simultan a branşamentelor electrice 
necesare derul rii execu iei lucr rilor în şantier;  
 - la nivelul proiectului tehnic şi a documenta iei de execu ie în ceea ce priveşte adaptarea 
tehnologic  a echipamentelor la situaşia din şantier (ascensor), identificate în timpul lucr rilor de 
s p tur  general  şi îmbun t irea terenului de funda ii; 
 - întârzieri datorate ob inerii avizului de mediu necesar pentru defrişarea unor arbori din 
curte, astfel încât s  se permit  accesul autoutilitarelor în şantier; 
 - la nivelul proiectului tehnic şi a documenta iei de execu ie în ceea ce priveşte estimarea 
detaliilor de execu ie pentru restaurare/conservare. Expertiza şi releveul s-au efectuat de la nivelul 
solului. Pe parcursul execu iei s-a solicitat efectuarea de probe/încerc ri/test ri/expertize ale c ror 
rezultate determin  tehnologia de lucru pentru restaurarea componentelor de piatr , pe carouri, şi 
care pot fi finalizate în condiii de temperatur  şi umiditate specifice, obligatorii. S-au luat avizele pe 
restaurare piatr  şi restaurare pictur  mural  de la comisia de componente din cadrul ministerului 
culturii. 
 În conformitate cu HG nr.678/2015 privind încheierea programelor opera ionale finan ate 
în perioada 2007-2013 prin fondul european de dezvoltare regional , se va solicita aprobarea 
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CGMB pentru finan area, de la 01.01.2016, de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile şi a 
cheltuielilor suplimentare conexe, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor 
proiectului „Consolidare, restaurare şi conservare observatorul astronomic Vasile Urseanu” (cod 
smis 15796), în vederea asigur rii func ionalit ii obiectivului. 
 Deşi AMPOR a aprobat prelungirea datei limit  de finalizare a implement rii proiectului 
pân  la 30.06.2015, conform graficului actualizat al constructorului, lucrarea se estimeaz  a se 
finaliza în luna martie 2016.   
— prin Direc ia General  de Asisten  Social  a Municipiului Bucureşti 
Proiectul „VALORificarea oportunit ilor de insertie pe pia a muncii pentru grupurile vulnerabile, 
prin integrarea în Intreprinderi Sociale VALORIS, POSDRU - ID: 144616” 
 Obiectivul principal al proiectului a fost crearea şi implementarea în parteneriat, a unui 
sistem de servicii asistiv şi inovator, modernizat şi adecvat la nevoi pentru asigurarea accesului pe 
piata muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile (etnie rom , persoane cu dizabilit i, tineri care 
p r sesc sistemul de protec ie a copilului sau femeile, cu accent pe femeile de etnie rom , s.a.); 
 Valoarea totala eligibil  a proiectului a fost de 10.174.583,04 lei din care asisten  
financiar  nerambursabil  solicitat  de 9971091.38 lei iar contribu ia DGASMB a fost de 
203491.66 lei. 
 Perioada de implementare a proiectului a fost de 12  luni, cu începere de la 03 noiembrie 
2014 pân  la  03  noiembrie 2015. 
 Rezultatele finale ale proiectului, imp r ite pe activit i au fost urm toarele: 
 - 9 întreprinderi ale economiei sociale înfiin ate; 57 persoane noi angajate în intreprinderi 
sociale create; 
 Structuri de economie social  înfiin ate: SES 1- Atelier tâmplarie Bucureşti; SES 2- 
Catering produse de cofet rie Bucureşti; SES 3- Articole de artizanat şi ol rit – Obogea; SES 4 - 
Usc tor lemn, com. Aduna ii Cop ceni, jud. Giurgiu; SES 5- Îngrijire b trâni la domiciliu com. 
S ftica, jud. Ilfov; SES 6- Proiectarea asistat  de calculator; SES 7- Gr dini  şi after-school- 
Bucureşti; SES 8- APOLLO jud. Prahova - Procesare legume/fructe; SES 9- Atelier croitorie, 
jud.Constan a. 
  - derulare de programe de formare profesional  pentru 152 de persoane din grupuri 
vulnerabile;192 persoane din grupuri vulnerabile participante la programe de formare 
profesional  (40 de persoane participante la câte 2 programe de formare); 12 grupe de formare 
pentru persoane din grupuri vulnerabile; 
Proiectul Youth in Europe / Tineri în Europa 
 Programul Tineri în Europa / Youth in Europe - A Drug Prevention Programme, un program 
paneuropean care se desf şoar  sub patronajul preşedintelui Islandei, Olafur Ragnar Grimsson, se 
implementeaz  şi în ara noastr  începând cu data de 19 septembrie 2007 
 Programul presupune, printre altele, realizarea de cercet ri periodice care s  stea la baza 
unor programe de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor, precum şi a altor demersuri 
care s  r spund  unor nevoi concrete, rezultate în urma implement rii. 
 În perioada 12-23 ianuarie 2015 s-a decis aplicarea chestionarelor în coli. E antionul 
final a cuprins 2802 elevi, provenind din 123 de clase de liceu selectate aleatoriu. Au fost 
completate 2623 de chestionare, reprezentând o rat  de r spuns de 93,61%. 
Proiectul „Jovens contra a violência de gênero” („Tinerii în lupta împotriva violen ei de gen”) 
 Program finan at de Comisia European  – DG Europe AID (EuropeAid/131143/C/ACT/ 
Multi) conform Acordului bilateral înregistrat cu nr.1315/2013/27.06.2013 (Prim ria oraşului 
Torino) şi nr.2412/01.07.2013 (DGASMB).  
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 Coordonator proiect Asocia ia Gruppo Abele – Torino. ri partenere: Italia, Spania, 
Romania, Mozambic, Brazilia, Capul Verde. Institu ii publice şi private, partenere: Torino, Genova, 
Collegno, Iscos, Famsi, Galizia, Bucure ti, Caritas Bucure ti, Baia Mare, Varzea Paulista, 
Fortaleza, Maputo, Prodes, Praia. 
 Obiectiv general: contribuie la reducerea violen ei de gen, prin îmbun t irea cunoştin elor 
şi abilit ilor personale (deprinderi de via ) ale tinerilor, apar inând centrelor de tineret, şcoli şi 
grupurilor active ale tinerilor în teritoriu, în chestiuni referitoare la drepturile umane şi combaterea 
violen ei de gen. 
 În anul 2015, au fost realizate 3 sesiuni de formare pentru 12 peer educators. Ace tia au 
avut 2 întâlniri în 7 licee bucure tene respectiv 12 clase cu un num r de 425 elevi, din care: 234 
fete (55%) i 191 (45%) b ie i, unde împreun  cu elevii au realizat workshopuri pe tema violen ei 
de gen împotriva femeii, au postat pe facebook filmule e cu tema discutat  i a fost realizat  o 
campanie cu tema “ Tinerii i societatea: dialog i con tientizare pe tema violen ei de gen”.  
 Tot în anul 2015 a fost organizat  la Bucure ti, întâlnirea  public  “Tinerii i societatea”  - 
dialog i con tientizare pe tema violen ei de gen unde au participat 60–70 reprezentan i din 
administra ia public  local , participan ii colilor implica i în proiect, ai bisericii, mass-media, 
asisten i sociali, tineri voluntari. 
Proiectul MASPA -  M suri pentru promovarea non discrimin rii i incluziunii sociale în mediul 
colar, comunitate i pe pia a muncii pentru persoanele cu autism cu focus pe comunit ile de etnie 

rom , ID "COERENT" – PEH015. 
 Proiect finan at  prin Programul RO10 „Copii i tineri afla i în situa ii de risc i ini iative 
locale i regionale pentru reducerea inegalit ilor na ionale i pentru promovarea incluziunii 
sociale”, finan at prin Granturi SEE 2009-2014,valoare total  eligibil  a proiectului 1.270.745 ron, 
contribu ie privat  8,38 %. 
 Obiectivele proiectului sunt urm toarele: 
 - documentarea printr-un studiu a existen ei unor forme de discriminare sau excludere 
social  în mediul colar, comunitate sau servicii de ocupare a copiilor, tinerilor i adul ilor cu 
tulburare de spectru autist i provenind din etnia rom ; 
 - cre terea capacit ii de a aplica m suri de combatere a discrimin rii i de a promova 
incluzinea social  în rândul personalului din sfera educa iei, în serviciile comunitare i servicii de 
ocupare din 3 jude e cu num r mare de cazuri TSA i procent semnificativ rom  prin dezvoltarea 
unei serii de toolkit-uri con inând recomand ri i instrumente concrete de ac iune inclusiv , testarea 
utiliz rii toolkit-urilor în 3 jude e cu un num r mare de persoane cu TSA i de etnie rom ,  formarea 
a 240 de profesioni ti în aplicarea toolkiturilor i crearea unor grupuri informale de factori interesa i 
capabile s  produc  recomand ri pentru asigurarea tranzi iei de la coal a la via a de adult a 
persoanelor cu TSA. 
 - cre terea gradului de informare a personalului din sfera educa iei, în serviciile comunitare 
i servicii de ocupare din întreaga ar  dar i a altor factori interesa i prin organizarea unei campanii 

de informare i promovarea rezultatelor utiliz rii toolkiturilor în cadrul unei conferin e na ionale. 
 Parteneri în proiect sunt Funda ia Romanian Angel Appeal, lider de parteneriat i parteneri: 
DGASMB, Societatea Islandez  de Autism (IAS) Einhverfusamtökin, DGASPC Gala i i DGASPC 
Arad. 
 Proiectul se implementeaz  pe Regiunea Vest (Arad), Regiunea Sud - Est (Gala i) i 
Municipiul Bucure ti (Bucure ti),  pe o durat  de 13 luni, începând cu anul 2015.  
Proiectul  "Centrul Zebra Zou"  
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 Un serviciu incluziv de îngrijire i educa ie timpurie pentru 27 copii cu vârsta cuprins  între 
0-3 ani. Din cei 27 de copii, cel pu in 10 copii vor fi copii din familii de etnie rom . 
 Proiect implementat în cartierul Floreasca din municipiul Bucure ti, în partenariat cu SOS 
Satele Copiilor România. 
   Obiectivele principale ale proiectului sunt promovarea egalit ii de gen i îmbun t irea 
echilibrului între via a profesional  i via a personal  prin cre terea num rului de servicii de 
educare i îngrijire pentru copiii cu vârsta cuprins  intre 0-3 ani din Municipiul Bucure ti i 
derularea unei campanii locale privind egalitatea de gen. 
 Proiectul va folosi un buget de 362.000 euro finan are EEA Grants  plus 10 000 euro, 
contribu ie CGMB pentru amenajare spa iu joac . 
Proiectul "Pun i c tre speran " 
 Scopul general al proiectului îl reprezint  îmbun t irea accesului la servicii sociale şi de 
baz  de calitate pentru 150 de imigran i vulnerabili, persoane care au ob inut o form  de protec ie în 
România sau solicitan i de azil (100 persoane adulte, 50 de copii, din care 10 minori neînso i i din 
centre de plasament, 15 femei singure, 4 persoane cu dizabilit i i 4 vârstnici). 
 Parteneri în proiect sunt Funda ia Scheherezade, solicitant i parteneri DGASMB i IGI. 
 Proiectul se deruleaz  pe parcursul a 12 luni, începând din iunie 2015 pân  în iunie 2016 i 
este finan at de Mecanismul Financiar Norvegian EEA Grands cu un buget de 155.000 euro. 
— prin Biblioteca Metropolitan  Bucureşti  
Proiectul „Agora Cultural  @ Biblioteca Ta” 
 Proiectul este o ini iativ  a ANBPR, finan at  prin Granturile SEE 2009-2014, Programul 
PA17/RO13 Promovarea diversit ii în cultur  i art  în cadrul patrimoniului cultural european în 
România. Valoarea total  a finan rii este de 202.644 euro. Proiectul ce a debutat în anul 2015, are 
ca parteneri Jazzmontor  AS, Norvegia, Asocia ia Cultural  Replika i Bibliotecile publice din 
Bucureşti, Sibiu, Cluj i Br ila 
 
Prim ria sectorului 2 
Creşterea gradului de absorb ie a fondurilor europene, prin respectarea procedurilor de depunere, 
evaluare, implementare şi verificare a proiectelor  
                       - Proiecte cofinan ate din fonduri europene la nivelul institu iei, aflate în stadiul de 
derulare sau propuse spre finan are. 
Proiect „Parc de agrement Tei - Plumbuita" 
 Descriere: 
POR, Axa 5 - „Dezvoltarea şi promovarea turismului. Domeniul major de interven ie 5.2 - Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi 
creşterii calit ii serviciilor turistice; 
Obiective: Dezvoltarea turismului în Municipiul Bucureşti prin investi ii în infrastructura de 
agrement; 
 Indicatori de performan : 
7 echipamente de distrac ii construite; 
3 locuri de joac  pentru copii amenajate; 
3.356 mp – suprafa  înierbat ; 
948 mp – alei pietonale amenajate; 
40 - locuri de munc  nou create men inute la finalul implementarii proiectului; 
Creşterea num rului de turişti sosi i în Bucureşti; 
Creşterea num rului de înnopt ri în Municipiul Bucureşti; 
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Creşterea duratei medii a sejurului petrecut de turişti în Bucureşti. 
Buget alocat: 
Valoare total  proiect - 64.573.075,28 lei; 
Suma solicitat  din fondurile POR - 18.022.598,87 lei; 
Cofinan are PS2 - 29.320.930,92 lei; 
Termen finalizare - 30.06.2016. 
Stadiul şi procentul de realizare: 
Realizat – 80%, şi anume: 
Managementul proiectului – în curs de execu ie, în termen; 
Organizarea achizi iilor publice pentru contractul de lucr ri de construc ii şi pentru contractele de 
servicii: informare şi publicitate, consultan  pentru implementarea proiectului, audit financiar şi 
dirigen ie de şantier – realizat 100%, în termen; 
Publicitatea proiectului – în curs de execu ie, în termen; 
Consultan  pentru implementarea proiectului - în curs de execu ie, în termen; 
Asisten  tehnic  din partea proiectantului - în curs de execu ie, în termen; 
Realizarea lucr rilor de construc ie - în curs de execu ie, în termen; 
Dirigen ie de şantier - în curs de execu ie, în termen; 
Verificarea ISCIR a echipamentelor dup  montare – neefectuat , în termen; 
Auditul proiectului (evaluare financiar  extern ) - neefectuat , în termen; 
Recep ia investi iei - neefectuat , în termen. 
Proiect „Modernizare str zi cartierul Plumbuita" 
 Descriere: 
POR, Axa 1 - Sprijinirea dezvolt rii durabile a oraşelor - poli urbani de creştere. Domeniul de 
interven ie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urban . Sub domeniul: Centre urbane; 
Obiective: Creşterea calit ii vie ii locuitorilor din cartierul Plumbuita, sector 2 Bucureşti, prin 
îmbun t irea condi iilor de circula ie şi a calit ii mediului înconjur tor, în vederea diminu rii 
disparit ilor sociale şi economice. 
 Indicatori de performan : 
16 str zi modernizate; 
1 intersec ii amenajate; 
23.442,50 mp suprafa  str zi modernizate; 
14.154,10 mp suprafa  trotuare modernizate; 
1200 mp suprafa  intersec ii modernizate; 
23.500 de locuitori care beneficiaz  de implementarea proiectului. 
 Buget alocat: 
Valoare total  proiect - 13.858.338,48 lei; 
Suma solicitat  din fondurile POR - 8.729.717,24 lei; 
Cofinan are PS2 – 2.134.896,63 lei; 
Termen finalizare - 30.06.2016. 
 Stadiul şi procentul de realizare: 
Realizat 80%, şi anume: 
Organizarea şi desf şurarea activit ii Unit ii de Implementare a Proiectului - în curs de execu ie, 
în termen; 
Organizarea procedurilor de achizi ie - realizat 100%, în termen; 
Promovarea şi vizibilitatea proiectului - în curs de execu ie, în termen; 
Realizarea (execu ia) lucr rilor de construc ii - în curs de execu ie, întârziat ; 
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Recep ionarea obiectivului la terminarea lucr rilor (punerea în func iune a obiectivului) – efectuat  
pe 6 str zi, în termen; 
Asisten  tehnic  din partea proiectantului - în curs de execu ie, în termen; 
Consultan  pentru implementarea proiectului - în curs de execu ie, în termen; 
Monitorizarea şi evaluarea proiectului - în curs de execu ie, în termen; 
Auditul proiectului - în curs de execu ie, întârziat . 
Proiect „Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguran ei şi prevenirea criminalit ii în 
zona Plumbuita, Steaua Roşie, Petricani” 
 Descriere: 
POR, Axa 1 - Sprijinirea dezvolt rii durabile a oraşelor - poli urbani de creştere. Domeniul de 
interven ie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urban . Sub domeniul: Centre urbane; 
Obiective: Îmbun t irea serviciilor sociale din arealul PLUMBUITA într-un context de creştere 
sus inut  şi durabil  a calit ii vie ii şi de creare de locuri de munc  de calitate pentru to i; 
Indicatori de performan :  
� Sc derea ratei generale a infrac ionalit ii cu aprox 50%; 
� Reducerea traficului de droguri cu aprox 50%; 
� Sc derea furturilor din buzunare cu aprox 50%; 
� Sc derea furturilor de şi din autovehicule cu aprox 40%; 
� Sc derea infrac iunilor de jaf şi tâlh rie cu aprox 60%; 
� Sc derea infrac iunilor cu autori necunoscu i 30%; 
� Reducerea violen ei stradale cu aprox 50%; 
� Sc derea pagubelor materiale datorate distrugerilor cu aprox 50%; 
Buget alocat: 
Valoare total  proiect - 3.507.064,69 lei; 
Suma solicitat  din fondurile POR - 2.604.090,42 lei; 
Cofinan are PS2 - 343.022,77 lei; 
Termen finalizare - 30.06.2016. 
Stadiu şi procent de realizare: 
Realizat 85%, şi anume: 
Selec ia consultantului şi a dirigintelui de şantier care fac parte din echipa de proiect - realizat 
100%, în termen; 
Achizi ia echipamentelor, execu ia lucr rilor de instalare şi testare a sistemului de supraveghere, 
şcolarizarea personalului operativ, contractarea firmei furnizoare a suportului de comunica ii şi 
contractarea furnizorului de utilit i energie electric  – realizat 100%, în termen; 
Execu ia contractului de achizi ie echipamente, execu ie lucr ri de instalare şi testare a sistemului 
de supraveghere, şcolarizare a personalului operativ şi contractarea firmei furnizoare suportului de 
comunica ii şi contractarea furnizorului de utilit i energie electric  - în curs de execu ie, în termen; 
Asisten a tehnic  din partea proiectantului pe perioada de execu ie a lucr rilor - în curs de execu ie, 
în termen; 
Asigurarea de activit i de informare şi publicitate - în curs de execu ie, în termen; 
Monitorizarea, evaluarea şi auditul proiectului - în curs de execu ie, în termen. 
2. Realizarea planului local de afaceri europene - investi ii în infrastructura educa ional  şi în 
mijloacele de înv are: 
Proiect „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educa ionale 
preuniversitare a Colegiului Na ional Iulia Haşdeu” 
 Descriere: 



235 
 

POR AXA 3 - Îmbun t irea infrastructurii sociale. Domeniul major de interven ie 3.4 - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educa ionale preuniversitare, 
universitare şi infrastructurii pentru formare profesional  continu ; 
Obiective: Îmbun t irea calit ii infrastructurii de educa ie şi a dot rii Colegiului Na ional Iulia 
Haşdeu, unul dintre liceele de prestigiu din capitala rii, pentru asigurarea unui proces educa ional 
la standarde europene.  
Indicatori de performan : 
Un colegiu preuniversitar modernizat şi consolidat; 
1.066 elevi beneficiari ai unei infrastructuri educa ionale îmbun t ite; 
272 de elevi reprezentând categorii defavorizate beneficiari ai unei infrastructuri educa ionale 
îmbun t ite; 
Creşterea eficien ei energetice cu 200% ca urmare a reabilit rii; 
1 unitate de înv mânt preuniversitar dotata cu echipamente IT. 
Bugetul alocat: 
Valoare total  proiect - 47.162.110,09 lei; 
Suma solicitat  din fondurile POR - 38,872,210.83 lei; 
Cofinan are PS2 - 814,764.60 lei; 
Termen finalizare - februarie 2016. 
 Stadiul şi procentul de realizare: 
Realizat 90%, şi anume: 
Organizarea activit ii Unit ii de Implementare a Proiectului - realizat 100%, în termen; 
Organizarea procedurilor de achizi ie a serviciilor de consultan  pentru managementul execu iei 
investi iei - realizat 100%, în termen; 
Organizarea procedurilor de achizi ie a lucr rilor de construc ii - realizat 100%, în termen; 
Organizarea procedurilor de achizi ie a serviciilor de dirigen ie de şantier - realizat 100%, în 
termen; 
Informare şi publicitate - în curs de execu ie, în termen; 
Achizi ia echipamentelor IT - realizat 100%, în termen; 
Realizarea lucr rilor de construc ii - realizat 100%, în termen. 
Proiect „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educa ionale 
preuniversitare a Liceului Teoretic C.A. Rosetti” 
Descriere: 
POR AXA 3 - Îmbun t irea infrastructurii sociale. Domeniul major de interven ie 3.4 - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educa ionale preuniversitare, 
universitare şi infrastructurii pentru formare profesional  continu ; 
Obiective: Modernizarea calit ii infrastructurii de educa ie la Liceul teoretic C.A. Rosetti din 
Bucureşti, unul dintre liceele de prestigiu din capitala rii şi aducerea acesteia la nivelul de vârf al 
perioadei actuale. 
 Indicatori de performan : 
Creşterea suprafe ei desf şurate pentru înv mânt cu 1.723 mp; 
Montarea unei instala ii de producere a energiei electrice prin sistem fotovoltaic; 
Realizarea unei puteri electrice produs  din energie solar  de 30 kw; 
1.000 de elevi care vor beneficia de infrastructura de înv mânt preuniversitar reabilitat / 
modernizat /echipat ; 
50 de copii apar inând grupurilor de popula ie dezavantajate (etnie rom ) care vor beneficia de 
unit i de înv mânt reabilitate/ modernizate/echipate; 
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Sc derea consumului de energie electric  de la re ea cu 28.400 kwh; 
Sc derea consumului de energie termic  cu 379.289 kwh. 
Bugetul alocat: 
Valoare total  proiect - 9.435.112,86 lei; 
Suma solicitat  din fondurile POR - 7.592.219,97 lei; 
Cofinan are PS2 - 347.543,26 lei; 
Finalizat în iunie 2015. 
Stadiul şi procentul de realizare: 
Realizat 100%, şi anume: 
Parcurgerea procedurii de achizi ie public  a lucr rilor, încheierea contractului cu Antreprenorul 
General şi recrutarea inspectorului de şantier - realizat 100%, în termen; 
Mobilizarea de şantier, organizare de şantier, realizarea lucr rilor de extindere a construc iei 
corpului C1, realizarea lucr rilor de reabilitare termic  a corpului C1, instalarea sistemului 
fotovoltaic şi aducerea dot rilor cu echipamente educa ionale - realizat 100%, în termen; 
Recep ia lucr rilor şi auditul proiectului - realizat 100%, în termen; 
Publicitate, monitorizare şi raportare - realizat 100%, în termen. 
3. Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea a patru unit i de înv mânt prin accesare 
fonduri structurale (POR axa 3):  
A. Colegiul Na ional ”Iulia Haşdeu” 
B. Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” 
C. Colegiul Economic „A.D. Xenopol” 
D. Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” 
A. Colegiul Na ional ”Iulia Haşdeu”: 
Indicatori de performan : Grad de realizare program 

inta: 100% 
Scurt  prezentare a activit ilor desf şurate: 
Derularea lucr rilor de construc ii - montaj (finalizare decembrie 2015, în func ie de revizuire 
proiect) 
Achizi ii echipamente didactice şi I.T. (noiembrie - decembrie 2015, în func ie de revizuire proiect) 
Valoarea investi iei: 47.162.110 lei  
Stadiul şi procentul de realizare a proiectului: 
Realizare program: 100%  
În anul 2015 au fost continuate lucr rile de construc ie, consolidare, extindere şi modernizare – 
acestea desf şurându-se contractului. 
B. Liceul Teoretic „C.A. Rosetti”: 
Indicatori de performan : Grad de realizare program  

inta: 100% 
Scurt  prezentare a activit ilor desf şurate: 
Finalizare lucr ri suplimentare necesare pentru buna func ionare a liceului 
Valoarea investi iei: 9.435.112 lei (lucr ri suplimentare 450.000 lei) 
Stadiul şi procentul de realizare a proiectului: 
Realizare program: 100% (martie - aprilie 2015) 
C. Colegiul Economic „A.D. Xenopol” 
Derularea proiectului este legat  de asigurarea sursei de finan are. (Func ie de cerin ele din ghidul 
solicitantului pentru programul 2014-2020) 
Valoarea investi iei: 23.296.308 lei 
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Stadiul şi procentul de realizare a proiectului: 
Realizare program: nu s-a realizat finan area din fonduri europene. Se va identifica pe viitor o alt  
surs  de finan are. 
D. Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” 
Derularea proiectului este legat  de asigurarea sursei de finan are. (Func ie de cerin ele din ghidul 
solicitantului pentru programul 2014-2020) 
Valoarea investi iei: 65.029.964 lei 
Stadiul şi procentul de realizare a proiectului: 
Realizare program: nu s-a realizat finan area din fonduri europene. Se va identifica pe viitor o alt  
surs  de finan are. 
4. Creşterea gradului de absorb ie a fondurilor europene, prin respectarea procedurilor de 
depunere, evaluare, implementare şi verificare a proiectelor  
         - Proiecte cofinan ate din fonduri europene la nivelul institu iei, aflate în stadiul de derulare 
sau propuse spre finan are. 
Proiect „Instala ii de transport prin cablu " 
Descriere: 
POR – axa prioritar  4 – Dezvoltarea urban  durabil ; 
Obiective:  
-    valorificarea cadrului natural existent (salba de lacuri) 
turistic  (numeroase obiective de interes) 
agrement (parcuri, maluri de lac) 
transport (deplasare rapid  a unui num r important de persoane); 
 Indicatori de performan : 
Sta ii pe raza sectorului 2: Şos. Pantelimon – sta ie metrou, Parc Plumbuita, Barbu V c rescu; 
Crearea de poli intermodali; 
Leg turi c tre autostr zile A2 i A3.; 
Fluidizarea traficului prin reducerea nr. de masini ce ruleaz  pe distan e scurte; 
Crearea de noi locuri de munc ; 
Buget alocat: Documenta ii de urbanism i documenta ii de proiectare, inclusiv studii i expertize 
(aproximativ 5% din total valoare investi ie) 
Valoare investi ie anul 2015 – 900.000 EURO- 4050 mii lei 
Total valoare investi ie – 18.000.000 EURO - 81000 mii lei 
Stadiul şi procentul de realizare: 
Nerealizat- nu a fost avizat favorabil Planul Urbanistic Zonal, ce a fost supus de mai multe ori 
analizei Comisiei Tehnice de Urbanism din cadrul Prim riei Municipiului Bucure ti, ceea ce a dus 
la imposibilitatea ob inerii avizului de mediu i implicit la trecerea c tre etapa urm toare de 
întocmite a Proiectului Tehnic pentru ob inerea Autoriza iei de Construire. 
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Generalit i  
 

România are nevoie de o politic  industrial  coerent . Lansarea de c tre Uniunea European  
a Strategiei Europa 2020 a consacrat domeniul politicii industriale ca una dintre cele 7 ini iative 
emblematice ale acesteia prin documentul: "O politic  industrial  pentru era globaliz rii".  

Obiectivul strategic al României este   îmbun t irea competitivit ii şi mai ales a 
flexibilit ii,  o creştere sus inut  a productivit ii bazat  pe diversificarea şi inovarea bazei 
industriale interne în context european. 

Direc iile de ac iune ale programului de guvernare 
-  Administrarea intereselor economice ale statului; 

 
Cap.XV.  INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMPETITIVITATE 
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-  Promovarea unei viziuni integrate pentru domeniul resurselor minerale; 
-   Creşterea exporturilor româneşti; 
-  Stimularea competitivit ii industriei din România; 

 
Prim ria Sectorului 2 
A . Dezvoltare regional  

M suri, programe/proiecte ce vizeaz : 
 Proiecte i programe de modernizare i reamenaj ri de pie e, centre comerciale, atragerea de 

investitori prin facilita i acordate acestora, parteneriate pentru realizarea proiectelor; m suri de 
eliminare a distorsiunilor care afecteaz  concurenta de pia ; cre terea gradului de ap rare a 
drepturilor fundamentale ale consumatorilor: 

 
Pia a Obor 
Stadiu: în curs de realizare 

La noua Pia a Obor realizat  în parteneriat public privat cu S.C. Pia a Obor Market & Complex 
Comercial S.A. lucr rile au început în 16.08.2009 i în septembrie 2011 au fost terminate 
urm toarele: 

– înc lzire, ventilare, climaterice, electrice et. I, II i teras , instala ii electrice, sanitare et. I, II 
i teras , compartiment ri (pere i u ori), amenaj ri interioare chiria i et. I, II, teras , 

zugr veli - vopsitorii finisare et. I, parcare subteran  8000 mp, 181 locuri parcare, finisare 
et.II, teras  tehnic   1800 mp,  teras  alimenta ie public   2000 mp. 

– la parter 450 tarabe cu produse agroalimentare; 
– 2 platforme cu parc ri exterioare 180+250 locuri; 
– platform  exterioar  cu 20 c su e pentru comercializare produse tradi ionale. 

Modernizarea Pie ei Obor, faza II, Lucr ri de Infrastructur  se vor executa din fonduri private. 
    În anul 2015 s-au f cut studii privind fluidizarea circula iei auto i pietonal, amplas rii unor 
parc ri de utilitate public  încadrarea corespunz toare a noilor construc ii în arhitectura zonei,  

 Devieri utilit i i racorduri, din cadrul contractului de parteneriat privat privind 
modernizarea Pie ei Obor, s  se execute urm toarele: 

 Ob inere avize i acorduri 
 Elaborarea Documenta iei tehnice pentru autoriza ia de construire i  a Proiectului tehnic de 

execu ie i ob inerea Autoriza iei de Construire 
 Execu ia lucr rilor de deviere utilit i i racorduri pe terenul pe care se va continua 

modernizarea pie ei Obor. 
Lucr ri de modernizare Pia a Colentina 
Stadiu: în curs de realizare 
Pia a Colentina necesit  o serie de moderniz ri : închiderea platoului pie ei pentru a putea 
crea condi ii optime comercian ilor – înc lzire iarna i aer condi ionat în zilele caniculare, 
refacerea instala iilor de ap , de energie electric , montarea unei centrale termice pentru 
înc lzire i construirea unei instala ii de aer condi ionat. 
Modernizarea se va executa din fonduri proprii, e alonat, aproximativ 2.400.000 lei.  
Pe partea de arhitectur : 

 Închiderea perimetrala a spa iului existent cu panouri sandwich de tip ISOPAN; 

 Amplasarea unui iluminator central în locul celor laterale existente. Se va monta un singur 
iluminator în zona centrala a pie ei. Acest luminator va avea dimensiunea de  2,80 x 29,72 
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m i va fi realizat din policarbonat termoformat pe o structura din tabla autoportanta; 

 Refacere acoperi  i sistem de colectare a apelor pluviale (jgheaburi,burlane); 

 Compartimentarea interioara a spa iului de comer  cu pere i de gips carton; 

 Montare plafoane suspendate din plafoane  suspendate din gips carton pentru  plafoane 
9,5mm; 

 Marcarea zonei de acces cu alucobond; 

 Asigurarea camerei tehnice din punct de vedere rezistenta la foc; 

 Ferestrele exterioare se vor executa din profile de aluminiu cu ruperea pun ii termice, cu 
geam;  

 Refacere pardoseala pia a din beton elicopterizat cura os; 

 Tâmpl rie interioara din profile de aluminiu. Ferestrele vor fi fixe cu geam simplu i panel 
la partea inferioara.  

         Pe partea de instala ii electrice: 

Cl direa va fi echipat  cu instala ii electrice: 
 de for a (prize); 
 iluminat interior, exterior i de urgen ; 
 protec ie la tr snet i împ mântare; 
 curen i slabi; 
 de detec ie i alarmare în caz de incendiu; 
 antiefrac ie. 

Construc ia în cauza va fi conectat  la re eaua de distribu ie a energiei electrice din zon . 
      Pe partea de instala ii sanitare:  
Cl direa va fi echipat  cu instala ii sanitare: 

 apa rece i calda; 
 canalizare menajer  i pluvial ; 
 apele meteorice de pe alei i platforme se vor colecta prin intermediul rigolelor apoi se 

vor deversa la re ea prin intermediul unui separator de hidrocarburi. 
      Pe partea de instala ii termice/ventila ii: 

Cl direa va fi echipat  cu instala ii termice i de ventila ie pentru o exploatare confortabil  
pe întreaga perioada a anului. 

În anul 2015 s-au elaborat: proiectul tehnic, detaliile de execu ie, caietul de sarcini i au fost 
ob inute avizele i autoriza iile necesare pentru ob inerea autoriza iei de construire. 
Dotarea Complexului Delfinului 
Stadiu: în curs de realizare 
      Deoarece în momentul prelu rii Complexului Delfinului (Rotonda), în data de 30.04.2014, 
starea tuturor mijloacelor tehnice de ap rare împotriva incendiilor, a amenaj rilor existente, a 
instala iilor aferente construc iilor  (electrice, ap  canal) erau în totalitate  incomplete, nefunc ionale 
şi devastate, inclusiv infiltra iile de ap  din cupola cl dirii şi având în vedere bugetul institu iei  
precum i volumul mare de lucr ri (inclusiv costurile aferente),  se propune  e alonarea tuturor 
categoriilor de lucr ri necesare asigur rii i prevenirii ap r rii împotriva incendiilor (stabilite de 
expertul autorizat)  sub toate aspectele, conform legilor în vigoare şi includerea lor în bugetul 
institu iei.   
           Dotarea se va executa din fonduri proprii i private, aproximativ 330.000 lei .          
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     Identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu,  din cadrul Complexului Delfinului (Rotond ), 
document ce asigur  corelarea m surilor de ap rare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul 
riscurilor, aceasta constituind o obliga ie principal  a conduc torului institu iei conform 
prevederilor  Legea 307/2006 privind Ap rarea împotriva incendiilor art. 19 punct. b). 

   Acest document, elaborat de un expert autorizat -S.C. Multiprotcons S.R.L., în anul 2015, 
precizeaz :   

- echiparea i dotarea cu mijloace tehnice de ap rare împotriva incendiilor  − sting toare i 
hidran i interiori – num r, categorii, tipuri i parametri specifici, dimensionarea i amplasarea 
acestora; 

- func ionarea i pozi ionarea iluminatului de siguran ; 
- func ionarea i pozi ionarea sistemelor de alarmare i semnalizare; 
- stabilirea num rului, dimensionarea i marcarea c ilor de acces i interven ie în func ie de 

fluxurile rezultate; 
- stabilirea altor m suri specifice de prevenire i ap rare împotriva incendiilor indicate de expert. 

       În decembrie 2015 s-a trecut la incheierea contractului privind elaborarea proiectului tehnic i a 
detaliilor de execu ie.  
Sisteme solare pentru captarea energiei solare la  Hala Terminal - Pia a Obor 
Stadiu: în curs de realizare 

Dotarea Halei Terminal- Pia a Obor cu sisteme solare complexe pentru  captarea energiei 
solare pentru ap  cald  pe tot parcursul anului i aport la înc lzire pe perioada friguroas . 

Modernizarea se va executa din fonduri  proprii, aproximativ 80.000 lei . 
Administratia Pietelor Sector 2 a încercat în 2015, sa acceseze fonduri europene pentru 

acest proiect, dar faptul ca Ghidul Specific Prioritatii de Investitie 3.1. din cadrul 
Programului Opera ional 2014-2020, axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei c tre o economie 
cu emisii sc zute de carbon specifice cladirilor administrative apartinand institutiilor publice 
, nu a ap rut nici m car in consultare, ci doar Ghidul Specific prioritatii de investitie 3.1. 
Opera iunea A. Cl diri Rezidentiale. 

Persoan  de  contact : Cerbureanu Ion, tel. 0735315779 
Reducerea activit ilor de comer  neautorizat 

În vederea “Reducerii activit ilor de comer  neautorizat” s-au desf şurat urm toarele  
ac iuni privind: 

 Verificarea zonelor cu poten ial contraven ional ridicat, în zona comer ului stradal 
neautorizat – 760 ac iuni; 

 Verificarea comercian ilor de produse specifice s rb torilor -  (1 si 8 Martie, Pa te, 
Sarb tori de iarn ) 113 SC/PF/AF/eveniment;  

  Verificarea agen ilor economici care au de inut agregate   frigorifice/ terase 
sezoniere pe domeniul public – 58  SC/PF/AF;  

  Verificarea agen ilor economici privind de inerea autoriza iilor de comercializare 
produse agroalimentare,   acte de provenien  marf , afişare pre uri – 610 
SC/PFI/Întreprinderi individuale/Produc tori; 

 Ac iuni privind interzicerea desfacerii i comercializ rii  b uturilor alcoolice în zona 
stadioanelor –41 SC/41 ac iuni; 

 Verificarea  vânz rilor cu pre  redus, desf urate în  perioadele stabilite prin lege – 1 
SC/1 ac iuni; 
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 Verific ri  privind legalitatea func ion rii barurilor i cluburilor, în colaborare cu 
Poli ia Sector 2, ITM, OPC, ISU i SIF Sector 2 – 15 ac iuni; 

 Verificarea produc torilor din pie ele agroalimentare privind de inerea documentelor 
necesare desf ur rii activit ii – 566 amplasamente verificate; 

 Ac iuni de verificare a legalit ii func ion rii agen ilor economici cu profil de 
activitate de alimenta ie public  – 52 ac iuni/208 S.C;  

 Ac iuni comune cu Sec iile 6,7,8,9 Poli ie în vederea verific rii respect rii 
interdic iei de comercializare a b uturilor alcoolice i produselor din tutun în 
imediata vecin tate a unit ilor de înv mânt; 

 Activit i de valorificare i distrugere a bunurilor confiscate, precum i de predare-
primire a produselor alimentare i nealimentare-13 convoc ri comisii i 1 protocol 
încheiat în vederea valorific rii bunurilor de consum cu grad ridicat de perisabilitate; 

 Ac iuni de verificare a legalit ii func ion rii agen ilor economici-au fost sanc ionate 
cu suspendarea activit ii – 28 agen i economici; 

Ac iunea de gestionare i predare în scopul valorific rii m rfurilor confiscate. 
          În vederea evalu rii i  pred rii m rfurilor confiscate i intrate, potrivit legii, în proprietatea 
privat  a statului, s-a întrunit comisia de evaluare, ocazie cu care s-au predat produse în valoare  
total  de 57.402 lei 
 Cantitate marf  confiscat  

- Alimentare  în valoare total  de – 18.376 lei 
- Nealimentare  în valoare total  de – 23.170 lei 
- Origine animal   în valoare total  de 10.000 lei. 
- ig ri  732 pac/5.856 lei 

Rezultate ob inute de Serviciul Control Comercial 
- Sesiz ri primite/solu ionate – 559 
- Total ac iuni – 1.650 
- Total sanc iuni aplicate –514 în valoare total  de 183.350 lei. 

Protec ia consumatorului i ap rarea contra incendiilor. 
 colaborarea cu institu iile statului şi cu structurile societ ii civile în domeniul protec iei 

consumatorului; 
Buget – local 
Stadiu – realizat 
 

 
 
 
 
 
 
Generalit i  
 

Domeniul afacerilor interne este unul dintre cele mai importante componente ale statului de 
drept şi presupune prestarea unui serviciu public de baz  pentru popula ie cu finalitate în asigurarea 
securit ii şi siguran ei cet eanului. Cet eanul contribuabil şi purt tor al suveranit ii na ionale 
trebuie s  fie principalul beneficiar al activit ii Ministerului Afacerilor Interne. 

 
Cap.XVI.  INTERNE 
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În acest scop, institu iile publice din subordinea Ministerul Afacerilor Interne vor concentra toate 
resursele (umane, materiale şi financiare) pentru combaterea pân  la eradicarea infrac ionalit ii de 
toate tipurile şi pentru solu ionarea eficient  a situa iilor de urgen . 
     Obiective fundamentale 
    - Creşterea continu  a gradului de siguran  a cet eanului atât în mediul rural, cât şi în mediul 
urban 
    - Îmbun t irea cooper rii poli ieneşti privind combaterea criminalit ii transfrontaliere, precum 
şi a criminalit ii comise de cet enii români în str in tate 
    - Reducerea birocra iei din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, eficientizarea 
acestor structuri şi redirec ionarea din aparatul func ion resc c tre structurile operative 
    - Analizarea şi îmbun t irea cadrului legislativ care reglementeaz  competen ele în domeniile 
ordinii şi siguran ei publice, situa iilor de urgen  şi ale activit ilor institu iei prefectului 
    - Elaborarea, promovarea şi implementarea unor politici şi programe privind preg tirea 
profesional , creşterea calit ii vie ii personalului în vederea reconsolid rii statutului poli istului, 
jandarmului, pompierului, precum şi al celorlal i func ionari publici din structurile Ministerului 
Afacerilor Interne 

La nivelul Municipiului Bucureşti, institu ia cu atribu ii în domeniul afacerilor interne sunt 
Ministerul Afacerilor Interne - Direc ia General  de Poli ie a Municipiului Bucureşti şi 
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - Direc ia General  de Jandarmi a 
Municipiului Bucureşti şi autorit ile publice locale. 
 

Direc ia General  de Jandarmi a Municipiului Bucureşti 
Cadrul legislativ în baza c ruia func ioneaz  Direc ia General  de Jandarmi a Municipiului 

Bucureşti este reprezentat de Legea nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi 
func ionarea Jandarmeriei Române.  

Obiectul de activitate şi indicatorii de performan  ce caracterizeaz  domeniul de 
activitate al institu iei: 
- Direc ia General  de Jandarmi a Municipiului Bucureşti este subordonat  nemijlocit 
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi este unitatea destinat  planific rii, organiz rii, 
conducerii şi execut rii misiunilor specifice şi îndeplinirii atribu iilor ce revin Jandarmeriei Române 
pe raza municipiul Bucureşti; 
- indicatorii de performan  sunt stabili i prin reglement ri interne care stabilesc desf şurarea lunar  
a evalu rii şi modul de cuantificare a activit ii desf şurate, aceştia fiind calcula i prin însumarea 
algebric  a raporturilor dintre indicatorii de evaluare şi criteriile de evaluare specifice profilului şi 
misiunilor unit ilor evaluate.  
 

Obiectivele generale asumate de c tre Direc ia General  de Jandarmi a Municipiului 
Bucureşti în anul 2015: 

Într-un context social şi economic complex, întreaga activitate desf şurat  a avut la baz  
obiectivele fundamentale şi direc iile de ac iune stabilite prin Programul de guvernare 2013-2016, 
Planul Strategic Institu ional al Ministerului Afacerilor Interne 2014-2016 şi Planul de 
management /ac iuni al Jandarmeriei Române pentru anul 2015, adaptate la specificul direc iei 
generale şi cuprinse în Planul de management /ac iuni propriu pentru anul 2015. 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor acestor documente programatice, la nivelul 
Direc iei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti s-a ac ionat cu prec dere pentru: 
eficientizarea modului de îndeplinire a atribu iilor şi misiunilor specifice, creşterea 
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profesionalismului personalului, men inerea unui suport logistic corespunz tor, precum şi pentru 
dezvoltarea cooper rii interinstitu ionale. 

Îndeplinirea acestor obiective a presupus concentrarea eforturilor pe urm toarele 
coordonate: Opera ionalizarea structurilor D.G.J.M.B. conform noilor modific ri organizatorice; 
Dezvoltarea Jandarmeriei de Dialog care a preluat latura de comunicare din cadrul institu iei 
„Negociatorului” pe timpul adun rilor publice; Optimizarea sistemului informa ional, capabil s  
r spund  nevoilor decizionale; Continuarea procesului de apropiere a personalului de comunitate şi 
cet ean prin diversificarea activit ilor educativ preventive şi creşterea calit ii actului educativ 
preventiv propriu zis; Creşterea gradului de înzestrare a structurilor operative, cu prioritate pentru 
asigurarea mobilit ii şi dot rii cu mijloace specifice de ordine public ; Asigurarea unui 
management al resurselor care s  permit  func ionarea în limite normale a structurilor operative şi 
gestionarea unor situa ii de criz  în domeniul ordinii şi siguran ei publice; Consolidarea reputa iei 
institu iei şi a încrederii cet enilor în capacitatea şi profesionalismul Jandarmeriei Capitalei precum 
şi asigurarea transparen ei prin informarea sistematic  şi corect  a opiniei publice. 
  Activitatea desf şurat  şi principalele realiz ri din anul 2015: 

În anul 2015,  Direc ia General  de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, a avut încadrat un 
efectiv de 1.329 jandarmi, din care 1.175 jandarmi angrena i în misiuni de ordine public , 55 în 
misiuni de paz  şi protec ie institu ional  şi 99 jandarmi în cadrul structurilor de suport. În aceast  
perioad  au fost planificate, organizate şi executate un num r de 15.805 misiuni cu un efectiv de 
154.065 jandarmi, comparativ cu anul 2014, când a planificat, organizat şi executat un num r de 
14.068 misiuni cu un efectiv de 161.357 jandarmi, astfel: 
-7.605 misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv de 81.849 jandarmi, din care: 
-1.458 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifest rile de protest; 
-3.521 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifest rile cultural - artistice, religioase şi 
promo ionale; 
-1.475 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifest rile sportive; 
-1.040 alte misiuni de asigurare a ordinii publice şi limitarea/ înl turarea situa iilor de urgen ; 
-111 misiuni cu ocazia vizitelor oficiale. 
-262 ac iuni de interven ie cu un efectiv de 1.502 jandarmi; 
-2.681 misiuni de men inere a ordinii publice cu un efectiv de 50.224 jandarmi; 
-5.257 misiuni în cooperare cu alte institu ii în baza protocoalelor sau a planurilor de cooperare, la 
care au participat un num r de 20.490 jandarmi (Direc ia General  de Poli ie a Municipiului 
Bucureşti, Serviciul pentru Combaterea Şederii şi Muncii Ilegale a Str inilor Municipiul Bucureşti, 
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, Serviciul de Protec ie şi 
Paz , Parchete (mandate de aducere) şi Executori Judec toreşti, Organele Administra iei Publice 
Locale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Regia Autonom  de Transport Bucureşti, 
Comisariatul General al G rzii de Mediu, precum şi cu unit ile de jandarmi din Municipiul 
Bucureşti). 

Evolu ia num rului de misiuni pe categorii executate în anul 2015 comparativ cu 2014 se 
prezint  astfel: 
-num rul misiunilor de asigurare a crescut cu 12 %; 
-num rul ac iunile executate în cooperare cu alte institu ii şi al misiunilor executate pentru punerea 
în executare a mandatelor de aducere a crescut cu 26 %; 
-num rul ac iunilor de interven ie a sc zut cu 16 %; 
-num rul misiunilor de men inere a ordinii publice a sc zut cu 5 %. 
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Ponderea misiunilor executate de c tre efectivele de jandarmi apar inând D.G.J.M.B. în anul 
2015 este urm toarea: 
-misiuni de asigurare a ordinii publice: 55%; 
-misiuni de interven ie şi restabilire a ordinii publice: 2%; 
-misiuni de men inere a ordinii publice: 19%; 
-misiuni de cooperare cu alte institu ii şi mandate de aducere: 24%. 

Comparativ cu anul 2014 în care au fost organizate şi executate un num r de 14.068 de 
misiuni de misiuni, în anul 2015 au fost organizate şi executate un num r de 15.805 de misiuni, 
ceea ce reprezint  o creştere 11 %,  fiind folosi i cu 9,5% mai pu ini jandarmi în anul 2015 decât în 
anul 2014.  

Deşi în actualul climat socioeconomic, au fost preliminate riscuri şi vulnerabilit i aparte, 
iar în  mediul politic au fost dispute care au dus la implicarea deosebit  a societ ii civile, nu s-au 
înregistrat evenimente care s  aduc  atingerea grav  ordinii şi siguran ei publice şi s  afecteze 
func ionarea în condi ii normale a institu iilor fundamentale ale statului.  

În scopul punerii în aplicare în mod eficient a concep iei de abordare a asigur rii m surilor 
de ordine la manifest rile publice, efectivele de jandarmi au dus la îndeplinire misiunile 
încredin ate         dând dovad  de legalitate, fermitate, mobilitate şi dinamism, respectând întocmai 
ordinele transmise de comandan i şi au adaptat modul de ac iune în func ie de num rul de 
participan i şi specificul fiec rei manifest ri. 

Asigurarea şi restabilirea ordinii publice 
Manifest rile de protest reprezint  aproximativ 9% din totalul misiunilor executate în anul 

2015, aten ia a fost concentrat  pe activit ile premerg toare desf şur rii manifest rilor, în sensul 
stabilirii de comun acord cu organizatorii a tuturor detaliilor privind desf şurarea în condi ii de 
siguran  a acestor activit i, în cadrul Comisiei de avizare a adun rilor publice şi a şedin elor de 
cooperare organizate înaintea desf şur rii adun rilor publice. Cu aceste ocazii atât organizatorii cât 
şi reprezentan ii autorit ilor au convenit asupra modului, locului, timpului, traseelor, num rului de 
participan i etc., astfel încât ac iunile s  nu degenereze în acte de tulburare a ordinii şi liniştii 
publice, asigurându-se protec ia real  a participan ilor şi a bunurilor apar inând propriet ii publice 
sau private, precum şi desf şurarea în cadru legal a manifest rilor de protest. 

Unul dintre principalele obiective pe care Direc ia General  de Jandarmi a Municipiului 
Bucureşti l-a urm rit în perioada analizat , a fost acela de a veghea ca orice manifestare public , fie 
de protest, cultural – artistic , sportiv  sau de alt  natur  s  se desf şoare cu respectarea strict  a 
prevederilor legale. 

S-a urm rit permanent respectarea dreptului constitu ional al cet eanului de a manifesta 
public, în limitele şi drepturile prev zute de lege, un aport deosebit avându-l „institu ia dialogului”, 
care şi în acest an a constituit pe timpul adun rilor publice avangarda for elor de ordine.  

Un aspect pozitiv l-a constituit faptul c  organizatorii adun rilor publice au rela ionat cu 
efectivele cu atribu ii de dialog pe timpul desf şur rii activit ilor, precum şi abordarea direct  a 
acestora de c tre unii participan i în momentul în care au ap rut st ri tensionate, reducând astfel 
riscul degener rii situa iilor. 

În perioada analizat  în municipiul Bucureşti s-au desf şurat 1.458 manifest ri de protest: 
146 mitinguri şi marşuri de protest;  
822 pichete de protest; 
490 ac iuni individuale. 

Putem aprecia c , deşi au fost preliminate condi ii de risc ridicat pentru aceste manifest ri 
de protest, avându-se în vedere contextul economic, politic şi social în care au avut loc, 
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manifest rile publice de protest s-au desf şurat în general cu respectarea prevederilor legale şi 
în elegerilor convenite prin protocoalele încheiate de c tre organizator cu reprezentan ii Prim riei 
Municipiului Bucureşti şi cei ai structurilor abilitate în asigurarea ordinii publice.  
Trebuie precizat c  pe timpul asigur rii m surilor de ordine public  cu ocazia adun rilor spontane 
de protest desf şurate în perioada analizat  în Pia a Universit ii, prin modalitatea de abordare 
adaptat  continuu la natura, forma şi modul de manifestare a  protestatarilor, efectivele de jandarmi 
din cadrul D.G.J.M.B. au ac ionat respectând prevederile legale în vigoare, f r  a crea artificial 
situa ii tensionate. 

Asigurarea ordinii publice la manifest rile cultural – artistice, religioase sau cu caracter 
promo ional. 

În perioada analizat  s-au executat un num r de 3.521 misiuni, manifest rile constând în: 
2.470 spectacole organizate în aer liber (parcuri, pie e, stadioane) sau în interiorul unor s li la care a 
participat un public numeros; 
370 manifest ri cu caracter religios, comemorativ etc.; 
681 manifest ri cu caracter promo ional organizate în diferite medii. 

Referitor la manifest rile cultural – artistice desf şurate în spa iul public la care a participat 
un public numeros exemplific m: concertul artistului interna ional Andre Rieu, în Pia a Constitu iei; 
concertul artistului interna ional Robbie Williams, în Pia a Constitu iei; Festivalul George Enescu, 
la Ateneul Român; activit ile culturale prilejuite de evenimentul Zilele Bucureştiului; manifest rile 
dedicate Zilei Na ionale a României, în zona Pia a Constitu iei şi la Monumentul Ostaşului 
Necunoscut din Parcul Carol I. 

Manifest rile cu caracter religios prilejuite de s rb torirea Botezului Domnului, Praznicul 
Învierii Domnului, ale Sfântul Dimitrie cel Nou, precum şi ale hramurilor bisericilor ortodoxe s-au 
desf şurat pe perioade lungi de timp cu participarea unui num r mare de persoane, activit i care au 
fost gestionate prin adaptarea m surilor de ordine public  la natura evenimentelor şi a persoanelor 
participante. 

Înaintea desf şur rii fiec rui eveniment au fost executate recunoaşteri şi şedin e de 
cooperare, m surile stabilite de comun acord cu organizatorii de manifest ri publice fiind 
materializate în planurile de ac iune, acestea stând la baza preg tirii efectivelor de jandarmi în 
vederea planific rii, organiz rii şi execut rii misiunilor repartizate. 

Asigurarea ordinii publice şi protec iei participan ilor la manifest ri sportive 
În anul 2015 au fost planificate, organizate şi executate 1.475 misiuni cu ocazia desf şur rii 

manifest rilor sportive în competi iile interne şi interna ionale.  
Pentru rezolvarea problemelor de ordin tehnic, organizatoric şi de securitate public , în baza 

prevederilor Legii nr. 4/2008, completat  şi modifact  cu Legea nr. 10/2012 privind prevenirea şi 
combaterea violen ei în sport, înaintea începerii sezonului competi ional 2014/2015, toate arenele 
sportive din municipiul Bucureşti au fost supuse unor inspec ii am nun ite de c tre comisii speciale, 
formate din reprezentan i ai F.R.F., L.P.F., Agen iei Municipale pentru Sport şi ofi eri specialişti din 
cadrul D.G.J.M.B., care au verificat modul de îndeplinire de c tre cluburi a cerin elor legale privind 
infrastructura de securitate a stadioanelor în vederea omolog rii. 

În vederea asigur rii unui climat de ordine şi siguran  public  cu ocazia desf şur rii 
jocurilor şi competi iilor sportive în condi ii de siguran , D.G.J.M.B. a desf şurat în anul 2015 
activit i specifice pentru: creşterea eficien ei activit ii desf şurate de personalul societ ilor 
specializate de protec ie şi paz  în asigurarea m surilor de ordine public  la stadioane, în mod 
special în ceea ce priveşte controlul corporal al spectatorilor la intrarea în interiorul arenelor 
sportive; responsabilizarea conducerii cluburilor sportive cu privire la îndeplinirea obliga iilor ce le 
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revin conform legii pe linia asigur rii securit ii publicului, juc torilor şi a celorlal i participan i la 
evenimentele sportive; luarea m surilor legale împotriva organizatorilor de competi ii şi jocuri 
sportive şi a reprezentan ilor societ ilor de securitate, pentru nerespectarea prevederilor legale în 
domeniu. 

Urmare a preocup rii permanente şi a realit ilor cu care ne-am confruntat la asigurarea 
m surilor de ordine, D.G.J.M.B. a solicitat cu fermitate factorilor decizionali din cadrul fiec rui 
club sportiv din Municipiului Bucureşti îndeplinirea condi iilor prev zute pentru omologarea 
stadioanelor, astfel c  în acest moment principalele arene sportive (Cluburile Steaua şi Dinamo) 
dispun de sisteme de supraveghere video conectate în punctul de comand  al ac iunii, sisteme 
electronice de acces, personal specializat pentru supravegherea accesului publicului în arena 
sportiv , înc peri destinate activit ilor de conducere a misiunilor, precum şi sisteme de protec ie şi 
supraveghere video în proximitatea arenelor sportive (c i de afluire, defluire).  

Ponderea misiunilor de asigurare a ordinii publice manifest rile sportive pe genuri, în anul 
2015 este urm toarea: meciuri de fotbal – 33%; meciuri de baschet – 14%; meciuri de handbal – 
10%; meciuri de polo – 6%; alte discipline – 37%. 

Dintre competi iile sportive cu grad ridicat de risc desf şurate în anul 2015 care au atras 
participarea unui public numeros men ion m meciurile de fotbal ale echipei reprezentative a 
României, meciurile interna ionale de fotbal din cadrul grupelor U.E.F.A., preliminariile 
Champions League şi U.E.F.A. Europa League, precum şi cele ale echipelor Steaua şi Dinamo, din 
cadrul campionatului intern şi Cupei României, astfel: meciurile de fotbal dintre echipele 
reprezentative ale României în compania echipelor reprezentative ale Greciei şi Finlandei, care s-au 
desf şurat pe stadionul Arena Na ional ; meciul de fotbal dintre echipele F.C. Steaua Bucureşti şi 
A.S. Trencin, care s-a desf şurat pe stadionul Arena Na ional ; meciul de fotbal dintre echipele F.C. 
Steaua Bucureşti şi F.K. Partizan Belgrad, care s-a desf şurat pe stadionul Arena Na ional ; meciul 
de fotbal dintre echipele echipele F.C. Steaua Bucureşti şi BK Rosenborg, care s-a desf şurat pe 
stadionul Arena Na ional . 

Un alt segment important al activit ii noastre pe aceast  linie l-a constituit şi asigurarea 
m surilor de ordine la competi iile sportive la nivelul Ligii I, a II-a şi a III-a şi Cupei României la 
fotbal, dar şi ale celorlalte discipline sportive cum ar fi: handbal, rugby, hochei, volei, baschet, polo 
etc., care în func ie de situa ie au atras mai mult sau mai pu in public, fiind necesar  luarea tuturor 
m surilor de ordine şi protec ie pentru to i participan ii. 
 

Restabilirea ordinii publice 
La nivelul Direc iei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti aceast  misiune 

deosebit de important , cu grad ridicat de risc şi complexitate, a fost abordat  pe dou  direc ii de 
ac iune: 

Interven ia pentru restabilirea ordinii publice tulburate sau grav tulburate de c tre persoane 
sau grupuri de persoane cu prilejul desf şur rii unor evenimente cu participarea unui public 
numeros. 

Având în vedere c  ac iunile specifice de cercetare-documentare s-au axat preponderent pe 
documentarea operativ  în zone cu poten ial criminogen ridicat pentru evaluarea corect  a st rilor 
conflictuale, prin datele şi informa iile de interes operativ furnizate s-a reuşit aplanarea şi chiar 
prevenirea conflictelor existente între familii, clanuri sau grup ri rivale. 
În anul 2015, la nivelul municipiului Bucureşti nu s-au înregistrat tulbur ri grave ale ordinii publice 
datorit  interven iei cu operativitate a for elor Jandarmeriei, care prin sprijinul reciproc au gestionat 
situa iile ap rute. 
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  Interven ia în sprijinul persoanelor aflate în dificultate care au semnalat evenimentele prin 
Sistemul Na ional Unic pentru Apeluri de Urgen  „112”.  

În temeiul H.G. nr. 1118 din 22.09.2005 privind desemnarea structurilor specializate ale 
Jandarmeriei Române şi a unit ii specializate din cadrul Serviciului Român de Informa ii ca 
servicii specializate de interven ie, Direc ia General  de Jandarmi a Municipiului Bucureşti a 
ac ionat ca serviciu specializat de interven ie în cadrul Sistemului Na ional Unic pentru Apeluri de 
Urgen  pentru preluarea şi tratarea apelurilor de urgen  primite prin centrul unic pentru apeluri de 
urgen , alarmarea şi coordonarea echipajelor de interven ie pentru solu ionarea urgen elor.  

Echipajele D.G.J.M.B. au efectuat 94 de ac iuni de interven ie. Principalele situa ii în care 
echipajele specializate din cadrul Direc iei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti au 
intervenit au fost în urma solicit rilor prin apelarea num rului de urgen  „112”, solicit ri venite de 
la operatorii celorlalte institu ii componente ale Sistemului Na ional Unic pentru Apeluri de 
Urgen  112, solicit ri pe telefonul şefului turei operative sau direct de la sec iile de Poli ie. 

Participarea la men inerea ordinii publice 
Principala structur  din cadrul Poli iei Române cu care D.G.J.M.B. a rela ionat şi cooperat 

în perioada de referin , executând în principal misiuni de men inere a ordinii publice, a fost 
Direc ia General  de Poli ie a Municipiului Bucureşti.  

În perioada analizat , unit ile subordonate D.G.J.M.B au planificat, organizat şi executat 
misiuni de men inere a ordinii publice prin patrule de jandarmi, patrule hipo de ordine public , 
ac iuni concentrate pe fenomenul infrac ional, ac iuni punctuale pentru prevenirea şi combaterea 
faptelor de natur  infrac ional  şi contraven ional  şi misiuni de prevenire şi combatere a 
fenomenului infrac ional şi contraven ional pe mijloacele de transport în comun apar inând 
R.A.T.B., în baza planurilor de ac iune comune întocmite cu sec iile de poli ie sau în baza 
planurilor proprii de ac iune.  

De asemenea, în parteneriat cu unit ile de înv mânt şi alte autorit i publice cu atribu ii în 
domeniu, D.G.J.M.B. a ac ionat pentru men inerea unui climat de siguran  în şcoli şi pentru 
derularea unor campanii şi proiecte de informare a elevilor în vederea evit rii comportamentelor de 
risc infrac ional sau contraven ional. Toate activit ile desf şurate pe aceast  linie au avut un 
caracter interactiv şi s-au axat pe identificarea principalelor probleme cu care se confrunt  elevii în 
raport cu cele rezultate din constat rile efectuate de for ele de ordine public  pe timpul execut rii 
misiunilor specifice precum şi pe modalit ile concrete de solu ionare ale acestora, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, având în vedere faptul c  aceste ac iuni s-au bucurat pân  în prezent 
de un feedback pozitiv atât din partea elevilor cât şi din partea cadrelor didactice, impunându-se 
astfel necesitatea continu rii acestora şi în perioada urm toare.  

În baza atribu iilor prev zute de lege, D.G.J.M.B. are ca prioritate executarea misiunilor de 
asigurare/ restabilire a ordinii publice cu ocazia adun rilor publice, astfel încât s  fie asigurat  
func ionarea institu iilor fundamentale ale statului de drept ale c ror sedii centrale sunt dispuse la 
nivelul capitalei (sediul Preşedin iei, Guvernului, Parlamentului, Ministerelor, etc.). În baza acestei 
st ri de fapt s-a stabilit de comun acord cu directorul general al D.G.P.M.B. ca activit ile de 
men inere a ordinii publice executate în cooperare s  se desf şoare astfel încât efectivele D.G.J.M.B 
s  aib  posibilitatea s  se regrupeze în timpul cel mai scurt pentru asigurarea m surilor de ordine la 
orice adunare public  spontan .  

Activit ile specifice de men inere a ordinii şi liniştii publice au fost executate, în limita 
efectivelor proprii disponibile, în concordan  cu aspectele rezultate în cadrul şedin elor de 
coordonare şi trasare a sarcinilor, organizate şi desf şurate s pt mânal la sediul D.G..P.M.B., ocazie 
cu care şefii sectoarelor de poli ie au stabilit coordonatele de desf şurare a misiunilor în func ie de 
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informa iile referitoare la evolu ia situa iei operative, analizele tactice elaborate la nivelul 
Serviciului Analiza Informa iilor, precum şi de for ele şi mijloacele avute la dispozi ie. 
În scopul diminu rii fenomenului infrac ional în mediul stradal, cât şi realizarea schimbului de 
experien  în acest domeniu în perioada analizat  au fost executate 2.681 misiuni de men inere a 
ordinii publice cu 50.224 jandarmi. 

Imaginea public  
Direc ia General  de Jandarmi a Municipiului Bucureşti este un important vector de imagine 

al Jandarmeriei Române prin prisma impactului mediatic pe care-l au ac iunile desf şurate în zona 
de competen . 
Activit ile de rela ii publice au avut drept scop principal consolidarea imaginii în vederea înt ririi 
încrederii cet enilor în institu ie şi în capacitatea sa de a r spunde solicit rilor comunit ii, de a 
satisface nevoia de ordine, linişte şi siguran  public , prin asigurarea unei inform ri corecte şi 
oportune a cet enilor. 
Obiectivele de comunicare ale Jandarmeriei Bucureşti vor urm ri în continuare asigurarea 
transparen ei şi deschiderii institu iei fa  de societate şi mass-media deopotriv . 

Concluzii şi propuneri: 
În ceea ce priveşte obiectivele propuse a fi incluse în Planul orientativ de ac iuni pentru 

realizarea la nivelul municipiului Bucureşti a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, 
cele 2 obiective asumate la nivelul Direc iei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti în anul 
2015, Creşterea continu  a gradului de siguran  al cet eanului  şi Îmbun t irea 
managementului situa iilor de urgen  şi a protec iei civile au fost realizate în procent de 100%. 

Activitatea desf urat  în anul 2015 eviden iaz  faptul c  Direc ia General  de Jandarmi a 
Municipiului Bucureşti şi-a îndeplinit obiectivele stabilite şi a reuşit s  contribuie la efortul comun 
al institu iilor din sistemul de ordine public  şi siguran  na ional  pentru asigurarea unui nivel de 
securitate optim în spa iul public. 

Rezultatele sondajelor de opinie aplicate în scopul identific rii necesit ii de siguran  
public  şi percep iei cet enilor asupra nivelului acestuia, coroborate cu responsabilit ile derivate 
din documentele programatice, impun continuarea activit ilor circumscrise priorit ilor 
institu ionale stabilite înc  de la începutul anului trecut, în scopul îndeplinirii obiectivului 
fundamental: Asigurarea climatului de normalitate civic  pentru securitatea cet enilor şi pentru 
desf şurarea în siguran  a activit ii institu iilor fundamentale ale statului în Capitala României. 

 
Direc ia General  de Poli ie a Municipiului Bucureşti 

 Direc ia General  de Poli ie a Municipiului Bucure ti î i desf oar  activitatea în baza 
cadrului legislativ constituit de Legea nr.218/2002 privind organizarea şi func ionarea Poli iei 
Române i Legea nr.360/2002 privind Statutul Poli istului.  
 Obiectul activit ii aflat în competen a institu iei noastre este reprezentat de exercitarea 
atribu iilor privind ap rarea drepturilor şi libert ilor fundamentale ale persoanei, a propriet ii 
private şi publice, prevenirea şi descoperirea infrac iunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în 
condi iile legii. 
 Obiectivele specifice Poli iei Capitalei, asumate în anul 2015, deriv  din obiectivele 
strategice stabilite la nivelul Poli iei Române, în acest scop, activitatea s-a concentrat pe 
urm toarele coordonate prioritare:  dezvoltarea institu ional , prevenirea şi combaterea 
criminalit ii în spa iul public, a celei generate de grupurile infrac ionale, combaterea evaziunii 
fiscale în toate formele ei, creşterea fluen ei circula iei şi siguran ei rutiere şi, nu în ultimul rând, 
promovarea imaginii institu iei.  
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 Toate activit ile derulate au fost circumscrise obiectivului general: siguran a cet eanului. 
 În scopul prevenirii criminalit ii, Direc ia General  de Poli ie a Municipiului Bucureşti a 
desf şurat un volum important de activit i, atât cu resurse proprii cât şi în parteneriat cu societatea 
civil .  
 Priorit ile activit ii de prevenire au fost direc ionate în func ie de dinamica 
infrac ionalit ii şi de nevoile popula iei, în 2015 acestea fiind reprezentate de: prevenirea 
delincven ei juvenile şi a victimiz rii minorilor şi prevenirea infrac iunilor contra patrimoniului. 
 Accentul a fost pus pe continuitatea activit ii de prevenire, în 2008 fiind introduse orele de 
educa ie juridic  în şcoli, iar de atunci specialiştii în prevenire s-au întâlnit cu aproximativ 20.000 
de elevi în fiecare an. Ini iativa Poli iei Capitalei a fost preluat  şi consolidat  atât de alte institu ii 
ale statului printre care şi Ministerul Justi iei, cât şi de organiza ii neguvernamentale.  
 Preocupa i permanent de respectarea drepturilor omului, specialiştii în prevenire au 
identificat grupurile de risc, reuşind s  creeze materiale adaptate nevoilor lor. Sfaturile preventive 
au fost mediatizate, atât prin televiziuni, cât şi prin afişajul stradal sau prin cel din marile lan uri de 
magazine. 
 Cunoaşterea nevoii de siguran  a popula iei, precum şi a modului în care aceasta percepe 
serviciul poli ienesc a fost o alt  preocupare a institu iei noastre în 2015, astfel sociologii structurii 
de specialitate au realizat un sondaj telefonic, ocazie cu care 72% dintre cet enii care au sunat la 
112 au confirmat faptul c  poli iştii au sosit în mai pu in de 10 minute; dintre aceştia, 92% s-au 
declarat mul umi i de interven ia poli iştilor, iar 76% au declarat c  au încredere în Poli ia Capitalei. 
 Sondajul realizat nu are neap rat o valoare ştiin ific  ci a constituit un instrument de lucru 
pentru fundamentarea deciziei manageriale şi, mai ales, o metod  de intensificare a dialogului 
institu iei cu principalul beneficiar al serviciului poli ienesc – cet eanul. 
 Totodat , preocup rile institu iei au fost centrate i pe activit ile de combatere a 
criminalit ii, m surile dispuse în plan managerial şi angajarea eforturilor tuturor poli iştilor în plan 
execu ional au avut ca efect diminuarea volumului infrac ionalit ii pe majoritatea segmentelor, 
rezultatul înregistrat situându-se la cota minim  a ultimilor 10 ani. 
 Nivelul infrac ionalit ii sesizate a fost diminuat considerabil fa  de anul anterior, fiind 
comise cu 3.389 de infrac iuni mai pu in, ceea ce reprezint  o sc dere a mediei faptelor/zi cu 
aproximativ 10 infrac iuni, concomitent cu creşterea num rului persoanelor fa  de care au fost 
dispuse m suri preventive. 
 Cea mai mare pondere din infrac iunile sesizate este de inut  de infrac iunile judiciare, cu 
71,4% din total. Acestea înregistreaz  o uşoar  creştere cu 1,2% raportat la 2014, îns  valorile 
acestora se situeaz  sub media ultimilor 6 ani.  
 Infrac iunile contra persoanei au înregistrat o sc dere de 9 procente, comparativ cu 2014, 
peste 70% fiind fapte cu pericol social redus pentru care ac iunea penal  se pune în mişcare la 
plângerea prealabil  a persoanei v t mate. 
 Solu ionarea cu celeritate a cauzelor de criminalitate grav  comis  cu violen  a constituit 
una din preocup rile Poli iei Capitalei, astfel în cazul infrac iunilor de omor, toate faptele 
înregistrate în anul 2015 au fost rezolvate prin identificarea autorilor i 99% din tentativele de omor 
au fost solu ionate. 
 Diminuarea volumului de infrac iuni care aduc atingere vie ii sau integrit ii fizice a 
persoanei eviden iaz  faptul c  a fost îndeplinit obiectivului fundamental stabilit la începutul anului 
şi anume creşterea gradului de siguran  a cet eanului. 
 Infrac iunile sesizate contra patrimoniului se situeaz  pe un trend descendent, cu 
aproximativ 6% mai pu ine fapte raportat la anul 2014 i sub media ultimilor 6 ani. 
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 Furtul are ponderea cea mai mare din totalul faptelor penale înregistrate pe acest segment, 
urmat de distrugere şi înşel ciune. Tâlh ria reprezint  1,9% din totalul infrac iunilor contra 
patrimoniului. Infrac iunile de furt înregistreaz  valori inferioare celor din anul 2014 i sub media 
ultimilor 6 ani cu peste 13 procente,  446 de persoane fiind re inute i 515 arestate pentru s vâr irea 
infrac iunii de furt.  
 În ceea ce priveşte tâlh ria, s-a constatat un trend descendent, marcat de o sc dere cu peste 
13 procente fa  de anul anterior. Majoritare sunt tâlh riile s vârşite prin smulgerea de obiecte, care 
la rândul lor au sc zut cu 17% fa  de 2014. 88 de persoane fiind re inute i 208 arestate pentru 
fapte de tâlh rie, în anul 2015.  
 Print-un efort sus inut de prevenire i combatere a acestui gen de fapte s-a reu it diminuarea 
num rului de tâlh rii cu peste 53% fa  de anul 2010. 
 Criminalitatea stradal  î i continu  trendul descendent i în 2015, valorile înregistrate 
situându-se sub media ultimilor 6 ani cu peste 20%. Prezen a agen ilor de ordine şi siguran  
public  în zonele criminogene a permis ca 13,8% din totalul infrac iunilor sesizate în segmentul 
stradal s  fie infrac iuni constatate în flagrant, cu peste 11 procente fa  de anul precedent. 
 Reperele statistice eviden iaz  sc deri semnificative la majoritatea categoriilor de fapte din 
acest segment.  
 Un volum important de activit i a fost direc ionat pentru gestionarea situa iilor de utilizare 
ilegal  a armelor şi a substan elor periculoase. La nivelul Poli iei Capitalei, au fost indisponibilizate 
582 de arme de foc şi peste 10 tone de produse pirotehnice. 
 Ac iunile intensive derulate cu ocazia s rb torilor de iarn , când au fost controlate toate 
societ ile comerciale autorizate în vederea comercializ rii articolelor pirotehnice au condus la 
sc derea volumului produselor tranzac ionate cu 75% dar şi la asigurarea unui climat de linişte în 
capital . 
 Prin intermediul forma iunii specializate şi beneficiind de concursul celorlal i poli işti 
operativi, au fost solu ionate 1.163 cazuri privind persoane urm rite, din care 94 au avut ca obiect 
urm rirea european . 
 Principalele repere statistice eviden iaz  diminu ri la principalele genuri de fapte comise în 
segmentul stradal, la infrac iunile contra patrimoniului, tâlh rii, furturi, furturi din locuin e, de auto 
şi furturile din societ i comerciale prin efrac ie. Cresc îns  furturile de pe rafturile magazinelor şi 
furturile din buzunare şi gen i.  
 În ceea ce prive te identificarea şi tragerea la r spundere a autorilor de infrac iuni, din 
totalul dosarelor solu ionate în 2015, au fost rezolvate prin identificarea autorului peste 56% din 
furturile din locuin , 66% din furturile din S.C. comise prin efrac ie, 75% din furturile de auto, 
48% din tâlh rii şi 16,3% din înşel ciuni.  
 Volumul activit ilor desf şurate de structurile de investiga ii criminale s-a materializat în 
solu ionarea a aprox. 40.000 dosare penale. 
 O alt  prioritate a anului 2015 a constituit-o şi monitorizarea grupurilor infrac ionale 
nestructurate în scopul document rii şi angaj rii r spunderii penale a membrilor acestora înainte de 
producerea unor evenimente deosebite. 
 Au fost destructurate grupuri infrac ionale ce s vârşeau infrac iuni de tâlh rie,  şantaj, 
furturi, proxenetism, fiind cercetate în stare de re inere/arest peste 137 de persoane, astfel c  în 
momentul de fa , nu mai exist  grupuri infrac ionale de notorietate, active la nivelul municipiul 
Bucureşti, membrii acestora fiind fie aresta i, fie urm ri i, fie  f r  poten ial de afirmare 
infrac ional .  
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  În ceea ce prive te infrac iunile sesizate de natur  economico-financiar , acestea s-au situat 
pe un trend ascendent. În  anul 2015 au fost solu ionate prin R.T.U.P 286  de dosare penale iar fa  
de  404 persoane au fost dispuse m suri preventive.  
 Dinamica infrac ionalit ii economico-financiare a fost influen at  atât de activitatea proprie 
de constatare din oficiu a infrac iunilor de acest gen cât şi de sprijinul primit de la institu iile cu 
competen e în domeniu şi vreau s  amintesc aici Direc ia General  Antifraud  Fiscal , Agen ia 
Na ional  de Administrare Fiscal , Serviciul Român de Informa ii, Departamentul de Informa ii şi 
Protec ie Intern  şi Oficiul Na ional pentru Combaterea Sp l rii Banilor. 
 Abordarea fenomenului evaziunii fiscale s-a realizat din perspectiva constat rii unor 
infrac iuni grave ca mod de operare şi prejudiciu, ori cu un num r mare de suspec i.  
 Prioritizarea activit ilor pe acest segment s-a axat pe dosarele penale întocmite, masurile 
preventive dispuse, prejudiciul recuperat la finalizarea cercet rilor, valoarea m surilor asiguratorii 
i finalitatea judiciar .  

 Totodat  s-a urm rit creşterea eficien ei în combaterea evaziunii fiscale pe cele 5 domenii 
prioritare asumate: produse agroalimentare, construc ii i materiale de construc ii, produse 
energetice, munca la negru şi gri şi tutun. Rezultatele ob inute au fost superioare celor de anul 
trecut, atât din punct de vedere calitativ cât i cantitativ. 
 Conform studiilor efectuate de companiile de cercetare în domeniu, contrabanda cu ig ri în 
România continu  s  se situeze peste media ultimilor ani, cauzând pierderi anuale bugetului de stat 
de peste 500 mil. de euro i dep ind nivelul mediu al Uniunii Europene cu aproximativ 75%.  
 În contextul actual,  Poli ia Capitalei şi-a aliniat eforturile activit ilor desf urate la nivel 
na ional pe linia combaterii fenomenului de contraband  cu ig ri, prin activit i specifice de 
prevenire i aplicare a legii. Astfel, în anul 2015 au fost constatate 486 de infrac iuni de 
contraband , cercetate 326 persoane, din care pentru 93 au fost dispuse m suri preventive i au fost 
indisponibilizate igarete în valoare de peste 2,9 milioane lei. 
 Activit ile desf şurate de structurile de investigare a criminalit ii economice s-au 
materializat în înregistrarea a peste 5.700 dosare penale. 
 La nivelul pilonului de ordine public  se înregistreaz  cel mai mare deficit de cadre, 
procentul de încadrare fiind de 86,5%, în condi iile în care este cea mai vizibil  structur  din poli ie 
şi prima care intr  în contact cu cet eanul şi este chemat  s  aplice legea. 
 În cursul anului 2015, poli i tii de ordine public  au fost angrena i la toate misiunile de 
men inere a ordinii i lini tii publice, au intervenit la 84% din totalul apelurilor primite prin 
Sistemul Na ional Unic pentru Apeluri de Urgen  112, au constatat peste 80% din totalul 
infrac iunilor descoperite în flagrant i au aplicat peste 91.000 de sanc iuni contraven ionale; 
 Poli ia Capitalei gestioneaz  16% din totalul apelurilor, primite la nivel na ional, prin 
Sistemul Na ional Unic pentru Apeluri de Urgen  112 , ceea ce înseamn  589 de apeluri pe zi şi 1 
apel primit la 2,4 minute.  
         Poli ia de proximitate se bazeaz  pe convingerea c   provoc rile actuale cer poli iei un 
serviciu complet şi complex, deopotriv  proactiv şi reactiv. Astfel au fost desf urate aproximativ 
17.000 de activit i de cunoa tere a popula iei, de prevenire i combatere a riscului victimal, iar prin 
solu ionarea cu promptitudine i profesionalism a peste 20.000 de sesiz ri s-a reu it îmbun t irea 
percep iei publice.  
 Criminalitatea în zona unit ilor de înv mânt a stat în prim-planul activit ilor derulate de 
Poli ia Capitalei. Delincven a juvenil  şi victimizarea elevilor a f cut obiectul interven iei 
poli iştilor, atât din perspectiva prevenirii, cât şi a combaterii infrac ionalit ii. 
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 S-au luat m suri suplimentare de asigurare a dispozitivului curent de ordine şi siguran  
public , astfel încât 450 de poli işti, în medie, pe zi, au fost prezen i în zona şcolilor la orele de 
venire sau plecare a elevilor la şi de la şcoal . 
 Agen ii de proximitate, ofi erii structurii de prevenire a criminalit ii, precum şi poli işti din 
cadrul Brig zii Rutiere au desf şurat zilnic activit i de prevenire şi de educa ie juridic  a copiilor. 
 Principala problem , îns , o constituie infrac iunile s vârşite în interiorul unit ilor şcolare, 
cu o pondere de aproximativ 94% din total, ceea ce arat  c , în continuare, asigurarea pazei şi 
controlului accesului în unit ile de înv mânt trebuie s  constituie o prioritate. 
 În municipiul Bucureşti î i desf oar  activitatea peste 29.000 de unit i economice şi mai 
mult de 1000 de societ i de securitate privat . În scopul optimiz rii activit ii de paz  a 
obiectivelor, bunurilor şi de protec ie a persoanelor, au fost efectuate peste 4200 de controale, în 
urma c rora au fost constatate 88 de infrac iuni şi au fost aplicate 1.355 de contraven ii. 
 Brigada Rutier  este structura care a participat la toate manifesta iile cultural–sportive, 
sociale i politice desf urate în Bucure ti (vizite oficiale, adun ri publice, meciuri de fotbal, etc.), 
fiind în prim-planul tuturor evenimentelor majore din capital . 
 De i în anul 2015 s-a înregistrat o cre tere cu 11% a num rului persoanelor decedate ca 
urmare a unor accidente rutiere, rezultatele ob inute se încadreaz  în valorile estimate prin 
Programul European de Ac iune pe linia Siguran ei Rutiere în vederea atingerii obiectivului 
european de reducere progresiv  a mortalit ii rutiere. 
 Valorile accidentelor grave se situeaz  sub media ultimilor 5 ani, îns , raportat la 2014 
înregistreaz  o creştere de 9,1%, cele mai multe fiind produse în zona de competen  a sectoarelor 2 
şi 3.      
  Principalele cauze generatoare de accidentele grave r mân: traversarea neregulamentar  a 
pietonilor, neacordarea de prioritate pentru pietoni, neacordarea de prioritate pentru vehicule şi 
viteza neadaptat .  
 Principalul atribut al Brig zii Rutiere este de a preveni şi combate accidentele rutiere îns  
activitatea de organizare a traficului rutier ar trebui s  fie un efort conjugat al tuturor institu iilor cu 
atribu ii în domeniu. 
 În anul 2015 Poli ia Capitalei a alocat importante resurse umane şi logistice pentru a suplini 
deficien ele înregistrate la Sistemul de Management al Traficului din Bucureşti, acesta fiind 
func ional în propor ie de doar 3% în primele 10 luni ale anului. 
 Latura preventiv  în materie de siguran  rutier  a însumat un num r semnificativ de 
programe destinate educa iei rutiere în mediul şcolar, conştientiz rii de c tre participan ii la trafic a 
necesit ii respect rii normelor rutiere, precum şi riscului la care aceştia se expun în cazul înc lc rii 
lor. 
 Rezultatele prezentate anterior nu puteau fi ob inute f r  aportul structurilor de suport 
operativ, decizional şi administrativ,remarcându-se activitatea criminaliştilor, al c ror 
profesionalism se poate aprecia şi prin num rul tot mai mare de solicit ri adresate de celelalte 
institu ii din sistemul judiciar, exper ii acestei structuri fiind recunoscu i la nivel na ional şi 
interna ional. 
 Activitatea de re inere şi arestare preventiv  este gestionat  prin intermediul celor 11 Centre 
de re inere şi arestare preventiv  cu o capacitate de aproximativ 400 locuri, ce deservesc atât 
structurile D.G.P.M.B. cât i pe cele ale I.G.P.R., IPJ Ilfov, D.N.A., D.I.I.C.O.T., D.G.A. i ale 
Parchetelor militare. 
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 În anul 2015 au fost încarcerate peste 4.800 de persoane, ceea ce reprezint  24% din totalul 
persoanelor încarcerate la nivel na ional. Totodat  au fost escortate 17.212 persoane cu aproximativ 
29% mai multe decât în 2014. 
 Serviciul pentru Ac iuni Speciale se constituie în principalul suport al structurilor operative 
în derularea unor ac iuni cu grad ridicat de risc. Cele 593 de misiuni la care aceştia au fost 
solicita i s  participe confirm  eficien a şi profesionalismul lucr torilor, fie c  ne referim la 
perchezi ii, executarea unor mandate şi misiuni de escort , fie c  discut m, mai nou, de protejarea 
martorului amenin at şi activitatea de paz  pentru magistra i.  
 Cooperarea interinstitu ional  a cunoscut o dezvoltare semnificativ , rezultatele noastre 
neputând fi ob inute f r  sus inerea acordat  de institu iile partenere din cadrul sistemului judiciar, 
de ordine şi siguran  public , securitate na ional , de administra ia central  şi local  şi, nu în 
ultimul rând, de structurile de informa ii, împreun  cu care, printr-un efort comun, am reuşit s  
asigur m o îmbun t ire a nivelului de securitate atât în spa iul public, privat, cât şi în cel al 
mediului de afaceri. 
 În planul cooper rii interna ionale, poli i tii bucure teni au participat la 15 misiuni de 
cooperare interna ional  poli ieneasc  în 5 ri. 
 Particip rile la conferin ele europene şi vizitele de studiu au vizat dezvoltarea 
parteneriatului cu celelalte institu ii de aplicare a legii în vederea creşterii eficien ei în combaterea 
criminalit ii. 
 Prin compara ie cu celelalte capitale europene, în Bucure ti se eviden iaz  una din cele mai 
mici rate ale criminalit ii, similare unor capitale europene, cunoscute pentru gradul de siguran  
precum Copenhaga şi Helsinki. 

Obiectivul comunic rii externe l-a constituit prezentarea onest  şi echidistant  a activit ii 
institu iei, Poli ia Capitalei fiind un important vector de imagine al Poli iei Române. Activitatea 
Direc iei Generale de Poli ie a Municipiului Bucureşti s-a reflectat, pe acest plan, în aproximativ 
9.000 de prezen e mediatice scrise, online, radio şi TV, iar materialele publicate de c tre institu iile 
media cu acoperire na ional  au avut caracter pozitiv şi neutru în propor ie de 98%. 
 Evalu rile realizate eviden iaz  pentru anul 2015 o serie de riscuri atât din perspectiva 
resursei umane şi logistice, cât şi din punct de vedere al legisla iei în vigoare, riscuri pe care vom 
încerca s  le diminu m prin solu ii manageriale adecvate. 
 Exist  şi o serie de amenin ri, care deriv  din factori externi organiza iei atât de natur  
administrativ , legislativ , economic  şi social , asupra c rora institu ia noastr  poate interveni în 
mic  m sur . 
 În baza interpret rii indicatorii de performan  specifici muncii de poli ie ne exprim m 
opinia c  Direc ia General  de Poli ie a Municipiului Bucureşti şi-a îndeplinit obiectivele stabilite şi 
a reuşit s  contribuie la efortul comun al institu iilor din sistemul de ordine public  şi siguran  
na ional  şi al celor din sistemul judiciar, la asigurarea unui nivel de securitate corespunz tor în 
spa iul public şi privat. 
 Pentru anul 2016, activitatea institu iei noastre va fi focalizat  pe îndeplinirea obiectivelor 
specifice ce deriv  din priorit ile strategice stabilite la nivelul Poli iei Române: asigurarea 
resurselor optime necesare dezvolt rii şi men inerii capacit ii opera ionale a unit ii, prevenirea şi 
combaterea criminalit ii în spa iul public, în special cea comis  cu violen , documentarea i 
destructurarea grupurilor infrac ionale, combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corup iei, 
contrafacerii de m rfuri i a infrac iunilor din domeniul achizi iilor publice, creşterea gradului de 
siguran  rutier  şi îmbun t irea imaginii institu iei, toate acestea în scopul îndeplinirii obiectivului 
fundamental: cre terea siguran ei cet eanului prin oferirea unui serviciu poli ienesc de calitate. 
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Prim ria Municipiului Bucureşti 
Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de municipalitate în planul orientativ de ac iuni pe 

anul 2015 pentru realizarea obiectivului "Creşterea continu  a gradului de siguran  a 
cet eanului atât în mediul rural, cât şi în mediul urban" cuprins în programul de guvernare. 
— prin Direc ia General  de Poli ie Local  şi Control a Municipiului Bucureşti 
Principalele direc ii de ac iune sunt: 
Asigurarea şi men inerea ordinii şi liniştii publice 
 Asigurarea şi men inerea ordinii şi liniştii publice în Centrul Istoric al capitalei. Organizarea 
şi desf şurarea activit ii specifice se face în conformitate cu planul de m suri, “For a de reac ie 
rapid  din Centrul Istoric”, care prevede împ r irea arealului în 5 zone de siguran  public , 
efectivele şi traseele de patrulare ale for elor participante (13 patrule terestre, sprijinite şi de for e 
ale patrulelor canine), dot rile şi modul de ac iune.  
Totodat , agen ii de ordine public  sau structurile de interven ii efectueaz  activit i zilnice de 
patrulare, pentru descurajarea, constatarea şi sanc ionarea abaterilor de la normele legale din 
competen , pe trasee prestabilite care acoper  marile bulevarde şi artere principale ale capitalei şi 
r spund prompt solicit rilor cet enilor sau a celor primite prin apelul de urgen  112 Pe linia 
circula iei pe drumurile publice 
 Ac ioneaz , în baza unui Protocol de Colaborare cu DGPMB – Brigada Rutier , asigur  
fluidizarea circula iei în 6 intersec ii importante ale capitalei şi ac ioneaz  pentru combaterea 
indisciplinei în trafic, în limita competen elor. În afara perioadelor de dirijare/fluidizare, efectivele 
de la circula ie se deplaseaz  pe itinerare prestabilite de patrulare pentru constatarea şi sanc ionarea 
abaterilor de la normele de circula ie rutier  referitoare la opririle şi sta ion rile neregulamentare, 
efectuarea de servicii de transport în regim de taxi, f r  a respecta prevederile legale precum şi a 
altor contraven ii aflate în competen ; 

Efectivele institu iei ac ioneaz  zilnic sau monitorizeaz  desf şurarea manifest rilor publice 
de interes local, na ional sau interna ional care se organizeaz  la nivelul Bucureştiului, aprobate de 
Prim ria Capitalei prin protocoale de organizare şi desf şurare a adun rilor publice sau prin planuri 
de m suri punctuale care prev d cooperarea cu Poli ia Na ional , Jandarmeria sau cu alte for e cu 
sarcini pe linia asigur rii şi men inerii ordinii publice; 
Poli iştii locali asigur  m suri de ordine public  şi paz  la sediul Prim riei Municipiului Bucureşti, 
la şedin ele Consiliului General şi înso esc inspectorii prim riei în punerea în aplicare a 
H.C.G.M.B. sau a dispozi iilor Primarului General.  
 
Indicatorii de performan  realiza i în anul 2015 în cadrul direc iei de siguran  şi ordine public : 

INDICATOR  DE  PERFORMAN  2015 
Sanc iuni cu amend  aplicate: 18.697 
Valoarea total  în lei a sanc iunilor aplicate: 4.766.561 
Infrac iuni constatate: 44 
Sesiz ri telefonice primite de la cet eni 1.860 
Sesiz ri primite prin 112 de la Poli ia Capitalei 1.574 
Sesiz ri transmise c tre alte institu ii 1.699 
Auto verificate 1.232 
Persoane verificate 8.162 
Permise de conducere şi certificate de înmatriculare verificate 7.687 
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Activitatea de ordine şi linişte public  
 Activitatea specific  de men inere a ordinii şi liniştii publice, poate fi împ r it  în 6 direc ii 
de ac iune: 
 ○ patrularea pe itinerariile stabilite în sectoarele administrative ale municipiului Bucureşti; 
 ○ activit ile complexe de ordine public  în Centrul Istoric; 
 ○ patrularea împreun  cu Patrula C lare a Municipiului Bucureşti în parcurile gestionate de 
Administra ia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti  şi cu Patrula Canin  pe raza Centrului Istoric 
al Capitalei şi în parcuri; 
 ○ participarea în colaborare cu Patrula C lare şi Patrula Canin  a Municipiului Bucureşti şi 
în cooperare cu celelalte for e ale sistemului integrat de ordine public , la asigurarea m surilor de 
ordine, pe timpul adun rilor publice organizate la nivelul Capitalei; 
 ○ monitorizarea obiectivelor din responsabilitate: Prefectura Municipiului Bucureşti, 
Administra ia Fondului Imobiliar din Splaiul Independen ei, Ferentari, str. Secuilor, str. Mihai 
Vod , str. Berzei, muzeele Victor Babeş, Frederick, Cecilia Stork, CICC Nottara, Gheorghe 
T tt rescu şi monumentele de for public aflate în administrarea Administra iei Monumentelor şi 
Patrimoniului Turistic; 
 ○ activitatea de solu ionare a peti iilor specifice domeniului de activitate. 
 ○ asigurarea cu efective, echipajele de interven ie în cazul solicit rilor prin telefonul de 
urgen  112. 
 Situa ia operativ  din anul 2015, în Centrul Istoric, prin prisma ponderii principalelor 4 
evenimente dispecerizate, de înc lcare a legisla iei, în cadrul zonelor de siguran  public  se 
prezint  astfel: 

Nr. crt. Tip incidente Num r 
1 Tulburarea liniştii şi ordinii publice 1973 
2 Comer  neautorizat 718 
3 Contraven ii rutiere 581 
4 Contraven ii salubritate 291 
Total 3563 

(82%) 
Din total incidente în anul 2015 în Centrul Istoric: 4085 

 
● Activitatea de circula ie rutier  

Auto/persoane date în aten ie 413 
Sesiz ri monitorizare video 7.747 
Sesiz ri monitorizare video fapte contraven ionale 6.797 
Sanc iuni aplicate în urma sesiz rilor video 2.064 
Ac iuni desf şurate în baza planurilor de ac iune sau de 
monitorizare evenimente: 
         - cu for e proprii 
         - în colaborare cu institu ii din cadrul P.M.B. 
         - în cooperare cu institu ii din afara P.M.B. 

4.923 
 
4.188 
393 
342 

Infrac iuni constatate/persoane urm rite depistate 44 
Persoane institu ionalizate 58 
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 Activitatea Serviciului Circula ie Rutier  a fost concentrat  pe îndeplinirea obiectivului 
general asumat: creşterea fluen ei circula iei şi a siguran ei rutiere. 
 Comparativ cu anul 2014, agen ii din cadrul Serviciului Circula ie Rutier  au participat în 
paralel cu activitatea curent  de dirijare şi fluidizare a circula iei pe teritoriul capitalei, la un 
num r de 378 de misiuni temporare la desf şurarea unor manifestari publice. O dovad  a 
aprecierii seriozit ii şi profesionalismului agen ilor din cadrul serviciului sunt solicit rile primite, 
în vederea particip rii acestora la misiunile comune, de la structuri ca Brigada Rutier , 
Jandarmeria Român , Statul Major al Armatei Române, Serviciul Român de Informa ii, Serviciul 
de Paz  şi Protec ie. 
● Activitatea de interven ii 
 Aceast  structur  a fost înfiin at  din necesitatea de a se interveni în mod cât mai rapid şi 
eficient, pentru rezolvarea problemelor operative la nivelul institu iei. Serviciul Interven ii ini iaz  
ac iuni operative complexe, inopinate şi rapide, activând şi ca for e de sprijin al celorlalte servicii 
din cadrul institu iilor sau regiilor subordonate Primarului General sau C.G.M.B. 
 De asemenea, în anul 2015 s-a colaborat în diverse situa ii cu institu iile componente ale 
sistemului de ordine public  şi siguran  na ional : Poli ia Român , Jandarmerie, SPP, SRI. 
 Totodat , în baza protocolului de colaborare încheiat în anul 2014 cu Direc ia Regional  
Vamal  Bucureşti, pe parcursul anului 2015 au fost întreprinse trei ac iuni, în zonele unor mari 
pie e şi centre comerciale ale Municipiului Bucureşti, având ca rezultat confiscarea de bunuri şi 
aplicarea de sanc iuni contraven ionale în valoare total  de 61.820 lei, din care 18.200 lei 
reprezint  valoarea sanc iunilor contraven ionale aplicate de c tre poli işti locali din cadrul 
Serviciului Interven ii. 
● Activitatea de paz  bunuri şi obiective 
 Serviciul Paz  Bunuri şi Obiective este specializat în paza bunurilor şi obiectivelor de 
interes local, având în competen  obiective precum Direc ia General  a Eviden ei Persoanelor, 
Centrul de informare şi documentare pentru rela ia cu cet enii, 6 muzee şi zona Pasajului 
Universit ii, precum şi obiective de interes na ional cum ar fi Ministerul Agriculturii şi Serviciului 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor - Pipera. 
● Activitatea de dispecerat 
 Serviciul Dispecerat Operativ Integrat are o structur  flexibil  adaptat  cerin elor specifice 
şi ac ioneaz  pe dou  direc ii principale: 
 ○ coordonarea activit ii personalului propriu în activit ile din teren şi interven ia la 
evenimente, verificarea în baza de date a Ministerului Administra iei şi Internelor a persoanelor şi 
autovehiculelor oprite pentru verificari, în condi iile protocoalelor de colaborare încheiate cu 
structurile abilitate din cadrul ministerului; 
 ○ monitorizarea şi interven ia la obiectivele asigurate cu paz  aflate în proprietatea sau 
administrarea Prim riei Municipiului Bucureşti. 

Indicatorii de performan  realiza i prin activitatea de dispecerat - în anul 2015 
-sesiz ri primite de la cet eni 1860 
-sesiz ri primite de la 112 prin Poli ia Capitalei 1574 
-sesiz ri primite de la agen ii DGPLCMB din teren 590 
-sesiz ri din monitorizare video 7747 
-sesiz ri primite de la alte instiu ii 192 
Total evenimente consemnate 11963 
-verific ri persoane 8162 
-verific ri auto 1232 
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-auto/persoane în aten ie 413 
-verific ri permise auto 7687 
-verific ri societ i comerciale 202 
    Total verific ri efectuate 17696 

 
● Cooperarea/colaborarea cu alte institu ii 
 ○ cooperarea cu S.R.I. şi S.P.P. în cadrul unor activit i specifice de importan  na ional  şi 
interna ional ;    
 ○ cooperarea cu Brigada de Poli ie Rutier , în cadrul unui protocol privind activitatea de 
dirijare şi fluidizare a traficului auto; 
 ○ cooperarea cu Direc ia Regional  Vamal  Bucureşti, cu care a fost încheiat un protocol de 
colaborare; 
 ○ s-a participat la derularea Strategiei de Prevenire a Criminalit ii, la nivelul Municipiului 
Bucureşti pentru perioada 2011-2016, pentru reducerea vulnerabilit ii minorilor, atât pe 
componenta victimal  cât şi pe cea de delincven  juvenil .  
 ○ continuarea opera ionalã a Planului de Cooperare şi asisten  profesional  cu Jandarmeria 
Român , pentru instruirea şi preg tirea comun  a personalului din Poli ia Local  a Municipiului 
Bucureşti, în cadrul şcolii de Aplica ii pentru ofi eri  “Mihai Viteazul”; 
 ○ continuarea instruirii profesionale a personalului operativ în cadrul I.S.O.P. al M.A.I. 
 ○ ini ierea de discu ii cu Direc ia Generalã de Poli ie a Municipiului Bucureşti şi poli iile 
locale de sector, pentru preluarea direct din Sistemul Na ional Unic de Urgen  112, prin 
dispeceratul D.G.P.L.C.M.B. a sesiz rilor cet enilor ce privesc aspectele specifice prevazute de 
lege. 
— prin Direc ia General  de Eviden  a Persoanelor 
 Obiectivele Direc iei Generale de Eviden  a Persoanelor – Municipiul Bucureşti cuprinse în 
Programul de Guvernare şi stadiul indeplinirii acestora pe anul 2015 (termenele de îndeplinire fiind 
permanente): 
 ○ Func ionarea în bune condi ii a serviciului public comunitar de eviden  a persoanelor - 
asigurarea condi iilor optime de func ionare a serviciului public comunitar de eviden  a 
persoanelor, finan area fiind din bugetul local şi venituri proprii – îndeplinit. 
 ○ De a coordona şi controla metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale - 
de a exercita competen ele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor 
normative care reglementea a activitatea de eviden  a persoanelor, finan area fiind din bugetul 
local şi venituri proprii – îndeplinit. 
 ○ De a controla modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civila - 
gestionarea, conservarea şi p strarea în condi ii optime de securitate a documentelor de stare civil , 
finan area fiind din bugetul local şi venituri proprii – îndeplinit. 
 ○ De a monitoriza şi controla modul de respectare a prevederilor legale în domeniul 
asigur rii protec iei datelor referitoare la persoan  - activitatea se desf şoar  cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 677/2001, finan area fiind din bugetul local şi venituri proprii – îndeplinit. 
 ○ Intocmirea, completarea, rectificarea, anularea sau reconstituirea actele de stare civil , 
precum şi orice men iuni f cute pe actele de stare civil  şi pe actele de identitate, în conditiile legii - 
acestea trebuiesc solu ionnate în termen şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare, finan area 
fiind din bugetul local şi venituri proprii – îndeplinit.   
— prin Direc ia Ap rare, Protec ie Civil  
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 Direc ia de Ap rare, Protec ie Civil  împreun  cu Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  al 
Municipiului Bucureşti asigur  realizarea managementului m surilor de Protec ie Civil  şi 
gestioneaz  situa iile de urgen  pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
Înfiin area a 13 tabere de sinistra i, pentru situa ia de urgen  generat  de cutremur, 12 în incinta 
unit ilor de înv mânt, câte 2 în fiecare sector şi una în cadrul Arenei Na ionale, proiect demarat 
în anul 2013. 
 În anul 2015 s-a finalizat în cadrul taberelor de sinistra i o parte din asigurarea logistic  şi 
utilarea lor cu pu uri de mare adâncime pentru apa potabil . 
Programul de instruire a cet enilor în cazul producerii unui seism. 
 În 2015, programul a continuat prin sesiuni şcolare şi asigurarea pliantelor cu caracter 
informativ c tre I.S.U.B.IF. 
— prin Direc ia Sisteme Informatice 
proiectul de investi ii "Sistem de Management al Situa iilor de Urgen  la nivelul municipiului 
Bucureşti — SMSU" 
 Proiectul const  în realizarea la nivelul municipiului a unui sistem integrat şi unitar de 
management al situa iilor de urgen , menit s  asigure informarea în timp real şi luarea deciziilor pe 
timpul producerii unor situa ii de urgen , criz  şi dezastre pentru restabilirea rapid  a st rii de 
normalitate cu consecin e foarte reduse sau f r  consecin e asupra cet enilor. 
 Contractul de furnizare presupune livrarea sistemului alc tuit din urm toarele componente: 
proiectarea şi realizarea cl dirii în care va func iona Centrul pentru managementul situa iilor de 
urgen ; 
realizarea Sistemului de Management al situa iilor de urgen  la nivelul municipiului Bucureşti (1 
realizare softuri – furnizare software de baz , sisteme de operare, baze de date, dezvoltarea 
sistemului şi integrarea sistemului cu sisteme externe, instruire, dare în folosin , mentenan ; 2 
furnizare echipamente – hardware tehnic  de calcul şi comunica ii). 
 Activit i desf şurate: execu ie cl dire; achizi ionare echipamente; realizare softuri. 
 

Prim ria sectorului 2 
Creşterea eficien ei ac iunilor de ordine public  s-a realizat prin:  
Asigurarea unui num r suficient de patrule mobile, atât ziua cât şi noaptea, în zonele de 
competen ; 
Instituirea zonei special  de siguran  public  în zona Petricani i zona Obor; 
Instituirea patrulelor în zona institu iilor de înv mânt în vederea asigur rii m surilor de ordine i 
lini te public ; 
Realizarea unui sistem modern de abordare a ac iunilor i misiunilor specifice m surilor de ordine 
public ;  
 Cunoaşterea în timp real şi util a condi iilor concrete, specifice ale locului de desf şurare a 
misiunilor, cu ajutorul celor 214 de camere de supraveghere de pe raza sectorului 2;  
Creşterea gradului de siguran  social  în zonele Baicului i Petricani; 
Participarea cu reprezentan ii altor institu ii, la luarea masurilor ce se impun în caz de situa ii de 
urgen  sau alte ac iunii. 
          Rezultate ob inute de Serviciul Ordine Public  
- Sesiz ri primite/solu ionate – 2,810 din care 1,758 telefonice i 1.025 scrise. 
- Total sanc iuni aplicate – 6,090  în valoare total  de 2.580.755 lei. 
- Avertismente 193 
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Asigurarea respect rii normelor legale privind circula ia rutier  
In vederea “Asigur rii respect rii normelor legale privind circula ia rutier ” s-au desf urat 

urm toarele activit i : Constatarea contraven iilor i aplicarea de sac iuni pentru nerespectarea 
prevederilor legale referitoare la circula ia în zona pietonal , în zona reziden ial , în parcuri i zone 
de agrement, în locurile de parcare adaptate, rezervate i semnalizate prin semnul interna ional 
pentru persoanele cu handicap, pentru înc lcarea normelor legale privind masa maxim  admis  i 
accesul pe  anumite sectoare de drum, pentru oprirea i sta ionarea neregulamentar , pentru 
blocarea accesului în parcarea de re edin  i accesul interzis, înc lcarea normelor rutiere de c tre 
pieton, aplicându-se 2699 sanctiuni, 115 avertismente scrise în valoare de 1.309.812,5 lei 
Asigurarea fluen ei circula iei pe drumurile publice, în vederea  îndeplinirea atribu iilor conferite de 
lege în domeniul circula iei pe drumurile publice - 470 ac iuni. Verificarea integrit ii mijloacelor 
de semnalizare rutier  i sesizarea  neregulilor constatate privind func ionarea semafoarelor, starea 
indicatoarelor şi a marcajelor rutiere i acordarea asisten ei în zonele unde se aplic  marcaje rutiere 
s-au desf urat – 371  ac iuni Participarea la ac iuni comune cu administratorul drumului pentru 
înl turarea efectelor fenomenelor naturale cum sunt ninsoare abundent , viscol, vânt puternic, 
ploaie toren ial  i alte asemenea fenomene, pe drumurile publice, toalet ri pomi, asfalt ri, 
Electrica, Distrigaz, ADP, Tehnologica, Enel, Apa Nova, Supercom, Radet – 289  ac iuni. 
Participarea, împreun  cu unit ile/structurile teritoriale ale Poli iei Române, la asigurarea m surilor 
de circula ie ocazionate de adun ri publice, mitinguri, marşuri, demonstra ii, procesiuni, ac iuni de 
pichetare, ac iuni comerciale promo ionale, manifest ri cultural-artistice, sportive, religioase sau 
comemorative, dup  caz, precum i de alte activit i care se desf oar  pe drumul public i implic  
aglomer ri de persoane s-au desfasurat   61  activit i; Sprijinirea unit ilor/structurilor teritoriale 
ale Poli iei Române în asigurarea m surilor de circula ie în cazul transporturilor speciale şi al celor 
agabaritice pe raza teritorial   pe raza teritorial  de competen , precum i, acordarea sprijinului 
unit ilor/structurilor teritoriale ale Poli iei Române în luarea m surilor pentru asigurarea traficului 
s-au desfa urat 101 planuri de ac iune; Asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza 
locului acestor accidente şi  primele m suri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea 
martorilor şi a f ptuitorilor şi, dac  se impune, transportul victimelor la cea mai apropiat  unitate 
sanitar  în cazul a 120 accidente rutiere. Solu ionarea sesiz rilor  primite în scris,  telefonic, fax sau 
prin e-mail, în num r de 3.419;   

Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor f r  st pân sau 
abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului în num r de 258 
autovehicule abandonate transmise ADP Sector 2; 

Cooperarea cu unit ile/structurale teritoriale ale Poli iei Române pentru identificarea 
de in torului/utilizatorului autovehiculului i cu ADP Sector 2 pentru ridicarea acestora a 267 
autovehicule. 
 Rezultate ob inute de Direc ia Ordine Public  i Paz  Obiective. 
- Sesiz ri solu ionate  6.277  –  din care:  
                - telefonice -4.660 
                - scrise -1.617 
- Persoane conduse la Sec iile de Poli ie -27 
- Conflicte aplanate -178 
- Persoane legitimate -7.115 
- Urm ri i generali/locali  -8 
Valoare sanc iuni -3.890.567,5 lei. 
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Depistarea persoanelor ce locuiesc f ra forme legale s-a concretizat prin: Înso irea i 
protec ia reprezenta ilor D.G.A.S.P.C  Sector 2 prezen i la activit i de verificare în teren a 
persoanelor ce beneficiaz  de asisten  social   - 19 ac iuni; Înso irea i protec ia în teren  a 
reprezentan ilor  Serviciului Autoritatea  Tutelar   Sector 2 pentru rezolvarea în bune condi ii a 
anchetelor sociale  - 48  ac iuni; Deplasarea la domiciliul bolnavilor cu risc, pentru determinarea 
acestora de a se prezenta la Spitalul  de Pneumoftiziologie - 15 ac iuni; Ac iuni de verificare a 
persoanelor care locuiesc f r  forme legale pe raza Sectorului 2 - 111 ac iuni; Ac iuni de verificare 
i solu ionare a lucr rilor repartizate Biroului de Eviden a  Persoanelor -  136 ac iuni; Ac iuni de 

verificare a c r ilor de imobil - 39 ac iuni; Ac iuni de punere în legalitate a persoanelor ce încalc  
prevederile  O.U.G 97/ 2005 - 193 ac iuni; Ac iuni de depistare a persoanelor ce subînchiriaz  
ilegal imobilele aflate în patrimoniul D.G.I.P.I Sector 2  - 20 ac iuni  
Ac iuni de sprijinire a S.C. Apolodor S.A în depistarea persoanelor ce locuiesc fraudulos în 
locuin ele administrate de aceasta -  51 ac iuni; Ac iuni de determinare a cet enilor în vederea 
asigur rii identific rii prin numere po tale a imobilelor, inclusiv a terenurilor f r  construc ii, conf. 
H.C.L.S.2 34/2014 – 15 actiuni.  
        Rezultate ob inute de Biroul Eviden a Persoanelor 
- Total ac iuni- verific ri  –501 
- Nr. persoane f ra forme legale verificate – 4.823 
- Persoane determinate s  intre în legalitate – 2.031 
- Ac iuni de inso ire Autoritatea Tutelar  - 48 
- Ac iuni pentru determinarea persoanelor bolnave de plamâni  de a se prezenta la Spitalul de 
Pneumoftiziologie pentru tratament-15 ac iuni 
- Total sanc iuni contraven ionale  – 207 din care 5 avertismente  în valoare total  de 9.160 lei. 
  Optimizarea transmiterii informa iilor monitorizate prin sistemul video s-a concretizat 
prin:Furnizarea  operativ  a informa iilor c tre dispecerat, în vederea interven iei rapide în 
rezolvarea incidentelor de c tre echipajele operative;Cunoa terea zonelor critice monitorizate de 
c tre dispecer, în vederea cre terii sistemului de monitorizare prin transmiterea operativ  a 
informa iilor;Realizeaz  o supraveghere de ansamblu i de detaliu a obiectivelor existente în zonele 
acoperite, precum i o monitorizare a traficului rutier;Implementarea Proiectului  „Sistem de 
supraveghere video şi management informa ional pentru creşterea siguran ei sociale şi prevenirea 
criminalit ii în Zona PETRICANI i PLUMBUITA”Implementarea Proiectului  “Sistem complex 
de supraveghere video pentru cre terea siguran ei sociale i prevenirea criminalit ii în zece zone 
ale sectorului 2 al Capitalei”Rezultate ob inute de Serviciul Monitorizare-intersec ii sector 2 Total 
incidente sesizate 1.756 din care:incidente comert stradal 943, incidente mediu 207, incidente 
ordine public  228,evenimente rutiere 222, incendii 44 incidente disciplina in construc ii 71 Total 
solicit ri înregistr ri video 360 din care: brigada rutier  165 (omoruri 27, furturi 9, judec torie 14, 
Poli ia Sector 2-51, persoane fizice 30)., Rezultate ob inute de Serviciul Monitorizare - Arealul Ion 
Creang , Total incidente sesizate 1.358 din care:, incidente comert stradal 214, incidente mediu 
546, incidente ordine public  318, evenimente rutiere 106, incendii 34, incidente disciplina in 
construc ii 78 Total solicit ri înregistr ri video 62 din care: brigada rutier  31 (cercet ri penale-
omoruri 12 , furturi 5, Politia Sector 2- 14) Rezultate ob inute de Serviciul Monitorizare – Zona 
Baicului. Total incidente sesizate 1.209 din care:, incidente comert stradal 159, incidente mediu 
373, incidente ordine public  329, evenimente rutiere 676, incendii 28, incidente disciplina in 
construc ii 195 Total solicit ri înregistr ri video 52 din care: brigada rutier  23 (cercet ri penale-
omoruri 9, furturi 11, Politia Sector 2- 9) Rezultate ob inute de Direc ia Ordine Public  i Paz  
Obiective. Sesiz ri solu ionate 7.157 din care: telefonice  5.133 scrise 2.024, Persoane conduse la 



262 
 

Sec iile de Poli ie – 18, Conflicte aplanate 208, Persoane legitimate 9.695, Urm ri i generali/locali 
2, Total sanc iuni contraven ionale 9.242 din care avertismente 314, Valoare sanc iuni 3.576.918 lei 
 

Îmbunat irea managementului situa iilor de urgen  
For ele de ordine şi siguran  public  dn cadrul Poli iei Locale Sector 2, au atribu ii ce 

vizeaz   
Situa iile de urgen , ceea ce a dus la îmbun t irea managementului acestor situa ii de 

urgen . Poli ia Local  Sector 2, a colaborat cu autorit ile locale şi alte institu ii de resort, în baza  
protocoalelor încheiate, privind elaborarea h r ilor de risc inclusiv introducerea standardelor de  
alarmare  în cazul producerii situa iilor de urgen . Poli ia Local  Sector 2 a informat de îndat , prin 
orice mijloc, Inspectoratul pentu situa ii de  urgen  Dealul Spirii Bucure ti – Ilfov, despre 
izbucnirea oric rui incendiu pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucure ti, ini iind primele m suri 
de izolare a zonelor, eliberarea c ilor de acces. Institu ia  a participat la asigurarea m surilor de 
ordine i de protec ie a zonelor în cazul producerii 
 unor incendii sau explozii, în vederea facilit rii interven iei echipajelor destinate salv rii i  
evacu rii persoanelor i bunurilor acestora. 
  Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri 

Combaterea traficului şi consumului de droguri prin programe de educa ie comunitar , 
dezvoltarea unor programe de mediere comunitar  care s  sus in  integrarea minorit ilor în 
societate, a   persoanelor defavorizate, marginalizate şi a celor care tr iesc în medii cu risc de 
infrac ionalitate  ridicat; 

Derularea unor ac iuni comune, proiecte/campanii,  sesiuni de prevenire i informare, în 
parteneriat cu ANA, DGPMB; 

Derularea Campania  na ional   de  prevenire  a  consumului  de tutun pentru marcarea Zilei 
mondiale f r  tutun - 31 mai  2015; 

Derularea Campaniei  pentru marcarea  Zilei  interna ionale de lupt  împotriva traficului şi  
consumului  ilicit  de droguri - 26 iunie 2015; 

Participare la S pt mâna na ional  a voluntariatului -11-15 mai 2015; 
Participare la Campania „Prea rebel s  fii  condus!” – 1 octombrie 2015; 
Participarea activ , prin proiecte i campanii de informare, la implementarea Strategiei 

Locale Antidrog  a Sectorului 2. 
Buget – local 
Stadiu – realizat 

Monitorizarea si gestionarea animalelor,  la nivelul sectorului 2; 
Actiunile efectuate pentru realizarea acestui obiectiv au fost: Reducerea inmultirii animalelor de 
companie cu apartinator legal, la nivelul  sectorului 2 prin cresterea numarului de interventii 
chirurgicale de . Bugetul alocat a fost de 5.000 lei/ an Aceasta activitate s-a desfasurat pe parcursul 
anului 2015 obiectivul fiind indeplinit in totalitat 

Gestionarea contractelor de adoptie la distanta pentru cainii cazati in adaposturi; 
Actiunile efectuate pentru realizarea acestui obiectiv au fost: relationarea cu adoptatorii care au 
incheiat contracte de adoptie la distanta pentru cainii cazati in adaposturile CTV Sector 2 in vederea 
eficientizarii activitatii pe acest segment. Bugetul alocat a fost de 54.000 lei/ an Aceasta activitate s-
a desfasurat pe parcursul anului 2015 obiectivul fiind indeplinit in totalitate. Ridicarea 
animalelor bolnave de pe  domeniul public al  Sectorului  2; 
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Actiunile efectuate pentru realizarea acestui obiectiv au fost: efectuarea de tratamente pentru 
aducerea animalelor  într-o stare clinic  bun . Bugetul alocat a fost de 7.400 lei/ an Aceasta 
activitate s-a desfasurat pe parcursul anului 2015 obiectivul fiind indeplinit in totalitate. 

Deparazitarea, dezinsectia si dezinfectia locurilor de unde au fost ridicate animalele 
bolnave; Actiunile efectuate pentru realizarea acestui obiectiv au fost: efectuarea deparazit rilor, a 
dezinsec iilor şi dezinfec iilor locurilor de unde au fost ridicate animale bolnave; Bugetul alocat a 
fost de 5.300 lei/ an Aceasta activitate s-a desfasurat pe parcursul anului 2015 obiectivul fiind 
indeplinit in totalitate. 

Eviden a animalelor  pe raza Sectorului 2 intocmita in conditiile legii; Actiunile efectuate 
pentru realizarea acestui obiectiv au fost: inregistrarea şi identificarea animalelor în baza de date a 
institu iei  a populatiei canine de pe raza sectorului 2. Bugetul alocat a fost de 8.400 lei/ an Aceasta 
activitate s-a desfasurat pe parcursul anului 2015 obiectivul fiind indeplinit in totalitate. 

Dezvoltarea infrastructurii pentru protectia animalelor;  
          Actiunile efectuate pentru realizarea acestui obiectiv au fost: inaintarea studiului de 
fezabilitate, spre analiza si aprobare Consiliului Local Sector 2 pentru obiectivul executie 
bransament gaze naturale la sediu administrativ (proiect). Bugetul alocat a fost de 65.000 lei/ an. 
Aceasta activitate a fost previzionata a se realiza pana in decembrie 2015 obiectivul nefiind 
indeplinit deorece nu au fost alocate fonduri in acest sens. 

Dezvoltarea infrastructurii pentru protectia animalelor; Actiunile efectuate pentru 
realizarea acestui obiectiv au fost: inaintarea studiului de fezabilitate, spre analiza si aprobare 
Consiliului Local Sector 2 pentru obiectivul executie amenajare gard imprejmuire la sediu 
administrativ (proiect si executie). Bugetul alocat a fost de 300.000 lei/ an. Aceasta activitate a fost 
previzionata a se realiza pana in decembrie 2015 obiectivul nefiind indeplinit deorece nu au fost 
alocate fonduri in acest sens. 
  
 Prim ria sectorului 4 

Direc ia General  de Poli ie Local  Sector 4 prin activit ile întreprinse pentru îndeplinirea 
indicatorilor stabili i în Planul orientativ de ac iuni pe anul 2015 pentru realizarea obiectivelor 
cuprinse în Programul de Guvernare, a vizat asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea unor 
servicii publice de calitate în interesul cet enilor, având în vedere men inerea ordinii şi siguran ei 
publice, precum şi sanc ionarea faptelor şi activit ilor de natur  contraven ional , conform 
atribu iilor prev zute în Legea 155/2010. 

Pe teritoriul de competen  al sectorului 4 sunt amplasate şi func ioneaz  un num r mare de 
institu ii publice, agen i economici, aşez minte culturale şi de cult precum şi zone de agrement 
unde se impune prezen a activ  a poli iştilor locali. 

Direc ia General  de Poli ie Local  Sector 4 în perioada 01.01.2015-31.12.2015, a organizat 
şi executat, activit i, ac iuni şi misiuni materializate prin întocmirea a 14.031 procese-verbale de 
constatare şi sanc ionare a contraven iilor, valoarea total  a amenzilor fiind de 3.481.023 lei, din 
care 3.391 de procese-verbale au fost avertismente. De asemenea, s-au primit un num r de 327 de 
cereri pentru efectuarea recep iei la terminarea lucr rilor de construc ii, care au fost solu ionate cu 
încheierea proceselor verbale de admitere a recep iei. 

Având în vedere atribu iile poli iştilor locali potrivit Legii nr. 155/2010, angaja ii institu iei 
noastre au ac ionat pe mai multe direc ii dup  cum urmeaz : 
Asigurarea ordinii şi siguran ei publice 
Sub aspectul asigur rii climatului de ordine şi siguran  public  pe raza sectorului 4, în intervalul de 
referin  poli iştii locali au aplicat cu fermitate prevederile Legii nr.61/1991, privind s vârşirea unor 
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acte de tulburare a ordinii şi liniştii publice precum: consumul de b uturi alcoolice pe domeniul 
public, practicarea jocurilor de noroc, cerşetorie, provocare de scandal, refuz de legitimare, 
proferarea de injurii precum şi alte fapte care au condus ori au contribuit la tulburarea ordinii şi 
siguran ei publice. 

S-a avut în vedere în special actele de tulburarea liniştii publice în p rcule ele situate între 
blocurile de locuit, apelarea la mila publicului de c tre minori, precum şi pentru tulburarea ordinii 
publice de grupuri de tineri, locali sau din alte zone ale Capitalei. 
Subiectul majoritar al apelurilor telefonice efectuate de cet eni la Dispeceratul Direc iei Generale 
de Poli ie Local  Sector 4, îl constituie sesiz rile privind ocuparea locurilor de parcare de reşedin . 

Combaterea comer ului stradal neautorizat 
Concomitent cu activit ile de patrulare desf şurate zilnic de personalul Direc iei Generale 

de Poli ie Local  Sector 4 în scopul combaterii practicilor de comer  stradal neautorizat, au fost 
dispuse patrule pedestre şi echipaje auto în zonele adiacente pie elor Progresul, Sudului, Reşi a, 
Norilor, Berceni Olteni ei şi a zonelor aglomerate. 
De asemenea au fost intensificate controalele privind desf şurarea unor activit i de comer  ilicit pe 
Şoseaua Vitan Bârzeşti, b-dul Constantin Brâncoveanu, şos. Giurgiului, precum şi în imediata 
vecin tate a sta iilor de metrou Tineretului, Eroii Revolu iei şi Pia a Sudului . 
De fiecare dat  cu ocazia aplic rii sanc iunilor contraven ionale privind desf şurarea de activit i de 
comer  stradal neautorizat, s-a dispus şi m sura complementar  de confiscare a bunurilor oferite 
spre vânzare, astfel în anul 2015 poli iştii locali au confiscat m rfuri în valoare total  de 
aproximativ 122.981 lei, din care 67.426 lei m rfuri perisabile iar 55.555 lei m rfuri neperisabile. 

Bunurile confiscate au fost predate la camera de corpuri delicte în vederea aplic rii 
m surilor legale de valorificare a acestora, iar marfa perisabil  a fost predat  la c minele de b trâni 
şi centrele de plasament pentru copii, din cadrul Administra iei Publice Locale Sector 4. 

Activit i în domeniul inspec iei comerciale 
Au fost intensificate controalele privind respectarea normelor legale pentru dezvoltarea unui 

comer  civilizat şi eliminarea activit ilor de comer  ce contravin normelor legale pe linia respect rii 
normelor de comercializare în condi ii optime a produselor alimentare, nealimentare şi prest ri 
servicii, participând activ la solicit rile institu iilor cu atribu ii de control, din cadrul forurilor 
superioare. 

Un factor determinant în combaterea comer ului stradal l-a constituit modernizarea centrelor 
agroalimentare din sectorul 4, fapt ce a determinat creşterea gradului de siguran  alimentar  a 
cet enilor din sectorul 4. 

În cursul anului 2015, pe linia respect rii normelor de comer  au fost aplicate un num r de 
770 procese verbale de constatare şi sanc ionare a contraven iilor, în valoare total  de 3.924.450 lei. 

Activit i în domeniul disciplinei în construc ii 
Poli iştii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construc ii şi Afişaj Stradal au 

intensificat controalele privind verificarea din punct de vedere legal a lucr rilor de construc ii pe 
domeniul public şi privat, în vederea dezvolt rii şi moderniz rii ansamblului urbanistic al sectorului 
4. 

În perioada de referin  pe linia respect rii normelor ce reglementeaz  activitatea de 
construc ii, au fost aplicate un num r de 64 procese verbale de constatare şi sanc ionare a 
contraven iilor în valoare de 210.100 lei. 

Activit i în domeniul protec iei mediului 
La începutul anului 2015 a fost demarat  procedura de ridicare a autovehiculelor f r  st pân 

abandonate pe domeniul public şi privat, conform prevederilor Legii nr.421/2002, în acest sens în 
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perioada de referin  au fost localizate, identificate şi declanşat  procedura de ridicare pentru un 
num r de 122 autovehicule din care au fost ridicate un num r de 31 vehicule abandonate sau f r  
st pân. 

În perioada de referin , au avut loc ac iuni de verificare a st rii mediului precum şi pentru 
respectarea normelor de colectare şi ridicare selectiv  a deşeurilor de la agen ii economici. 
De asemenea au fost întreprinse m suri privind identificarea terenurilor virane, igienizarea şi 
împrejmuirea acestora, urmând ca dup  aceea contravaloarea lucr rilor s  fie recuperat  de la 
proprietari. 

În cursul anului 2015 pe linia protec iei mediului au fost aplicate un num r de 50 procese 
verbale de constatare şi sanc ionare a contraven iilor în valoare de 68.900 lei. 
Activit i privind respectarea normelor de circula ie rutier  

Poli iştii locali din cadrul Serviciului Circula ie Rutier  au ac ionat în conformitate cu 
prevederile Planului de supraveghere rutier  al Poli iei Locale pentru asigurarea fluen ei traficului 
rutier şi prevenirea opririlor şi sta ion rilor neregulamentare în capital  în anul 2015, în vederea 
fluidiz rii traficului rutier pe arterele: Pia a Unirii, Pia a Eroii Revolu iei, - Şoseaua Olteni ei, Calea 
Vitan Bârzeşti, ac ionându-se concomitent în vederea interzicerii opririlor sau sta ion rilor 
neregulamentare. 

De asemenea, poli iştii locali din cadrul Serviciului Circula ie Rutier  împreun  cu agen ii 
de ordine public , au ac ionat în vederea fluidiz rii traficului rutier şi a restabilirii legalit ii 
practicilor de comer  desf şurate în zona târgului AUTOVIT. Ac iunile întreprinse au avut ca 
finalitate descongestionarea traficului rutier prin interzicerea parc rii pe carosabil a autoturismelor 
destinate vânz rii, cât şi prin îndep rtarea persoanelor care practicau comer  ambulant, f r  a fi 
autorizate în acest sens. 

Verificarea şi solu ionarea sesiz rilor primite de la cet eni 
Direc ia General  de Poli ie Local  Sector 4 a continuat s  acorde o aten ie deosebit  acestei 

problematici privind rezolvarea cu maxim  operativitate a sesiz rilor, concretizându-se prin 
înregistrarea şi solu ionarea a 2.430 sesiz ri scrise şi primirea a 7.759 de apeluri cu sesiz ri 
telefonice din partea cet enilor sectorului 4, referindu-se cu preponderen  la aceleaşi genuri de 
probleme, dup  cum urmeaz : 
- ocuparea parc rilor de reşedin , deranjarea ordinii şi liniştii publice de c tre colocatari prin 
lucr ri de reamenajare în apartamente sau cu diverse aparate sau instrumente muzicale; 
- acte de tulburare a ordinii şi siguran ei pe domeniul public de c tre grupuri de tineri care se strâng 
în zonele adiacente blocurilor de locuin e, în foişoarele situate în p rcule e sau pe spa iul verde, 
unde consumau b uturi alcoolice; 
- au fost primite sesiz ri privind obstruc ionarea circula iei pietonale pe trotuar sau de poluare a 
domeniului public cu deşeuri abandonate de comercian i ilici i. 

La toate sesiz rile primite de la cet eni poli iştii locali au luat urgent m suri necesare 
pentru rezolvarea eficient  a situa iilor create, iar la cele scrise le-au fost întocmite r spuns în 
termen legal. 

Dac  analiz m num rul sesiz rilor primite şi rezolvate în anul 2015, raportat la anul 2014, 
constat m o creştere cu 10% a acestui num r, de unde putem trage concluzia c  a crescut încrederea 
cet enilor în Poli ia Local  ca institu ie de interes public, mul i dintre aceştia adresând mul umiri 
pentru promptitudinea cu care s-a ac ionat. 
Remarc m c  efective de poli işti locali asigur  ordinea şi siguran a public  în Parcul Lumea 
Copiilor şi Parcul Or şelul Copiilor, obiective de interes turistic şi de agrement aflate în 
administrarea Prim riei Sectorului 4. 
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De asemenea am avut în vedere supravegherea tuturor p rcule elor şi locurilor de joac  
pentru copii amenajate în proximitatea blocurilor de locuin e de pe raza sectorului, în vederea 
men inerii ordinii şi siguran ei publice, pentru prevenirea distrugerii mobilierului stradal precum şi 
pentru protejarea spa iilor verzi. 

Supravegherea proximit ii unit ilor de înv mânt preuniversitar din aria de competen , 
în scopul prevenirii şi combaterii oric ror fapte de natur  s  lezeze climatul social al elevilor 

În conformitate cu prevederile Planului de m suri privind asigurarea climatului de 
siguran  public  în incinta şi zona adiacent  unit ilor de înv mânt preuniversitar din 
municipiul Bucureşti, pentru anul de înv mânt 2014-2015, întocmit de Direc ia General  de 
Poli ie a Municipiului Bucureşti şi aprobat de dl. Prefect al Municipiului Bucureşti, efectivele 
Direc iei Generale de Poli ie Local  Sector 4 au ac ionat în colaborare cu Poli ia Na ional  şi 
Brigada de Jandarmi în vedere men inerii ordinii şi siguran ei publice în zonele adiacente unit ilor 
de înv mânt, îndeosebi la intrarea şi ieşirea elevilor de la cursuri.  

Comparativ cu anul 2014, în anul 2015 au sc zut sim itor num rul cazurilor de agresiune ce 
au avut loc în proximitatea unit ilor de înv mânt preuniversitar, totuşi este necesar întreprinderea 
unor m suri mai eficiente privind evenimentele din interiorul unit ilor de înv mânt. 

De asemenea, împreun  cu Poli ia Na ional  şi Direc ia de Jandarmi a Municipiului 
Bucureşti s-a ac ionat conform prevederilor Strategiei de prevenire a criminalit ii la nivelul 
municipiului Bucureşti 2011-2016, privind prevenirea delicven ei juvenile, a violen ei în familie şi 
a infrac iunilor stradale, precum şi pentru promovarea conceptului de non-violen  în unit ile de 
înv mânt preuniversitar. Direc ia General  de Poli ie Local  Sector 4 a fost angrenat , în 
activitatea de supraveghere a unit ilor şcolare pe timpul desf şur rii examenelor de testare 
na ional  şi bacalaureat unde a fost asigurat  securitatea lucr rilor scrise pe timpul transportului, 
care a fost efectuat cu autovehiculele institu iei noastre. Colaborarea cu alte institu ii cu atribu ii de 
men inere a ordinii şi siguran ei publice Un rol important în realizarea cu succes a atribu iilor 
func ionale ale Direc iei Generale de Poli ie Local  Sector 4 pe linia asigur rii ordinii şi siguran ei 
publice în zona de competen , l-au avut raporturile de cooperare stabilite de cu celelalte institu ii 
ale statului care au ca obiect de activitate men inerea ordinii şi siguran ei cet enilor. Efective de 
poli işti locali au ac ionat în patrule mixte cu agen i din cadrul Poli iei Sectorului 4, ac ionând în 
zonele Pie elor din cadrul sectorul 4 şi Târgului Autovit. 

De asemenea, în cursul anului 2015 Direc ia General  de Poli ie Local  Sector 4 a participat 
cu agen i de circula ie rutier  şi ordine public , la crearea dispozitivelor de ordine împreun  cu alte 
structuri, cu ocazia unor manifest ri cultural-artistice, sportive etc. 
În perioada analizat , poli iştii locali au ac ionat, împreun  cu for e ale Poli iei şi Jandarmeriei, la 
ac iuni punctuale de asigurare a ordinii şi liniştii publice în zona l caşurilor de cult cu prilejul 
s rb torilor religioase, atât în perioadele premerg toare cât şi pe timpul desf şur rii acestora. 
Poli iştii locali au mai participat la ceremoniile de depuneri de coroane, organizate cu ocazia 
s rb torilor na ionale sau a unor comemor ri desf şurate la Patriarhia Român , Parcul Carol, 
Cimitirul Eroii Revolu iei, Crematoriul Cenuşa, Monumentul Eroilor Militari Români C zu i la 
Datorie etc.. 

În toate aceste situa ii, nu au fost înregistrate incidente majore şi nici reclama ii cu privire la 
modul de asigurare de c tre poli iştii locali, a ordinii şi siguran ei publice în zonele şi perimetrele 
date în responsabilitate. 
 

Prim ria sectorului 5 
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Obiectivele capitolului Administra ie i Interne, Ordine i siguran  public , au fost 
realizate prin intermediul activit ii Poli iei Locale a Sectorului 5. Astfel, sub coordonarea Poli iei 
Locale a Sectorului 5, în anul 2015, s-au organizat activit i vizând: 
Cre terea continu  a gradului de siguran  a cet eanului 
Cre terea eficien ei în prevenirea i stoparea faptelor antisociale 
S-au executat activit ile prev zute în: 

Protocolul de colaborare nr. 11731 din 19.06.2015, încheiat între Poli ia Local  Sector 5 i 
D.G.P.M.B. prin Brigada Rutier , în vederea cre terii siguran ei rutiere pe arterele de circula ie din 
sectorul 5, asigur rii fluen ei traficului rutier, depist rii i solu ion rii cazurilor de vehicule 
sta ionate neregulamentar pe domeniul public i a celor abandonate sau f r  st pân, sesiz rii unor 
nereguli referitoare la func ionarea semafoarelor, starea indicatoarelor i a marcajelor rutiere, 
sectoarele de drum aflate în lucru i semnalizate necorespunz tor; 
Protocolul de colaborare nr. 22356 din 17.12.2013, încheiat între Poli ia Local  Sector 5 i 
D.G.P.M.B., pentru cre terea gradului de siguran  a cet enilor din sectorul 5, prin cooperarea între 
parteneri i sus inerea reciproc  a campaniilor i activit ilor derulate; 

Protocolul de colaborare nr. 475 din 09.01.2015, încheiat între Poli ia Local  Sector 5 i 
D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru asigurarea implement rii programului opera ional Ajutorarea 
persoanelor defavorizate reglementat prin H.G. nr. 799/2014; 
Parteneriatul de colaborare nr. 18310 din 17.09.2015, încheiat între  Poli ia Local  Sector 5 i S.C. 
Clear Channel Outdoor S.R.L., pentru implementarea unei campanii de prevenire i combatere a 
faptelor antisociale, cre terea gradului de siguran  civic  a cet enilor; 
patrule mixte formate din poli i ti locali i agen i de poli ie apar inând sec iilor 17, 18, 19 si 24; 
s-au pus în aplicare prevederile Planului de ac iune nr. 19245 din 12.11.2014, încheiat între 
D.G.P.M.B. - Sec ia 19 i Poli ia Local  Sector 5, pentru prevenirea i combaterea infrac ionalit ii 
stradale i altor fapte care aduc atingere climatului de siguran  civic  în zona oseaua Bucure ti-
M gurele; 

s-au executat activit ile prev zute în Planul de ac iune nr. 19489 din 05.10.2015, pentru 
prevenirea i combaterea faptelor de înc lcare a normelor de convie uire social , comer ului 
ambulant neautorizat i a altor fapte antisociale ce aduc atingere siguran ei persoanelor care circul  
cu mijloacele de transport în comun apar inând R.A.T.B.; 
s-au executat activit ile prev zute în Planul de ac iune nr. 21752 din 06.11.2015 pentru prevenirea 
i combaterea faptelor de înc lcare a normelor în domeniul activit ii comerciale; 

s-au executat activit ile prev zute în Planul de ac iune nr. 24774 din 18.12.2015 pentru 
îndeplinirea m surilor solicitate de Prefectul Municipiului Bucure ti i punerea în executare a 
Dispozi iei Primarului General nr. 1657/27.10.2015 privind programul de m suri i ac iuni pentru 
desz pezirea i combaterea poleiului în municipiul Bucure ti pentru iarna 2015-2016;    
  s-au executat activit ile prev zute în Planul de ac iune nr. 2812893 din 26.06.2014 privind 
men inerea ordinii i siguran ei publice premerg tor i pe timpul s rb torilor de iarn  2015-2016;  

amplasarea unor bannere cu mesaje preventive în principalele intersec ii ale sectorului; 
au fost tip rite i distribuite afi e, pliante i flayere cu mesaje preventive în scopul preg tirii 
antiinfrac ionale i antivictimale a popula iei sectorului 5. 
 

M rirea gradului de siguran  civic  în zonele i pe itinerariile aflate în r spundere, 
precum i a activit ilor organizate pentru combaterea comer ului neautorizat i a salubriz rii 
ora ului au fost îndeplinite activit i specifice de men inere a ordinii i lini tii publice de c tre 
poli i tii locali, conform Planului de ordine i siguran  public  aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 
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42/28.05.2015; s-au organizat i derulat campanii de informare având ca teme aspecte ale activit ii 
de prevenire a criminalit ii; derularea activit ilor de control i impunere a legii în domeniile 
circula iei pe drumurile publice, salubrizare i mediu, disciplina în construc ii, comercial i eviden a 
persoanelor; ac iuni zilnice pentru asigurarea climatului de siguran  public  în incinta i zona 
adiacent  unit ilor de înv mânt preuniversitar asumate conform planului de m suri nr. 
261388/11.09.2014 ac iuni comune cu lucr torii din cadrul sec iilor de poli ie de pe raza sectorului 
5 pentru prevenirea i combaterea infrac iunilor stradale; activit i de men inere a ordinii publice 
executate de patrule mixte formate din poli i ti locali i agen i de poli ie apar inând sec iilor 17, 18, 
19 si 24; ac iuni de înso ire a func ionarilor pentru punerea în aplicare a unor dispozi ii legale; 
patrularea pedestr  i cu mijloace auto a poli i tilor locali în zonele i pe itinerariile din competen ; 
s-au executat activit ile prev zute în Planul de ac iune nr. 21752 din 06.11.2015 pentru prevenirea 
i combaterea faptelor de înc lcare a normelor în domeniul activit ii comerciale; 

au fost aplicate m suri pentru. eliminarea distorsiunilor care afecteaz  concuren a pe pia  prin 
stabilirea unui set unitar de reguli aplicate agen ilor economici de pe raza sectorului 5, în func ie de 
natura tipului de comer  sau prest ri servicii, impuse prin regulamente i înmânate odat  cu 
eliberarea autoriza iilor de func ionare; desf urarea unor activit i pentru ap rarea drepturilor 
fundamentale ale consumatorilor prin m rirea frecven ei controalelor asupra agen ilor economici, 
care î i desf oar  activitatea în pie e,  în imediata vecin tate a acestora i a marilor magazine, 
verificarea termenelor de valabilitate a produselor, a afi rii pre urilor i a vânz rii cu lipsa la cântar 
sau m sur toare; s-au solu ionat peti iile cet enilor care privesc înc lc ri ale legisla iei din 
domeniul comercial i sesizarea institu iilor abilitate în cazul în care se constatat  dep irea sferei 
de competen ; au fost asigurate cu paz  proprie 23 obiective de interes local. s-a ac ionat pentru 
reducerea num rului de terenuri insalubre, prin verificarea în teren a zonelor defavorizate, 
întocmirea de adrese c tre OCPI i DITL în vederea identific rii proprietarilor terenurilor insalubre 
i  au fost luate m suri legale împotriva acelora care nu- i respect  obliga iile privind împrejmuirea, 

salubrizarea, igienizarea i înierbarea terenului de inut; s-a ac ionat pentru cre terea num rului 
prest rilor de servicii de deratizare, dezinfec ie i dezinsec ie, prin efectuarea de controale la 
persoanele fizice i juridice, informarea acestora cu privire la obliga ia i importan a realiz rii 
opera iunilor DDD, precum i luarea m surilor legale împotriva acelora care au fost depista i c  nu 
respect  prevederile legale în domeniu; au fost înt rite controalele efectuate cu privire la 
respectarea clauzelor contractelor încheiate între persoanele fizice i juridice cu operatorii autoriza i 
de salubritate, prin verificarea asigur rii dot rii necesare precolect rii de eurilor generate de c tre 
PF/PJ în intervalul dintre dou  evacu ri, verificarea men inerii în stare de cur enie i igienizare a 
spa iului destinat depozit rii de eurilor, constatarea i sanc ionarea contraven iilor s vâr ite în 
domeniul salubrit ii i protec iei mediului. 

Asigurarea ordinii publice la multiple evenimente prilejuite de manifest ri culturale 
s-au asigurat m surile de ordine public  cu efectivele poli iei locale sau în cooperare cu Poli ia 
Român  i/sau Jandarmeria Român  

Adoptarea unor programe operative specifice pentru zonele predispuse la un nivel înalt de 
infrac ionalitate s-au executat activit ile prev zute în Planul de ac iune nr. 19245 din 12.11.2014, 
încheiat între D.G.P.M.B. - Sec ia 19 i Poli ia Local  Sector 5, pentru prevenirea i combaterea 
infrac ionalit ii stradale i altor fapte care aduc atingere climatului de siguran  civic  în zona 

oseaua Bucure ti-M gurele (patrule mixte formate din poli i ti locali i agen i de poli ie 
apar inând sec iei 19); continuarea îndeplinirii activit ilor prev zute în Planul de ac iune pentru 
combaterea imigra iei ilegale a str inilor i a infrac ionalit ii în rândul acestora, încheiat la data de 
20.05.2014, între Poli ia Local  Sector 5 i Direc ia pentru Imigr ri a Municipiului Bucure ti. 
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Sporirea m surilor de protec ie a copiilor, atât în zona în care ace tia înva , cât i în 
zonele recreative au fost aduse la îndeplinire prevederile Planului de m suri nr. 261388/11.09.2014 
privind asigurarea climatului de siguran  public  în incinta i zona adiacent  unit ilor de 
înv mânt preuniversitar, aprobat de c tre Prefectul Municipiului Bucure ti (monitorizarea 
unit ilor de înv mânt preuniversitar i patrularea în zonele adiacente/învecinate pentru 
prevenirea i combaterea oric ror fapte ce aduc atingere climatului de siguran  public ); 
au fost încheiate Parteneriate de colaborare între unit i de înv mânt, poli ie, autorit i locale i 
comitetul de p rin i; au fost monitorizate periodic principalele parcuri situate pe raza sectorului 5; 
au fost solu ionate sesiz rile/peti iile cu privire la tulburarea ordinii i lini tii publice sau alte fapte 
de înc lcare a normelor de convie uire social  în zonele de agrement 

Îmbun t irea cooper rii poli iene ti 
În 2015 au fost încheiate 3 documente de cooperare/colaborare cu alte institu ii cu atribu ii 

în domeniul ordinii publice i circula iei pe drumurile publice i s-a continuat derularea activit ilor 
prev zute în alte 2 documente încheiate în 2014. 

Îmbun t irea managementului situa iilor de urgen  i a protec iei civile 
S-a cooperat cu celelalte institu ii specializate, conform prevederilor legale; 
La nivelul Poli iei Locale Sector 5 s-a înfiin at Biroul de Prevenire pentru Situa ii de Urgen   

Prevenirea i combaterea traficului i consumului de droguri 
Au fost monitorizate/verificate permanent zonele în care se comercializau produse etnobotanice din 
magazine sau autoturisme, precum i zonele despre care au existat date i indicii c  se pot desf ura 
astfel de activit i; 

Implementarea unor politici i programe privind preg tirea profesional  
s-a urm rit perfec ionarea permanent  a lucr torilor prin cursuri de formare ini ial  i/sau 
perfec ionare profesional  de specialitate; 10 cursuri de perfec ionare profesional  la care au 
participat 28 lucr tori; 5 cursuri de formare ini ial  la care au participat 96 poli i ti locali;  au fost 
desf urate lunar edin e de preg tire profesional  (preg tire juridic , preg tire de specialitate i 
instruc ia tragerii) cu efectivele de poli i ti locali cu atribu ii în domeniul ordinii publice, circula iei 
pe drumurile publice i pazei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalit i  

Cap.XVII.   JUSTIŢIE 
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   Având ca atribu ii principale bun  func ionare a sistemului judiciar, asigurarea condi iilor 
înf ptuirii justi iei ca serviciu public şi ap rarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libert ilor 
cet eneşti, Ministerul Justi iei are obliga ia de a promova o justi ie modern , care s  fie aproape de 
cet ean şi care s  asigure egalitatea în fa a legii. 
     Strategii în domeniul justi iei 
    1. Stabilirea unei politici publice în domeniul justi iei, bazat  pe principii de independen  şi 
profesionalism 
    2. Programul de asanare a legisla iei ce impune analizarea întregii legisla ii din România, 
corelarea acesteia cu legisla ia european , republicarea actelor normative şi restrângerea num rului 
de acte normative, program ce trebuie realizat împreun  cu Guvernul, Parlamentul şi Consiliul 
legislativ. 
    3. Implementarea strategiei na ionale anticorup ie. 
    4. Informatizarea sistemului judiciar prin aplicarea strategiei de informatizare adoptate în comun 
de Ministerul Justi iei împreun  cu CSM, ÎCCJ şi Ministerul Public. 
 

Prim ria Municipiului Bucureşti 
Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 

2015 pentru realizarea obiectivului "Implementarea strategiei na ionale anticorup ie" cuprins în 
programul de guvernare. 
— prin Direc ia Managementul Resurselor Umane  
Prevenirea şi combaterea corup iei în rândul personalului propriu institu iei 
 - gestionarea activit ii privind declara iile de avere şi de interese 
 Au fost publicate pe site un num r de 778 declara ii de avere şi interese ale salaria ilor 
Prim riei Municipiului Bucureşti conform prevederilor art.6(1) din Legea 176/2010, precum şi un 
num r de 38 de declara ii de avere şi de interese pentru conduc torii institu iilor publice de interes 
local.  
 - aplicarea codurilor de etic  pentru func ionarii publici şi personalul contractual 
 Campanie de informare a func ionarilor publici cu privire la prevederile codului etic al 
func ionarilor publici – permanent. 
 - evaluarea func ionarilor publici în baza unor criterii de performan  în raport cu un 
serviciu public bine definit 
 — prin Direc ia Implementare Politici Publice 
Implementarea Planului Sectorial de Ac iune pentru implementarea Strategiei Na ionale 
Anticorup ie 2012 – 2015 la nivelul Prim riei Municipiului Bucureşti. 
 Întocmire raport privind procesul de implementare, pe parcursul anului 2015, a planului 
sectorial de ac iune pentru implementarea SNA 2012-2015 la nivelul Prim riei Municipiului 
Bucureşti. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Cap.XVIII.   MARI PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ 
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Generalit i  
Obiectivul general al strategiei în domeniul proiectelor de infrastructur  prioritare îl 

reprezint  asigurarea condi iilor financiare, procedurale şi contractuale adecvate demar rii şi 
finaliz rii cât mai rapide a acelor investi ii majore care au un impact economic şi social imediat şi 
care rezolv  probleme acute ce au în prezent un impact negativ semnificativ asupra calit ii vie ii 
cet enilor şi asupra capacit ii de a face afaceri a firmelor din România. 
     Pentru atingerea acestui obiectiv general şi a obiectivelor specifice vor fi sus inute 
urm toarele m suri generale şi ac iuni obligatorii: 
    - absorb ia accelerat  a fondurilor europene disponibile pentru proiectele cuprinse în programarea 
2007 - 2013 şi preg tirea portofoliului de proiecte, concomitent cu îmbun t irea procedurilor, 
pentru perioada de programare 2014 - 2020; 
    - achizi ia centralizat  a produselor, serviciilor sau lucr rilor aferente proiectelor de infrastructur  
prioritare cu grad mare de complexitate, inclusiv a finan rii necesare; 
    - îmbun t irea cadrului legislativ specific în vederea atragerii investi iilor str ine directe şi a 
implement rii unor structuri de finan are a proiectelor conform celor mai bune practici în domeniu 
la nivel european şi global, inclusiv prin modernizarea şi unificarea legisla iei privind achizi iile 
publice/concesiunilor/parteneriatului public-privat şi promovarea eficien ei ("Best Value for 
Money"); 
Institu ii cu atribu ii în domeniu :  Autorit ile publice locale 
 
     Prim ria Municipiului Bucureşti 
— prin Direc ia Investi ii 
● Parcaje subterane  
 Obiectivul urm rit const  în atribuirea unor contracte de concesiune de lucr ri publice 
pentru construirea  şi operarea unor parc ri subterane. 
„Parcaj Subteran Pia a Universit ii”; 
 Având în vedere c  lucr rile de execu ie aferente proiectului de investi ie au fost finalizate 
în 2012, în prezent, investitorul privat opereaz  şi administreaz  acest parcaj subteran. 
 Pentru o bun  implementare a proiectului, pe toat  perioada anului 2015, Direc ia Investi ii 
a îndeplinit rolul de partener public asumat în cadrul contractului de concesiune de lucr ri publice, 
oferind sprijinul necesar partenerului privat de fiecare dat .  
 Au fost transmise informa ii şi documente Direc iei Venituri din cadrul Prim riei 
Municipiului Bucureşti, cu privire la încasarea redeven ei. 
 S-a r spuns tuturor solicit rilor formulate de c tre peten i cu privire la diferite aspecte legate 
de func ionarea parcajului subteran, solicit rilor venite din partea investitorului privat şi a solicitat 
institu iilor abilitate s  dispun  m suri pentru e]]liminarea parc rilor ilegale în zona suprateran  a 
parcajului subteran cât şi implementarea restric iilor de trafic din zon . 
 S-au transmis rapoartele tehnice şi financiare  elaborate de investitor cu privire la activit ile 
prestate în cadrul parcajului subteran. 
 S-au organizat întâlniri de lucru cu reprezentan ii investitorului în vederea clarific rii unor 
aspecte solicitate privind Parcajul subteran Pia a Universit ii. 
 S-a r spuns tuturor solicit rilor primite cu privire la organizarea unor evenimente pe 
platforma parcajului subteran Pia a Universit ii. 
“Parcaj Subteran  Edgar Quinet”  
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 Proiectul de investi ie propune realizarea unui parcaj subteran în zona Facult ii de 
Arhitectur  şi a Bisericii Enei, în regim de concesiune de lucr ri publice. Proiect în curs de 
atribuire. 
Procedura aplicat  este dialogul competitiv.  
 Dup  derularea etapei de dialog, operatorul economic selectat va elabora şi va depune oferta 
final . Dup  evaluarea ofertei finale, va fi desemnat  oferta câştig toare, urmând a fi semnat 
contractul de concesiune de lucr ri publice. 
“Parcaj Subteran Pia a Walter M r cineanu”; 
 Proiectul de investi ie propune realizarea unui parcaj subteran în zona Pia a Walter 
M r cineanu, în regim de concesiune de lucr ri publice.  
 Procedura aplicat  este dialogul competitiv.  
 Prim ria Municipiului Bucureşti a transmis spre publicare anun ul de participare aferent 
procedurii de atribuire a contractului de concesiune de lucr ri publice privind realizarea unui parcaj 
subteran ce va fi amplasat în zona Walter M r cineanu. 
 În vederea public rii anun ului de participare, a fost necesar  elaborarea unor documente, 
note justificative, rapoarte, invita ii pentru membrii colectivului de coordonare şi consultant cât şi 
organizarea unor şedin e de lucru cu membrii colectivului de coordonare şi cu consultantul 
economico-financiar, tehnic şi juridic, în vederea clarific rii unor aspecte legate de documenta ia şi 
procedura aferent  parcajului subteran. 
 Al turi de membrii colectivului au fost organizate şedin e de lucru (în perioada februarie-
mai 2015), în conformitate cu prevederile legale, în vederea analiz rii studiului de fundamentare,  
fundament rii deciziei de concesionare lucr ri publice şi stabilirii procedurii de atribuire. În cadrul 
acestor şedin e, membrii colectivului au adus complet ri la studiul de fundamentare aferent 
parcajului subteran iar acestea au fost inserate de c tre consultant în cadrul studiului. 
 Totodat , s-a r spuns tuturor solicit rilor transmise de c tre consultant (în scris şi pe e-mail) 
legate de parcajul subteran. 
 Au fost întocmite si transmise, spre aprobare Primar General, Nota de numire CCS, Notele 
Justificative, raportul de avizare, documente aferente demar rii procedurii de atribuire a 
contractului de concesiune lucr ri publice. 
 Începând cu luna septembrie 2015, procedura de mai sus a fost suspendat  (din motive 
obiective ce nu au inut de direc ia noastr ), fiind puşi în situa ia de a relua aceast  procedur . 
 În prezent, a fost reluat  procedura de publicare a anun ului de atribuire a contractului de 
concesiune de lucr ri publice Parcaj subteran Pia a Walter M r cineanu. 
“Parcaj Subteran Pia a Doroban i”; 
 Proiectul de investi ie propune realizarea unui parcaj subteran în zona Pia a Doroban i, în 
regim de concesiune de lucr ri publice.  
 Procedura aplicat  este dialogul competitiv.  
 Prim ria Municipiului Bucureşti urma s  transmit  în 2015, spre publicare, anun ul de 
participare aferent procedurii de atribuire a contractului de concesiune de lucr ri publice privind 
realizarea unui parcaj subteran ce va fi amplasat în zona Doroban i. 
 În acest sens, pentru publicarea anun ului de participare, a fost necesar elaborarea unor 
documente, note justificative, rapoarte, invita ii pentru membrii colectivului de coordonare şi 
consultant, cât şi organizarea unor şedin e de lucru cu membrii colectivului de coordonare şi cu 
consultantul economico-financiar, tehnic şi juridic, în vederea clarific rii unor aspecte legate de 
documenta ia şi procedura aferent  parcajului subteran. 
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 Al turi de membrii colectivului au fost organizate şedinte de lucru (în perioada februarie-
mai 2015), în conformitate cu prevederile legale, în vederea analiz rii studiului de fundamentare,  
fundament rii deciziei de concesionare lucr ri publice şi stabilirii procedurii de atribuire. În cadrul 
acestor şedin e, membrii colectivului au adus complet ri la studiul de fundamentare aferent 
parcajului subteran iar acestea au fost inserate de c tre consultant în cadrul studiului. 
 Totodat , s-a r spuns tuturor solicit rilor transmise de c tre consultant (în scris şi pe e-mail) 
legate de parcajul subteran. 
 Au fost întocmite şi transmise (în data de 14.10.2015), spre aprobare Primar General, Nota 
de numire CCS, Notele Justificative, raportul de avizare, documente aferente demar rii procedurii 
de atribuire a contractului de concesiune lucr ri publice. Aceste documentel nu au fost semnate, 
astfel procedura a fost suspendat  (din motive obiective ce nu au inut de direc ia noastr ). 
 În prezent, a fost reluat  procedura de publicare a anun ului de atribuire a contractului de 
concesiune de lucr ri publice "Parcaj subteran Pia a Doroban i" şi se întocmesc toate documentele 
necesare public rii anun ului de participare. Dup  aprobarea acestora, va fi publicat în SEAP, 
anun ul de participare. 
 Preciz m faptul c , au fost întreprinse şi alte activit i, respectiv: studierea unor norme 
legislative conexe activit ii de baz , analizarea tuturor documentelor transmise de c tre 
consultantul PMB, s-a asigurat secretariatul colectivului de coordonare prin: transmiterea de 
comunic ri şi inform ri (fax, e-mail, în scris) c tre membrii CCS, fotocopierea şi înaintarea 
documentelor necesare analiz rii acestora de c tre colectivul de coordonare, s-au pus la dispozi ia 
membrilor, toate documentele solicitate de c tre aceştia cu privire la realizarea parcajului subteran. 
"Parcaj Subteran Gara de Nord”; 
 Proiectul de investi ie propune realizarea unui parcaj subteran în zona G rii de Nord, în 
regim de concesiune de lucr ri publice. 
 Procedura aplicat  va fi dialogul competitiv.  
 Pentru demararea acestui obiectiv este necesar a fi realizate studiile de fezabilitate şi 
fundamentare.  
 În vederea realiz rii unui proiect fezabil în regim de concesiune de lucr ri publice, 
consultantul PMB, a prezentat 3 scenarii economico-financiare şi tehnice, în privin a realiz rii 
acestui proiect de investi ie. Dup  analizarea acestora şi având în vedere recomand rile 
consultantului PMB, a fost agreat  varianta fezabil  pentru realizarea acestui proiect de investi ie. 
Astfel, a fost emis ordinul de începere a studiului de fezabilitate şi fundamentare. 
 În prezent, se lucreaz  la elaborarea acestor studii. 
 În luna octombrie 2015, au fost întreprinse demersuri cu privire la ob inerea certificatului de 
urbanism aferent acestui proiect, de la Prim ria sector 1. 
 
 Prim ria sectorului 2 
Alimentare ap  – canal - 9 str zi + 2 Sta ii de Pompare Ape Uzate (SPAU) 
 Descriere 
- derularea investi iilor de extindere a re elelor de ap  şi canalizare din 2 zone deficitare de pe raza 
Sectorului 2, 
Obiective 
  -  modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare 
Obiective specifice: 
 - Recep ie lucr ri de extindere re ele de ap  şi canalizare pe 1 strad  ( str. Stâncii ) ( zona 
Pantelimon – Fundeni ). 
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- Recep ie la terminarea lucr rilor – SPAU -  intr. Stâncii 
 - Recep ie lucr ri de extindere re ele ap  şi canalizare pe - 8 str zi (str. Ricinului, str. Culmea 
F g raşului, str. Aristotel, Intr rile 1,2,3,4 din Ricinului, str. Plumbuita +SPAU) (Zona Plumbuita)  
     Indicatorii de performan :-extindere re ele de ap  şi canalizare  
  Bugetul alocat:-Extindere re ele de ap  şi canalizare pe 9 str zi + 2 SPAU– 1.353.000 lei (buget  
local) 
 
Proiecte suplimentare: 
L caşe de cult 
 Descriere 
 Au fost alocate fonduri pentru ctitoriri de biserici noi - 3 biserici noi, pentru consolidari, repara ii 
capitale şi curente, zugraveli, refaceri acoperisuri, tencuieli, trotuare, garduri, pictura, etc – 15 
biserici.  
 De asemenea s-au alocat fonduri şi pentru construirea şi extinderea de aşez minte sociale – pe 
lâng  3 biserici. 
Obiective: -promovarea şi conservarea valorilor cultural-istorice şi spirituale 
Obiective specifice:  -alocarea de fonduri necesare dezvolt rii şi reabilit rii unui num r de 15 
l caşuri de cult  
Indicatorii de performan  stabili i, cu prezentarea gradului de realizare a acestora 
       - nr. l caşuri de cult finan ate 
       - valoare investi ie 
Bugetul alocat: 
-Asisten  financiar  pentru construire aşez mânt social, biserici noi, precum, şi dezvoltarea şi 
reabilitarea unui num r de 15 de l caşuri de cult – 23.126.500 lei (buget local). 
Stadiul şi procentul de realizare aproiectului   

inta 15 l caşuri de cult ( conform solicit rii ) 
Realizat 15 l caşuri de cult  
Stadiul şi procentul de realizare a proiectului   
S-a realizat: 98% ( Recep ie lucr ri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cap.XIX.   MEDIU 
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Generalit i  
 

Politica în domeniul protec iei mediului are scopul de a garanta genera iei actuale şi celor 
viitoare un mediu curat şi s n tos, care s  asigure protejarea naturii, calitatea vie ii, în corelare cu o 
dezvoltare economic  verde şi competitiv , cu emisii reduse de dioxid de carbon şi eficient  din 
punctul de vedere al utiliz rii resurselor. 

Se urm reşte îmbun t irea infrastructurii de mediu şi reducerea decalajului existent fa  de 
alte state membre ale UE, conservarea biodiversit ii, reducerea polu rii şi îmbun t irea calit ii 
aerului şi, în acelaşi timp, promovarea produc iei de energie din surse alternative, regenerabile şi 
nepoluante şi stimularea creşterii economice durabile, cu accent pe crearea de noi locuri de munc  
"verzi". Un instrument esen ial va fi creşterea gradului de absorb ie a fondurilor europene prin 
Programul opera ional sectorial "Mediu", precum şi preg tirea Cadrului financiar multianual 2014 - 
2020. Se acord  o aten ie special  îmbun t irii gradului de transparen  a lu rii deciziilor, precum 
şi conştientiz rii, inform rii, consult rii şi particip rii tuturor cet enilor în luarea deciziilor privind 
mediul. 

Institu ii cu atribu ii în domeniu 
La nivelul Municipiului Bucureşti, institu iile cu atribu ii în domeniul protec iei mediului sunt 
Agen ia Na ional  pentru Protec ia Mediului şi prim riile sectoarelor municipiului Bucureşti. 
 

Agen ia Na ional  pentru Protec ia Mediului 
Cadrul legislativ al Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti: Agen ia pentru Protec ia 

Mediului Bucureşti func ioneaz  in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.1000/2012 
privind reorganizarea şi func ionarea Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului si a institutiilor 
publice aflate in subordinea acesteia.  
Obiectul de activitate si indicatorii de performanta ai APMB: 

Agen ia pentru Protec ia Mediului Bucuresti îndeplineşte, la nivelul Municipiului 
Bucuresti, atribu iile Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului, în domeniile implement rii şi 
politicilor de mediu, legisla iei şi reglement rilor în vigoare şi coordoneaz  elaborarea planurilor de 
ac iune la nivelul Municipiului Bucuresti si are ca obiect de activitate tot ce inseamna protectia 
atmosferei, protectia apelor si a ecosistemelor acvatice, protectia solului, subsolului si a 
ecosistemelor terestre, protectia naturii, peisajelor si habitatelor naturale, conservarea  diversitatii 
biologice, a florei si faunei salbatice, regimul ariilor protejate si al monumentelor naturii, protectia 
asezarilor umane, regimul substantelor chimice periculoase si al deseurilor, regimul pesticidelor si 
al îngrasamintelor chimice. 

Activitatea desf şurat  şi principalele  realiz ri în 2015: 
Organizarea şi participarea la campanii de informare şi constientizare a publicului in domeniul 
protec iei mediului. Constientizarea autoritatilor locale si a publicului, in domeniul protectiei 
mediului, prin organizarea si participarea la Campanii de informare. Gestionarea şi disponibilizarea  
informa iei de mediu. R spuns in termen la sesiz rile venite din teritoriu şi la solicit rile primite de 
la ANPM, cu privire la transmiterea de date şi informa ii. Mediatizarea ac iunilor de conştientizare 
a comunit ii publice locale cu privire la diverse evenimente legate de protec ia mediului. Cresterea 
gradului de transparenta a Agentiei  pentru Protectia Mediului Bucuresti în relatia cu 
cetatenii.R spuns in termen solicit rile primite de la Intitutia Prefectului Municipiului Bucuresti, cu 
privire la transmiterea de date şi informa ii. Ameliorarea calit ii factorilor de mediu în Bucureşti. 
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Îmbun t irea şi implementarea programului na ional de management al deşeurilor. Organizarea / 
inventarierea, men inerea şi actualizarea bazelor de date privind preparatele şi substan ele chimice 
periculoase. Înt rirea parteneriatelor cu ONG-uri în procesul de elaborare şi aplicare a politicilor 
publice. Continuarea implement rii prevederilor Directivei Consiliului nr. 92/43/EEC „Habitate” 
privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei s lbatice. Continuarea implement rii 
prevederilor Directivei Consiliului nr 79/409/EEC  „P s ri”privind conservarea p s rilor s lbatice. 
Continuarea implement rii prevederilor Directivei Consiliului nr. 99/22/CE referitoare la de inerea 
animalelor s lbatice în Gr dinile Zoologice. Implementarea Sistemului Integrat de Management şi 
Conştientizare în România a re elelei Natura 2000 (SINCRON). Implementarea componentei 
Conservarea Naturii din cadrul Sistemului Integrat de Mediu (SIM). Administrarea permanenta pe 
portalul CHM (Mecanismul de schimb de Informatii in domeniul Biodiversitatii) a informatiilor  pe 
domeniul biodiversitate. Continuarea implement rii prevederilor Regulamentului Parlamentului 
European şi al Consiliului (CE) nr. 1497/2003 care amendeaz  Regulamentul Parlamentului 
European şi al Consiliului nr. 338/97 referitor la protec ia speciilor de faun  şi flor  s lbatice prin 
reglementarea comer ului cu acestea. Realizarea Raportului privind Starea Factorilor de Mediu pe 
anul 2014 pe domeniul Biodiversitate. Asigurarea suportului tehnic în implementarea Programului 
“Casa Verde. Conştientizarea autorit ilor locale şi a publicului în domeniul protec iei mediului. 
Continuarea instruirii şi perfec ion rii profesionale.  

Continuarea ETAPEI a II-a a revizuirii PLAM B -  Profilul de mediu 
ETAPA a III-a a revizuirii PLAM Programul de ac iune 
Raport Anual privind monitorizarea implement rii PLAM/PRAM 
Raport semestrial privind  stadiul actual al procesului de planificare de mediu PLAM/PRAM 
Raportare Institu ia Prefectului PLAM Buc. 
„Agenda Local  21” 
Raport Anual privind Starea Factorilor de Mediului la nivelul Municipiului Bucureşti 
Elaborarea de propuneri de proiecte în domeniul protec iei mediului în  vederea acces rii de fonduri 
na ionale şi interna ionale. Elaborarea de propuneri de proiecte în domeniul protec iei mediului în  
vederea acces rii de fonduri na ionale şi interna ionale. Ameliorarea calit ii factorilor de mediu în 
Bucureşti. Elaborarea si punerea in aplicare de planuri si programe privind gestionarea calitatii 
aerului. Elaborarea strategiilor de protejare a cetatenilor impotriva accidentelor ecologice si 
expunerii in zone cu risc ecologic. Realizarea Raportului privind Starea Factorilor de Mediu pe anul 
2014. Asigurarea condi iilor necesare cunoaşterii, de c tre salaria ii Agen iei, a prevederilor actelor 
normative  care reglementeaz  comportamentul acestora la locul de munc , precum şi prevenirea şi 
raportarea fraudelor şi neregulilor. Actualizarea, permanent , a ROI şi a fişelor de post, pentru 
men inerea concordan ei între atribu iile Agen iei şi cele ale angaja ilor şi pentru asigurarea 
cunoaşterii acestora de c tre angaja i. Asigurarea ocup rii posturilor cu personal competent, cu 
preg tire de specialitate necesar  îndeplinirii atribu iilor prev zute în fişa postului; asigurarea 
continu  a preg tirii profesionale a personalului angajat. Asigurarea activit ii de salarizare a 
personalului Agen iei. Întocmirea planurilor prin care se pun în concordan  activit ile necesare 
pentru realizarea obiectivelor cu resursele alocate, astfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele s  
fie minime. Coordonarea activit ii de de evaluare a performan elor profesinale individuale pentru 
func iile publice  şi a fişelor de apreciere pentru personalul contractual din cadrul A.P.M. Bucureşti. 
Redactarea şi transmiterea raport rilor şi diverselor situa ii specifice Biroului B.F.A.RU. 
Continuarea activit ii administrative de organizare a arhivei Agen iei şi Biroului B.F.A.RU 
Continuarea activit ii administrative de repara ii curente. 
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Continuarea procesului de elaborare de proceduri privind desf şurarea activit ilor în cadrul 
Biroului B.F.A.RU şi comunicarea lor tuturor angaja ilor implica i. Asigurarea separ rii atribu iilor 
şi responsabilit ilor în privin a elementelor opera ionale şi financiare ale fiec rei ac iuni. 

Urm rirea ca, la apari ia unor abateri fa  de politicile sau procedurile stabilite, ca urmare a 
unor circumstan e deosebite, s  fie întocmite documente adecvate, aprobate la un nivel 
corespunz tor, înainte de efectuarea opera iunilor. Stabilirea persoanelor care au acces la resursele 
materiale, financiare şi informa ionale ale Biroului B.F.A.RU. 
 
GARDA NA IONAL  DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL 
Comisariatul Municipiului Bucuresti 

Planul de activitatate al Comisariatului Municipiului Bucuresti pentru anul 2015 a fost 
intocmit si aprobat avand obiective si fiind realizat dupa cum urmeaza  : 
               Inspectii  propuse : nr .total   1766,  - realizate 1065 ,   procent de 60 %  
     I.  Inspectii planificate  (Tip A, Tip B, Tip C si Tip D) -propuse 451, - realizate 370, procent  82 
% 
     II.  Inspectii neplanificate: - propuse  1308,   - realizate  688 , procent  53 %. 
              La inspectiile neplanificate mentionam existenta unui numar mare de inspectii pentru 
rezolvarea unor reclamatii, inspectii tematice, inspectii pentru investigarea unor accidente  sau 
incidente cu impact asupra mediului  si inspectii cu alte autoritati.  
Planul a fost structurat pe inspectii privind Controlul Poluarii si  Controlul Biodiversitatii . 
Controlul Poluarii   
         - inspectii  total propuse  1746,  -    realizate 1054 , procent de 60 %  
         - inspectii planificate propuse 449,   -   realizate 369, procent  82 %  
        - inspectii neplanificate propuse 1290,   -  realizate  678,  procent 53 % 
Controlul bidiversitatii  
         - inspectii total propuse  20,     -  realizate 11 , procent  55 % 
         - inspectii planificate propuse  2 ,    -    realizate  1, procent  50 % 
         - inspectii neplanificate  propuse 18,   -    realizate 10 , procent 56 % 
            Planul de inspectii nu a fost realizat integral din urmatoarele motive: 
- nu au putut fi realizate numarul de inspectii neplanificate datorita faptului ca o parte din 
controalele neplanificate au fost realizate in 8 h  si / sau in 6 h. ( Exemplu : Controale primarii de 
sector , controale cu alte autoritati la Hypermarketuri ). Conform planificarii transmisa la inceputul 
anului toate controalele neplanificate aveau tinta de realizare 4 h /comisar. 
- Comisari din cadrul CM Bucuresti au efectuat controale impreuna cu comisarii din cadrul  
Comisariatul General pentru verificarea operatorilor economici care gestioneaza deseuri municipale 
( SC Iridex Grup Import Export SRL ), rapoartele fiind inregistrate la Comisariatul General.  
- O parte din unitatile de tip C si D si-au intrerupt activitatea ( suspendare )  sau si-au inchis 
definitiv activitatea. 
                    Sanc iuni aplicate: 
Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate sanctiuni contraventionale astfel: 
- 148  sanctiuni principale aplicate ,  din care : 
- 122 amenzi contraventionale,   
- 26 avertismente,  
               Mentionam faptul ca din cele 26 de avertismente aplicate numai 5 au fost aplicate singular 
celelalte 21  avertismente au fost aplicate impreuna cu amenzi contraventionale.  
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Faptelele contraventionale constatate concomitent, la aceeasi data, s-au sanctionat prin intocmirea 
unui singur  PVCSC unde s-a aplicat amenzi contraventionale cat si avertismente.  
      Din cele 122  amenzi contraventionale aplicate  in valoare de 2.469.500 lei : 
 - 102 amenzi au fost incasate in valoare de  752.500 lei,   
 - 14 amenzi contestate,   
-7 amenzi au fost transmise la Administratia Financiara pentru executare silita, 
-3 sanctiuni in termen, 
-7 suspendari de activitate si o masura de aducere a terenului la starea initiala.  
Alte activitati : 
Au fost solutionate un numar de 1300  sesizari. Pentru solutionarea unui numar mare de sesizari cu 
privire la activitatea  de depozitare deseuri municipale desfasurata de SC IRIDEX GROUP 
IMPORT EXPORT SRL si activitatea desfasurata de SC DOOSAN  IMGB SA s-a solicitat 
participarea Comisariatul General.  
              -     Participari saptamanale la sedintele  CAT la sediul APM Bucuresti  
              -  Participari la comisia de preluare distrugere constituita la nivelul Municipiului Bucuresti 
precum si la fiecare sector (minim o participare lunara la fiecare comisie).     
Au fost intocmite raportari saptamanale/lunare privind activitatea Comisariatului Municipiului 
Bucuresti si alte rapoarte privind controalele tematice si poluarile accidentale. 
Cele mai importante realizari ale activitatii de inspectie si control in anul 2015 o constitue 
verificarile si masurile luate in timpul controalelor la santierele de construire in vederea reducerii 
imisiilor de particule / pulberi in Municipiul Bucuresti. Astfel au fost  efectuate un numar de 62 de 
controale la santierele de construire unde s-au aplicat 27 sanctiuni contraventionale in valoare de 
294.000 lei. Sanctiunile au fost aplicate pentru nerespecatrea prevederilor Legii nr. 104/2011, 
privind calitatea aerului inconjurator. Mentionam faptul ca intreaga activitate a Comisariatului 
Municipiului Bucuresti a fost realizata cu un numar de 11 comisari. 
 
Prim ria Municipiului Bucureşti 
 Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 
2015 pentru realizarea obiectivului "Combaterea schimb rilor climatice" cuprins în programul de 
guvernare. 
— prin Direc ia de Mediu 
Formarea Grupului de Lucru în vederea ini ierii Planului Local de Ac iune privind adaptarea la 
efectele schimb rilor climatice în Municipiul Bucureşti.  
 Odat  cu elaborarea, în anul 2013, a Strategiei Na ionale privind Schimb rile Climatice, ce 
reprezint  o abordare general  şi practic  a adapt rii la efectele schimb rii climatice în România, 
autorit ile publice locale sunt responsabile de diminuarea impactului schimb rilor climatice şi 
protejarea popula iei de efectele negative ale acestora, prin direc ii de ac iune şi m suri concrete  
cuprinse în Planuri Locale de Ac iune. 
 În acest context, Direc ia de Mediu din cadrul PMB a primit aprobarea de a întocmi Grupul 
de Lucru care va identifica m surile ce vor fi cuprinse în Planul Local de Ac iune privind 
Adaptarea la Schimb rile Climatice la nivelul Municipiului Bucureşti. Grupul de lucru va fi format 
din reprezentan i din cadrul compartimentelor de specialitate din cadrul PMB şi reprezentan i ai 
unor institu ii cu expertiz  în domeniul protec iei mediului. 
 Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 
2015 pentru realizarea obiectivului "Conservarea biodiversit ii şi utilizarea durabil  a 
componentelor sale" cuprins în programul de guvernare. 
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— prin Direc ia de Mediu 
Program - Managementul arborilor ocroti i  
 Arborii ocroti i sunt exemplare deosebite care se diferen iaz  de marea mas  a celorlal i 
arbori din aceeaşi specie, având atribute legate de vârst , dimensiuni, raritate, sau pentru faptul c  
au fost martorii unor evenimente istorice.  
 Pân  în prezent a fost îndeplinit obiectivul de cartare a arborilor ocroti i de pe raza 
Municipiului Bucureşti prin întocmirea Registrului local al spa iilor verzi. 
 A fost solicitat suportul unor institu ii/autorit i publice prin nominalizarea unor specialişti 
în vederea constituirii unui grup de lucru care s  elaboreze un regulament privind managementul 
arborilor ocroti i din Bucureşti. 
 Totodat  s-au verificat în teren arborii ocroti i nominaliza i în “Lista arborilor ocroti i din 
Municipiul Bucureşti – aprilie 2009” şi s-au întocmit fişe de identificare ale arborilor ocroti i, cu 
fotografii ale arborilor identifica i. 
 Dup  stabilirea de c tre institu iile abilitate a criteriilor dendrologice pentru încadrarea 
arborilor în categoria arborilor ocroti i acestea vor fi preluate şi particularizate, dup  caz, la nivelul 
Municipiului Bucureşti. 
 Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 
2015 pentru realizarea obiectivului "Evaluarea şi îmbun t irea calit ii aerului" cuprins în 
programul de guvernare. 
— prin Direc ia de Mediu 
„Planul de Ac iuni pentru Reducerea Zgomotului Ambiental în municipiul Bucureşti” 
 Prim ria Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile HG nr.321/14.04.2005, prin 
care s-a transpus în legisla ia româneasc  Directiva nr.2002/49/EC cu privire la evaluarea şi 
gestionarea zgomotului ambiental la care este supus  popula ia, a actualizat in anul 2014 h r ile 
strategice de zgomot, întocmite în anul 2006, astfel încât acestea s  reflecte  situa ia actual . 
 Pe baza h r ilor strategice de zgomot şi a consult rii factorilor responsabili din cadrul  
Direc iei Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulatiei, Direc iei Urbanism, Administra ia 
Str zilor, Direc ia Sisteme Informatice din cadrul PMB şi din  Ministerul Transporturilor, a fost 
propus Planul de Ac iune 2015-2020 pentru reducerea zgomotului ambiental care urmeaz  a fi 
corelat cu propunerile de proiecte incluse în Planul pentru Mobilitate Urban  Durabil  şi înaintat 
autorit ii competente de mediu  (APMB).  
Monitorizarea nivelului de zgomot urban prin intermediul re elei de sta ii fixe şi mobile. 
 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protec ia mediului, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, pentru asigurarea unui mediu de via  s n tos, autorit ile 
administra iei publice locale, potrivit art.70, au obliga ia „s  reglementeze desf şurarea unor 
activit i generatoare de disconfort pentru popula ie în anumite zone ale localit ilor, cu 
predominan  în spa iile destinate locuin elor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreeri şi 
agrementului”.  
 Pentru îndeplinirea acestor obliga ii municipalitatea, prin intermediul Direc iei de Mediu, 
gestioneaz  un sistem de monitorizare a zgomotului ambiental în Municipiul Bucureşti, compus din 
15 sta ii fixe, un panou de afişaj stradal, un server pentru sta iile de monitorizare a zgomotului, un 
software de achizi ie şi prelucrare date şi un software LIMA de cartare a zgomotului.  
 Cele 15 sta ii fixe de monitorizare sunt amplasate în fiecare din cele 6 sectoare, în puncte 
relevante pentru caracterizarea zonelor expuse la zgomotul din trafic, dar şi a zonelor protejate.  
 În anul 2015, prin intemediul re elei de sta ii de monitorizare, Direc ia de Mediu a 
monitorizat permanent nivelul de zgomot urban, datele rezultate din monitorizarea acustic , 
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colectate de serverul central, fiind prelucrate şi afişate zilnic, pentru informarea publicului, pe 
pagina de internet a municipalit ii, www.pmb.ro, la sec iunea servicii/mediu/date privind 
zgomotul ambiental/sistemul de monitorizare acustic .  
 Pentru a asigura buna func ionare a sta iilor de monitorizare a zgomotului şi a 
componentelor IT, s-a încheiat în anul 2015 contractul de prest ri servicii “Service şi mentenan  - 
sistem de monitorizare acustic ” cu nr. 391/ 09.09.2015. 
 De asemenea pe parcursul anului 2015, inspectorii din cadrul Serviciului Monitorizarea 
Calit ii Mediului au efectuat 84 m sur tori sonometrice cu aparatura portabil  din dotare la 
spitale, depouri R.A.T.B., şantiere precum şi pe marile artere de circula ie ale municipiului 
Bucureşti. 
 Au fost efectuate monitoriz ri preventive ale nivelului de zgomot, în timpul desf şur rii 
unor concerte şi evenimente cultural - artistice pentru evitarea disconforului fonic produs în timpul 
acestui gen de manifest ri vecin t ilor locuite, astfel: 
 - în perioada 19 – 21 iunie 2015 – Festivalul Interna ional de Folclor ”Muzici şi Tradi ii în 
Cişmigiu”, organizat de CREART - Centrul de Crea ie, Art  şi Tradi ie al Municipiului Bucureşti, 
în Parcul Cişmigiu; 
 - în perioada 18 – 20 septembrie 2015 – concerte prilejuite de Zilele Bucureştiului, 
organizate de CREART - Centrul de Crea ie, Art  şi Tradi ie al Municipiului Bucureşti în Parcul 
Cişmigiu şi Prim ria Municipiului Bucureşti, în Parcul Her str u – Intrarea Charles de Gaulle şi 
Pia a Constitu iei. 
“Planuri de calitate a aerului ambiental din municipiul Bucureşti” 
 În conformitate cu  prevederile Legii privind calitatea aerului înconjur tor nr.104/2011 şi a 
obliga iilor prev zute în Directiva 2008/50/EC privind calitatea aerului înconjur tor şi un aer mai 
curat pentru Europa, autorit ile publice locale gestioneaz  elaborarea planurilor de calitate a 
aerului  pentru îmbun t irea mediului înconjur tor şi a s n t ii popula iei.    
 Ca urmare a public rii în Monitorul Oficial nr.682/08.09.2015 a Ordinului Ministerului 
Mediului, Apelor şi P durilor nr.1206/2015, pentru aprobarea listelor cu unit ile administrativ-
teritoriale întocmite în urma încadr rii în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomer rile 
prev zute în anexa nr.2 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului, autoritatea public  central  
pentru protec ia mediului a comunicat PMB pe data de 23.09.2015 regimurile de gestionare pentru 
municipiul Bucureşti, şi anume: 
 - regimul de gestionare I pentru poluan ii: dioxid de azot, oxizi de azot (NO2/NOx,) 
particule în suspensie (PM10 şi PM 2,5) şi benzen (C6H6), pentru care este necesar  ini ierea 
Planului integrat de calitatea aerului;  
 - regimul de gestionare II pentru poluan ii: dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), 
plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd) şi nichel (Ni) pentru care este necesar  ini ierea Planului de 
men inere a calit ii aerului;  
 Prin urmare în anul 2015, Prim ria Municipiului Bucureşti, prin Direc ia de Mediu, a ini iat  
elaborarea Planurilor de calitate a aerului şi a Planurilor de me inere a calit ii aerului în baza 
metodologiei transmis  de Ministerului Mediului şi Schimb rilor Climatice.  
 Conform Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de 
men inere a calit ii aerului şi a planurilor de ac iune pe termen scurt, aprobat  prin Hot rârea 
Guvernului României nr.257/15.04.2015, prin Dispozi ia Primarului General nr.1528/06.10.2015 
completat  cu DPG nr.69/11.01.2016 s-a constituit Comisia Tehnic  la nivelul municipiului 
Bucureşti, din componen a c reia fac parte reprezentan i ai direc iilor tehnice/serviciilor din cadrul 
Prim riei Municipiului Bucureşti, precum şi reprezentan i ai institu iilor şi autorit ilor publice 
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locale sau centrale din domeniile silvicultur , s n tate, transport, agricultur , ordine public , 
statistic  şi Poli ia Român , operatori economici relevan i şi de la alte organisme cu responsabilit i 
în domeniu, respectiv cu reprezentan ii direc iilor şi administra iilor din PMB: Direc ia 
Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circula iei, Direc ia Urbanism, Direc ia de Mediu, Direc ia 
Utilit i Publice, Direc ia Investi ii, Direc ia General  de Poli ie Local  şi Control, Regia Autonom  
de Transport Bucureşti, Administra ia Str zilor, Administra ia Lacuri, Parcuri şi Agrement 
Bucureşti, Regia Autonom  de Distribu ie a Energiei Termice Bucureşti precum şi reprezentan ii 
din cadrul Prim riilor sectoarelor 1-6, G rzii Na ionale de Mediu, Direc iei de S n tate Public , 
Regiei Na ionale a P durilor, Direc iei Generale de Poli ie a Municipiului Bucureşti, Registrului 
Auto Român, S.C.Metrorex S.A., S.C. Apa NOVA, S.C. Enel Distribu ie Muntenia, S.C. Distrigaz 
Sud Re ele S.A., Ministerului Transporturilor, Ministerului Finan elor Publice, Ministerului 
Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale, Instituitului Na ional de Statistic . 
 Comisia Tehnic , al c rui secretariat este asigurat prin Direc ia de Mediu, are ca rol: 
 - analiza m surilor propuse prin Studiul de calitatea aerului pentru reducerea emisiilor 
poluan ilor: dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie (PM10 şi PM 2,5 ), benzen; 
 - elaborarea scenariilor  aferente acestor m surilor pentru reducere a emisiilor, cu referire la 
sursele de poluare ce vizeaz  sectorul de trafic, de activit i de construc ii, de înc lzire reziden ial , 
de spa ii verzi, precum şi m suri legate de creşterea gradului de conştientizare a popula iei privind 
implementarea m surilor de reducere a polu rii aerului; 
 - identificarea indicatorilor cuantificabili pentru exprimarea eficien ei m surilor;     
 - stabilirea calendarul de implementare, a costurilor estimate pentru punerea în aplicare , 
identificarea  surselor poten iale de finan are; 
 - stabilirea indicatorilor pentru monitorizarea progreselor, 
 - elaborarea Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul Bucureşti.  
 De asemenea, Comisia va elabora Planul de men inere a calit ii aerului, care va include 
m surile ce trebuie luate astfel încât nivelul poluan ilor: dioxid de sulf, monoxid de carbon, plumb, 
arsen, cadmiu şi nichel, s  se p streze sub valorile limit  sau int , dup  caz. 
 Conform metodologiei, termenul pentru întocmirea Planurilor de Calitate a Aerului pentru 
Municipiul Bucureşti este de 9 luni de la ini ierea procedurii de elaborare a planurilor. 
 Prim ria Municipiului Bucureşti a informat Agen ia pentru Protec ia Mediului Bucureşti şi 
Garda Na ional  de Mediu privind ini ierea pe data de 16.10.2015 a Planurilor de calitate a 
aerului pentru municipiul Bucureşti.  
 În anul 2015 activitatea Comisiei Tehnice s-a desf şurat în cadrul grupurilor de lucru: 
Transport urban; Salubrizare şi şantiere de construc ii; Spa ii verzi şi terenurile expuse eroziunii 
eoliene; Activit i economice şi eficien  energetic ; Conştientizarea de c tre popula ie a 
necesit ii introducerii m surilor de reducere a polu rii. 
“Sistemul operativ-informa ional pentru managementul calit ii aerului în municipiul Bucureşti, 
gestionat de Prim ria Municipiului Bucureşti”. 
 Proiectul “Sistemul Operativ-Informa ional pentru Managementul Calit ii Aerului în 
Municipiul Bucureşti” a fost inclus în propunerile privind m surile de imbun t ire a calit ii 
aerului ce urmeaz  a face parte din Planurile de Calitatea Aerului în Municipiul Bucureşti ce 
urmeaz  a fi finalizate conform metodologiei aprobat  prin HG 257/15.04.2015, supuse dezbaterii 
publice şi aprobate prin Hot râre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti decursul anului 
2016. 
Program - Monitorizarea calit ii aerului ambiant din municipiul Bucureşti. 
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 În anul 2015 s-au derulat programele proprii de m surare a calit ii aerului, cu ajutorul 
autolaboratorului Prim riei Municipiului Bucureşti din dotarea Direc iei de Mediu, prin Serviciul 
Monitorizarea Calit ii Mediului, pe artere de circula ie principale şi în zone de interes public. 
 S-au efectuat m sur tori indicative ale majorit ii poluan ilor atmosferici lua i în 
considerare în evaluarea calit ii aerului înconjur tor, şi anume: dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi 
de azot, particule în suspensie PM10, PM2,5 şi PM1, compuşi organici volatili (benzen, toluen, 
etilbenzen, o-m-p-xileni), monoxid de carbon, ozon, precum şi amoniac şi hidrogen sulfurat, astfel: 
 - în loca ii situate pe artere principale de circula ie cu surse de poluare specifice sezonului 
rece (înc lzire reziden ial , CET, trafic rutier);  
 - zona Lacul Morii, în incinta Agen iei pentru Protec ia Mediului Bucureşti - Şoseaua  
Virtu ii, sector 6; 
 - pe artere de circula ie cu trafic rutier intens:  
 - zona Parcul Drumul Taberei, în vecin tatea Sta iei de stocare şi pompare a apei potabile–
APA NOVA (Drumul Taberei- Str. Braşov- Pia a Sergiu Celibidache), sector 6;                                                    
 - zona B-dul Bucureştii Noi – intersec ia cu Str. Mitropolit Varlaam, sector 1;  
 - zona Pod Ciurel – Şoseaua Virtu ii, sector 6.         
 - în zone locuite din Bucureşti cu expunere în special la traficul rutier, din vecin tatea unor 
unit i spitaliceşti: 
 - zona Pia a Universit ii – B-dul I.C. Br tianu – Spitalul Clinic Col ea, sector 3; 
 - zona B-dul Ferdinand I – Spitalul de Ortopedie Foişor, sector 2. 
 Au fost efectuate m sur tori indicative pentru poluan i specifici ca urmare a sesiz rilor 
înregistrate de la popula ie datorit  producerii unui fenomen de poluare cum ar fi prezen a 
mirosului persistent de hidrogen sulfurat în zona de nord a capitalei in lunile octombrie, noiembrie, 
decembrie 2015 în zona Bucureştii Noi cartier Pajura, sector 1. 
 M sur torile s-au finalizat cu rapoarte cu observa ii şi concluzii privind rezultatele 
m sur torilor calit ii aerului, precum şi cu înştin area autorit ilor cu atribu ii de 
reglementare/inspec ie şi control în situa ia înregistr rii de dep şiri ale concentra iilor maxime 
admisibile ale poluan ilor monitoriza i. 
 Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 
2015 pentru realizarea obiectivului "Îmbun t irea gradului de educare şi conştientizare, 
informare şi participare a tuturor cet enilor în luarea deciziilor privind mediul" cuprins în 
programul de guvernare. 
— prin Direc ia de Mediu 
            Dezvoltarea unui comportament ecologic prin proiecte, programe şi campanii de creştere a 
gradului de conştientizare privind problematica de mediu la nivelul comunit ii locale. 
 În acest context, în anul 2015, Direc ia de Mediu a derulat urm toarelor proiecte,  campanii 
de conştientizare eco şi participarea la evenimente cuprinse în Calendarul ecologic, dup  cum 
urmeaz  :   

Proiectul educa ional „Ne inform m, conştientiz m şi protej m”, aflat în al 6-lea an de  
derulare are ca obiectiv general educarea în domeniul protec iei mediului a copiilor din gr dini ele 
şi scolile bucureştene.  
 Activit ile au constat în: 
 - sus inerea de lec ii interactive pe teme de protec ia mediului şi activit i educative prin joc; 
 - plant ri realizate de c tre elevi în curtea unit ii de înv mânt, ieşiri în natur , realizarea 
de machete cu materiale provenite din mediul înconjur tor (inclusiv materiale refolosibile) ; 
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 - organizarea unor ac iuni, concursuri şi expozi ii cu caracter ecologic în diverse loca ii, cu 
ocazia unor evenimente din calendarul ecologic; 
 - participare la evenimente tematice (concursuri, expozi ii, marşuri, seminarii, grupuri de 
lucru ini iate de institu ii de profil, unit i de înv mânt şi ONG-uri). 
 - organizarea de întâlniri cu personalit i în domeniul protec iei mediului, s n t ii publice, 
reprezentan i ONG-uri. 
 Au fost organizate activit i în 26 unit i de înv mânt (16 şcoli, 5 gr dini e şi 5 licee) la 
care au participat aproximativ 1000 de copii. 
Evenimente din Calendarul Ecologic:  
 ○ „Luna P durii” - în perioada 15 martie-15 aprilie 2015 - au fost organizate ac iuni cu tema 
„Copacul – sursa vie ii” în 9 unit i de înv mânt, la care au participat aproximativ 500 de copii. 
 ○ „Ziua Mondial  a Apei” –  în data de 20 martie 2015 au fost organizate ac iuni cu tema 
„Apa şi dezvoltarea durabil ” într-o unitate de înv mânt, la care au participat aproximativ 200 de 
copii. 
 ○ „Ziua Mondial  a Mediului ” –  în data de 1 iunie 2015, la Gradina Zoologic  Bucureşti 
au fost desf şurate ac iuni ce au avut ca tematic  protec ia mediului şi via a animalelor. La 
eveniment au participat peste 5000 de copii, cadre didactice, vizitatori, care au fost implica i în 
diverse ateliere de crea ie, concursuri educative.   
 În s pt mâna premerg toare evenimentului, inspectorii Direc iei de Mediu au organizat 
lec ii interactive având ca subiect „Şapte miliarde de visuri. O planet . Consum  cu grij ”, tema 
care a marcat Ziua Mondial  a Mediului din anul 2015, în 5 unit i de înv mânt la care au 
participat aproximativ  300 de copii. 
 ○ Ziua Interna ional  a Gr dinilor Zoologice şi Parcurilor – având în vedere c  gr dina 
zoologic  reprezint  un punc de maxim interes pentru copii bucureşteni Direc ia de Mediu 
împreun  cu Administra ia Gr dina Zoologic  Bucureşti, au invitat în data de 09.08.2015 publicul 
vizitator  s  descopere diversitatea animalelor, ocazie cu care au fost organizate expozi ii tematice 
de desene, concursuri şi lec ii educative.                        
 ○ S pt mâna European  a Mobilit i” (16-22 septembrie), cu tema "Alege, Schimb . 
Combin " (multimodalitatea), eveniment în cadrul c ruia au fost realizate activit i ce s-au 
concentrat pe promovarea conceptelor de mobilitate urban , transport durabil, mijloace de transport 
alternativ, nonpoluant în rândul tinerilor pe categorii de vârst  şi a cadrelor didactice din dou  
unit i de înv mânt bucureştene. 
Evenimente organizate împreun  cu ONG-uri şi Asocia ii  
 Prim ria Municipiului Bucureşti a sus inut ini iativa WWF România, în cadrul campaniei 
Ora P mântului 2015 prin participarea, pentru al patrulea an consecutiv, la competi ia „Capitala 
Earth Hour”, continuând tradi ia milit rii împotriva înc lzirii globale. Având la baz  sloganul 
„D ruieşte naturii din energia ta”, în data de 28 martie 2015 au fost stinse luminile timp de o or   în 
sediul Prim riei Municipiului Bucureşti şi în sediile institu iilor precum şi a spa iilor publice unde 
condi iile au permis acest lucru. 
 Prim ria Municipiului Bucureşti prin Direc ia de Mediu a sus inut ac iunea de ecologizare a 
suprafe ei viitorului Parc Natural V c reşti organizat  de Asocia ia parcul Natural V c reşti şi 
Let`s Do It Romania! În data de 23.05.2015. La aceast  ac iune au participat peste 500 de voluntari 
care au strâns zeci de tone de gunoi menajer şi de construc ii. 
Participare la “ROMENVIROTEC”  
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 Participare pentru al cincilea an consecutiv la expozi ia interna ional  de tehnologii şi 
echipamente de protec ia mediului, ROMENVIROTEC, edi ia a XXII a, în perioada 22.04.2015-
25.04.2015 , care s-a desf şurat la Centrul Expozi ional ROMEXPO. 
 Au fost promovate proiectele şi programele aflate în derulare, proiecte care se adreseaz  
principalelor probleme de mediu ale oraşului, cum sunt calitatea aerului urban, poluarea fonic , 
conservarea şi extinderea spa iilor verzi urbane şi educa ia ecocivic . 
„ Capitala Creşte Verde” (edi ia a VII a) 
 ○ Campania de plantare de prim var , s-a desf şurat în perioada 23 martie - 08 aprilie 2015, 
în zona c minelor studen eşti din Groz veşti, cu sprijinul a 600 de voluntari – studen i ai 
Universit ii Bucureşti, cadre didactice universitare, reprezentan i ai Institu iei Prefectului 
Municipiului Bucureşti precum şi reprezentan i ai Prim riei Municipiului Bucureşti, s-au plantat 
900 de exemplare de arbori (catalp , mesteac n şi rustifin ) şi s-au ecologizat zonele limitrofe 
spa iilor de plantare. De asemenea s-au plantat arbori şi în 5 unit i de înv mânt.  
 ○ Campania de plantare de toamn  s-a desf şurat în luna noiembrie 2015 în Parcul Carol şi 
în Parcul Izvor - zona Palatul Parlamentului, cu sprijinul a 130 voluntari din 2 unit i de înv mânt 
bucureştene. Au fost planta i în compensare 230 de arbori  (tei, s lcii, chiparos, mesteac n, frasin şi 
castan). 
 Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 
2015 pentru realizarea obiectivului "Îmbun t irea calit ii vie ii în cadrul comunit ilor", cuprins 
în programul de guvernare. 
● Creşterea suprafe ei spa iilor verzi - obiectiv de 26 mp/locuitor. 
— prin Direc ia de Mediu 
“Inventarierea spa iilor verzi private şi actualizarea registrului spa iilor verzi al Municipiului 
Bucureşti cf. Legii nr.24/2007 şi a Ord.M.D.R.T. nr.1466/2010”.  
 În perioada 2009-2012 Direc ia de Mediu a derulat contractul privind realizarea 
„Cadastrului Verde al Municipiului Bucureşti – Registrul spa iilor verzi” – un instrument modern 
de înregistrare şi eviden  a spa iilor publice şi a vegeta iei la nivelul municipalit ii, în 
conformitate cu prevederile Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spa iilor verzi din 
intravilanul localit ilor (republicat ). S-a realizat, asfel inventarierea spa iilor verzi publice şi a 
arborilor din perimetrul acestora pe baza unor m sur tori exacte, putând astfel s  se cunoasc  
situa ia real  de pe teren şi raportarea îndeplinirii obliga iilor prev zute în O.U.G. nr. 114/2007 
c tre toate forurile superioare în domeniul protec iei mediului. 
 În anul 2014 a fost încheiat contractul de servicii pentru realizarea proiectului „Inventarierea 
sa iilor verzi private şi actualizarea registrului spa iilor verzi al Municipiului Bucureşti” , conform 
Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spa iilor verzi din intravilanul localit ilor 
şi pentru a corela datele cu prevederile Ordinului MDRT 1466/2010. 
 Obiective generale ale contractului se refer  la actualizarea la nivelul anilor 2015-2016 a 
eviden elor actuale privind spa iile verzi/arborii de pe domeniul public şi privat, la corelarea 
acestora cu Normele tehnice pentru elaborarea Registrului local al spa iilor verzi din intravilanul 
localit ilor şi la actualizarea şi completarea aplica iei GIS dedicate Registrului spa iilor verzi din 
intravilanul Municipiului Bucureşti. 
 Ca urmare a apari iei Legii 135/2014 care spune c : terenurile inscrise în cartea funciar  ca 
fiind în categoria cur i-construc ii, terenurile ce se afl  în proprietatea privat  a persoanelor fizice 
sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spa ii verzi, decât dup  îndeplinirea procedurii 
de expropriere conf. Legisla iei în domeniu, în anul 2015 a fost reziliat contractul de prest ri 
servicii  pentru realizarea acestui proiect. 
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 În prezent unul din obiectivele Direc iei de Mediu este ini ierea  procedurii de achizi ie în 
vederea realiz rii proiectului ”Actualizarea Registrului Spa iilor Verzi conform Ord.M.D.R.T. 
nr.1466/2010”, având ca obiective generale completarea datelor conform Anexei la Normele 
tehnice pentru elaborarea Registrului local al spa iilor verzi din intravilanul localit ilor” şi 
actualizarea la nivelul anului 2016 a num rului de arbori izola i/ocroti i situa i pe domeniul 
public/privat al Municipiului Bucure ti, public/privat al statului.  
 Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 
2015 pentru realizarea obiectivului "Conformarea cu standardele europene de mediu prin 
dezvoltarea infrastructurii de ap -canal şi sta ii de epurare şi creşterea calit ii serviciilor 
aferente", cuprins în programul de guvernare. 
— prin Direc ia Utilit i Publice 
Re ele de alimentare cu ap , canalizare şi drumuri ansamblul Henry Coand  (HCGMB nr. 
335/2009, 50/2010 şi ref. 5847/13.07.2012) - refacere proiect, execu ie, asisten  tehnic , auditul 
proiectului şi achizi ii teren. 
 La acest moment exist  încheiate dou  contracte de proiectare cu execu ie 729/30.12.2013 şi 
731/30.12.2013 prin care se propune asigurarea dot rii cu re ele de alimentare cu ap , canalizare, 
iluminat şi drumuri publice pentru o suprafa  de 109,34 Ha şi un num r de circa 5000 locuitori 
estima i, astfel - Lot 1 pentru zona amplasat  pe raza teritorial  a Municipiului Bucureşti şi Lot 2 
pentru zona amplasat  pe raza teritorial  a oraşului Voluntari şi Consiliului Jude ean Ilfov. 
 Ordinul de începere al proiect rii pentru cele dou  contracte a fost lansat în 16.06.2014 dup  
aprobarea bugetului şi a angajamentelor şi propunerilor bugetare pe acel an. 
 Pentru lotul 1: 
 - în conformitate cu art. 7.1, alin.2, paragraf a, "durata de derulare a contractului pentru 
serviciile de proiectare faza P.T., C.S., D.E. (inclusiv avizare C.T.E.-A.N.B., C.T.E. - P.M.B., 
C.T.E. -Luxten, realizarea planului coordonator şi ob inere Autoriza ii de Construire), este de 67 de 
zile lucr toare, de la data de 16.06.2014, data ordinului de începere", deci data pentru predarea 
proiectului ar fi trebuit s  fie 16.09.2014. Cu toate acestea avizul comisiei de coordonare a 
proiect rii a fost ob inut în data de 17.06.2015, cu nr.181, avizul CTE - ANB a fost ob inut în data 
de 07.08.2015 cu nr.104, cu men iunea ca solu ia tehnic  pentru bazinul de reten ie şi deznisipator 
va face obiectul unei alte aviz ri, avizul CTE - PMB, a fost ob inut în data de 29.10.2015, cu nr. 48.  
 - la acest moment faza de proiectare a fost finalizat , ultimul aviz, cel al CTE-ANB fiind 
ob inut în data de 23.12.2015 pentru bazinele de reten ie aferente canaliz rii pluviale ce va deservi 
suprafa a aferent  acestui lot. 
 Doar la aceast  dat  au existat condi iile contractuale pentru acceptare (cu penaliz rile 
aferente pentru întârzieri 01.03.2015 - 23.12.2015) a p r ii de proiectare aferent  lotului I. inând 
cont c  se inten ionez  demararea lucr rilor propriu zise de execu ie la data de 15.03.2016 şi c  în 
urma finaliz rii acestui proiect au rezultat cantit i de lucr ri diferite fa  de faza de ofertare şi 
implicit valori suplimentare, se lucreaz  la încheierea unui act adi ional care s  stabileasc  
cantit ile şi valorile definitive pentru acest contract. 
 De asemenea inând cont c  pentru execu ia acestor lucr ri este necesar  exproprierea 
suprafe ei de 6.637 mp teren şi 166 mp construc ii aflate în prezent în proprietate privat  aşa cum a 
reieşit din raportul de evaluare transmis de societatea Mocanu şi Asocia ii SPRL (prestatorul de 
servicii juridice în baza contractului nr.305/10.07.2015) care a realizat prin intermediul SC Geo 
Topo SRL planurile topo - cadastrale şi prin intermediul SC GCT EVAL SRL - expert autorizat 
ANE VAR - raportul preliminar de evaluare - a fost întocmit proiectul de hot râre privind 
declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privat  situate pe 
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amplasamentul lucr rii de utilitate public  „Realizarea re elelor publice de alimentare cu apa, 
canalizare, iluminat public, precum şi a drumurilor aferente ansamblului Henri Coanda - Etapa I" în 
vederea continu rii şi finaliz rii lucr rilor de interes public local" proiect care a primit viza tuturor 
direc iilor de specialitate. În plus în data de 31.12.2015 a fost semnat de c tre Direc ia Economic 
contractul de Asisten  tehnic  pentru managementul şi supervizarea lucr rilor din cadrul 
proiectului "Realizarea re elelor publice de alimentare cu ap , canalizare, iluminat public, precum şi 
a drumurilor aferente ansamblului de locuin e Henri Coanda, sect 1 - Lot I şi Lot II". 
 Pentru lotul 2: 
 În ceea ce priveşte lotul 2 (zona oraşului Voluntari şi a Consiliul Jude ean Ilfov), conform 
art.7 alin.3, din Contractul de proiectare şi execu ie lucr ri nr.729/30.12.2015: "Ordinul de începere 
pentru partea de execu ie va fi lansat dup  clarificarea situa iei juridice a terenurilor aflate în 
prezent pe raza teritorial  a Consiliului Jude ean Ilfov şi a oraşului Voluntari, dar nu mai târziu de 
trei ani de zile în situa ia în care situa ia juridic  nu se rezolv  în acest interval, obliga iile privind 
partea de execu ie din contract se reziliaz  de la sine f r  a mai fi nevoie de întocmirea unui act 
adi ional." 
 Primaria Municipiului Bucureşti prin adresa nr.3565/31.08.2015 a înştiin at autorit ile 
oraşului Voluntari, asupra faptului ca în lipsa clarific rii situa iei juridice a terenurilor aflate în 
prezent pe raza teritorial  a Consiliului Jude ean Ilfov (şi a oraşului Voluntari) - în spe  trecerea 
terenurilor reprezentând str zi aflate în patrimoniul public al acestor institu ii (şi pe care urmeaz  a 
se edifica lucr rile de utilit i men ionate) în patrimoniul municipiului Bucureşti, nu va demara 
investi ia în aceast  zon , cu precizarea c  Prim ria Municipiului Bucureşti şi-a aratat 
disponibilitatea de a pune la dispozi ia CJ Ilfov şi a Prim riei oraşului Voluntari, cu titlu gratuit, 
proiectul deja realizat pentru lotul II, proiect care poate fi pus în aplicare de c tre aceste institu ii 
din fonduri proprii sau fonduri atrase (aşa cum a fost asumat în conven ia ini ial ). 
 A fost notificat executantul asupra faptului c  proiectul pentru lotul 2 nu a fost depus înc  la 
PMB-DUP înso it de toate avizele necesare prev zute prin contract şi c  în acest sens decontarea 
acestuia la momentul pred rii va fi penalizat  conform contractului cu sume mult mai mari decât 
cele aplicate pentru lot 2. 
 Acesta a fost aten ionat c  nu se va accepta dep şirea termenului de 11.02.2016 pentru 
depunerea tuturor documentelor necesare, în sens contrar se vor analiza posibilit ile de reziliere a 
cestui contract. 
Extinderea re elelor de ap  potabil  şi canalizare şi reabilitare apeducte din zona de sud-vest a 
municipiului Bucureşti (strada Ghidigeni sector 5) HCGMB 230/4.09.2014. 
 Contractul de proiectare şi execu ie de lucr ri aferente obiectivului, va cuprinde urmatoarele 
componente: 
 - extinderea re elelor de distribu ie a apei pe strada Ghidigeni, inclusiv branşamente;  
 - reabilitarea apeductelor amplasate de-a lungul str zii Ghidigeni; 
 - extinderea zonei deservite de canalele publice pe strada Ghidigeni, inclusiv racorduri şi o 
sta ie de pompare a apelor uzate; 
 Contractul acopera urmatoarele categorii de servicii si lucr ri: 
 - activit ile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat în conformitate cu legisla ia 
na ional , precum şi orice documenta ie necesar  pentru ob inerea autoriza iilor de construc ie; 
 - elaborarea documenta iei necesare ob inerii autoriza iilor şi avizelor necesare execu iei; 
  - lucr ri de constructie; 
 - furnizarea şi montarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice; 
 - testare şi punere în func iune; 
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 - remedierea eventualelor defecte ap rute în Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni. 
 În urma discu iilor purtate în anul 2015 cu Autoritatea de Management pentru POS Mediu a 
reieşit c  aceste lucr ri inând cont de termenul de execu ie nu se puteau încadra în perioada de 
finan are 2007-2013 (în fondurile r mase necheltuite) dar c  exist  posibilitatea ca lucr rile aferente 
acestui obiectiv s  fie finan ate din fonduri europene aferente POIM 2014-2020. 
 În vederea ob inerii acestei finan ari se va depune la aceast  autoritate aplica ia aferent . 
 Pentru aceasta este necesar  şi lansarea procedurii de achizi ie pentru acest contract de 
proiectare cu execu ie care se va derula în anul 2016. 
Canal interceptor nou pe Olteni ei între colectoarele A2-A3 HCGMB 153/2013. 
 Lucr rile de reconfîgurare a re elei de canalizare în zona şos. Olteni ei, au menirea de a 
solu iona problemele debitelor mari colectate în perioadele de precipita ii abundente sau de topire a 
z pezii, care determin  frecventele situa ii de inundabilitate în zona Tineretului-Şincai în special 
zona Parcului Tineretului între Şincai şi Palatul Copiilor. Proiectul se refer  la execu ia unui canal 
interceptor Dn 240cm în lungime total  de l,869km, între colectoarele Al şi A3, pe şos. Olteni ei, 
între intrarea auto în Parcul Tineretului (zona str zii Stoian Militaru) şi strada Lunca Bârzeşti, prin 
tehnologii f r  s p tur  deschis . Execu ia lucr rii prin aceast  metod  va avea un impact minim 
asupra re elelor subterane, a utilit ilor publice existente pe amplasament şi a traficului rutier din 
zon . 
 În urma discu iilor purtate în anul 2015 cu Autoritatea de Management pentru POS Mediu a 
reieşit c  aceste lucr ri inând cont de termenul de execu ie nu se puteau încadra în perioada de 
finan are 2007-2013 (în fondurile r mase necheltuite) dar c  exist  posibilitatea ca lucr rile aferente 
acestui obiectiv s  fie finan ate din fonduri europene aferente POIM 2014-2020.  
 În vederea ob inerii acestei finan ari se va depune la aceast  autoritate aplica ia aferent . 
Pentru aceasta este necesar  şi lansarea procedurii de achizi ie pentru acest contract de proiectare 
cu execu ie care se va derula în anul 2016. 
Construire deversor din canalul colector C1B7, în albia amenajat  a râului Dâmbovi a (în curs de 
aprobare) 
 În urma discu iilor purtate în anul 2015 cu Autoritatea de Management pentru POS Mediu a 
reieşit c  aceste lucr ri nu sunt complet justificate în contextul obiectivelor POS Mediu. În situa ia 
în care acest obiectiv va fi absolut necesar se va realiza prin investi ie a operatorului SC APA 
NOVA BUCUREŞTI SA. Construire deversor de ape mari din colectorul A3 în râul Dâmbovi a 
(indicatori în curs de aprobare) 
 Pentru diminuarea inunda iilor în cartierele Prelungirea Ferentari, Progresului, Metalurgiei, 
Cheile Turzii este necesar deasemenea construirea unui deversor de ape pluviale din colectorul A3 
pentru desc rcare în caseta de ape uzate de sub râul Dâmbovi a constând din: reabilitarea vechiului 
colector A3 pe o lungime de 2,2 km, realizarea unei camere de vane la intersec ia cu noul colector 
A3 şi realizarea devers rii apelor preluate de vechiul colector A3 în caseta. 
 Procedur  nedemarat  deoarece punctului de vedere al ANAR apa preluat  de c tre acesta 
nu se poate deversa în albia superioar  a râului Dâmbovi a şi s-a impus deversarea în caseta de 
ap  uzat  de sub albia râului. S-a considerat oportun ca executarea acestui deversor s  fie 
realizat  dup  reabilitarea casetei (reabilitare care se propune a se realiza în cadrul proiectului 
Glina faza a lI a). Execu ie bazine de reten ie Şufaru Gheorghe pentru deservire zona Bucureşti – 
M gurele. 
 Pentru solu ionarea problemei referitoare la preluarea apei pluviale din zona Bucureşti- 
M gurele, se impune realizarea unui bazin de reten ie cu un volum util Vu=4000 mc. Bazinul se va 
realiza din beton, îngropat. Se vor realiza 2 cuve, fiecare având volumul util 2000 mc. În partea 
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opus  admisiei apei se va realiza sta ia de pompare. Pentru cele 2 cuve ale bazinului se va realiza o 
baş  general , din care vor aspira pompele. La intrarea apei din rezervor, în baş , se monteaz  câte 
o stavil  pentru fiecare cuv . Sta ia de pompare va fi echipat  cu 2 pompe montate uscat. Din sta ie 
apa va fi evacuat  prin intermediul unei conducte de PEID, De 280 mm cu lungimea L = 77 ml. Pe 
strada Şufaru Gheorghe se va monta pân  la intersec ia cu strada Teiuş, de unde conducta de 
refulare se va realiza prin proiectul f cut pe strada Teiuş de S.C. EDIL-PROIECT SRL. 
 Contractul de execu ie nr.219 a fost semnat în data de 15.05.2015 şi s-a lansat ordinul de 
începere în data de 06.08.2015. Termen PIF al contractului: 15 luni de la ordinul de începere al 
achizitorului. 
 Stadiul fizic realizat la acest moment este de aproximativ 30% din contract. Lucr rile 
reprezint  execu ia incintei de pere i mula i. 
Asisten  tehnic  pentru managementul şi supervizarea lucr rilor din cadrul proiectului „Extinderea 
şi reabilitarea infrastructurii de alimentare cu ap  şi de canalizare în zonele Olteni ei, Ghidigeni şi 
Nicolae Teclu" 
 inând cont c  nu au fost lansate procedurile de achizi ie pentru contractele de proiectare şi 
execu ie din motivele precizate Ia aceste obiective, nu a fost necesar  nici demararea acestei 
proceduri. 
Servicii de auditare a Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de alimentare cu ap  şi 
de canalizare în zonele Oltenitei, Ghidigeni şi Nicolae Teclu" 
 inând cont c  nu au fost lansate procedurile de achizi ie pentru contractele de proiectare şi 
execu ie din motivele precizate la aceste obiective, nu a fost necesar  nici demararea acestei 
proceduri. 
Aduc iune caset  Baraj Ogrezeni-sta ia de tratare Crivina HG448/1993. 
 Lucrare comun  Apele Romane-PMB 
 Prin HG 448/1993 s-a aprobat lucrarea comun  Apele Romane-PMB "Acumularea 
Ogrezeni", jude ul Giurgiu. Pentru protec ia sistemului de alimentare cu ap  al Municipiului 
Bucureşti, în anii 90, s-a început în zona Crivina - Ogrezeni proiectarea şi execu ia unui complex de 
lucr ri format din: lac frontal (cca. 2,5 milioane mc) - realizat de ANAR, desnisipator - realizat 
realizat de ANAR, baraj pentru men inere nivel şi derivare ap  în acumularea lateral (bazinul de 
ap  decantat ; permite tranzitarea în cursul principal a debitelor mari) - realizat realizat de ANAR, 
lac tampon (5,5 milioane mc) - realizat de ANAR, priza de adancime pentru debit de 26 mc/s - 
par ial realizat  de ANAR, aduc iune (apeduct amonte) în lungime de cca 7 km: din care 4,4 km 
finan a i şi realiza i prin grija Apelor Române. Pentru punerea în func iune a acestui complex de 
lucr ri este necesar ca Prim ria Municipiului Bucureşti - s  execute 2,6 km de aductiune (apeduct 
amonte). 
 inând cont c  s-a stabilit ca operatorul SC APA NOVA BUCUREŞTI SA s  realizeze un 
studiu cu privire la necesitatea acestei aduc iuni în raport cu nevoile operatorului, se aşteapt  
finalizarea acestuia. 
  
 Prim ria sectorului 2 

Intensificarea num rului de controale privind nerespectarea normelor de protec ia mediului 
Au fost întreprinse urm toarele ac iuni  : Verificarea igieniz rii surselor de ap , a malurilor, a 
albiilor acestora i luciul de ap  în colaborare cu Garda Na ional  de Mediu i cu Administra ia 
Na ional  Apele Române – 3 ac iuni;Verificarea asigur rii salubriz rii str zilor, a c ilor de acces, a 
zonelor verzi, a rigolelor -1103 ac iuni;Verificarea/reverificarea respect rii normelor de protec ia 
mediului i a celor de calitatea aerului de c tre societ ile ce desf oara lucr ri specifice de 
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construc ii/reabilit ri ( antiere, lucr ri edilitare, lucr ri de reabilitare etc) – 195 loca ii;Identificarea 
imobilelor salubrizate/nesalubrizate, împrejmuite/neîmprejmuite corespunz tor- 610 loca ii;Ac iuni 
de verificare a agen ilor economici cu impact semnificativ asupra mediului în colaborare cu Poli ia 
Român  i alte autorit i locale i centrale -120 agen i economici;Ac iuni de identificare a surselor 
generatoare de zgomot conform OMS nr 119/2014 – 17 ac iuni;Ac iuni de 
monitorizare/informare/sanc ionare a de in torilor de animale de companie cu privire la respectarea 
normelor legale – 75 ac iuni;Ac iuni de verificare a gestion rii de eurilor de c tre persoane 
fizice/juridice (inclusiv Asocia ii de proprietari/locatari)-14 ac iuni; 
Ac iuni de monitorizare/informare/sanc ionare a persoanelor fizice i juridice cu privire la 
îndeplinirea obliga iilor ce le revin privind îndep rtarea z pezii/ghe ii i ur urilor – 420 loca ii; 
Centralizarea i raportarea de eurilor recuperabile i DEEE-uri c tre PMB i APMB-lunar/anual-27 
raport ri. 

Promovarea conceptului de dezvoltare ecologic  i de protec ia mediului s-a realizat prin: 
Campanie de informare, în parteneriat cu S.C. ECO-X, a elevilor din colile aflate pe raza 
Sectorului 2 privind modul de colectare selectiv  a de eurilor;Poli ia Local  Sector 2 i elevii 
Colegiului Cantemir Vod  în cadrul sapt mânii “ coala altfel: S  tii mai multe, s  fii mai bun ”, 
au efectuat o vizit  la Uzina de Sortare Tehnologic  a De eurilor din cadrul S.C. Supercom S.A; 

Rezultate ob inute de Serviciul Protec ia Mediului 
 - Sesiz ri primite/solu ionate – 2.586 
 - Total ac iuni – 4.340 
 - Total sanc iuni aplicate – 358 în valoare total  de 122.630 lei. 
Buget – local, parteneri 
Stadiu – realizat 

Conservarea biodiversit ii şi utilizarea durabil  a componentelor sale din parcuri, scuaruri 
si ansamblurile de locuin e existente în sectorul 2, a zonelor verzi de pe arterele de circula ie şi 
intersec ii.  

Activit i desf şurate 
Programe de între inere zone verzi: greblat peluze, maturat alei, cosit iarba, tuns gard viu, 

s pat şi tuns trandafiri, t ieri de corec ie la arbori şi arbuşti , t iat drajoni la arbori, defrişat arbori, 
strâns şi înc rcat gunoi, udat material dendro-floricol, plivit şi sapalugit flori; 
Programe de amenaj ri şi reamenaj ri zone verzi: decapat sol nefertil, adus pamânt vegetal, întins şi 
nivelat pamânt, s pat şi gazonat peluze; Programe de plantat material floricol – degajat teren de 
corpuri str ine, s pat şi nivelat rabate, pichetat rabate, plantat flori, udat; Programe de plantat 
material dendro-floricol – s pat gropi, s pat şan  pentru gard viu, pichetat, plantat arbori, arbuşti, 
gard viu, trandafiri, coniferi, udat. Importan a spa iilor verzi este multipl . Prin prezen a ei vegeta ia 
contribuie la reducerea poluan ilor din natur , influen eaz  pozitiv starea de s n tate fizic  şi 
psihic  a oamenilor, creeaz  cadrul adecvat practic rii sportului, turismului şi a altor îndeletniciri 
recreative şi, deosebit de important, înfrumuse eaz  peisajul. 
 In perioada actual , ca urmare a dezvolt rii intense a oraşelor şi a supraaglomer rii lor, 
popula ia este nevoit  s  tr iasc  în spa ii construite, rupt  de natur  şi, adeseori, împotriva ei.   
 
Obiective cuprinse în Programul de guvernare 2015 

Amenajare cu suprafete de protectie (tartan) a locurilor de joaca existente - 1062 mp – redus 
la 712 mp  
Investitie in continuare  

PARC OSTROV 
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MIEILOR BL.228 
BASARABIA NR.42 
CIOCARLIEI BL.D11 
MAIOR BACILA NR.34, 
BL.37 
DELENI NR.7, BL.T69 

 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 243 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 163 mii lei. 
Realizat 
Executie sisteme de irigat spatii verzi inclusiv bransamente apa - 21.787 mp  
Investitie in continuare 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 1.464 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 1.464 mii lei. 
Realizat 
Execu ie lucrari 5 fântâni pentru furnizare de apa potabil  din pu uri de mare adâncime inclusiv 
bransamente electrice  
Investitie in continuare 
1. Parc Lunca Florilor   
2. Parc Titus Ozon    
3. Parc Cosmos    
4. Calea Mosilor 195   
5. Barbu Vacarescu 4-6 – renuntare amplasament 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 1.843 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 1483 mii lei. 
In curs de realizare 
Intretinere zone verzi, toaletari si elagaj - PROGRAM 2014 = ACORD CADRU + REGIE 
PROPRIE   
a. Pentru intretinerea zonelor verzi in suprafata de 2.950 mii mp, au fost derulate contracte 
subsecvente in cadrul acordurilor–cadru incheiate in anul 2012. 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 20.550 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 20.529 mii lei. 
Realizat 
b. Intretinerea zonei verzi in suprafata de 378 mii mp in regie proprie ADP 2 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 3.900 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 3.900 mii lei. 
Realizat 
Echipamente pentru parcuri si locuri de joaca - Inlocuire aparate de joaca : 24 buc 
 

PARC LUNCA FLORILOR 
PARC CERN U I BL ANL 
PARC ENGLEZESC 
PARC TEI 
PARC DOBRINA 
PARC MORARILOR 
PARC PLUMBUITA 2 
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ŞOS.PANTELIMON/AMIRAL 
MURGESCU 
STR.V.B CIL  NR 37, BL 34 
AL.PETRE ANTONESCU 
STR. BACILA NR. 37, BL. 34 
PARC C MINULUI 
CHIŞIN U NR.11, BL A3 
CALEA MOŞILOR 234, BL 45 
ŞOS.PANTELIMON 258 (SPATE 
BL.47 ) 
CHIŞIN U NR 21, BL.17 

 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 66 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 66 mii lei. 
Realizat 
Dotare cu mobilier urban parcuri - 1709 buc 
 

COŞURI GUNOI  286 

SCRUMIERE 25 
STÂLPI RUTIERI  1180 
CABINE PAZ  DIN 
PVC 

8 

ANSAMBLU SAH 10 
PANOURI AFISAJ  200 

 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 680 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 680 mii lei. 
Realizat 
Amenajare cu suprafete de protectie (tartan) a locurilor de joaca existente   - 5569 mp 
 

SF.STEFAN PARC DOBROIESTI 
PARC DABIJA CERNAUTI NR.31, BL.Y2 
CALEA MOSILOR NR.288 PARC PLUMBUITA 2 

CALEA MOSILOR NR.241 
STR.FABRICA DE GHEATA (JOC 
COPII) 

ZIDURI MOSI STR.BAICULUI NR.65-67 (JOC COPII) 
PARC GRADINA ICOANEI – LOC DE 
JOACA 1 

PARC GRADINA ICOANEI – LOC DE 
JOACA 2 

PARC IOANID 
AMIRAL MURGESCU X 
PANTELIMON 

DNA.GHICA-JOC COPII 
STEFAN CEL MARE X VASILE 
LASCAR 

PARC FLOREASCA COLENTINA X CIMPUL MOSILOR 
PARC PETRICANI PARC PASARARI 
SACHELARIE VISARION NR.18 PARC OBOR – STR. CHIRISIGII 
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SAVU MARIN X PANTELIMON 
NR.258, BL.47 (SPATE BLOC) 

 

 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 1273 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 1273 mii lei. 
Realizat 
Dotare cu echipamente fitness - 10 buc 
 

ZIDURI MOSI 
PARC 
MORARILOR 

 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 60 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 60 mii lei. 
Realizat 
Achizi ionat şi montat b nci - 322 buc 
 

PARC SF.ŞTEFAN STR.BACH NR.1 
PARC DOBRINA SCUAR TEIUL DOAMNEI/ION BERINDEI 
ALEEA CIRCULUI (FÂNTÂN  ) ŞOS.COLENTINA 
L.J.PARC ELENA NR.2 B-DUL LACUL TEI 
L.J.BAICULUI ( BL.ANL ) ŞOS.D-NA GHICA 
L.J.CHIŞIN U (MARIMAR ) ŞOS.MIHAI BRAVU 
L.J. CERN U I (ANL) ŞOS.BARBU V C RESCU 
L.J.STR.VASILE B CIL  37, BL 34 STR.SPORTULUI 
L.J.CREMENI EI (SPATE POLI IA 
LOCAL  ) 

PARC FLOREASCA 

PARC MOTODROM ( ARC CÂINI ) INT. MIHAI BRAVU/MO ILOR 
PARC MORARILOR ( ARC CÂINI ) PARC FABRICA DE GHEA   
B-DUL BASARABIEI NR 2(BISERIC  ) L.J. CHI IN U NR. 7 BL. A1 
STR.MÂNTULEASA (LOC RECREERE) PARC TOLBUHIN (FA  PARC) 
L.J.ŞOS.BASARABIEI 42 CALEA MO ILOR NR. 294 BL. 42 
L.J.D-NA GHICA/TORENTULUI ALEEA VERGULUI NR. 4. BL. 15 
L.J.CALEA MOŞILOR NR.288 L.J. CHI IN U NR. 23 BL. A7 
L.J.CALEA MOŞILOR NR.209 L.J. OS. PANTELIMON NR. 258 BL. 47 
L.J.MIEILOR L.J. STR. CERN U I BL. ANL 
L.J.DELENI PARC ZIDURI MO I 
SCUAR TEIUL DOAMNEI/MAŞINA 
PÂINE 

L.J. VASILE B CIL  NR. 37 BL. 34 

SCUAR TEIUL DOAMNEI/L PTARI TEI  
 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 477 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 477 mii lei. 
Realizat 
Achizi ionat şi montat garduri metalice în sector h= 0,6 m - 1200 ml   
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STR.CEAIKOVSKI NR. 1 BL.201 STR.FANTANICA NR.1, BL.204 
STR.CEAIKOVSKI NR.4, BL.39 SOS.PANTELIMON NR.255, BL.43 
BD-UL LACUL TEI NR.119, BL.5A2; 
5A1 

SOS.PANTELIMON NR.350, BL.4 

SOS.STEFAN CEL MARE NR.46, 
BL.33 B 

SOS.PANTELIMON NR.258, BL.47 

SOS.STEFAN CEL MARE BL. 24A SOS.PANTELIMON NR.16, BL.5B 
STR.MAICA DOMNULUI  (ZONA 
VERDE) 

STR.BODESTI NR.2, BL.29 B 

STR.VIDIN NR.5, BL.53 STR.ZAMBILELOR NR.2, BL.L2 
STR.VIDIN NR.3, BL.51 STR.MAIOR V.BACILA NR.7, BL.4 
STR.LUNTREI NR.2-4, BL.8 STR.FABRICA DE GHEATA NR.10, 

BL.91 
STR.NADA FLORILOR NR.6, BL.6 STR.TEIUL DOAMNEI NR.13, BL.36 
STR.RIPICENI NR.6, BL.9 STR.STOLNICU VASILE NR.12, BL.10
SOS.IANCULUI NR.12, BL.115  

 
SUPLIMENTAR  – 1785 ml 

STATIA RAUL 
COLENTINA/PASTILA FATA 
SOS.COLENTINA NR.64, 
BL.105 

SOS.COLENTINA NR 16/ 
COMPLEX REZIDENTIAL 

AS. PROP. BL. 7D, ZAMBILA 
IONITA NR 4 GARD 
DESPARTITOR, SC.B 

STR. ITALIANA NR. 17 (ZONA VERDE) 

D-NA GHICA NR.83, BL.63 
(SPATE BLOC) 

DELFINULUI NR. 3, BL. D11 

MATEI VOIEVOD NR.115-123, 
BL O2, FATA SI SPATE BL 

STR. BREBU NR 5, BL T5 

FATA CIRC GLOBUS COLENTINA NR. 95 
CRISTESCU DIMA NR. 8, BL. 
217 

MAICA DOMNULUI  NR. 18 (Z.V.) 

MARCU ARMASU NR. 7, BL. 26
INT. FUNDENI/MAIOR BACILA 
(MARGINENI) 

ARDELENI 38 A AL. CISLAU, BL. 9 A, SC. A 
D-NA GHICA NR. 32, BL.12 
SUD 

SOS. MIHAI BRAVU NR. 37A, BL. P30A 

GRIGORE MOISIL NR. 8, BL 9 E 
+F SC.D 

CLUCERU SANDU NR.4 

MAIOR BACILA NR 1, BL. 99 
(ZONA VERDE SCARA A) 

B-DUL BASARABIA NR. 202-208, BL. 
G7 

LUNTREI NR.3, BL 10 AL. OTESANI NR.1-7, BL. OD 52-54 
COLENTINA 37, BL OD 43 STR. PASTORULUI, NR. 1, BL. 3 
PANTELIMON 89, BL. 404-405 STRADA VIDIN NR. 1 
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MOZART 25 A MARCU ARMASU NR 9 
STR. ZAMBILELOR NR. 75, BL. 
TEI 

 

 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 200 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 200 mii lei. 
Realizat 
Achizi ionat şi montat gard lemn h = 1,0 m - 747 ml – locuri de joaca 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPLIMENTAR– 258 ml 

L.J. ALEEA ILIA NR. 58 
L.J. STR.CRISTEA MATEESCU 
L.J. STR. MARCU ARMAŞU BL. 22-23 
L.J. CIOCÂRLIEI-OSTROV 
L.J. OBOR-PRIM RIE (MAGAZIN BUCUR) 

 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 64 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 64 mii lei. 
Realizat 
Executie sisteme de irigat spatii verzi inclusiv bransamente apa - 35.806 mp 
 

1.STR. JUDETULUI NR. 17, BL. 20 
19.SOS. COLENTINA NR. 45, BL. OD 
45 

2.STR. JUDETULUI NR. 13, BL. 18 20.SOS. COLENTINA NR. 43, BL. R 13 

3.STR. JUDETULUI NR. 11. BL. 19 
21.SOS. COLENTINA NR. 41, BL. OD 
44 

4.STR. JUDETULUI NR. 9, BL. 20 22.SOS COLENTINA NR. 39, BL. R 14 

5.BD. LACUL TEI NR. 123, BL. 4 
23.SOS. COLENTINA NR. 37, BL. OD 
43 

6.BD. LACUL TEI NR. 121, BL. 5 24.SOS. COLENTINA NR. 35, BL. R 15 

7.STR. CEAIKOVSKI NR. 1., BL.1 
25.SOS. COLENTINA NR. 33, BL. OD 
42 

8.BD. BASARABIA NR. 55, BL. M21, 
M22, M.23 

26.SOS. COLENTINA NR. 31 BL. R 48 

9.STR. HERTA NR. 6 BL. 64B 27.SOS. COLENTINA NR. 29 BL. 49 

L.J.PARC OBOR(CHIRISTIGII ) 
L.J.PARC NA IONAL (CENTRU ) 
L.J.PARC NA IONAL (MAIOR CORAVU ) 
L.J.STR.VASILE B CIL , NR37, BL.34 
L.J.ŞOS.PANTELIMON 237, SPATE BL.65 
L.J.ŞOS.MIHAI BRAVU 90-96, BL.D17 
L.J.VASILE LASC R/ŞT.CEL MARE 
L.J.ALEEA HOBI A NR.6, BL 300 
L.J.STR.CREMENI EI (SPATE POLI IA 
LOCAL  ) 
L.J.ŞOS.MIHAI BRAVU 98-106, BL.D16 
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10.BD. BASARABIA NR. 88, BL. C2, BD. 
BASARABIA NR. 92, BL. C1, BD. 
BASARABIA NR. 94 BL. A1 

28.SOS. COLENTINA NR. 27A BL. 7 
IRTA 

11.BD. BASARABIA NR. 104, BL. A4, 
BD. BASARABIA NR. 108, 110, 112, BL. 
L9, L8, L7, BD. BASARABIA NR. 118 
BL. L13 

29.SOS. COLENTINA NR. 25A, BL. C2 

12.SOS. MIHAI BRAVU NR 147, BL. D5, 
STR. MAIOR CORAVU NR. 1-7 BL. C4 

30.SOS. COLENTINA NR. 21 BL. R24 

13.STR. MAIOR CORAVU NR. 9-15, BL. 
C5, STR. MAIOR CORAVU NR. 17-23 
BL. C6 

31.SOS. COLENTINA NR. 17 

14.SOS. COLENTINA NR. 55 BL. 83 32.SOS. COLENTINA NR. 15 BL. R 25 

15.SOS. COLENTINA NR. 53 BL. 59 
33.SOS. COLENTINA TALUZ 
BISERICA 

16.SOS COLENTINA NR.51, BL. R 11 34.SOS. COLENTINA NR. 11, BL. R 26 

17.SOS. COLENTINA NR. 49, BL. OD 46 
35.SOS. COLENTINA NR. 7, BL. OD 
24 

18.SOS. COLENTINA NR. 47 BL. R 12 36.SOS. COLENTINA NR. 5, BL. R 27 
 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 2300 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 2300 mii lei. 
Realizat 
Execu ie lucrari 9 fântâni pentru furnizare de apa potabil  din pu uri de mare adâncime inclusiv 
bransamente electrice                                                 
1. Str. Tesatoarelor x Str. Peris (Scoala Generala nr. 40) 
2. Str. Masina de Paine (Scoala Generala nr. 27) 
3. Str. Zamfir Arbore x Str. Apostol Nicolae (Scoala Generala nr. 41) 
4. Str. Luncsoara (Scoala Generala nr. 307) 
5. Str. Cristescu Dima x Str. Stanescu Gheorghe 
6. Str. Rascoala 1907 
7. B-dul Chisinau nr. 19 bl. A5 
8. Parc Ion Creanga 
9. Parc Ciurea 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 403 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 403 mii lei. 
In curs de realizare 
Elaborare studiu de fezabilitate - Solutie consolidare taluz lac Parc Dobroieşti 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 28 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 28 mii lei. 
Realizat 
Elaborare studii de fezabilitate Gard de imprejmuire Parc Dobroiesti 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 5 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 5 mii lei. 
Realizat 
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Gestionarea deşeurilor 
 
Descriere 
Implementarea Directivelor Uniunii Europene in domeniul gestionarii deşeurilor şi salubriz rii 
urbane a impus colectarea, tratarea şi neutralizarea tuturor tipurilor de deşeuri. Astfel, au fost 
stabilite loca iile celor 108 puncte de colectare selectiv  şi dotarea acestora cu 300 containere tip 
clopot  
      ( containere pentru carton/hartie, containere pentru plastic şi  containere pentru sticl  ). 
Obiective 
- îmbun t irea capacit ii institu ionale în vederea creşterii gradului de satisfac ie al beneficiarilor 
Obiective specifice: 
- creşterea gradului de satisfac ie al membrilor comunit ii locale 
Indicatori de performan  stabili i în func ie de obiectivele specifice: 
 Cantit i la opera iile de cur enie c i publice realizate conform programului anual: 
- m turat mecanizat  223.269.472 mp      Realizat 95% 
- m turat manual   611.934.959 mp      Realizat 95% 
- r zuit rigole                   4.007.096 ml           Realizat 95% 
- stropit carosabil           1.793.055.710 mp   Realizat 95% 
- sp lat carosabil:        506.976 mp             Realizat 95% 
Bugetul alocat 
Totalul cheltuielilor la cur enia c ilor publice a fost de 90.336.564 lei. 
Totalul cheltuielilor pentru realizarea programului de desz pezire a fost de 18.265.406 lei. 
 
 
 

Prim ria sectorului 5 
Pentru a preîntâmpina  posibilele accidente i pagube materiale din cauza condi iilor 

meteorologice, inându-se totodat  seama de solicit rile cet enilor, s-au toaletat/defri at 6978 
arbori, lucr ri pl tite efectiv în valoare total  de 2.515.957,07 lei. Pentru siguran a integrit ii 
parcurilor i a zonelor de agrement aferente, s-au asigurat paza i securitatea acestora cu ajutorul de 
35 posturi, servicii pl tite efectiv în valoare totala de 1.383.725,73 lei. Pentru asigurarea modului de 
orientare i delimitare a spa iului amenajat pentru parc rile de re edin , s-au marcat locurile 
aferente, servii pl tite efectiv în valoare total  de  32.261,70 lei. 
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Generalit i  
Se are în vedere asigurarea unui cadru legislativ flexibil pentru creşterea ratei de ocupare a 

for ei de munc , promovarea principiului flexicurit ii, dar şi creşterea calific rii şi prin aceasta, a 
productivit ii muncii, în paralel cu degajarea presiunii asupra angajatorului prin reducerea 
barierelor administrative şi diminuarea contribu iilor sociale. 
     Direc ii de ac iune 

Ocuparea for ei de munc - Creşterea ratei de ocupare a for ei de munc , cu focalizare pe 
urm toarele grupuri- int : tineri cu vârste între 15 şi 25 de ani; lucr tori cu vârsta între 50 şi 64 de 
ani; femei; lucr tori necalifica i; persoane cu handicap; persoane cu responsabilit i familiale 
complexe; minorit i etnice, inclusiv minoritatea rom . 

Salarizare - Creşterea progresiv  a salariului minim pe economie pân  în anul 2016 pân  la 
1.200 lei. Pensii - Introducerea sistemului facultativ de pensii ocupa ionale (Pilonul IV) bazat pe 
contribu ia asiguratului şi a angajatorului, pornind de la specificul unor profesii sau domenii de 
activitate, eliminându-se astfel nedrept ile create beneficiarilor pensiilor speciale de noua lege a 
pensiilor şi totodat  se creeaz  posibilitatea pentru stimularea pe termen lung a profesiilor cu grad 
mai mare de uzur . Asisten  social  - Reforma sistemului de asisten  social  prin transformarea 
acestuia dintr-un sistem pasiv în unul proactiv. Schimbarea accentului de pe asisten a acordat  
individului pe construirea m surilor de protec ie social  în jurul protec iei familiei, prin creşterea 
gradului de securitate social , dar şi al responsabilit ii individuale printr-o politic  social  centrat  
pe copil şi familie, care s  încurajeze o îmb trânire demn  şi bazat  pe un sistem integrat de servicii 
şi presta ii sociale pentru grupurile vulnerabile. Protec ia familiei şi copilului - Promovarea unor 
mecanisme de sprijin al p rin ilor şi de asigurare a unui echilibru între via a de familie şi cea 
profesional , prin standardizarea calit ii în domeniul îngrijirii pe timp de zi ale copiilor, în sistem 
integrat de îngrijire şi educare, în creşe, servicii de zi şi bone acreditate şi calificate, şi a sistemului 
de monitorizare pentru asigurarea calit ii acestor servicii. 

Institu ii cu atribu ii în domeniu 
La nivelul Municipiului Bucureşti, institu iile cu atribu ii în domeniul muncii, pensii şi 

asisten  social  sunt Agen ia Municipal  pentru Ocuparea For ei de Munc  Bucureşti; 
Inspectoratul Teritorial de Munc  Bucureşti, Agen ia pentru Pl i şi Inspec ie Social  a 
Municipiului Bucureşti, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti  şi autorit ile publice locale. 

Agen ia Municipal  pentru Ocuparea For ei de Munc  Bucureşti 
Agen ia Municipala pentru Ocuparea For ei de Munca Bucuresti, functioneaza in baza Legii 

nr. 145/1998 privind înfiin area, organizarea şi func ionarea Agen iei Na ionale pentru Ocuparea 
For ei de Munca, lege ce a fost abrogata prin Legea 202/2006 privind organizarea si functionarea 
ANOFM. 

Atribu iile AMOFM Bucuresti in domeniul ocup rii for ei de munca sunt prev zute expres 
in Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru şomaj si stimularea ocup rii for ei de 
munca, cu modific rile si complet rile ulterioare, Legea nr. 202/2006 cu  modificarile si 
completarile ulterioare si H.G. 1610/2006 privind aprobarea statutului ANOFM, OUG 129/2000 
privind formarea profesionala a adultilor cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 
279/2005 privind ucenicia la locul de munca. 

 
Cap.XX.  MUNCĂ 
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Agen ia Municipal  pentru Ocuparea For ei de Munc  Bucuresti, asigur  prin cele şase 
Agen ii Locale de sector şi prin Centrul de Informare şi Consiliere privind Cariera, servicii gratuite 
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si agentilor economici, in baza Legii 76/2002, asa 
cum a fost completata si modificata: 

Servicii pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca: 
a) Informarea şi consilierea profesionala; 
b) Medierea muncii;  
c) Formarea profesionala; 
d) Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru 
initierea unei afaceri; 
e) Completarea veniturilor salariale ale angajatilor;    
f) Stimularea mobilitatii fortei de munca;  
g) Informarea, consilierea si medierea potentialilor lucratori mobili cu privire la 
oportunitatile de a lucra in UE/SEE ca si despre conditiile de munca si de viata din 
spatiul european;  
h) Informarea si indrumarea lucratorilor din regiunile transfrontaliere. 

Servicii pentru  angajatori:  
      a)   Medierea între cererea şi oferta de locuri de munca;  
      b)   Preselectia candida ilor pentru locurile de munc  declarate vacante; 
      c)   Sprjinirea angajatorilor interesati sa recruteze lucratori din tari ale SEE; 
      d)   Informarea si indrumarea angajatorilor din regiunile transfrontaliere. 

Obiectivele asumate pentru anul 2015 si stadiul indeplinirii lor  
Evolu ia indicatorilor ”num rul de şomeri” şi ”rata şomajului” in  anul 2015 comparativ cu  2014, 
se prezint  astfel: 

- numarul  total de someri  a scazut cu 815 persoane; 
- rata somajului a scazut de la 1,95% la 1,89% ( - 0,03%), a scazut nr. populatiei active 

civile de la 1.113.100 la 1.105.300. 
Analizând datele din tabelul prezentat mai jos, se observ  o scadere a numarului de şomeri 
indemniza i cu 2739 persoane si o crestere a numarului somerilor neindemnizati cu 1924 persoane.  

Evolu ia num rului de şomeri îndemniza i şi neindemniza i comparativ este urm toarea: 
Municipiul Bucuresti Anul 2014 Anul 2015 Diferente 

Şomeri indemniza i 6813 4074 -2739 
Şomeri neindemniza i 14849 16773 +1924 

Total 21662 20847 -815 
 

In anul 2015, prin Programul de ocupare a for ei de munca, parte integranta din Programul 
Na ional de Ocupare a For ei de Munca, la nivelul municipiului Bucuresti au fost încadrate 19150 
persoane fata de 19000 persoane programate. 

Indicatorii asumati pentru anul 2015 si stadiul indeplinirii lor: 
Nr. 
crt. 

Denumire indicator incadrare Nr. persoane încadrate Grad de 
realizare 
(%) 

Programat 
Anul 2015 

Realizat 
Anul 2015 

1 Încadrare prin acordarea serviciilor 
de mediere  

16545 15206 92 

2 Încadrarea absolven ilor din 
institu ii de invatamant, prin 

370 275 74 
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subven ionarea  locurilor de munca 
3 Încadrarea prin stimularea 

mobilitatii fortei de munca 
20 30 150 

4 Incadrarea prin acordarea de 
servicii de consiliere si informare 
profesionala 

830 1012 122 

5 Ocuparea for ei de munca prin 
acordarea de aloca ii pentru şomerii 
care se încadreaz  înainte de 
expirarea şomajului 

1100 1380 125 

6 Încadrarea prin acordarea de 
servicii de consultan  şi asisten  
pentru începerea unei activitati 
independente sau pentru initierea 
unei afaceri 

20 22 110 

7 Încadrarea prin încheierea de 
contracte de solidaritate, în baza 
Legii nr.116/2002 

10 1 10 

8 Încadrarea somerilor care mai au 3 
ani pân  la pensie prin 
subventionarea locului de munca 

5 9 180 

9 Încadrarea prin organizarea 
cursurilor de formare profesionala 

315 354 112 

10 Încadrarea persoanelor cu handicap, 
prin subven ionarea  locului de 
munc  

5 9 180 

11 Incadrarea somerilor peste 45 ani 
sau someri unici sustinatori ai 
familiilor monoparentale 

130 563 435 

12 Incadrarea absolventilor din 
institutii de invatamant care 
beneficieaza de prima de incadrare 

75 63 84 

Analizand datele din tabelul de mai sus se observa ca s-a realizat un grad de ocupare a 
locurilor de munca vacante prin efortul propriu al AMOFM de 94,38% (fata de 75% programat), 
fiind incadrate 19.150 persoane. Astfel, gradul de ocupare a tuturor persoanelor aflate in evidenta 
este  de 45,25% (fata de 35% programat). 

AMOFM Bucuresti a intampinat greutati in realizarea urmatorilor indicatori: 
Incadrarea pe locurile de munca vacante, prin acordarea serviciilor de mediere. In anul 2015 

la nivelul capitalei au existat discrepante intre structura locurilor de munca vacante declarate la 
nivel local de agentii economici si calificarile persoanelor disponibilizate de la societatile care au 
realizat restructurari. Acest lucru a dus la o usoara scadere a numarului persoanelor incadrate cu 
ajutorul AMOFM Bucuresti, fata de obiectivul stabilit prin programul de ocupare. Incadrarea 
absolven ilor din institu ii de invatamant, prin subven ionarea  locurilor de munca. O cauza de 
nerealizare a acestui indicator a fost insuficienta resurselor financiare alocate din Bugetul 
Asigurarilor de Somaj pentru subventionare. O alta cauza este aceea ca tinerii cu nivel de studii 
minime si medii au competente de calificare reduse si din  aceasta cauza integrarea pe piata muncii 
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este mai dificila. Incadrarea prin incheierea de contracte de solidaritate, in baza Legii nr. 116/2002. 
Angajatorii nu sunt interesati sa incadreze persoane provenite din aceasta categorie. 

In anul 2015 la nivelul AMOFM s-au desfasurat 72 actiuni Caravana ocuparii. La aceste 
actiuni au participat 615 persoane de etnie rroma (din care 314 femei). Tuturor participantilor le-au 
fost oferite servicii de informare si consiliere. In urma acestei actiuni au fost incadrate in munca 
176 persoane de etnie rroma (din care 82 femei). 

In data de 19.06.2015 a fost organizata o bursa a locurilor de munca impreuna cu Asociatia 
„Alternativa 2003” si D.G.A.S.P.C Sector 1 pentru persoane cu dizabilitati. Au depus oferte 9 
firme, oferind un numar de 51 locuri de munca si au participat 30 persoane. In urma acestei actiuni, 
au fost incadrate 2 persoane din randul participantilor. 

In data de 24.04.2015 a fost organizata Bursa Generala a locurilor de munca. Au participat 
162 agenti economici care au oferit 5897 locuri de munca. In urma monitorizarii rezultatelor bursei 
la 30 zile de la desfasurare a rezultat o rata de ocupare de 33,59%. 

In data de 25.09.2015 a fost organizata Bursa locurilor de munca dedicata absolventilor. Au 
participat 146 agenti economici care au oferit 4961 locuri de munca. In urma monitorizarii 
rezultatelor bursei la 30 zile de la desfasurare a rezultat o rata de ocupare a absolventilor de 74,9%. 
M surile de prevenire a şomajului, constand în principal în oferirea serviciilor de preconcediere 
persoanelor amenin ate de riscul de a deveni şomeri, ca urmare a restructur rii unor activit i 
economice, au reprezentat o prioritate a agen iilor teritoriale. Astfel, pe parcursul anului 2015, au 
fost acordate servicii de preconcediere unui numar de 15 agenti economici, acestia solicitand 
serviciile respective. 

AMOFM Bucuresti dispune de un Centru de Informare si Consiliere privind Cariera, care isi 
desfasoara activitatea intr-un spatiu dotat cu echipamente adaptate persoanelor cu nevoi speciale, 
respectiv dizpozitiv de semnalizare acustica si optica pentru persoanele cu handicap de auz, panou 
de comunicare, telefon mobil cu functie de transmitere mesaje text, telefon cu amplificarea vocii, 
rampa portabila, pix aderent, sintetizator de voce limba romana (programul Jaws). 

In anul 2015 au fost inregistrate in baza de date a Centrului de Consiliere un numar de 65 
persoane cu dizabilitati (au revenit pentru servicii de informare si consiliere 148 persoane). In anul 
2015, 213 persoane au beneficiat de urmatoarele servicii: informare si consiliere cu privire la 
modalitatile eficiente de cautare a unui loc de munca; consiliere in cariera; orientare profesionala 
prin folosirea de teste de aptitudini si interese profesionale; instruire in tehnici de cautare a unui loc 
de munca; prezentarea de profile ocupationale; informare privind oferta educationala, posibilitati de 
calificare si recalificare, in functie de gradul si tipul de handicap.  

Consilierii din cadrul Centrului sunt absolventi de studii superioare de specialitate in 
domeniu, cu perfectionare continua in consiliere privind cariera persoanelor adulte si consilierea 
persoanelor cu dizabilitati in diverse programe desfasurate atat in tara cat si in strainatate. Trei 
consilieri de orientare in cariera sunt instruiti in limbajul mimico-gestual. 

Centrul de Informare si Consiliere privind Cariera – Centrul de Consiliere pentru persoanele 
cu dizabiltati are o buna colaborare cu Organizatiile Non - Guvernamentale care isi desfasoara 
activitatea in interesul persoanelor cu dizabilitati la nivelul Municipiului Bucuresti.  

Consilierii de orientare in cariera au desfasurat  lunar actiuni in institutii de invatamant, 
acordand servicii de informare si consiliere profesionala tinerilor ce urmeaza sa absolve o forma de 
invatamant preuniversitar. In anul 2015 am avut 84 de actiuni la care au participat 10054 
elevi/studenti. 

Consilierii Centrului au participat  la urmatoarele actiuni desfasurate in afara activitatii 
specifice   Centrului de Consiliere pentru Persoanele cu Dizabilitati, si anume: Colegiul Agricol 
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"Viaceslav Harnaj", Colegiul Tehnic de Arhitectura si Lucrari Publice "I. N. Socolescu", Liceul 
Greco-Catolic "Timotei Cipariu", Liceul "Dimitrie Paciurea", Liceul Teoretic "George Calinescu", 
Colegiul Economic "Virgil Madgearu", Liceul Teoretic Bulgar "Hristo Botev", Liceul Teoretic 
"Constantin Brancoveanu", Liceul Teoretic "Alexandru Vlahuta", Colegiul Tehnic de Aeronautica 
"Henri Coanda", Liceul Teoretic "Marin Preda", Colegiul Tehnic Media, Colegiul Tehnic Feroviar 
"Mihai I", Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu", Colegiul Tehnologic "Ion I. C. Bratianu", Colegiul 
Tehnologic  "Constantin Brancusi", Liceul Tehnologic "Electronica Industriala", Colegiul Tehnic 
"Edmond Nicolau", Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida", Liceul Teoretic "Traian", Liceul 
Tehnologic " Sfantul Pantelimon", Colegiul National "Victor Babes", Colegiul National "Matei 
Basarab", Scoala Superioara Comerciala "Nicolae Kretzulescu", Complex Educational "Lauder-
Reut", Liceul Teoretic "Mihai Ionescu", Liceul Teoretic "Hyperion", Liceul Teoretic International 
de Informatica, Colegiul Tehnic "Mihai Bravu", Liceul Teoretic  " A. I. Cuza", Liceul Teoretic 
"Benjamin Franklin", Liceul Teoretic "Nichita Stanescu", Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", 
Liceul Tehnologic "Dragomir Hurmuzescu", Liceul Teoretic " Dante Aligheri", Liceul Teologic 
Baptist "Logos", Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu", Liceul Tehnologic "Theodor Pallady", 
Grupul Sportiv Scolar nr. 4, Scoala Tehnica Postliceala Sanitara "Sfantul Ioan", Liceul Tehnologic 
"Profesia", Liceul Tehnologic "Elie Radu", Liceul Teoretic "Decebal", Liceul Tehnologic "Traian 
Lalescu", Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu", Liceul Teoretic "Stefan Odobleja", Liceul 
Teoretic "Ion Barbu", Grup Scolar "Dimitrie Gusti", Liceul Tehnic  "Dumitru Motoc", Grup Scolar 
Economic Administrativ "Viilor", Grup Scolar Industrial "Grigore Cerchez", Liceul Teoretic 
"Eugen Lovinescu", Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu", Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu", 
Colegiul National "Elena Cuza", Liceul Economic "Costin Kiritescu", Colegiul Tehnic "Gheorghe 
Asachi", Colegiul Tehnic "PTC Gheorghe Airinei", Colegiul Tehnic "Petru Maior", Colegiul 
National "Grigore Moisil", Colegiul Tehnic "Carol I", Grup Scolar Economic Administrativ 
"Mircea Vulcanescu", Colegiul National "Octavian Onicescu", Colegiul National "Ion Creanga", 
Seminarul Teologic Liceal Ortodox, Liceul Teologic Penticostal "Emanuel", Colegiul National 
"Gheorghe Sincai", Liceul de Coregrafie "Floria Capsali", Colegiul National "Mihai Eminescu", 
Colegiul National de Arte "Dinu Lipatti", Colegiul Romano-Catolic "Sfantul Iosif", Colegiul 
Tehnic "Miron Nicolescu", Grup Scolar Industrial "Dacia", Colegiul Tehnic "Petru Rares", Scoala 
Speciala nr. 3, Liceul Metrologie "Traian Vuia", Liceul Teologic Adventist "Stefan Demetrescu", 
Liceul Tehnologic “Petru Rares”. 
Studenti si masteranzi  din anii terminali de la: Universitatea Romano-Americana, Universitatea 
Politehnica din Bucuresti – Facultatea de Inginerie Electrica, Universitatea Bucuresti - Facultatea 
de Biologie, Facultatea de Drept, Facultatea de Psihologie, Universitatea Crestina Dimitrie 
Cantemir, Facultatea de Constructii Bucuresti. 

In cursul anului 2015, Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti a 
organizat un numar de 67 cursuri de calificare (51 cu finantare din BAS, 16 cu finantare din FSE) in 
meseriile de: inspector resurse umane, administrator imobile, formator, operator introducere si 
validare date, lucrator in comert, manager proiect, comunicare in limba engleza, frizer-coafor-
manichiura-pedichiura, bucatar, camerista, mecanic auto, patiser, expert accesare fonduri 
structurale, instalator instalatii sanitare si de gaze, baby-sitter, barman, barman-preparator, cofetar, 
cosmetician, electrician exploatare medie si joasa tensiune, maseur, ospatar (chelner), vanzator in 
unitati de alimentatie, pizzar, reflexoterapeut, stivuitorist, sudor, tinichigiu vopsitor auto. 

In programele de formare profesional  organizate de agen ie au fost cuprinsi 1014 someri 
(din care: 791 persoane au urmat cursuri cu fonduri finantate din BAS, 223 persoane au urmat 
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cursuri cu fonduri finantate din FSE). Urmarea absolvirii cursurilor de formare profesionala au fost 
incadrate 302 persoane.  

Reteaua EURES, coordonata de Comisia Europeana functioneaza la nivel national prin 
intermediul Agentiilor Judetene / Municipiului Bucuresti pentru Ocuparea Fortei de Munca si are ca 
scop facilitarea mobilitatii fortei de munca in Spatiul Economic European (SEE) si Elvetia. 
In cadrul AMOFM Bucuresti a fost creat Compartimentul EURES, cu un consilier Eures si doi 
asistenti ai acestuia, care ofera servicii gratuite atat cetatenilor romani cu domiciliul in Bucuresti, 
aflati in cautarea unui loc de munca in SEE (Spatiul Economic European) si Elvetia, respectiv 
cetatenilor din alte state membre ale UE care doresc sa munceasca in Bucuresti, cat si angajatorilor 
romani care doresc sa recruteze personal din SEE si Elvetia, sau celor din SEE care doresc sa 
incadreze in munca cetateni romani.  

In perioada 12.01.2015 – 06.02.2015, AMOFM Bucuresti, prin intermediul 
Compartimentului EURES, a organizat in baza intelegerii incheiate intre Ministerul Muncii din 
Romania si Agentia Federala de Munca din Germania - Centrala de Mediere a Strainilor si 
Specialistilor din Bonn (ZAV Bonn) selectia destinata studentilor romani vorbitori de limba 
germana, interesati sa desfasoare o activitate lucrativa in Germania pe perioada vacantei de vara. 
Aceasta actiune este organizata anual de AMOFM Bucuresti si are drept scop imbunatatirea 
cunostintelor de limba germana a studentilor, precum si dobandirea unor foloase patrimoniale 
pentru continuarea studiilor.  

Pentru programul de vara 2015 ZAV Bonn a oferit studentilor romani un numar de 60 de 
posturi din care au fost ocupate 8. Contractele de munca obtinute de studentii romani au fost in 
domeniul serviciilor si in cel hotelier gastronomic. 

In perioada 19.01.2015 – 06.02.2015, Compartimentul EURES al A.M.O.F.M Bucuresti a 
coordonat 4 evenimente de preselectie organizate de Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de 
Munca Sibiu, Timis, Brasov si Bacau, destinate tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 – 27 de ani, 
care au dorit s  urmeze cursuri de ucenicie/stagiatur  pe o perioada de 3 ani la angajatori din 
Germania, n cadrul programului de formare profesional  dual  MobiProEU – The Job of my Life, 
lansat n anul 2013 de Ministerul Federal al Muncii i Afacerilor Sociale din Germania, prin 
intermediul Agen iei Federale de Munc  i a Centralei de Mediere a Str inilor i Speciali tilor 
ZAV. In urma preselectiilor, 40 de tineri au fost acceptati ca ucenici/stagiari la angajatori germani 
in meserii precum brutar, prelucrator mobila ingrijitor batrani, asistent medical geriatrie,  
receptioner, bucatar, mecatronist, mecanic industrial, electronist, stucaturist, sofer profesionist, 
dulgher, zidar, asistent in management  (servicii de vanzare cu amanuntul), functionar 
administrativ.  

In anul 2015 la sediul AMOFM Bucuresti au fost organizate evenimente de recrutare in 
diverse domenii de activitate: soferi de autobuz care sa lucreze un Norvegia, factori postali si 
ambalatori reclame publicitare, lucratori calificati in domeniul hotelier-gastronomic pentru a lucra 
in Germania. 
In data de 20.05.2015, A.M.O.F.M Bucuresti a organizat la sediul Facultatii de Cibernetica, 
Statistica si Informatica Economica din cadrul Academiei de Studii Economice, cu sprijinul 
reprezentantilor acestei institutii de invatamant, o vizita de lucru, la solicitarea Serviciului Public de 
Ocupare, respectiv a EURES din Suedia. In cadrul acestei vizite expertii suedezi au fost interesati 
de obtinerea de informatii referitoare la piata muncii din Romania, precum si de stabilirea de 
contacte cu universitati ce pregatesc specialisti in domeniul IT, in vederea promovarii de oferte de 
munca in Suedia, cu acest profil. 



303 
 

In perioada 10.11.2015 – 11.11.2015, la solicitarea expertilor Serviciului Public de Ocupare 
din Suedia si Danemarca, A.M.O.F.M Bucure ti a organizat la sediul Facult ii de Inginerie 
Electric  - Universitatea Politehnic  Bucure ti, respectiv la Platforma de Biologie a Facult ii de 
Biologie - Universitatea Bucure ti, dou  Zile ale Inform rii EURES - “Europe meet young students 
and graduates”, dedicate promov rii serviciilor EURES şi a oportunit ilor de munc  în Suedia i 
Danemarca în rândul studen ilor şi tinerilor absolven i din domeniul IT i cel al tiin elor vie ii. La 
cele dou  evenimente au participat, pe lâng  consilieri EURES din cadrul Serviciilor Publice de 
Ocupare din Suedia i Danemarca, cadre didactice i consilieri EURES din cadrul A.N.O.F.M i 
A.M.O.F.M Bucure ti. 

In anul 2015 au fost inregistrati in baza de date pentru munca in strainatate 1417 cetateni 
romani, iar 36 solcitanti din Spatiul Economic European au aplicat pentru locuri de munca in 
Bucuresti. O atentie deosebita a acordat AMOFM Bucuresti aplicarii Regulamentului nr. 
1408/71/CEE completat si modificat prin Regulamentul nr. 883/2004, cu privire la coordonarea 
sistemelor de securitate sociala pentru persoanele angajate, lucratori independenti care se 
deplaseaza in Comunitatea Europeana in vederea totalizarii stagiului de cotizare necesar stabilirii 
dreptului pentru indemnizatia de somaj in statele membre UE. In acest sens au fost completate si 
trimise solicitantilor un numar de 52 formulare E302 si 231 formulare E301. 

AMOFM Bucuresti a derulat  in parteneriat, cu finantare din FSE, urmatoarele proiecte: 
„Telejob - Organizarea pietei muncii adiacente municipiului Bucuresti”.  
Beneficiar este AJOFM Teleorman, iar AMOFM Bucuresti este partener alaturi de  AJOFM Ilfov.  
 Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate 
clientilor SPO prin organizarea pietei muncii adiacente municipiului Bucuresti.  

Astfel, se urmareste asigurarea unui acces facil al somerilor pe piata muncii prin realizarea 
unui parteneriat activ pentru modernizarea serviciului public de ocupare care ofera servicii integrate 
de informare si de mediere multi-regionala a muncii si stimuleaza mobilitatea fortei de munca 
pentru someri si persoane neocupate, prin oferirea de pachete de oferte de locuri de munca 
specializate privind ocuparea cu beneficiari din regiunea adiacenta muncipiului Bucuresti.  

„INSERT – Impreuna pentru o societate inclusiva”.  
Beneficiar este AJOFM Giurgiu, iar AMOFM Bucuresti este partener alaturi de  AJOFM 

Ilfov, CRFPA Calarasi, CRFPA Teleorman, SC Info Grup SRL, Asociatia Ergatis, Umbria Trening 
Center – Italia.  

Obiectivul proiectului: facilitarea accesului la ocupare si integrare sociala pentru 800 
persoane apartinand grupurilor vulnerabile din regiunile Sud – Muntenia si Bucuresti – Ilfov. Pe 
termen lung proiectul va asigura promovarea si implementarea conceptului de societate inclusiva. 
„CONCRET – Siguranta, Dezvoltare, Accesibilitate prin Formare”. 

Beneficiar este SC Consult Meridian CFP SRL,iar AMOFM Bucuresti este partener alaturi 
de AJOFM Buzau, SC Gaudeamus SRL, SC Projob Profile SRL. 

Obiectivul proiectului: facilitarea integrarii socio-profesionale, a accesului la o calificare 
relevanta pe piata muncii pentru persoanele somere sau somere de lunga durata, in 5 judete in 3 
regiuni de dezvoltare, asigurarea conditiilor optime de informare si furnizare de asistenta integrata 
pentru facilitarea insertiei si mentinerea pe piata muncii a somerilor si in special a celor de lunga 
durata.  

În perioada 01.01.2015-31.12.2015, activitatea de control m suri active s-a desf şurat în 
conformitate cu Ordinul nr. 279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de 
îndeplinire a m surilor asiguratorii, precum şi de efectuare a execut rii silite a debitelor rezultate 
din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru şomaj şi 
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stimularea ocup rii for ei de munc , cu modific rile şi complet rile ulterioare şi a Ordinului nr. 
620/2006 de modificare şi completare a Ordinului nr. 279/2004. 

La nivelul A.M.O.F.M. Bucureşti, în anul 2015 activitatea de control m suri active a avut la 
baz  programul de control m suri active aprobat de conduc torul institu iei. 
În perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 personalul cu atribu ii de control din cadrul Serviciului 
Control, Îndeplinirea M surilor Asigur torii şi Executare Silit  al A.M.O.F.M. Bucureşti a efectuat 
un num r de  529 ac iuni de control la agen i economici finalizate prin procese verbale sau note de 
constatare, urm rindu-se : 

- respectarea obliga iilor de c tre angajatorii  care au beneficiat de m surile  de 
stimulare a ocup rii for ei de munc  în conformitate cu prevederile Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru şomaj şi stimularea ocup rii for ei de 
munc , cu modific rile si complet rile ulterioare; 

- verificarea comunic rii de c tre firmele aflate în insolven  a datelor şi informa iilor 
solicitate în scris de AMOFM Bucureşti, conform prevederilor art. 23, alin. 1, lit. a 
din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare 
pentru plata crean elor salariale; 

- verificarea îndeplinirii de c tre furnizori a condi iilor prev zute de H.G. 
nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii 
specializate pentru stimularea ocup rii for ei de munc ; 

- respectarea obliga iei angajatorilor de a comunica AMOFM Bucureşti concedierile 
colective, în vederea adopt rii unor m suri pentru combaterea şomajului şi 
prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri, conform art. 49 şi 
art.50 din Legea nr. 76/2002; 

- respectarea eliber rii de c tre angajatori, persoanelor c rora le înceteaz  raporturile 
de munc  sau de serviciu, a documentelor prev zute de legisla ia în vigoare, 
necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul asigur rilor 
pentru şomaj şi stabilirea dreptului la indemniza ie de şomaj.; 

- respectarea de c tre angajatori a prevederilor art. 10 şi  art. 41 al. (2) din Legea nr. 
76/2002; 

- respectarea obliga iei men inerii contractului individual de munc  prev zut la art. 
30 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolven ii de 
înv mânt superior. 

Din totalul celor 529 ac iuni de control efectuate la agen i economici care au sediul social pe 
raza Municipiului Bucureşti, un num r de 347 au fost efectuate conform Planului de Control 
aprobat pentru anul 2015, şi un num r de 182 ca urmare a solicit rilor interne, externe, sau a 
sesiz rilor persoanelor fizice sau autorit i. 

În urma acestor ac iuni de control, au fost aplicate urm toarele contraven ii: 
- Pentru nerespectarea prevederilor art. 10 din Legea 76/2002, au fost sanc iona i cu 
amend  8 agen i economici şi cu avertisment 61 agen i economici; 
- Pentru necomunicarea de c tre agen ii economici care au încadrat în munc  persoane 
din rândul beneficiarilor de indemniza ii de şomaj, în termen de 3 zile, la agen ia local  
la care aceştia au fost înregistra i conform prevederilor art. 41 al. (2) din Legea nr. 
76/2002, au fost sanc iona i cu avertisment 45 agen i economici şi cu amend  3 agen i 
economici; 
- Pentru nerespectarea obliga iei men inerii contractului individual de munc  prev zut 
la art. 30 din 
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Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolven ii de înv mânt 
superior, a fost sanc ionat cu avertisment un agent economic. 

În perioada 01.01.2015 - 31.12.2015  s-au constatat debite ca urmare a nerespect rii 
prevederilor legale, provenite din subven ii şi dobânzi aferente actelor de control încheiate,  în suma 
de 44.818 lei, din care 39.585 lei subven ii şi 5.233 lei dobânzi. La 31.12.2015 a fost recuperat  
suma de 35.537 lei (din care 32.535 lei subven ii şi 3.002 lei doband ).   

Din analiza activit ii de control m suri active rezult  c  debitele existente la 31.12.2015 
sunt în sum  de 50.646,55 lei. Sumele reprezentând debite şi dobânzi de întârziere, constatate în 
anii preceden i, prin  actele de control încheiate şi r mase nerecuperate  în termenul  legal, au fost 
înaintate executorului bugetar, în vederea întreprinderii m surilor de executare silit , conform O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de Procedur  Fiscal , republicat   cu modific rile si complet rile 
ulterioare.  
Debitele au fost stabilite din urm toarele motive:   

- nerespectarea condi iilor de men inere în activitate a persoanelor încadrate în munc  
în baza conven iilor încheiate de agen ii economici cu A.M.O.F.M. Bucureşti (încetarea 
raporturilor de munc  conform art. 55 lit. b),  56 lit. d) şi e) şi art. 65 din Legea nr. 
53/2003 republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare – Codul Muncii);  
- modificarea sumelor trecute în declara iile 112 lunare - sec iunea C5–
Subven ii/scutiri/reduceri dup  verificarea şi acordarea subven iei de c tre A.M.O.F.M. 
Bucureşti. 

Pentru luna pentru care angajatorii nu au depus documentele obligatorii pentru acordarea 
subven iei pân  la expirarea termenului prev zut de lege pentru depunerea declara iei lunare privind 
eviden a nominal  a asigura ilor şi a obliga iilor de plat  la bugetul asigur rilor pentru şomaj 
aferente lunii respective sau le-au completat altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date 
eronate, m surile de stimulare nu au fost acordate. Urmare acestui fapt, prin actele de control 
încheiate au fost dispuse m suri de remediere, în sensul depunerii declara iilor rectificative şi/sau 
calculul şi restituirea sumelor încasate în mod necuvenit de c tre agen ii economici.  

În situa iile în care s-a constatat c  angajatorii care beneficiaz  de subven ionarea locurilor 
de munc  în condi iile art. 80 sau art. 85 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigur rilor pentru şomaj şi stimularea ocup rii for ei de munc , cu modific rile si complet rile 
ulterioare, care au încetat raporturile de munc  sau de serviciu ale persoanelor încadrate pe aceste 
locuri de munc , din motivele prev zute în lege, anterior termenelor prev zute de lege, prin actele 
de control încheiate s-a dispus ca şi m sur  de a nu mai beneficia de o nou  subven ie din bugetul 
asigur rilor pentru şomaj pe o perioad  de 2 ani de la data încet rii raporturilor de munc  sau de 
serviciu. 

Men ion m  totodat  faptul c  personalul cu atribu ii de control din cadrul  Serviciului 
Control, Îndeplinirea M surilor Asigur torii şi Executare Silit  al A.M.O.F.M. Bucureşti asigur  în 
permanen  activitatea de informare şi îndrumare prin prezentarea şi promovarea serviciilor oferite 
de c tre agen ie. In vederea indeplinirii atributiilor, AMOFM Bucuresti a colaborat cu diverse 
organisme nonguvernamentale, furnizori de formare profesionala pentru adulti, institutii publice, 
dar si cu sindicate si patronate. In vederea imbunatatirii activitatii in anul 2016, in atentia AMOFM 
Bucuresti va sta stimularea ocuparii fortei de munca focalizata pe urmatoarele grupuri tinta: 

 tineri cu varste cuprinse intre 15 si 25 ani; 
 lucratori cu varsta cuprinsa intre 50 si 64 ani; 
 femei; 
 lucratori necalificati; 
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 persoane cu handicap; 
 persoane cu responsabilitati familiale complexe; 
 minoritati etnice, inclusiv minoritatea roma, 

precum si pe sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in sensul consolidarii 
capacitatii individuale de ocupare prin: 

 programe de informare si consiliere in cariera personalizate 
 formare si perfectionare profesionala concomitent cu stimularea initiativei 

antreprenoriale individuale; 
 integrarea persoanelor care mai au 5 ani pana la pensie prin informarea angajatorilor 

despre facilitatile de care beneficiaza daca angajeaza aceste persoane. 
Avand in vedere faptul ca regiunea Bucuresti-Ilfov este una dintre cele mai dezvoltate din 

tara, rata somajului a avut o valoare mult sub valoarea ratei somajului inregistrata la nivel national.  
Pe parcursul anului 2015, AMOFM Bucuresti a identificat cele mai multe locuri de munca vacante 
la nivel national, ceea ce a condus la cresterea numarului de persoane cuprinse in serviciile de 
mediere a muncii. Conducerea AMOFM Bucuresti a luat toate masurile care s-au impus pentru 
utilizarea eficienta a resurselor umane, materiale si financiare, astfel incat realizarea obiectivelor 
stabilite prin programul de ocupare a fortei de munca si a indicatorilor de performanta manageriala 
sa nu fie afectata. De asemenea, pe parcursul desfasurarii activitatii s-a actionat in sensul 
identificarii disfunctionalitatilor si luarea de masuri pentru corectarea acestora, astfel incat serviciile 
oferite clientilor atat persoane fizice cat si juridice sa fie de calitate. 

 
Inspectoratul Teritorial de Munc  Bucureşti 
Cadrul legislativ in baza caruia functioneaza institutia: 

 Legea nr. 108/1999 – republicata – pentru infiintarea si organizarea Inspectiei 
Muncii; 

 H.G. nr. 1377/2009 – modificata si completata – privind aprobarea Regulamentului 
de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter 
organizatoric. 
 
Obiectul de activitate 

Atribu iile specifice: 
A. în domeniul rela iilor de munc : 

a. controleaz  aplicarea reglement rilor legale, generale şi speciale, cu privire la 
încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de munc ; 

b. controleaz  stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salaria ilor ce decurg din lege, 
din contractul colectiv de munc  aplicabil şi din contractele individuale de munc ; 

c. controleaz  aplicarea m surilor de respectare a egalit ii de şanse şi de tratament între 
femei şi b rba i; 

d. controleaz  folosirea for ei de munc , în scopul identific rii cazurilor de munc  
nedeclarat ; 
B. în domeniul securit ii şi s n t ii în munc , sunt urm toarele: 

a. controleaz , coordoneaz  şi îndrum  metodologic aplicarea prevederilor referitoare la 
securitatea şi s n tatea în munc , ce decurg din legisla ia na ional , european  şi din conven iile 
OIM; 



307 
 

b. cerceteaz  evenimentele conform competen elor, avizeaz  cercetarea, stabileşte sau 
confirm  caracterul accidentelor, colaboreaz  cu institu iile implicate în ceea ce priveşte eviden a şi 
raportarea accidentelor de munc  şi bolilor profesionale; 

c. controleaz  activitatea de instruire, informare şi consultare a salaria ilor şi furnizeaz  
informa ii în vederea îmbun t irii acesteia; 

d. autorizeaz  din punctul de vedere al securit ii şi s n t ii în munc  func ionarea 
persoanelor fizice şi juridice şi retrage sau poate propune retragerea autoriz rii, în condi iile legii; 

e. analizeaz  activitatea serviciilor externe de prevenire şi protec ie şi propune, dup  caz, 
comisiei de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protec ie şi de avizare a documenta iilor cu 
caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securit ii şi s n t ii în munc  din cadrul 
inspectoratelor teritoriale de munc  retragerea abilit rii; 

f. elibereaz  avize şi autoriza ii conform competen elor stabilite prin actele normative 
aplicabile; 

g. dispune sistarea activit ii sau oprirea din func iune a echipamentelor de munc , în cazul 
în care se constat  o stare de pericol grav şi iminent de accidentare sau de îmboln vire profesional , 
şi sesizeaz , dup  caz, organele de urm rire penal ; 

h. dispune angajatorului efectuarea de m sur tori, determin ri şi expertize pentru 
prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum şi 
verificarea, prin organisme abilitate, a încadr rii nivelului noxelor profesionale în limite admisibile 
la locurile de munc , cheltuielile fiind suportate de c tre angajator; 

i. controleaz  respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe pia  a 
produselor pentru care desf şoar  ac iuni de supraveghere a pie ei, conform competen elor; 

j. restric ioneaz , prin m surile legale stabilite de legisla ia în vigoare, comercializarea 
produselor neconforme şi dispune m suri de eliminare a neconformit ilor constatate; 

k. preleveaz  probe şi efectueaz  test ri în vederea identific rii produselor care prezint  
suspiciuni de neconformitate; 

 
Obiectivele generale asumate pe anul 2015 

 controlul aplic rii prevederilor legale, generale şi speciale, în domeniile rela iilor de munc , 
securit ii şi s n t ii în munc  şi supravegherii pie ei; 

 controlul supravegherii pie ei produselor pentru domeniile de competen  ale inspec iei 
muncii 

 informarea autorit ilor competente despre deficien ele sau abuzurile legate de aplicarea 
dispozi iilor legale în vigoare; 

 furnizarea de informa ii celor interesa i despre cele mai eficace mijloace de respectare a 
legisla iei muncii 
 

Activitatea desf şurata şi principalele realiz ri din anul 2015 
Activitatea Inspectoratul Teritorial de Munc  Bucureşti desf şurat  în domeniul rela iilor de 
munc  pentru realizarea Obiectivelor generale asumate pe anul 2015 şi principalele realiz ri 
au fost : 

Serviciul Control Rela ii de Munc  şi-a desf şurat activitatea pe anul 2015 cu un num r 
mediu de 51 persoane, iar din fondul total maxim de timp de 142640 ore s-a realizat un fond de 
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timp efectiv de lucru de 121952 ore, ceea ce înseamn  utilizarea fondului de timp în procent de 85 
%, restul de timp neutilizat se justific  prin concedii medicale şi concedii de odihn , concedii 
pentru creşterea copilului pân  la vârsta de 2 ani etc. 

 
Num r total angajatori controla i 

6198 

Num r persoane verificate 864484 

Angajatori depista i ca folosesc persoane f r  forme legale de angajare 87 

Persoane depistate la lucru f r  forme legale conform Legii nr. 53/2003 
rep.mod şi compl. 

1960 

Persoane depistate la lucru f r  a avea trasmis contractul individual de 
munc  în revisal în termenul prev zut de HG 500/2011 

3739 

Num r de angajatori sanc iona i 907 
Total amenzi aplicate valoare lei 2.632.900 
Total amenzi aplicate pentru munc  f r  forme legale de angajare lei 1.290.000 
Num r infrac iuni 15 

 Activitatea de control s-a desf şurat cu un efectiv redus de angaja i, fa  de num rul 
mare de societ i comerciale aflate în eviden a ITM bucureşti. Controlul s-a efectuat, de regul , de 
c tre o echip  format  din 2 inspectori de munc , iar în alte situa ii motivate, de c tre un inspector 
de munc  sau mai mul i. Prin controalele efectuate, inspectorii de munc  au întocmit procese 
verbale de control prin care au stabilit m suri şi termene obligatorii de remediere a deficien elor 
constatate, referitoare la încheierea în forma scris  a contractelor individuale de munc , a pl ii 
salariului pe perioade de 2-3 luni în urma sau a pl ii salariului pe lun  în care înceta raportul de 
munc , precum şi a pl ii indemniza iei de incapacitate temporar  de munc , a efectu rii analizelor 
medicale în cazurile în  care contractul individual de munc  a fost încheiat f r  prezentarea avizului 
medical, la plata sporului pentru munca suplimentar ,a compens rii în bani a concediului de odihn  
neefectuat, respectarea duratei de 8 ore a zilei de lucur, a încadr rii angajatului în func ia 
corespunz toare preg tirii profesionale, a respect rii duratei legale de concediu de odihn , stabilit 
potrivit CCM, precum şi a celorlalte clauze prev zute în contractul individual de munc  conform 
legisla iei în vigoare. Inspectorii de munc  au mai verificat şi legalitatea notific rilor inten iei de 
concediere colectiv , respectiv proiectul de concediuere colectiv , la un num r de 107 de agen i 
economici. 
Ex : OMV, PETROM, RAPPS, TERMOELECTRICA,  
Activitatea Inspectoratul Teritorial de Munc  Bucureşti desf şurat  în anul 2015 în domeniul 
s n t ii şi securit ii în munc  : 

În anul 2015, fondul de timp total a fost de 9902 (100 %)zile din care inând cont de 
concediile medicale şi odihn  în num r de 1765 (17,82%) zile fondul de timp efectiv, utilizat de 
inspectorii de munc  din acest domeniu a fost de 8137 (82,17 %) zile, distribuite astfel:  

 6488 zile pentru activitatea de control / prevenire (79.73 %); 

 329 zile pentru cercetarea accidentelor de munc  (4,04%);  

 65 zile pentru consultan  şi expertiz  în domeniul SSM (0,8%);  

 397 zile pentru participarea la determin ri de noxe 4,88%); 

 88 zile pentru participarea la întrunirile CSSM –urilor la angajatori (1.08%); 
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 329 zile pentru avizarea  dosarelor ce cercetare  a evenimentelor întocmite de angajatori 
(4,04 %); 

 150 zile pentru întâlnirea cu angajatorii, persoanelor cu atribu ii în domeniul SSM, alte 
structuri implicate in  activitatea de securitate si sanatate in munca (asociatii profesionale de 
ssm, de coordonatori de securitate pe durata proiect rii şi / sau  a  execu iei, organiza ii 
sindicale, de medicina muncii etc) (1,84%); 

 266 zile pentru solu ionarea de  scrisori, reclama ii şi sesiz ri (3,27%); 

 25 zile pentru lucr rile de birou, care în fapt sunt destinate particip rii la diferite activit i 
interne institutiei (de la licitatii, receptii ale lucrarilor de interventie la mijloace fixe, 
elaborari de raportari, propuneri de modificari legislative etc ) (0,31 %) ;  

INDICATORI  SPECIFICI 
Anul 
2015 

1 Num r de unit i controlate: 4164 

2 Num r de controale efectuate: 4164 

3 Fond de timp total (în zile): 9902 

4. 

 

Fond de timp utilizat (în zile) pentru: 8137 

� controale preventive  6950 
� cercetare accidente de munc  226 
� consultan  şi expertiz   266 
� participare la determin ri de noxe 25 
� participare la intrunirile CSSM 69 
� avizare dosare  de cercetare a evenimentelor intocmite de angajatori 226 
� intalniri cu angajatorii, cu lucratorii   desemnati pentru informare si 
consiliere 

69 

� solu ionare scrisori, sesiz ri, reclama ii 281 
� prestari servicii, in conditiile legii 0 
� lucr ri de birou 0 

 perfec ionare profesional  
             
25 

 
În anul 2015  s-a urmarit, de c tre colectivul de inspectori securitate şi s n tate în munc ,  

realizarea la un nivel superior celui din anul 2014 a  obiectivelor şi indicatorilor  de performan  
pentru acest an, atât sub aspect calitativ cât şi cantitativ. În anul 2015 s-a efectuat  un num r de 
4164 controale în 4164 unit i cu un efectiv de 255.604  lucr tori, dintre care 87.112 femei.  
 În cursul anului 2015, inspectorii de munc  au continuat ac iunile de informare şi 
conştientizare a tuturor actorilor implica i (angajatori, lucr tori, membri ai CSSM, medici de 
medicina muncii, reprezentan i ai patronatelor, sindicatelor, servicii externe de medicina muncii si 
de cele de securitate si sanatate in munca etc.) privind necesitatea  dezvolt rii culturii de prevenire 
în domeniul securit ii şi s n t ii în munc , alocand pentru aceaste actiuni 138 de zile. Totodata,  
inspectorii de munc  din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc  al Municipiului Bucureşti au  
realizat urm toarele ac iuni :  
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- emiterea unui num r de 593 certificate constatatoare prin procedura de autorizare 
conform  HG 1425/2006, modificata si completata, 

- autorizarea  unui num r de  18 agen i economici şi acordarea vizelor anuale la 42 
agenti economici conform prevederilor din Legea nr. 126/1995, modificata şi 
completat , referitoare la  substan e şi  materiale explozive. 

 -   acordate avize la 40 agen i economici conform Ordinul nr. 1102 /2008 şi au fost 
retrase 9 avize; 

 - au fost avizate 847 dosare de cercetare a accidentelor cu incapacitate                   
temporar  de munc  întocmite de angajatori, 

- au fost solutionate 282 sesizari şi reclama ii, 
- au fost autorizati  2 artificieri şi pirotehnişti, 

In cadrul activitatilor raportate ˝ de birou ˝  s-au efectuat : 
      -     înregistrarea  a 675 comunic ri ale angajatorilor privind munca în schimbul III 
,  
     -      înregistrarea  a 5338 comunic ri privind activitatea CSSM-urilor, 

           -     au fost  elaborate 24 referate privind acordarea de sporuri salariale , 
           -     au fost preluate şi înregistrate 1578 comunic ri de accidente prin inspectorul de 
serviciu, 

- au fost înregistrate 5277 comunic ri privind starea de graviditate conform   
OUG nr. 96 / 2003, 

    A fost sus inuta activitatea Comisiei de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi 
protec ie şi de avizare a documenta iilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în 
domeniul securit ii şi s n t ii în munc . Aceasta activitate s-a concretizat prin : 

- acordarea  a 7 de documenta ii ssm  
- abilitarea  a 4 de servicii externe prevenire şi protec ie,  
- respingerea unui num r de 4 dosare de solicitare pentru abilitarea ca serviciu 

extern de prevenire şi protectie. 

În vederea elimin rii neconformit ilor constatate în timpul controlului sau în timpul 
cercet rii accidentelor de munc  şi a bolilor profesionale, inspectorii de munc  au stabilit în 
anul 2015,  urmatoarele  sanc iuni contraven ionale: 

Nr. sanc iuni contraven ionale aplicate                                               6494  

            -  nr. amenzi                                                                               153 

             - nr. avertismente                                                                    6341   

Valoare amenzi aplicate (lei)                                                       979500 

Nr. m suri dispuse pentru neconformit i depistate                            6494 

Num rul locurilor de munc  a c ror activitate a fost sistat                    5 

Num rul echipamentelor de munc  oprite din func ionare                     6 

Sesiz ri ale organelor de urm rire penal                                                 0    
    În anul 2015 inspectorii de munc  din cadrul ITM Bucureşti s-au confruntat cu noi 
provoc ri existente pe pia a muncii datorate schimb rilor în situa ia economic  şi structura 
social , în structura industrial , în organizarea muncii şi ocuparea for ei de munc , în 
aştept rile sociale şi politice, în schimb rile in tehnologie şi în natura riscurilor de munc .  
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Agen ia pentru Pl i şi Inspec ie Social  a Municipiului Bucureşti 
Agen ia pentru Pl i şi Inspec ie Social  a Municipiului Bucureşti func ioneaz  în baza 

prevederilor O.U.G. nr. 113/2011 privind organizarea şi func ionarea Agen iei Na ionale pentru 
Pl i şi Inspec ie Social , cu modific rile şi complet rile ulterioare, respectiv  H.G. nr. 151/2012 
privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi func ionare al Agen iei Na ionale pentru Pl i 
şi Inspec ie Social , cu modific rile şi complet rile ulterioare. 

Agen ia are ca scop administrarea şi gestionarea într-un sistem unitar de plat  a beneficiilor 
de asisten  social  şi a altor programe privind serviciile sociale sus inute de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protec iei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, realizarea de 
activit i de evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale, precum şi controlul m surilor de asisten  
social  privind prevenirea, limitarea sau înl turarea efectelor temporare ori permanente ale unor 
situa ii care pot genera marginalizarea sau excluziunea social  a persoanei, familiei, grupurilor ori 
comunit ilor, realizate de autorit ile administra iei publice centrale şi locale şi de alte persoane 
fizice şi juridice. 

Agen ia aplic  politicile şi strategiile din domeniul sistemului na ional de asisten  social  
elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, având 
urm toarele obiective principale: 
a) administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asisten  
social , precum şi a celor destinate programelor de servicii sociale, conform legii; 
b) asigurarea unui sistem eficient şi integrat de gestionare şi plat  a beneficiilor de asisten  social  
la nivel na ional; 
c) prevenirea erorii, fraudei şi corup iei în sistemul de acordare a beneficiilor de asisten  social  şi 
a serviciilor sociale; 
d) monitorizarea modului de acordare a sumelor pentru plata beneficiilor de asisten  social  şi 
pentru programele de servicii sociale; 
e) evaluarea şi monitorizarea serviciilor sociale pe baza standardelor de calitate şi de cost şi 
colectarea de date necesare indicatorilor de incluziune social ; 
f) organizarea şi asigurarea serviciilor de stabilire, eviden  şi plat  a beneficiilor de asisten  
social ; 
g) organizarea şi asigurarea unui sistem de eviden  şi evaluare a persoanelor care primesc beneficii 
de asisten  social ; 
h) asigurarea furniz rii informa iilor necesare realiz rii politicilor şi strategiilor în domeniul 
asisten ei sociale; 
i) facilitarea accesului persoanelor îndrept ite, potrivit legii, la beneficiile de asisten  social ; 
j) gestionarea eficient  a resurselor umane şi materiale în domeniul s u de activitate; 
k) exercitarea controlului aplic rii unitare şi respect rii reglement rilor în domeniul s u de 
activitate, al modului de asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor de asisten  social  şi a 
serviciilor sociale; 
l) îndrumarea autorit ilor administra iei publice centrale şi locale, a persoanelor fizice şi juridice, 
publice sau private, cu atribu ii în domeniul asisten ei sociale, în vederea derul rii în bune condi ii a 
activit ii, a perfec ion rii activit ii acestora şi prevenirii faptelor de înc lcare a prevederilor 
legale. Pentru îndeplinirea obiectivului Creşterea capacit ii de detectare a riscurilor de eroare, 
fraud , corup ie asupra bugetului alocat presta iilor sociale prin m rirea sanc iunilor, înt rirea 
cadrului legal al inspectorului social, creşterea interoperativit ii pentru controlul încrucişat din 
birou, având costuri administrative reduse, asumat prin Programul de guvernare 2013 – 2016, 
Agen ia  pentru Pl i şi Inspec ie Social  a Municipiului Bucureşti a avut în anul 2015, urm toarele 
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obiective generale de dezvoltare, specifice domeniului s u de activitate: Eficientizarea utiliz rii 
fondurilor în sistemul de asisten  social ; Creşterea calit ii serviciilor sociale publice şi private; 
Asigurarea respect rii drepturilor beneficiarilor sistemului de asisten  social ; Verificarea modului 
de stabilire a dreptului la beneficiile de asisten  social  prin utilizarea analizei de risc. 

În conformitate cu domeniul s u de activitate, Agen ia pentru Pl i şi Inspec ie Social  a 
Municipiului Bucureşti a avut stabilite urm toarele obiective generale cu indicatorii de performan  
aferen i: 
Obiectiv general 1: 
Conducerea, coordonarea şi îndrumarea metodologic  a agen iei în leg tur  cu modul de aplicare a 
dispozi iilor legale în domeniu, promovarea strategiilor elaborate  de  A.N.P.I.S. i aplicarea  
acestora  în scopul promov rii imaginii institutiei  i cresterii credibilitatii acesteia pe plan local 
Indicatori de performan : 
Num rul procedurilor opera ionale elaborate, revizuite şi monitorizate în perioada de referin  
Procent de realizare: 100% .  
Num rul standardelor de Control Intern Managerial implementate cu documentele justificative 
aferente 
Procent de realizare: 100% .  
Num rul riscurilor identificate sau revizuite în perioada de referin  şi modalitatea de gestionare a 
acestora 
Procent de realizare: 100%  
Obiectiv general 2: 
Administrarea şi monitorizarea corespunz toare a modului în care sunt cheltuite sumele alocate de 
la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asisten  social  
Indicatori de performan : 
Cuantumul sumelor identificate ca fiind încasate necuvenit de Curtea de Conturi în anul 
2015/Bugetul alocat institu iei pentru plata beneficiilor de asisten  social  
Procent de realizare: 0,10% 
Valoarea debitelor constituite prin decizii în anul 2015/valoarea debitelor constatate 
Procent de realizare: 100 % 
Valoarea total  a debitelor stinse din deciziile emise în anul 2015/Valoarea debitelor din deciziile 
de debit emise în anul 2015 
Procent de realizare: 42,10% 
Valoarea sumelor returnate/re inute la plat  şi neachitate înregistrate în programul SAFIR/ Valoarea 
sumelor returnate/re inute la plat  şi neachitate înregistrate în eviden ele contabile 
Procent de realizare: 100 % 
Obiectiv general 3: 
Realizarea ac iunilor de evaluare, monitorizare  i control asupra implement rii programelor din 
domeniul asisten ei  sociale 
Indicatori de performan : 
Num rul de inspec ii realizate raportat la Planul de inspec ie 
Procent de realizare: 100 % 
Num rul de servicii sociale monitorizate/Num rul serviciilor sociale acreditate 
Procent de realizare: 100 % 
Num rul serviciilor sociale inspectate în vederea licen ierii raportat la num rul cererilor înregistrate 
Procent de realizare: 100 % 
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Num rul neregulilor administrative constatate de inspectorii sociali raportat la num rul m surilor 
corective stabilite 
Procent de realizare: 100 % 
Num rul neregulilor financiare constatate de inspectorii sociali raportat la num rul neregulilor 
confirmate prin decizii de recuperare debite 
Procent de realizare: 100 % 
Obiectiv general 4: 
Realizarea activit ilor de monitorizare a modului de acordare a beneficiilor de asisten  social  
Indicatori de performan : 
Num rul activit ilor de monitorizare/ num rul de m suri dispuse 
Procent de realizare: 100 % 
Num rul m surilor îndeplinite/num rul m surilor dispuse 
Procent de realizare: 85 % 
Num rul altor institu ii sesizate cu privire la neregulile identificate în activitatea de inspec ie 
social /num rul de nereguli identificate ca fiind responsabilitatea altor institu ii              
Procent de realizare: 100 % 
Obiectiv general 5: 
Promovarea ac iunilor de informare şi consiliere a autorit ilor locale şi a beneficiarilor  cu privire 
la accesul la beneficii şi servicii sociale 
Indicatori de performan :  
Num r de întâlniri din cadrul campaniei de informare şi consiliere realizate/ num r de participan i 
externi  
Procent de realizare: 100 % 
Num rul entit ilor consiliate/num rul activit ilor de control şi monitorizare 
Procent de realizare: 100 % 
Obiectiv general 6: 
Asigurarea reprezent rii  în fa a instan elor judec toreşti, conform legii. 
Indicatori de performan : 
Num rul de dosare pentru care au fost depuse la instan  ap r ri sub forma de întâmpin ri, apel, 
recurs etc./Num rul total de dosare aflate pe rolul instan elor judec toreşti în calitate de 
intimat/pârât          
Procent de realizare: 100 % 
Num rul de dosare pentru care au fost depuse în instan  ac iuni în calitate de reclamant /Num rul 
total de cazuri în care au fost lezate interesele institu iei.    
Procent de realizare: 100 % 
Obiectiv general 7: 
Controlul şi monitorizarea furnizorilor de formare profesional  a adul ilor 
Indicatori de performan : 
Num rul de monitoriz ri ale furnizorilor de formare profesional  a adul ilor realizate în anul curent 
raportat la media monitoriz rilor furnizorilor de formare profesional  a adul ilor realizate în 
precede ii trei ani. 
Procent de realizare: 80  % 
Referitor la domeniul s u specific, activitatea desf şurat  de Agen ia pentru Pl i şi Inspec ie 
Social  a Municipiului Bucureşti în anul 2015  se prezint  astfel: 

Situa ia privind num rul beneficiarilor de beneficii de asisten  social  şi a 
programelor de servicii sociale precum şi a pl ilor aferente 
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Referitor la pl ile efectuate, la nivelul Agen iei pentru Pl i şi Inspec ie Social  a 
Municipiului Bucureşti, în anul 2015 s-a pl tit de la bugetul de stat, sub forma beneficiilor de 
asisten  social  şi a subven iilor pentru asocia ii şi funda ii, suma de  860.781.526 lei. 

Pe tipuri de beneficii de asisten  social , situa ia pl ilor c tre beneficiari a fost 
urm toarea : 
aloca ia de stat pentru copii – pentru un num r mediu lunar de 300.449 copii, a fost pl tit  suma de  
302.668.711 lei; indemniza ia pentru creşterea copilului OUG 148/2005– pentru un num r de 7 
beneficiari, a fost pl tit  suma de 63.434 lei; indemniza ia pentru creşterea copilului OUG 111/2010 
– pentru un num r mediu lunar de 16.538 beneficiari, a fost pl tit  suma de 262.716.610 lei; 
stimulentul de inser ie – pentru un num r mediu lunar de 7.094 beneficiari, a fost pl tit  suma de 
42.661.527 lei;  indemniza ii şi sprijin lunar art. 31, 32 din OUG 111/2010 pentru un num r mediu 
lunar de 1.222 beneficiari, a fost pl tit  suma de 2.781.532 lei; aloca ia pentru sus inerea familiei - 
pentru un num r mediu lunar de 469 familii ce au în între inere copii în vârst  de pân  la 18 ani, a 
fost pl tit  suma de 1.002.035 lei;  ajutorul social (venitul minim garantat) – pentru un num r 
mediu lunar de 332 beneficiari a fost pl tit  suma de 667.399 lei;  aloca ie de plasament - pentru un 
num r mediu lunar de 1.617 beneficiari a fost pl tit  suma de 13.564.329 lei;  indemniza ie lunar  
de hran  - pentru un num r mediu lunar de 1.827 beneficiari, a fost pl tit  suma de 8.721.439 lei; 
ajutor refugia i - pentru un num r mediu lunar de 99 beneficiari, a fost pl tit  suma de 650.160 lei; 
ajutorul pentru înc lzirea locuin ei - pentru un num r mediu lunar de 19.793 beneficiari a fost 
pl tit  suma de 6.212.367 lei;  ajutoare financiare acordate pentru Ziua Interna ional  a Vârstnicilor 
- pentru un num r de 7 asocia ii, a fost pl tit  suma de 1.567.000 lei; ajutoare de urgen  clubul 
Colectiv, prin H.G. nr. 907/03.11.2015, H.G. nr. 908/03.11.2015 şi H.G. nr. 925/07.11.2015 – 
pentru un num r de 78 beneficiari, a fost pl tit  suma de 1.371.956 lei, din care: ajutoare de deces 
– pentru un num r de 23 beneficiari,a fost pl tit  suma de 155.000 lei; ajutoare tratament în ar  – 
pentru un num r de 36 beneficiari, a fost pl tit  suma de 283.400 lei; ajutoare tratament în 
str in tate – pentru un num r de 19 beneficiari, a fost pl tit  suma de 933.556 lei; alte ajutoare de 
urgen , prin hot râri de Guvern- pentru un num r de 50 beneficiari fost pl tit  suma de 408.500 
lei; drepturi acordate persoanelor cu handicap – pentru un num r mediu lunar de 109.722 
beneficiari a fost pl tit  suma de 197.533.372 lei;  lemne, c rbuni, combustibili petrolieri - pentru 
un num r mediu lunar de 75 beneficiari, a fost pl tit  suma de 175.047 lei; cheltuieli de func ionare 
Program de interes na ional - pentru un num r mediu lunar de 60 beneficiari, a fost pl tit  suma de 
516.013 lei; contribu ie asigur ri sociale de s n tate – indemniza ie creştere copil - pentru un num r 
mediu lunar de 16.950 beneficiari, a fost pl tit  suma de 14.629.958 lei; contribu ie asigur ri 
sociale de s n tate – venit minim garantat - pentru un num r mediu lunar de 324 beneficiari, a fost 
pl tit  suma de 36.283 lei; subven ii pentru asocia ii şi funda ii - pentru un num r mediu lunar de 
1.491 beneficiari, a fost pl tit  suma de 2.833.854 lei; Total drepturi de asisten  social  achitate – 
862.577.319 lei. Taxe poştale de transmitere a drepturilor de asisten  social  – 1.795.793 
lei.Recuper ri debite din ani preceden i – titlul 85 – 1.954.185 lei Total pl i efectuate - 
860.781.526 lei. 

Referitor la lucr torii migran i, activitatea desf şurat  în anul 2015 a fost urm toarea:    
Num r total de formulare europene completate în partea B –1689 
Num r total de formulare europene completate în partea A –31 
Num r total de cazuri de suspendare a drepturilor la beneficii de asisten  social  – 3.242 
Num r total de cazuri de deschidere a drepturilor la beneficii de asisten  social  în baza 
Regulamentului nr. 1408/71 – 36 
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Situa ia debitelor înregistrate la nivelul Agen iei pentru Pl i şi Inspec ie Social  a 
Municipiului Bucureşti 

În perioada ianuarie – decembrie 2015, au fost recuperate sume încasate necuvenit de la 
beneficiarii de beneficii de asisten  social , în cuantum de 2.725.544,75 lei pentru anul 2015  şi 
1.954.185 lei pentru anii anteriori. Pe tipuri de beneficii de asisten  social , cele mai mari sume au 
fost încasate de la beneficiarii de: indemniza ie pentru creşterea copilului – 2.222.611,08 lei; 
aloca ie de stat pentru copii – 178.795 lei; ajutoare pentru înc lzirea locuin ei – 141.268,20 lei; 
indemniza ie de hran  – 43.866,79 lei; stimulent de inser ie – 41.577 lei. 

Situa ia activit ilor desf şurate de Serviciul Inspec ie Social  
În anul 2015, Serviciul de Inspec ie Social  din cadrul Agen iei pentru Pl i şi Inspec ie 

Social  a Municipiului Bucureşti a realizat 222 misiuni de control. Ca urmare a verific rilor 
efectuate în cadrul campaniilor de control privind  beneficiile de asisten  social  au fost emise 
decizii de debit în valoare total  de 75.220 lei, astfel: aloca ie de stat pentru copii: 8.054 lei; 
aloca ie pentru sus inerea familiei: 6.762 lei; venit minim garantat: 12.440 lei; ajutor pentru 
înc lzirea locuin ei: 25.735 lei; beneficii persoane cu nevoi speciale: 22.029 lei. Nu au fost aplicate 
amenzi contraven ionale. 
  Referitor la controlul în vederea respect rii standardelor de calitate şi monitoriz rii 
serviciilor sociale: au fost efectuate 3 evalu ri în teren ca urmare a solicit rilor MMFPSPV, în 
vederea licen ierii serviciilor sociale.  au fost efectuate controale la 37 de furnizori de servicii 
sociale în vederea evalu rii calit ii serviciilor sociale oferite beneficiarilor, respectiv 7 publici şi 
30 priva i; 
au fost verificate 89 centre organizate de c tre furnizori publici şi 32 centre organizate de 
furnizori priva i; au fost dispuse 331 de m suri de remediere a deficien elor constatate;  
au fost aplicate 4 amenzi contraven ionale în cuantum de 16.000 lei. 

 Referitor la verificarea condi iilor de autorizare şi func ionare a unit ilor protejate 
autorizate (UPA) au fost verificate 15 unit i protejate autorizate; au fost dispuse 13 m suri de 
remediere a deficien elor constatate;  au fost aplicate 4 amenzi contraven ionale în cuantum de 
52.000 lei. 

Referitor la controlul respect rii legisla iei referitoare la drepturile persoanelor cu 
handicap, au fost efectuate verific ri privind accesul acestora la mediul fizic, informa ional şi 
comunica ional 
au fost efectuate 57 controale (41 la institu ii publice şi 16 la institu ii private); 
au fost dispuse  92 de m suri pentru remedierea deficien elor constatate; 
a fost aplicat  1 amend  contraven ional  în cuantum de 6.000 lei. 

În ceea ce priveşte activitatea de consiliere/informare, la nivelul Agen iei pentru Pl i şi 
Inspec ie Social  a Municipiului Bucureşti au fost realizate sesiuni de informare şi consiliere:  
sesiunile de informare şi consiliere s-au desf şurat  la 51 de entit i; pe toat  perioada derul rii 
controalelor tematice cuprinse în Planul anual de control pentru anul 2015, inspectorii sociali din 
cadrul APISMB au desf şurat activit i de informare i consiliere atât în ceea ce priveşte beneficiile 
de asisten  social  cât şi serviciile sociale (în func ie de tema supus  controlului). 

În anul 2015, Serviciului Inspec ie Social  i-au fost repartizate, în vederea solu ion rii, un 
num r de 79 peti ii/sesiz ri transmise de persoane fizice, juridice, institu ii publice sau private. Au 
fost dispuse 304 de m suri pentru remedierea deficien elor constatate.   

Referitor la controlul serviciilor care au beneficiat de subven ie, conform Legii nr. 34/1998:  
Au fost efectuate controale la 8 entit i; 
Au fost dispuse 12 m suri.  
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  Situa ia activit ilor desf şurate de Serviciul Programe de Servicii Sociale, Incluziune 
Social , Egalitate de Şanse, Acreditare Servicii Sociale, Agent de munc  temporar  

În decursul anului 2015, au fost înregistrate 401 cereri pentru acordarea unor ajutoare 
financiare. Dup  efectuarea anchetelor sociale,  situa ia acestora se prezint  astfel: 
pentru 161 s-a propus acordarea unor ajutoare financiare, 104 dintre acestea au fost aprobate  prin 
H.G. în cursul anului 2015; 218 cereri au fost clasate (refuz de a prezenta acte, cereri cu con inut 
asem nator sau cereri multiple, etc); 3 cereri au fost redirec ionate spre alte institu ii competente s  
le solu ioneze; 19 cereri sunt în lucru. s-au efectuat 202 anchete sociale pentru 
acordarea/neacordarea ajutoarelor financiare pentru refugia i. 

Referitor la solicit rile de subven ii de la bugetul de stat, conform Legii nr. 34/1998 : 
au fost elaborate 33 rapoarte privind oportunitatea acord rii subven iei pentru unit ile de 
asisten  social  cu sediul în municipiul Bucureşti.  Lunar, la toate cele 18 ONG - uri cu unit i 
de asisten  social  în municipiul Bucureşti, au fost efectuate vizite de monitorizare a activit ii.  

Referitor la solicit rile privind recunoaşterea ca fiind de utilitate public , conform 
O.G. nr. 26/2000 privind asocia iile şi funda iile: 

În anul 2015 a fost elaborat 1 raport privind oportunitatea recunoaşterii ca fiind de 
utilitate public  a Asocia iei Române pentru Securitate şi S n tate în Munc . 
Referitor la solicit rile privind autorizarea ca agent de munc   temporar : 

În anul 2015 au fost înregistrate, verificate i transmise c tre MMFPSPV un num r de 56 
cereri de autorizare. În cursul anului 2015, în cadrul Campaniei „Controlul serviciilor sociale 
dezvoltate prin Programul Opera ional Regional -Ministerul Dezvolt rii Regionale şi 
Administra iei Publice” au fost efectuate ac iuni de verificare i monitorizare, conform planific rii 
transmise de ANPIS,  la 8 din cele 9 centre, din municipiul Bucureşti, care au beneficiat de 
finan are POR.    
Situa ia activit ilor desf şurate de Compartimentul Juridic şi Contencios, Comunicare şi 
Rela ii cu Publicul, Resurse Umane 

Consilierii juridici din cadrul Compartimentului Juridic şi Contencios, comunicare şi rela ii 
cu publicul, resurse umane instrumenteaz  şi redacteaz  ac iunile şi ap r rile formulate de 
A.P.I.S.M.B. la toate procesele în care figureaz  ca parte în litigiile aflate pe rolul instan elor 
judec toreşti. Pe parcursul anului 2015 au reprezentat institu ia în aproximativ 100 de dosare. La 
aceast  dat  se afl  pe rolul instan elor judec toreşti 160 de dosare: 3 cazuri civile – func ionari 
publici; 120 cazuri civile referitoare la indemniza ia pentru creşterea copilului, stimulentului de 
inser ie, aloca iei de stat pentru copii, debite  etc. 11 cazuri civile referitoare la aplicarea 
prevederilor Decretului Lege nr. 118/1990; 1  caz civil referitor la contractele colective de munc , 
drepturile salariale; 6 cazuri civile reprezentând contesta ii la procese verbale de contraven ie, 
emise de Compartimentul Inspectia Sociala; 4 cazuri civile preten ii; 1 caz  penal; 10 cazuri civile 
referitoare la sarcina gemelar ; 2 cazuri referitoare la ajutorul social – VMG 1 caz civil referitor la 
acordarea ajutorului pentru înc lzire; 1 caz civil referitor la acordarea aloca iei de stat pentru copii. 
Totodat , consilierii juridici din cadrul Compartimentului Juridic şi Contencios, comunicare şi 
rela ii cu publicul, resurse umane au avizat din punct de vedere legal toate deciziile emise pentru 
acordarea beneficiilor de asisten  social , contractele civile încheiate de Agential pentru Pl i şi 
Inspec ie Social  a Municipiului Bucure ti  precum i toate actele administrative emise de aceasta. 
576 contesta ii, sesiz ri, cereri ale peten ilor, adrese transmise de Direc iile de Taxe i Impozite 
Locale, Birourilor de Executare Judec toreşti pentru dosare de executare. 79 dosare solu ionate de 
c tre  Comisia pentru aplicarea D.L. nr. 118/1990. 

Situa ia activit ilor desf şurate de Compartimentul Autorizare Formare Profesional  
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În perioada ianuarie-decembrie 2015, au fost autorizate 990 de programe de formare 
profesionale. 
 
CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Obiect de activitate 

Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti este organizat  şi func ioneaz  ca serviciu public 
deconcentrat, în subordinea Casei Na ionale de Pensii Publice (C.N.P.P.), fiind investit  cu 
personalitate juridic  în baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigur ri sociale, cu complet rile şi modific rile ulterioare, a prevederilor H.G. 
nr.118/16.03.2012 privind aprobarea statutului C.N.P.P., a deciziilor consiliului de administra ie şi 
a regulamentelor şi normelor C.N.P.P. 

Institu ia asigur  aplicarea unitar  a legisla iei din domeniul pensiilor şi asigur rilor sociale, 
precum şi realizarea sarcinilor şi atribu iilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice şi anume: 
- înregistreaz  şi asigur  eviden a contribuabililor, în condi iile legii; 
- încheie contracte de asigur ri sociale, potrivit legii, şi înregistreaz  declara iile de asigurare pentru 
cei care aveau obligatia sa se asigure in perioada 01.01.2008-30.06.2012; 
- asigur  eviden a contribu iilor de asigur ri sociale, conform legii; 
- certific  stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului, în condi iile legii; 
- stabileşte şi pl teşte indemniza ii şi alte drepturi prev zute în legi speciale, finan ate în condi iile 
legii, de la bugetul de stat; 
- emite  decizii de pensionare in functie de solicitarea beneficiarului (pensie anticipata, pensie de 
limita de varsta, pensie de invaliditate, de urmas,  legi speciale, etc); 
- prezint  propuneri pentru fundamentarea bugetului asigur rilor sociale de stat, şi dup  caz, pentru 
fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat; 
- asigur  execu ia bugetar , organizeaz  contabilitatea acesteia, întocmeşte şi înainteaz  C.N.P.P., 
potrivit legisla iei în vigoare, contul de execu ie lunar şi bilan ul trimestrial şi anual  al bugetului 
asigur rilor sociale de stat precum şi al bugetului de stat pentru indicatorii repartiza i; 
- organizeaz  şi îndrum  activitatea de expertiz  medical  şi recuperare a capacit ii de munc ; 
- gestioneaza activitatea de trimitere a asiguratilor si pensionarilor la tratament balnear in vederea 
mentinerii satrii de sanatate si recuperare a capacitatii de munca; 
-  rezolv  contesta ii, sesiz ri şi reclama ii, potrivit competen elor legale; 
-  asigur  reprezentarea în fa a instan elor de judecat ; 
- emite decizii de recuperare a drepturilor încasate necuvenit şi urm reşte recuperarea acestora, în 
condi iile legii; 
- asigur  informatizarea activit ilor de baz  ale Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, conform 
strategiei C.N.P.P.; 
- asigur , în cadrul sistemului informatic integrat, exploatarea si intretinerea componentei proprii, in 
vederea gestionarii la nivel national a  baza de date na ionale a C.N.P.P.; 
- întocmeşte şi înainteaz  C.N.P.P rapoarte pentru cuantificarea indicatorilor de performanta; 
- asigur  organizarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activit ii caselor locale de pensii; 
-  asigur  administrarea patrimoniului propriu; 
-  asigur  organizarea activit ii de arhivare a documentelor, potrivit prevederilor legale; 
- îndeplineşte atribu iile ce decurg din aplicarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru riscul 
de accident de munca şi boala profesional . 
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Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti este organizat  şi func ioneaz  ca serviciu public 
deconcentrat în subordinea Casei Na ionale de Pensii Publice, având personalitate juridic  (H.G. 
nr.118/2012). 

Principalele acte normative care formeaz  cadrul juridic necesar desf şur rii activit ii sunt : 

 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu complet rile şi modific rile 
ulterioare,  

 H.G. nr. 118/2012 privind aprobarea statutului C.N.P.P., a deciziilor consiliului de 
administra ie şi a regulamentelor şi a normelor C.N.P.P., 

 Legea nr.346/2002 privind asigur rile pentru accidente de munc  şi boli profesionale 
 
        Serviciul Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca a functionat in anul 2015 cu 
un numar de 21 medici, 19 asistenti medicali si 2 referenti, activitatea fiind condusa de 2 sefi de 
serviciu si 3 sefi de birou. Acestia sunt repartizati pe  un numar de 22 cabinete medicale in toate 
cele sase sectoare. In perioada 01.01.2015-31.12.2015 s-au acordat 4.317 avize de pensionare si 
au fost respinse 513 de cazuri. În anul 2015,  s-au inregistrat 4.621 cazuri noi de inscriere la 
pensie de invaliditate, dup  cum urmeaz : gradul  I    -    656, gradul II    - 2.022, gradul III   - 1.943 
        Cele mai frecvente coduri de boala au fost: cod 4 - 732, cod 11 - 452,                               
cod 15 -515, cod 19 - 349 .Comparativ cu anul 2014, in anul 2015  au fost inregistrate 
urmatoarele date statistice : total        =   5.477 scadere cu 856  de cazuri, gradul I      =        
820 scadere cu   88  de cazuri, gradul II     =     2.364 scadere cu  342  de cazuri, gradul III  = 
2.369 scadere cu  426  de cazuri 
       În perioada 01.01.2015-31.12.2015 s-au prezentat la cabinetele de expertiz  medical  în 
vederea expertizarii 74.054  persoane, cu 5.625 persoane mai putin fata de anul 2014. Ca urmare a 
revizuirii au rezultat: 
 

REVIZUIRI MEDICALE 42.539 
CAZURI DEPENSIONARE 125 
SCHIMBARE DIN GR. I IN GR. II 50 
SCHIMBARE DIN GR. II IN GR. III 393 
AGRAVARI ALE INVALIDITATII 915 

      Tot în aceast  perioad  s-au desf şurat la nivelul cabinetelor de expertiz  medical  ac iuni de 
prevenire a invalidit ii, astfel: 
- recomandare program redus pentru 95 de persoane; 
- recomandare tratament balnear pentru 70 persoane. 
                                                 

2014 2015 
DOSARE-71.328              DOSARE-66.551 
REVIZUIBILE-52.086 REVIZUIBILE-49.402 
NEREVIZUIBILE-19.242      NEREVIZUIBILE-17.149 

 
Fata de anul 2014,  se inregistreaza o scadere a numarului de dosare aflate in evidenta cu 4.777(cu 
2.684 revizuibile si 2.093 nerevizuibile). 
          In anul 2014 se constata o scadere atat a numarului de zile de concediu medical de peste 90 
zile, cu 17.635  zile si o crestere a numarului de zile de concediu medical de peste 183 de zile, cu 
39.292 zile.  
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SERVICIUL JURIDIC SI EXECUTARE SILITA 
 

Serviciul Juridic si Executare Silita func ioneaz  în cadrul Casei de Pensii a Municipiului 
Bucuresti, structura aflata in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice. 

1. Componenta Serviciului  

Organigrama serviciului cuprinde: 11 consilieri juridici + 1 referent + 1 sef Serviciu 

Structura prezenta a serviciului: 
- Şef Serviciu Juridic si Executare Silit  
- Consilieri Juridici: 7   
- Referen i: 1  

2. Obiectul de activitate al Serviciului  

Activitatea Serviciul Juridic si Executare Silita const  în:  

A. Reprezentarea institutiei în fa a tuturor instan elor de judecat  - Judec toriile celor 6 
sectoare ale Municipiului Bucuresti, Tribunalul Bucuresti, Curtea de Apel Bucuresti, Înalta Curte 
de Casa ie si Justi ie – sfera activitatilor specifice fiind ampla si riguros descrisa de fisele de post. 
Redactarea de aparari catre instan ele de judecat , orice activitate care deriv  din mandat şi 
definitivarea  sentin elor civile şi transmiterea lor c tre Casele Locale de Pensii in vederea punerii 
in executare deindata a dispozitiilor acestor sentinte. 

B. Avizarea pentru legalitate a actelor, a contractelor.  
C. Avizarea juridic  a referatelor care stau la baza dispozi iilor emise de Directorul 

Executiv al Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.  
D. Participarea în cadrul comisiilor de achizitii constituite la nivelul institu iei pentru 

executarea de lucr ri sau achizi ii de bunuri.  
E. Consilierea juridic  şi participarea în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea legilor 

speciale, Legea nr.189/2000 si Legea nr. 309/2002. 
F. Consiliere şi verificare spre avizare juridic  a documentelor la solicitarea tuturor 

compartimentelor din cadrul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.  

3. Sinteza activit ii pe anul 2015  
 
Au fost inregistrate un numar de 29234 lucrari reprezentând cita ii, comunic ri, petitii, 

fiecare lucrare necesitand procesare,  executare, urmarire, arhivare şi clasificare conform 
specificului;  

2014 2015 
Zile de concedii de peste 90 zile-
341.273 

Zile de concedii de peste 90 zile-323.638 

Zile de concedii de peste 183 zile-
147.873 

Zile de concedii de peste 183 zile-187.165 
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I.   Activitatea de reprezentare a institu iei în instan . Activitatea de reprezentare in 
instan   a  fost realizat   în anul 2015  cu un numar de 7 consilieri juridici, de unde rezult  o medie  
98  de dosare solu ionate sapt mânal de cate un consilier juridic. 

 În perioada 01.01.2015-31.12.2015 pe rolul instan elor de judecat  au fost 
instrumentate/urmarite statistic un numar total de 13329  cauze judecate pe fond, din care un num r 
de 8845  dosare solutionate in fond in cursul anului 2015, la care se adaug  cauzele fa  de care s-a 
formulat calea de atac extraordinar  a recursului, aproximativ 1933 dosare. 

 Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti este reprezentat  de catre Serviciul Juridic si 
Executare Silita in cauze aflate pe rolul urmatoarelor instante de judecata astfel: 

 Judecatorii - 256 cauze 
 Tribunalul Municipiului Bucuresti  - 13039 cauze; 
 Curtea de Apel Bucuresti - 1933 cauze; 
 Judecatorii , Tribunale si Curti de Apel Judetene – 34 cauze 

Num rul mare de litigii înregistrate de instan e s-a datorat in primul rând modificarilor 
legislative din domeniu aparute in anii 2012-2015.  

În acest sens beneficiarii pensiilor de serviciu, respectiv personalul auxiliar din instante si 
din parchete, personalul diplomatic, functionarii publici parlamentari, deputati si senatori, 
personalul din Curtea de Conturi, dar si personalul aeronautic civil, ca urmare a aplicarii legislatiei 
privind recalcularea pensiei de serviciu, conform H.G. nr. 737/2010 privind metodologia de 
recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1lit.c-h din Legea 119/2010 privind 
stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, cu modificarile si completarile ulterioare prin OUG 
59/2011, Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Legea nr.118/2010 privind 
unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, s-au adresat instantei de judecata 
in vederea anularii deciziilor prin care le-au fost recalculate pensiile. 

Alte cauze ce au generat un num r mare de contesta ii în instan  a deciziilor privind 
acordarea drepturilor de pensie a reprezentat-o nevalorificarea adeverintelor referitoare la sporuri si 
grupe, suspendarea platii drepturilor b neşti ce decurg din aplicarea dispozi iilor  Legii nr.  
341/2004 şi din  Legea  nr. 263/2010. 

Mentionam doua cazuri aparte, cu temi legal aplicarea prevederilor Legii nr. 223/2007: 
dosar 58004/3/2011 solutionat de catre Curtea de Apel Prahova, precum si dosarul 1532/90/2012 
solutionat de catre Curtea de Apel Pitesti. 

Cheltuielile de judecat  aferente anului 2015, comparativ cu numarul de dosare este 
prezentat in tabelul urmator, astfel : 

 Nr de cauze  

Cheltuieli de 
judecata 

Total Solutionate 

favorabil 

Solutionate 
nefavorabil 

2015 8845 4069 4776 1.313.213,92 

De asemenea un alt segment important al activit ii Serviciului Juridic şi Executare Silit  o 
reprezint  activitatea de relationare cu birourile executorilor judec toreşti, activitate care are ca 
scop declarat reducerea cheltuielilor de executare.    
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I.Activitatea de executare silit   în anul 2015 a constat in prelucrarea bazelor de date 
aferente celor doua categorii de debitori din pensii si indemnizatii BASS si BAS): 
           -115 dosare cu debite provenite din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat si Bugetul de Stat, 
astfel: 

        Sold initial 
01.01.2015 

Intrari Iesiri Sold final* 
31.11.2015 

Nr. cazuri 3213 115 2295 1033 
Sume datorate 12 116 088 704 796 2 287 170 10 533 714 

   * -  soldul final la 31.12.2015 nu se cunoaste inca deoarece nu s-au incheiat balantele pe sectoare.    
           
            Pentru debitele provenite din pensii -Bugetul de Stat s-au infiintat popriri pe conturile 
debitorilor la: ALPHA BANK, ING BANK, RAIFFEISEN BANK, BCR, UNICREDIT BANK, 
CREDIT EUROPE BANK, CEC BANK, BANK LEUMI, CITI BANK, PROCREDIT BANK, 
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, BANCPOST, BANK OF CYPRUS, BANCA 
ROMANESCA, GARANTI BANK, LIBRA BANK, BANCA COMERCIALA CARPATICA, 
INTESA SANPAOLO BANK, PIRAEUS BANK, BANCA TRANSILVANIA, OTP BANK, 
MILLENIUM BANK prin adrese emise in data de  22.09.2015.  

           -  au fost emise 480 somatii de plat  pe anul 2015  pentru debite provenite din pensii  
           - au fost emise adrese c tre Direc ia de Eviden a a Popula iei pentru identificarea 
domiciliilor acelor debitori pentru care s-au restituit actele de executare cu men iunea destinatar 
mutat de la domiciliu; 
           - au fost emise adrese c tre Administra ia Na ional  de Administrare Fiscal  si catre 
Directiile de Impozite si Taxe de sector în vederea identific rii veniturilor si bunurilor asupra c rora 
se pot institui popriri în vederea recuper rii existente; 
           -  au fost emise şi comunicate debloc ri de cont . 
            - au fost emise adrese  de infiintare poprire asupra disponibilitatilor banesti catre angajatorii 
debitorilor. 
            - au fost emise adrese catre Camera Notarilor Publici Bucuresti pentru identificarea 
mostenitorilor debitorilor DL118/1990 decedati. 

- au fost emise notificari catre mostenitorii debitorilor DL 118/1990 decedati. 
 In vederea implement rii cu succes a dispozi iilor Legii nr. 263/2010 şi a altor norme de 

drept conexe activit ii serviciului juridic, au fost înaintate/solicitate serviciilor specializate din 
cadrul C.N.P.P. puncte de vedere privind interpretarea textelor de lege.   

În situa ia în care au existat suspiciuni de fals şi uz de fals privind actele din dosarele de 
pensionare aflate în p strarea caselor locale de pensii, Serviciul Juridic şi Executare Silit  a 
procedat la sesizarea organelor de cercetare penal , asigurând ori de cate ori situa ia a impus-o 
reprezentarea la sec iile de poli ie care au instrumentat dosarele.  

Dosare pe rol în perioada  01.01.2015 - 31.12.2015.  Ac iunile civile in care Casa de 
Pensii a Municipiului Bucuresti este parte in calitate de parata in contradictoriu cu persoane fizice 
sau juridice, au ca obiect contestarea deciziilor de pensionare pentru nevalorificarea tuturor 
veniturilor, contestatii sub aspectul aplicarii neadecvate a prevederilor legale sau decurgand din 
interpretarea diferit  a textelor de lege:  

Cereri de recalculare si contestatii pentru nevalorificarea venituri 
suplimentare 

2747 dosare 

Recalculare cu valorificare de adeverinte 3690 dosare 
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Alte tipuri de cereri 1834 dosare 
Art. 47 din Legea nr. 223/2007 3 dosare 
Contestatie executare debit  465  dosare         
CASS 5,5% 108 dosare 
Contesta ie la executare 244 dosare 
Solicitare dobanzi si penalitati 39 dosare 
Legi speciale (DL 118/2000, L 189/2000) 39 dosare  
Recalculare            1811 dosare   
Pensii speciale                                                                 444 dosare 
Litigii munc                                                                       4 dosare 
Limita de varst                                                               608 dosare 
Legea 119/2010                                                                 1 dosare 
Stagii complete de cotizare                                            634 dosare 
Punere in executare defectuoasa                                      295  dosare 
Penal 1 dosar 
Legea 341/2004 342 dosare 
OUG 59/2011  20 dosare 

  TOTAL  DOSARE  PE FOND                 13.329  dosare 
                                         

II.Consiliere şi verificare juridic  a documentelor  
Serviciul Juridic şi Executare Silita a fost solicitat  
- s  clarifice diverse aspecte ridicate de celelalte compartimente ale institu iei fiind din 

acest punct de vedere un centralizator al problemelor existente. 
- sa avizeze pentru legalitate toate contractele de prest ri servicii şi de furnizare. 

Fiecare comisie de licita ie, de evaluare şi de negociere, constituit  la nivelul institu iei a avut în 
componen  un jurist care a participat la desf şurarea acesteia, avizând din punct de vedere juridic 
documentele şi asigurând respectarea legalit ii.  

- sa avizeze pentru legalitate deciziile Serviciului Resurse Umane 
- sa solutioneze cererile adresate de celelalte compartimente ale institu iei pentru 

consiliere juridic  si verificare din punctul de vedere al legalit ii; 
 
SERVICIUL ACCIDENTE DE MUNC  ŞI BOLI PROFESIONALE 
 

Activitatea Serviciului Accidente de Munc  şi Boli Profesionale s-a desf şurat pe trei direc ii 
principale: 

- activitatea de prevenire; 
- activitatea de eviden ; 
- activitatea de acordare a presta iilor şi serviciilor. 
Activitatea depus  pân  la 31.12.2015 în cadrul Serviciului Accidente de Munca şi Boli 

Profesionale se prezint  dup  cum urmeaz : 
a) Activitatea de prevenire a accidentelor de munc  şi boli profesionale reprezint  principala 

activitate desf şurat  de c tre Serviciul Accidente de Munc  şi Boli Profesionale şi este destinat  
îmbun t irii condi iilor de munc  la angajatorii care au sediul social în Municipiul Bucureşti. 
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In urma analizei bazei de date a accidentelelor de munc  si boli profesionale înregistrate la 
angajatorii care au sediul social în Municipiul Bucuresti, a costurilor de asigurare înregistate 
precum si a cauzelor care au generat producerea accidentului de munc  sau a bolii profesionale s-au 
contactat  angajatorii prin adrese scrise, s-a solicitat acordul acestora si programarea vizitelor în 
scopul derul rii activit tii de consiliere în vederea prevenirii accidentelor de munc  si bolilor 
profesionale. 

Derularea activit ii de prevenire la angajator a constat în: 
 prezentarea de c tre angajator (lucratorul desemnat) a activit ii de produc ie, a fluxului 
tehnologic al activit ii principale şi a activit ilor complementare; 
 completarea „Fişei de întreprindere”; 
 parcurgerea fluxului tehnologic şi identificarea locurilor de munc  care au înregistrat 
accidente de munc  şi boli profesionale; 
 parcurgerea fluxului tehnologic şi identificarea locurilor de munc  cu risc ridicat de 
producere a accidentelor de munc  şi bolilor profesionale; 
 analiza locurilor de munc  şi identificarea riscurilor care au produs accidente de munc  şi 
boli profesionale; 
 analiza locurilor de munc  şi identificarea riscurilor care pot produce accidente de munc  şi 
boli profesionale. 

Pentru aceste unit i au fost elaborate tablouri de prevenire pe post de lucru prezentate în 
tabelul de mai jos.  

 
Nr. 
crt. 

Luna Societatea CUI 
Nr. tablouri de 
prevenire 

1 Ianuarie 
 

S.C. OPHIR OPTICS T S.R.L 27372596 27 
S.C. BOG’ART S.R.L 17487 7 

2 Februarie 
S.C. PROFAUR INVEST S.R.L. 17426036 26 
S.C. BOG’ART S.R.L 17487 7 

3 Martie 
KANDIA DULCE S.A. 401703 25 

LA SAFI LEBANESE FOOD 30881468 7 

4 Aprilie 
SCOALA NR.144 4364217 15 
KANDIA DULCE S.A. 401703 11 

R.A.T.B. 1589886 7 

5 

Mai S.C. OCTAGON S.A. 18038946 28 
R.A.T.B. 1589886 7 

6 Iunie 

S.C. EURO GRUP S.R.L. 14024328 16 
S.C. OCTAGON S.A. 18038946 8 

R.A.T.B. 1589886 7 

7 Iulie 

S.C. WASTE COLLECT S.R.L. 33404951 11 
S.C. OCTAGON S.A. 18038946 13 
S.C. ROMCARTON S.A. 365853 7 

8 August 

S.C. OCTAGON S.A. 18038946 10 
S.C. RODI IMPEX S.R.L. 3594412 11 
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S.C. BOG’ART FASHION S.R.L 13725787 7 

9 Septembrie 
INCD URBAN INCERC 26752660 25 
CARREFOUR ROMANIA 11588780 7 

10 Octombrie INCD URBAN INCERC 26752660 23 
S.C. TDANCOR S.R.L. 6644957 7 

11 Noiembrie 

S.C AUCHAN ROMANIA S.A. 17233051 24 

ROMPREST SERVICII INTEGRATE 25751658 7 

12 Decembrie 

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. 8529679 19 

S.C STEAN BACK COMEXIM S.R.L. 6970406 7 
  Total nr. tablouri de prevenire  376 

 Prezentarea raportului c tre angajatori a constat în: 
 Evaluarea eficacit ii m surilor de prevenire existente; 
 Prezentarea m surilor de prevenire recomandate; 
 Dialog cu angajatorul/lucrator desemnat asupra pertinen ei propunerilor din perspectiva 
principiilor generale de prevenire; 
 Consilierea angajatorului privind importan a implement rii m surilor de prevenire; 
 Predarea unui exemplar al Tabloului de prevenire pe post de lucru. 
  Conform programului Cadru de prevenire transmis de CNPP, am demarat activitatea de 
urm rire a implement rii m surilor de prevenire propuse angajatorilor cu un an în urm . 

S-a analizat gradul de implementare a recomand rilor de la vizitele anterioare si s-au întocmit 
tablouri noi de prevenire pentru posturile de lucru analizate la vizitele anterioare.  

In scopul disemin rii culturii de prevenire şi realiz rii obiectivelor din domeniul prevenirii a 
fost organizat seminarul “Sistemul de asigurare privind accidentele de munc  şi bolile profesionale 
în conformitate cu prevederile legii nr.346/2002” la RATB Bucuresti si  întalnire cu reprezentantii 
Spitalului Clinic Colentina si ai Directiei de S n tate Public  Bucuresti.  

De asemenea, am participat la seminarul „Impreuna pentru crearea unei culturi de  prevenire 
in SSM” organizat de I.T.M. Bucuresti, unde a fost prezentat  lucrarea “Prestatii si servicii 
acordate asiguratilor sistemului de accidente de munc  şi boli profesionale”.  

b)  Eviden  accidente de munc  şi boli profesionale: 
o Dosare de accidente de munc  depuse şi înregistrate sunt în num r de 999 cu incapacitate 

temporar  de munc , 54 invalidit i şi mortale;   
o Accidente în afara muncii  57; 
o Accidente uşoare 38 ; 
o Boli profesionale înregistrate 39; 
o Comunic ri ale evenimentelor 537; 
o Relu ri de activitate 712; 
o Concedii medicale avizate  2471; 
o Întocmirea documentelor europene pentru avizarea şi punerea în plat  a accidentelor de 

munc  şi a bolilor profesionale suferite pe teritoriul altor state europene  de c tre 
lucr torii români care lucreaz  prin firme autorizate şi de c tre lucr torii  independen i 
care desf şoar  activit i în acestea - 11. 

      c) Acordarea de presta ii şi servicii de asigurare pentru accidente de munc  şi boli 
profesionale: 

 Reabilitare medical  şi recuperarea capacit ii de munc  – 2.027.970 lei (1211 cazuri);  
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 Prestatii si servicii acordate pentru lucratorii migranti – 33.909,39 lei (1 caz); 
 Indemniza ie pentru incapacitate temporar  de munc  platit  c tre angajatori – 133.444 

lei (73 cazuri); 
 Desp gubiri în caz de deces  - 201.024  lei (21 cazuri); 
 Cereri de dispozitive medicale ca urmare a unui accident de munc  - 2; 
 Compensatii pentru atingerea integrit ii  - 387.203  lei (36 cazuri). 

 S-au verificat si s-a efectuat plata a 74 dosare decont ri pentru presta ii şi servicii de asigurare 
pentru accidente de munc  şi boli profesionale c tre Casele Judetene de Pensii pentru un num r de 
164 de cazuri, 13 dosare de compensatii pentru atingerea integrit tii, 16 dosare de desp gubiri în 
caz de deces.  S-a recuperat de la Casele Judetene de Pensii suma de  993.889  lei decontate c tre 
Spitalul Clinic Colentina pentru un num r de 733 de cazuri pentru angajatorii care nu au sediul în 
Municipiul Bucuresti. 
 Au fost verificate si pl tite cazurile de boli profesionale spitalizate în cadrul Clinicii de Boli 
Profesionale din cadrul Spitalul Clinic Colentina, care au îndeplinit prevederile prev zute în 
contractul de prest ri servicii. 
 Au fost introduse in aplicatia ORIZONT toate cazurile de accidente de munca si boli 
profesionale inregistrate de catre Serviciul Accidente de Munca si Boli Profesionale, pentru 
angajatorii care au sediul in Municipiul Bucuresti, precum si cheltuielile aferente. 
  DIRECTIA STABILIRI SI PLATI PRESTATII functioneaza cu 6 Case Locale de Pensii 
aflate in cele 3 sedii: Calea Vitan, nr. 6, sector 3 ( sectoarele 3 si 4), Bdul Lacul tei, nr. 17, sector 2 
( sectoarele 1, 2 si 5) si Drumul Taberei, nr. 18, sector 6 ( sectorul 6). 

Organigrama cuprinde 183 de posturi din care 178 ocupate si 5 vacante (4 posturi vacante 
de executie si 1 post vacant de conducere - director executiv adjunct – C.L.P. S6). 
- 7 directori executivi adjuncti( 1-Directia Stabiliri si Plati si 6 la casele locale de pensii); 
- 6 sefi Serviciul Plati Prestatii, 6 sefi Serviciul Stabiliri Prestatii, 1 sef Serviciul Pensii 
Internationale, 1 sef serviciu  Relatii cu publicul. 
- Casa Locala de Pensii Sector 1: 23 posturi (3 conducere si 20 de executie); vacante: 1; 
- Casa Locala de Pensii Sector 2: 30 posturi (3 conducere si 27 de executie); vacante: 0; 
- Casa Locala de Pensii Sector 3: 29 posturi (3 conducere si 26 de executie); vacante: 1; 
- Casa Locala de Pensii Sector 4: 24 posturi (3 conducere si 21 de executie); vacante: 0; 
- Casa Locala de Pensii Sector 5: 19 posturi (3 conducere si 16 de executie); vacante: 0; 
- Casa Locala de Pensii Sector 6: 26 posturi (3 conducere si 23 de executie); vacante: 1; 
- Serviciul Relatii cu Publicul: 23 posturi (1 conducere si 22 de executie);  
vacante: 1;                                               
- Serviciul Pensii Internationale: 8 posturi( 1 conducere si 7 de executie); vacante:1. 
La sfarsitul anului  2015 in evidenta Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti se regaseau : 

�   489.717  beneficiari de pensie de asigurari sociale; 
●        4.569  beneficiari de indemnizatii acordate in baza Legii nr.341/2004; 
●        6.271  pensie de agricultori; 
●        4.430 beneficiari de indemnizatii acordate in baza Decretului Lege  nr.118/1990; 
●       10.445 beneficiari de indemnizatii acordate in baza Legii nr.189/2000; 
●  3.920 beneficiari de indemnizatii acordate in baza Legii nr.309/2002; 
●             280  beneficiari de indemnizatii acordate in baza Legii nr.109/2005; 
●         3.968 beneficiari de indemnizatii acordate in baza Legii nr.8/2006; 
●         3.043 beneficiari ai Legii nr.578/2004; 
●            687 pensionari conform Legii nr.303/2004; 
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●         1.760 beneficiari de pensie sociala  
●            148 beneficiari de pensie IOVR. 
●         9.179 beneficiari de indemnizatie conform Legii nr.49/1991 si Legii nr.44/1994, veterani si 
vaduve de razboi. 
 
 
TOTAL - 558.417 beneficiari de pensie si  indemnizatii prevazute de alte legi 

 
 
 Principalele activitati desfasurate in perioada 01.01.2015-31.12.2015 de catre  Directia  Stabiliri  si 
Plati Prestatii,  sunt urmatoarele : 

1. Solutionarea dosarelor de pensionare ( inscrieri noi); 

2. Solutionarea cererilor de recalculare a pensiilor, modificari din oficiu, suspendari si 
punerea in executare  a Sentintelor judecatoresti ; 

3. Recuperarea sumelor platite eronat ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor art.10 
alin.1 din Legea 285/2010  in ceea ce priveste beneficiarii prevazuti de Legea  nr.341/2004 si 
Legea nr. 578/2004; 

4. Situatia contestatiilor inregistrate la Casa de pensii a Municipiului Bucuresti si  
punerea in executare a hotarilor Comisiei Centrale de Contestatii; 

5. Plata drepturilor de pensie de asigurari sociale, de agricultori, pensii de serviciu, alte 
indemnizatii prevazute de legi speciale; Emiterea certificatelor de viata; plata ajutorului de 
deces; 

6. Aplicarea prevederilor Ordinului comun C.N.P.P. nr.1285/08.04.2011 si 
CNAS/437/31.03.2011 cu privire la beneficiarii sistemului public de pensii din România care au 
reşedin a/domiciliul declarat pe teritoriul altui  stat; 

7. Aplicarea prevederilor Legii nr.83/21.04.2015 pentru completarea Legii nr. 
223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia ia civil  
din România; 
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8. Aplicarea prevederilor Legii nr. 215 din 21 iulie 2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul func ionarului public parlamentar; 

9. Aplicarea prevederilor Legii nr. 130 din 3 iunie 2015 pentru completarea Legii nr. 
567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judec toreşti şi al 
parchetelor de pe lâng  acestea şi al personalului care func ioneaz  în cadrul Institutului 
Na ional de Expertize Criminalistice; 

10. Aplicarea prevederilor Legii nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de 
serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României; 

11. Aplicarea prevederilor Legii nr.341 din 12 iulie 2004 recunoştin ei pentru victoria 
Revolu iei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitoreasc  anticomunist  de la 
Braşov din noiembrie 1987, modificata si completata . 

1.  Situa ia dosarelor de pensionare ( inscrieri noi)  primite si solu ionate în intervalul 01.01.2015 
– 31.12.2015, este redat  în cele ce urmeaz : 

În cursul anului 2015 s-au înregistrat un num r total de 24.543 cereri noi de pensionare (aici 
incluzându-se cererile de pensie tip limit  de vârst , pensie anticipat , pensie anticipat  par ial , 
pensie de urmaş, dosare preluate prin transfer şi cazuri noi privind diferite legi speciale). Din 
acestea, au fost solu ionate pân  la sfârşitul anului un num r total de 23.848 cazuri rezultând un 
procent de solu ionare de 97,17%. 

Mentionam ca  în anul 2015 în desf surarea activit tii institutiei, ne confruntam cu  
disfunctionalitati in ceea ce priveste utilizarea aplicatiei EPBAS (stabiliri drepturi/plati drepturi) 
care ce conduce  la intarzieri in stabilirea si plata drepturilor. 

Anul 2015 Cereri 

Înregistrate 
dosare noi 2015* 

Cereri solu ionate 
2015 

Grad de 
solu ionare 

Sector 1 3912 3754 95,96% 

Sector 2 4298 4475 97,32% 

Sector 3 4979 4793 96,26% 

Sector 4 3459 3356 97,02% 

Sector 5 3592 3305 92,01% 

Sector 6 4303 4165 96,79% 

Total Bucuresti 24543  23848 97,17% 

    *cererile depuse in perioada 15.12.2015-31.12.2015 au ca termen de finalizare 01.02.2016 

 
Cereri înregistrate  dosare noi 
2015 1    

 
Cereri solu ionate 
2015  2    
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2.Situa ia cererilor de recalculare a pensiilor, modificari din oficiu, suspendari, primite si 
solu ionate în intervalul 01.01.2015 – 31.12.2015, este redat  în cele ce urmeaz : 

Anul 2015 Cereri înregistrate  
(inclusiv modificari 
drepturi, din oficiu , 
suspendari) 

Cereri solu ionate Grad de solu ionare 

Sector 1 12712 11561 90,94% 

Sector 2 17.171 15.551 90,57% 

Sector 3 13212 12347 93,45% 

Sector 4 10.207 9332 91,42% 

Sector 5 12.420 11.178 90.00% 

Sector 6 13.105 12536 95,65% 

Total   78827 72505 91,98% 

 

*cererile depuse in perioada 15.12.2015-31.12.2015 au ca termen de finalizare 01.02.2016 

      In anul 2015 s-au inregistrat 78.827 cereri de recalculare a pensiilor, modificari din oficiu, 
suspendari din care  72.505 cereri solutionate, ceea ce reprezinta un grad de solutionare de  
91,98.%. 

 
        

 

Anul 2015 
 
Cereri înregistrate modificari drepturi, din oficiu , 
suspendari 1  

 
Cereri 
solu ionate 2      
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Situatia  recuperarii  debitelor rezultate  ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor 
art.10 alin.1 din Legea 285/2010  - Legea 341/2004 in perioada 01.01.2015-31.12.2015 . In cursul 
anului 2012 au fost emise un numar de 6.278  decizii privind recuperarea sumelor incasate 
necuvenit ca urmare a incalcarii prevederilor art. 10 alin. 1 din Legea  nr. 285/2010-Legea  nr. 
341/2004. Valoarea totala a debitelor de recuperat este  de 4.358.964 lei , din care s-au recuperat 
pana la 31.12.2015 – suma de 4.165.275 lei; din totalul de 4.358.964 lei,  21.853 lei reprezinta 
sume stornate. Suma ramasa de recuperat la 31.12.2015 este de 171.320 lei. 

Situatia  recuperarii  debitelor rezultate  ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor 
art.10 alin.1 din Legea 285/2010 - Legea 578/2004 in perioada 01.01.2015-31.12.2015. In cursul 
anului 2012 au fost emise  un numar de 4.036 decizii privind recuperarea sumelor incasate 
necuvenit ca urmare a incalcarii prevederilor  art. 10 alin. 1 din Legea nr. 285/2010-Legea nr. 
578/2004. Valoarea totala a debitelor de recuperat este  de 178.681 lei , din care s-au recuperat pana 
la 31.12.2015 - 178.456 lei,   din  care 225 lei  reprezinta sume stornate. 

Situatia numarului de contestatii inregistrate la nivelul Casei de Pensii a Muncipiului 
Bucuresti  si solutionate de Comisia Centrala de Contestatii  în intervalul 01.01.2015 – 
31.12.2015, este redat  în cele ce urmeaz : 

Casa 
locala 

 

Numar  total 
de contestatii 
transmise 
Comisiei 
Centrale de 
contestatii in 
perioada 
01.01.2011-
31.12.2015 

Numar 
contestatii 
transmise 
Comisiei 
Centrale de 
contestatii in 
anul 2015 

Numar 
contestatii 
solutionate 
de Comisia 
Centrala de 
Contestatii 
in perioada 
01.01.2011-
31.12.2015 
din care: 

Admis
e 

Admis
e 
partia
l 

Respins
e 

Dosare 
restituite 
* 

Sector 
1 

932 142 229 8 13 208 152 

Sector 
2 

2694 92 1056 14 104 938 695 

Sector 
3 

1590 72 198 7 6 185 377 

Sector 
4 

1109 39 268 8 5 255 247 

Sector 
5 

705 37 314 33 17 264 105 

Sector 
6 

1807 65 898 34 37 827 335 

total 8837 447 2963 104 182 2677 1912 
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Din totalul de 8.837 constestatii inaintate Comisiei Centrale de Contestatii un numar 
de 1912 dosare au fost restituite ca urmare a punerii in executare a Sentintelor Judecatoresti. 
Din numarul total de 96.353 decizii emise în intervalul 01.01.2015 – 31.12.2015  ( 23.848 
inscrieri noi + 72.505 cereri de modificare drepturi ), au fost contestate un numar de 447 (0,46 
%). 

Mentionam ca cca.90% din numarul contestatiilor inregistrate se refera la nevalorificarea 
sporurilor  si altor  venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, reprezentand 
prime, sume incasate ca urmare a prestarii activitatii in acord global. 

Plata drepturilor de pensie de asigurari sociale, de agricultori, pensii de serviciu, alte 
indemnizatii prevazute de legi speciale. Plata drepturilor de pensie  se face, în func ie de op iunea 
pensionarului, prin mandat poştal, în cont curent sau în cont de card, în condi iile stabilite prin 
conven iile încheiate între CNPP, casele de pensii sectoriale şi Compania Na ional  "Poşta Român " - 
S.A. sau, dup  caz, între CNPP, casele de pensii sectoriale şi b nci. La data de 31.12.2015   Casa de 
pensii a  Municipiului Bucuresti  a asigurat plata unui numar de 489.917 beneficiari, din care  pentru 
271.250 persoane, plata s-a  efectuat prin intermediul Companiei Nationale Posta Romana, iar pentru 
218.667 persoane plata drepturilor s-a efectuat in conturi curente sau conturi de card. 

 Situatia drepturilor de pensie platite  prin  cont curent sau de card  este prezentata in tabelul  
de mai jos: 

Nr.crt. BANCA Valoare pensii -lei Valoare pensii -lei Valoare pensii -lei 

  2013 2014 2015 
1 ALPHA BANK 2115598 2732315 3603234 
2 ATE BANK 11193 8021 11400 
3 BANCA CREDIT EUROPE 

BANK 
300680 415450 513378 

4 BANCA ROMANEASCA 1497894 2494764 3036447 

5 BCR 41480159 54037812 56870028 
6 BANCPOST 25883228 31781084 30923864 
7 BRD 23186258 29834388 32477415 
8 TRANSILVANIA 9523583 13271829 14746395 

9 CARPATICA 520358 676742 597444 

10 CEC 53347756 60053752 56105638 
11 GARANTI BANK 176446 339355 454443 

12 ING BANK 1470668 3952208 8063242 
13 INTESA 204215 265348 255598 
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Pentru efectuarea platii drepturilor de pensie Serviciul Plati Prestatii din cadrul Caselor 

locale de pensii au efectuat un numar  de 177.262  tranzactii, ce includ comunicari de drepturi noi 
şi modific ri de pensii şi indemniza ii, , modific ri de adrese, modific ri de nume, schimbarea 
modalit ii de plat , corec ii CNP, acordare taloane CFR, comunicari in conturi, infiintarea si 
lichidarea de popriri, plati drepturi  restante in conturi curente sau de card. 

Conform datelor furnizate de Directia Documente de Plata situatia la nivelul Municipiului 
Bucuresti,  se prezinta astfel: 

Numar tranzactii efectuate aferente Transei 1- comunicari la plata 61928 
Numar tranzactii efectuate aferente Transei 2- comunicari la plata 80247 
Numar retineri efectuate  32156 
Numar modificari aferente dosarelor de agricultori 454 
Numar modificari aferente dosarelor de agricultori 2503 

Exportul în str in tate al pensiilor şi altor drepturi de asigur ri sociale 
Situatia numarului de pensionari si a sumelor platite conform centrailizarii la data de 31.12.2015 
este  prezentata mai jos: 

 
Cod 
CTP Denumire CTP 

Sume de 
plata 

Din care de la: 
Numar pensionari BAS BS 

411 SECTOR 1 803.579 739.557 64.022 895 
421 SECTOR 2 950.821 910.021 40.800 965 
431 SECTOR 3 683.090 645.965 37.125 687 
441 SECTOR 4 478.426 463.119 15.307 655 
451 SECTOR 5 424.071 415.489 8.582 551 
461 SECTOR 6 583.473 536.562 46.911 663 

14 MARFIN BANK 0 0 43958 

15 LIBRA 84703 155421 140860 
16 MILLENNIUM 59304 100574 0 

17 OTP 1061042 1422972 1680781 
18 PIREAUS 3099533 3885237 4016663 
19 PROCREDIT 1141246 1316029 1021588 

20 RAIFEISEN 35647582 46550681 46030129 

21 RIB 331356 368509 406305 
22 UNICREDIT 1307546 2094556 2083968 

23 VOLKSBANK 317994 419790 420458 

24 CITIBANK 2586614 3431417 3923460 
 TOTAL 208.065.053 259.608.254 267.426.696 
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TOTAL 3.923.460 3.710.713 212.747 4.416 

      
      
      
      

Acordarea ajutorului de deces 

In cursul anului 2015 au fost intocmite 18.128 dispozitii de plata  in vederea achitarii  ajutorului de 
deces in valoare de 43.535.684 lei. Situatia detaliata este prezentata mai jos: 

Casa locala de pensii Numar dispozitii de plata 
emise   in vederea achitarii  
ajutorului de deces 

C/valoare  dispozitii de plata 

Sector 1 2801 6.717.453 
Sector 2 3560 8.564.934 
Sector 3 3588 8.624.991 
Sector 4 2703 6.484.307 
Sector 5 2159 5.169.971 
Sector 6 3317 7.974.028 
total 18128 43.535.684 

 
Aplicarea prevederilor Ordinului comun C.N.P.P. /1285/08.04.2011 si 

CNAS/437/31.03.2011 cu privire la beneficiarii sistemului public de pensii din România care au 
reşedin a/domiciliul declarat pe tritoriul altui  stat. Situatia numarului total de pensionari care au 
facut dovada ca sunt asigurati pentru asigur rile sociale de s n tate în statul de reşedin  sau într-un 
alt stat membru al Uniunii Europene, al Spa iului Economic European sau în Elve ia, si care au fost 
exceptati de la plata contribu iilor la Fond prev zute de lege si valoarea totala a pensiilor aferente 
acestora  la data de 31.12.2015   se prezinta astfel: 
 

Casa 
locala 
de pensii 

Numar  total 
beneficiari de pensie  
asigurari sociale  in 
plata la data 
31.12.2015* 

Numarul total de 
pensionari scutiti de la 
plata a contributiei de 
sanatate 

Valoarea 
totala a 
pensiilor 
aferente 

Sector 1 
62.582 388 320217 

Sector 2 97.906 571 539202 
Sector 3 99.764 511 448467 
Sector 4 

74.222 333 244818 
Sector 5 60.204 274 178882 
Sector 6 95.039 266 208806 
TOTAL 489.717 2343 1940392 
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*numarul nu include si beneficiarii de Legi speciale 

Aplicarea prevederilor Legii nr.83/21.04.2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 
privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia ia civil  din 
România; 
În cursul anului 2015 s-au înregistrat un num r total de 1009 cereri noi de pensionare . Din 
acestea, au fost solu ionate pân  la sfârşitul anului un num r total de 932 cazuri rezultând un 
procent de solu ionare de 92,36 %. 

 

Casa locala de pensii Numar cereri inregistrate 
conform Legii nr.83/2015 

Numar cereri solutionate 

Sector 1 530 460 
Sector 2 130 129 
Sector 3 56 55 
Sector 4 66 64 
Sector 5 47 44 
Sector 6 180 180 
total 1009 932 

 
Aplicarea prevederilor Legii nr. 215 din 21 iulie 2015 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul func ionarului public parlamentar; 
În cursul anului 2015 s-au înregistrat un num r total de 482 cereri noi de pensionare Din acestea, 
au fost solu ionate pân  la sfârşitul anului un num r total de 453 cazuri rezultând un procent de 
solu ionare de  93,98 %. 

 

Casa locala de pensii Numar cereri inregistrate 
conform Legii nr.215/2015 

Numar cereri solutionate 

Sector 1 80 68 
Sector 2 105 102 
Sector 3 77 73 
Sector 4 78 76 
Sector 5 50 47 
Sector 6 92 87 
total 482 453 

 
 

Aplicarea prevederilor Legii nr. 130 din 3 iunie 2015 pentru completarea Legii nr. 
567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judec toreşti şi al 
parchetelor de pe lâng  acestea şi al personalului care func ioneaz  în cadrul Institutului 
Na ional de Expertize Criminalistice; 
În cursul anului 2015 s-au înregistrat un num r total de 204  cereri noi de pensionare. Din acestea, 
au fost solu ionate pân  la sfârşitul anului un num r total de 184  cazuri rezultând un procent de 
solu ionare de 90,20%. 

Casa locala de pensii Numar cereri inregistrate Numar cereri solutionate 
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conform Legii nr.130/2015 
Sector 1 20 16 
Sector 2 40 35 
Sector 3 39 32 
Sector 4 35 34 
Sector 5 25 22 
Sector 6 45 45 
total 204 184 

 
Aplicarea prevederilor Legii nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de 

serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României; 
În cursul anului 2015 s-au înregistrat un num r total de  594  cereri noi de pensionare. 

Pana la data prezentei nu a fost solutionata nicio cerere, aplicatia informatica nefiind finalizata. 

Casa locala de pensii Numar cereri inregistrate 
conform Legii nr.216/2015 

Numar cereri solutionate  

Sector 1 182 0 
Sector 2 165 0 
Sector 3 83 0 
Sector 4 59 0 
Sector 5 26 0 
Sector 6 79 0 
total 594 0 

 
Aplicarea prevederilor Legii nr.341 din 12 iulie 2004 recunoştin ei pentru victoria 

Revolu iei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitoreasc  anticomunist  de la 
Braşov din noiembrie 1987, modificata si completata. În cursul anului 2015 s-au înregistrat un 
num r total de 222  cereri noi de pensionare Din acestea, au fost solu ionate pân  la sfârşitul 
anului un num r total de  216 cazuri rezultând un procent de solu ionare de 97,30 %. 

Casa locala de pensii Numar cereri inregistrate 
conform Legii nr.341/2004 

Numar cereri solutionate 

Sector 1 36 36 
Sector 2 37 36 
Sector 3 41 40 
Sector 4 41 41 
Sector 5 34 30 
Sector 6 33 33 
total 222 216 

 

Serviciul Pensii Internationale 
In evidenta Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti se afla 14.779 de lucratori migranti.  
In cursul anului 2015 au fost inregistrate un numar de 2057 solicitari din care:  
1) Numar total cereri de pensie: 1.177  

a) Numar dosare de pensie limita de varsta: 891, din care 734 incomplete; 
b) Numar dosare de pensie de urmas: 154, din care 137 incomplete ; 
c) Numar dosare de pensie de invaliditate: 132, din care 117 incomplete; 
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     2) Numar total de solicitari de confirmare a perioadelor de asigurare realizate de 
solicitant / asiguratul decedat în România prin intermediul formularului E 205RO: 880 

In cursul anului 2015 au fost stabilite: 
 Numarul de pensii nationale stabilite în aplicarea Acordurilor bilaterale, Regulamentului 

nr.1408/1971, 574/1972, 883/2004 si 987/2009: 1.033 ( 997 nr. dosare solutionate prin 
emiterea deciziei in situatia in care  CPMB este institutie in cauza + 36 dosare 
solutionate prin emiterea deciziei in situatia in care  CPMB este institutie de 
instrumentare); 

 Numarul de pensii comunitare (stabilite prin totalizare) în aplicarea Regulamentului 
nr.1408/1971, 574/1972, 883/2004 si 987/2009: 408; 

 Numar total de formulare E 205RO emise: 1357;  
 396 solicitari diverse (ex: adeverinte cuantum pensie nationala, confirmarea adresei de 

domiciliu din Romania, completarea certificatelor de viata, etc.). 
 Precizam ca 90% din totalul solicitarilor de stabilire a pensiilor si de confirmare a 
perioadelor de asigurare prin intermediul formularului E 205RO, la data înregistrarii in institutia 
noastra sunt incomplete. 
 Astfel, din totalul de 1177 de solicitari de stabilire a pensiei, inregistrate in cursul anului 
2015, pentru un numar de 988 de dosare (734 dosare de limita de varsta, 137 dosare de urmas, 117 
dosare de invaliditate) inca nu s-a incheiat procedura de completare a acestora.  

Motivele nesolutionarii dosarelor de pensii comunitare sau a solicitarilor de emitere a 
formularelor E205 RO, în termenele prevazute de legislatia nationala, instrumentate de catre 
institutia noastra, sunt: 
 - lipsa documentelor (carnet de munca, adeverinte, etc.) doveditoare ale vechimii în munca 
realizata în România;  
- informatii lipsa sau incomplete, furnizate prin intermediul formularului E207; 
- lipsa coordonatelor de identificare a detinatorilor de arhive a societatilor desfiintate din Romania, 
pentru a începe procedura de reconstituire a stagiilor de cotizare realizate în România; 
- dupa transmiterea catre angajatorii din Romania a adreselor prin care solicitam  documente 
doveditoare, raspunsul acestora nu este promt sau este incomplet, astfel ca suntem nevoiti sa 
revenim la adresele initiale;  
- neconcordante ale codului numeric personal, în sensul ca, dupa ce CNP-ul este generat de catre 
CNPP (8XXXXXXXXXXXX sau 9XXXXXXXXXXXX), primim din partea beneficiarilor de 
pensie, documente valabile emise de autoritatile române ce contin CNP –uri cu 
1XXXXXXXXXXXX, 2XXXXXXXXXXXX sau 7XXXXXXXXXXXX, 8XXXXXXXXXXXX. 
Urmare acestor situatii, suntem nevoiti sa revizuim deciziile initiale de pensie prin rectificarea 
CNP-ului si anularea deciziile deja emise.  
- in cazul dosarelor de invaliditate, încadrarea în grad de invaliditate este de lunga durata, deoarece 
formularul E213 trebuie tradus si dupa aceea înaintat catre Comisiile de expertiza medicala; 
- personal insuficient prevazut in organigrama serviciului de pensii internationale; 
- comunicarea greoaie cu beneficiarii domiciliati in alte state; 

Precizam ca pentru fiecare dosar incomplet, compartimentul noastru a facut cel putin un 
demers în vederea completarii acestuia. 

Fata de cele aratate mai sus, propunem: 
· O evidenta unica a tuturor lucratorilor migranti, pentru care s-a solicitat stabilirea 

pensiei (E202, E203, E204) sau confirmarea stagiului de cotizare, înregistrati la nivelul fiecarei 
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case teritoriale de pensii, întrucât unele solicitari/ formulare sunt expediate de catre institutiile 
competente din Uniunea Europeana direct caselor teritoriale de pensie. 

· Prin accesarea si verificarea aceastei evidente s-ar evita stabilirea pensiilor duble (decizii 
de stabilire a pensiei emise pentru aceeasi persoana de catre mai multe CTP-uri). 

·  Codificarea pensiilor comunitare; 
· Creearea unui serviciu a carui principala atributie sa fie completarea dosarelor de stabilire 

a pensiei sau de confirmare a stagiului de cotizare (generare/verificare/introducere in RNA a 
codului numeric personal, reconstituirea carierei profesionale, etc).  

  Astfel, vor fi înaintate catre serviciul de pensii internationale numai dosarele complete.  
   Pe langa instrumentarea dosarelor de pensii, institutiile competente din tarile cu care 
Romania aplica prevederile Regulamentelor europene sau a acordurilor bilaterale, solicita diverse 
informatii despre pensionarii romani si nu numai, la care compartimentul nostru trebuie sa raspunda 
(ex: evolutie cuantum pensie nationala, completarea certificatelor de viata, confirmarea adresei de 
domiciliu din Romania etc).   
 Mentionam ca in cursul anului 2015, Serviciul Pensii Internationale a transmis situatii 
statistice solicitate de Casa Nationala de Pensii Publice cu privire la solicitarile primite din 
Republica Coreea, Statul Israel, Italia si Grecia.  

 

 
ACTIVITATEA DESFASURATA IN DOMENIUL FINANCIAR-CONTABIL 

La 31.12.2015 incasarile din contributii  ale bugetului asigur rilor sociale de stat, detaliat pe 
surse sunt in suma de 20.408.420.641 lei,  inregistrandu-se o scadere fata de anul 2014 cu 
865.167.730 lei datorita diminuarii CAS angajator la 5%. 

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti a realizat  incasari din contributia de asigurari sociale 
datorate de asiguratii pe baza de declaratie si contract si din contributia pentru bilete de tratament, 
dupa cum urmeaza: 

 
Denumirecontributie An 2013 -lei- An 2014 –lei- An 2015 -lei- 
CAS asigurati cu 
contract  de asigurare 

22.408.844 21.205.059 20.932.001 

Contributia pentru 
bilete de tratament 

8.011.701 8.887.059 9.094.167 

TOTAL 30.420.545 30.092.118 30.026.168 
 
Se constata o descrestere a incasarilor din contributii datorate de asigurati cu 273.058 

lei, din cauza  faptului ca incepand cu 01.07.2012 incasarea  contributiei de asigurari sociale 
datorata de persoane asigurate pe baza de declaratie de asigurare se realizeaza de Agentia 
Nationala de Administrare Fiscala.  

Se constata o crestere a incasarilor din contributia pentru bilete de tratament cu 207.108 
lei, datorita gradului ridicat de valorificare a biletelor de tratament. 

PERIOADA 01.01.2015-31.12.2015 
 

 Plata pensiilor si alte drepturi de asigurari sociale suportate din BASS 
CREDITE PLATI 
6.690.758.000 lei  6.690.720.441 lei 
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 Cheltuieli de personal 
CREDITE PLATI 
11.850.786 lei 11.804.591 lei 

 
 Cheltuielile administrativ – gospod reşti si prestari servicii pentru transmiterea 

drepturilor 
CREDITE PLATI 
48.135.983 48.135.973 lei 

 
 

  BASS 
VENITURI PLATI 
20.408.420.641 lei 6.741.200.253  lei 

 
 
Excedentul financiar înregistrat la data de 31.12.2015 este în sum  de 13.667.220.388 lei. 
 Fata de excedentul financiar la data de 31.12.2014, care a fost in suma de 14.854.282.009  lei, 
se constata o scadere de 1.187.061.621 lei, rezultata din diminuarea procentului la contributii 
sociale la angajator.  

Sistemul de asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale 
 

La 31.12.2015 incasarile din contributii  ale sistemul de asigurare pentru accidente de munca 
si boli profesionale sunt in suma de 166.807.563 lei, inregistrandu-se o crestere fata de anul 2014 
cu 19.196.151 lei. 

În perioada 01.01.2015 - 31.12.2015, pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigur ri 
sociale suportate din  sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale  s-au 
alocat credite în valoare de 4.892.000 lei, pl ile fiind în valoare de 4.325.815 lei. 

Mentionam ca in anul 2015 din fondul de accidente de munca si boli profesionale au fost 
achitate pensiile de invaliditate si pensiile de urmas, care au avut ca si cauza accident de munca sau 
boala profesionala, suma acestora fiind de  2.161.469 lei. 

Pentru cheltuielile de personal, în aceasta perioada au fost alocate credite bugetare în valoare 
de 390.511 lei, pl ile efectuate fiind în sum  de 390.487 lei, rezultând un procent de utilizare a 
creditelor de 99.99%. 

Totalul platilor efectuate din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli 
profesionale pe anul 2015 este de 4.325.815 lei. 

Contul 
 

Credite bugetare 
an 2015-lei 

Plati an 2015 -lei Grad de utilizare a 
creditelor 

25680310 – 
cheltuieli personal 

11.850.786 11.804.591 99.60 

25680320 –bunuri si 
servicii 

48.135.983 48.135.973 99.99 

25680357 – 
asistentasociala 

6.690.758.000 6.690.720.440 99.98 

25680371 –cheltuieli 268.159 268.158 99.99 
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Excedentul financiar înregistrat la data de 31.12.2015 este în sum  de 162.481.748 lei, 
inregistrandu-se o crestere de 12.996.533 lei fata de anul precedent.   

 
Bugetul de Stat 

În perioada 01.01.2015 - 31.12.2015, pentru plata pensiilor si a indemnizatiilor  si a altor 
drepturi suportate din  bugetul de stat s-au alocat credite în valoare de 474.274.708 lei, pl ile fiind 
în valoare de 474.246.272 lei, rezultând un procent de utilizare a creditelor de 99.99%. 

Pentru cheltuielile material pentru transmiterea drepturilor în anul 2015 au fost allocate 
credite bugetare în valoare de 4.648.856 lei, iar pl ile efectuate au fost de 4.621.500 lei, rezultând 
un procent de utilizare a creditelor de 99,41%. 

 Gradul de valorificare a biletelor de tratament 
 O component  important  a activit ii Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, cu înalt  

înc rc tur  social , este aceea de trimitere a asiguratilor si pensionarilor la tratament balnear in 
vederea mentinerii satrii de sanatate si recuperare a capacitatii de munca.  

În anul 2015 distribu ia biletelor de tratament a început în data de 16.02.2015 cu locurile din 
unit ile apar inând S.C. T.B.R.C.M. S.A. Dup  efectuarea licita iei pentru contractarea biletelor 
cu celelalte societ i comerciale s-a trecut la repartizarea şi eliberarea biletelor, pentru toate 
sta iunile, începand cu seria cu data de intrare în 05.04.2015. 

Num rul biletelor repartizate a fost de 19.874, locuri repartizate pe sta iuni, hoteluri şi serii, 
initial si pe repartitii suplimentare. 

Datorita faptului ca, in extrasezon, cererea pentru unele statiuni este foarte redusa au fost 
restituite catre C.N.P.P. un numar de 406 locuri inainte de inceperea seriilor pentru a putea fi 
distribuite in alte judete. 

          Pe sectoare situa ia valorific rii biletelor se prezint  astfel: 

 Sector 
Bilete 
repartizate 

Bilete 
valorifica
te 

Grad de valorificare(%) 

Sector 1 2597 2564 98,72 
Sector 2 3456 3423 99,04 

de capital 

Total BASS 6.751.012.928 6.750.929.162 99.98 

23680157 – asistenta 
sociala 

470.056.997 470.051.562 99.99 

23680120 –bunuri si 
servicii 

4.648.856 4.621.500 99.41 

Total buget stat 474.274.708 474.246.272 99.95 
25690310 –cheltuieli 
personal 

390.511 390.487 99.99 

25690320 –bunuri si 
servicii 

56.820 55.699 98.03 

25690357 – asistenta 
sociala 

4.892.000 4.367.851 89.10 

25690351 -
transferuri 

13.620 12.967 95.21 

Total acc. munca 5.352.951 4.827.004 90.17 
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Sector 3 4557 4517 99,12 
Sector 4 3125 3059 97,88 
Sector 5 2556 2510 98,20 
Sector 6 3177 3134 98,64 
TOTAL 19468 19207 98,65 

 
 

Din num rul total de bilete valorificate un numar de 3.153 bilete au fost eliberate în mod 
gratuit persoanelor beneficiare de legi speciale: pensionarii de invaliditate, beneficiarii L 44/1994, 
DL 118/1990, L 189/2000, L 346/2002 şi L 448/2006. 

De asemenea, au mai fost eliberate un numar de 1784 de bilete pe partitia Z-CNPP din care 
317 au fost eliberate in mod gratuit. 

În acest domeniu, se men in dificult ile anilor anteriori legate de caracterul puternic 
sezonier al cererii, in special in  luna noiembrie cererea de bilete scazand foarte mult. Astfel, in 
aceasta luna gradul de valorificare a fost aproximativ 70% din numarul locurilor repartizate.  
 Directia Evidenta Contribuabili din cadrul C.P.M.B. este structurata pe doua servicii astfel: 

- Serviciul Declaratii si Contracte de Asigurare 
- Serviciul Evidenta Stagii  

Serviciul Declaratii si  Contracte de Asigurare 
   La nivelul anului 2015, Serviciul Declaratii si Contracte de Asigurare, avand in structura 
organizatorica un numar de 13 posturi; organigrama serviciului cuprinde:  
12 functionari publici + 1 sef serviciu 
   Structura prezenta a serviciului: 

- Şef Serviciu -  Declaratii si Contracte de Asigurare 
- Consilieri superiori : 2 posturi din care 1 mutat la Casa Local  de Pensii sector 5 si 1 
suspendat; 
- Inspectori principali : 5 din care 1 mutat Serviciul Juridic, 1 suspendat din motive 
medicale, 1 mutat la Resurse Umane; 
- Referenti: 2 posturi; 

          - inspector asistent – 2 posturi din care 1 mutat la Serviciul financiar contabilitate si 1 
suspendat; 

 -inspector superior. 
  Asigurarea programului de lucru cu publicul in zilele de luni, marti, miercuri intre orele: 08 -
15.00 si joi intre orele : 08-18.30; 

Denumire activitate 2014 2015 

Inregistrare declaratii 45 18 

Comunicari de modificari 
de venit/suspendari  

94 13 

Solicitari de retragere a 
declaratiilor cf. Lg. 
nr.263/2010 

176 233 
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-

Verificarea si inregistrarea declaratiilor individuale si a contractelor de asigurare sociala, 
precum si a comunicarilor de modificare, solicitarilor de retragere si a actelor aditionale; 

Scaderea numarului de asigurati la finele anului 2015 fata de sfarsitul anului 2014 este in 
principal urmarea modificarii cadrului legal - Lg. Nr. 263/2010 conform caruia asociatii/asociatii 
unici/actionarii/comanditari nu mai sunt asigurati obligatoriu prin efectul legii,  precum si a 
introducerii plafonului de venit minim asigurat, precum si in urma transferului catre ANAF in urma  
Ordinului Comun nr.806/608/934/2012  al  ministrului  finantelor publice, ministrului sanatatii si 
ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.     
 

Denumire activitate 2014 2015 

Contracte active  7413 7784 
Inregistrare contracte asigurare 5.597 2963 
Acte aditionale modificare venit 189 224 
Contracte reziliate la cererea asiguratilor 2.078 1778 
Contracte reziliate din initiative CPMB 374 280 
Notificari modificare venit la plafon 
minim impus de Lg. bugetului 

5.491 5710 

Notificari in vederea asigurarii sau 
reglarii fiselor financiare a  creditorilor 
din contracte  

468 0 

 
-Notificarea asiguratilor debitori pentru neplata contributiei de asigurare si rezilierea 
contractului de asigurare (in caz de neplata) prin intocmirea deciziilor de incetare a 
raportului de asigurare a avut ca efect: 

Solicitari retragere din 
initiativa CPMB 

57 0 

Dosare înaintate 
Serviciului Executare 
Silit  

0 0 

Dosare predate ANAF 
pana la 30.06.2014 

450 0 

Notificari de atragere in 
sistem 

0 0 

Radierea persoanelor ce 
nu au obligatia asigurarii ( 
pensionari, 
decedati,avocati) 

0 0 

Notificari modificare venit 
la plafon minim impus de 
Lg. Bugetului nr. 
294/2011(art. 17) 

0 0 

Comunicari de transfer 
ANAF pentru asigurati 

0 0 
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Decizii pentru obligatii de plata si 
calcul accesorii 

Contracte reziliate ca urmare a 
comunicarii deciziilor 

610 280 din initiativa CPMB 
 517 pentru refuz de plata a debitului 

 
‐ Arhivarea in dosarele individuale ale asiguratilor a documentelor prezentate de catre acestia  

sau a celor  intocmite de catre salariat (notificari, decizii, comunicari, adrese, etc.) ; 
‐ Transmitere notificari; 

a) conform dispozitiilor  din Legea 187/2014 coroborat cu art. 36 din Legea 263/2010 ca 
urmare a modificarii nivelului minim al venitului asigurat (845 lei); 

 ·nr.notificari – 5.710 
       Suspendarea raportului de asigurare al asiguratilor care beneficiaza de prevederile OUG nr. 

158/2005 si/sau OUG nr. 148/2005 in baza adeverintelor si/sau deciziilor eliberate de catre 
Agentia de Prestatii Sociale a Municipiului Bucuresti si a Caselor de Asigurari de Sanatate; 

‐ Efectuarea de corectii de plati de pe cod fiscal pe CNP-ul asiguratului cu declaratie 
individuala de asigurare (unde este cazul); 

‐ Efectuarea operatiunilor de suspendare si retragere din baza de date, conform prevederilor 
art.179 pct.7 din Legea 263/2010; 

‐ Solutionarea in termen a petitiilor adresate Serviciului si inregistrate la Registratura CPMB, 
transmise pe fax si e-mail; 
 

Total petitii – 531 
Au fost preluate în sistemul informatic, în procent de 100%, atât declara iile de asigurare, 

comunic rile de modificare şi solicit rile de retragere, cât şi contractele de asigurare, actele 
adi ionale şi cererile de reziliere a contractelor înregistrate. Eliberare de adeverinte stagii de 
cotizare pentru asiguratii cu contracte de  asigurare. În perioada 03.01.2015-31.12.2015, salariatii 
Serviciului Declaratii si Contracte de Asigurare au realizat cu succes sesiunea înstiintare a 
beneficiarilor C.P.M.B. aflati în evidenta acestui serviciu fiind efectuate un num r de 5.710 
notificari detaliate astfel: notificari privind modificarea venitului minim asigurat de la 804 lei la 
845 lei ; În acest sens pentru toate aceste lucr ri au fost înregistrate, listate, introduse în plicuri, 
pentru care au fost întocmite borderori pentru expediere prin posta.  

  Alte activit ti specifice     
         - Inventarierea carnetelor de munc  ramase in arhiv  –  3.218 carnete ; 
 
Prim ria Municipiului Bucureşti 
Asigurarea accesului la o bun  îngrijire şi educa ie preşcolar  prin consolidarea şi dezvoltarea 

re elei de creşe, gr dini e şi a programelor de tip "after-school", precum şi crearea de 
deductibilit i pentru angajatorii care amenajeaz  creşe sau gr dini e inclusiv în sediile proprii 
pentru copiii angaja ilor. 
— prin Direc ia General  de Asisten  Social  a Municipiului Bucureşti 
Centrele de Îngrijire i Educa ie Timpurie Antante 
 Centrul de îngrijire şi educa ie timpurie pentru copii 0-3 ani r spunde nevoii pregnante de 
servicii de educa ie timpurie şi îngrijire pentru copii mici şi foarte mici la nivelul municipiului 
Bucureşti. 
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 Serviciile acordate: servicii de îngrijire şi supraveghere, men inerea st rii de s n tate şi de 
igien  a copiilor; acordarea primului ajutor şi a îngrijirii medicale necesare în caz de îmboln vire, 
pân  la sosirea p rin ilor; asigurarea unei alimenta ii ra ionale şi individualizate în func ie de 
particularit ile fiec rui copil; asigurarea unui program educativ complex, adaptat fiec rei grupe de 
vârst , în vederea stimul rii fizice şi psihice, însuşirea deprinderilor igienice adecvate vârstei; 
colaborarea cu familiile copiilor care frecventeaz  Centrul şi realizarea unei rela ii de parteneriat 
activ cu p rin ii/reprezenta ii legali cu respectarea interesului copilului; 
  Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 
2015 pentru realizarea obiectivului/direc iei de ac iune "Dezvoltarea serviciilor sociale pentru 
îngrijirea copiilor şi a persoanelor dependente de familie şi sprijinirea recunoaşterii muncii la 
domiciliu a îngrijitorilor" cuprins în programul de guvernare 
Centrul de consiliere şi asisten  a persoanelor cu TSA 
 Centrul de consiliere şi asisten  a persoanelor cu TSA este un serviciu social a c rui 
misiune este abordarea multidisciplinar  şi integrat  a copiilor/tinerilor cu TSA prin terapii de 
recuperare a persoanelor cu TSA în vederea integr rii lor sociale şi educa ionale într-un cadru 
incluziv, precum şi consilierea şi asisten a familiilor acestora. 
 În anul 2015 conform activit ilor desf şurate beneficiarii centrului sunt: 12 copii cu 
autism sau cu tulbur ri de spectru autist care primesc servicii sociale în centru; 12 familii sunt 
consilia i ; 3 copii cu autism sau cu tulbur ri de spectru autist evalua i. 
 Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 
2015 pentru realizarea obiectivului/direc iei de ac iune "Stimularea investi iilor publice şi private 
într-un sistem integrat de asisten  social  performant, pentru protec ia persoanelor în vârst , cu 
handicap, f r  locuin  şi f r  venituri şi a altor persoane aflate în situa ii de risc social şi care au 
nevoie permanent s u temporar de protec ie cuprins în programul de guvernare. 
Centrul de asisten  destinat agresorilor familiali ''O NOU  ANS '' 
 Centrul asigur , în mod gratuit servicii specializate pentru asisten a agresorilor familiali: 
consiliere psihologic ; consiliere pentru p r ile implicate în vederea depa irii situa iilor de risc; 
consiliere în domeniul adic iilor; consiliere juridic ; informare i consiliere social ; 
 Num rul total al celor care au beneficiat de servicii psihologice în anul 2015, pe 
problematica violen ei domestice, este de 64 persoane. 
Centrul de asisten  pentru mam  i copil 
 Centrul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale specializate, respectiv: 
primire şi g zduire temporar ; asisten  şi îngrijire; consiliere psihologic . 
 În anul 2015 au beneficiat de consiliere psihologic  i psihosocial : 80 persoane victime 
ale violen ei în familie împreun  cu copii acestora, pentru care au fost oferite un num r de 392 
edin e de consiliere psihologic .  

 Pe parcursul anului 2015 au fost înaintate Consiliului General al Municipiului Bucure ti 
urm toarele propuneri de proiect: metodologie de decontare a certificatelor medico-legale pentru 
victimele violen ei în familie; acord asociere - Direc ia General  de Asisten  Social  a 
Municipiului Bucureşti şi Asocia ia „Agen ia Adventist  pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor” 
ADRA România, în vederea implement rii în comun a proiectului privind sus inerea „Centrului de 
primire în regim de urgen  a victimelor violen ei – Casa ADRA”; accord asociere -  Direc ia 
General  de Asisten  Social  a Municipiului Bucureşti şi Asocia ia ANAIS, în vederea 
implement rii în comun a proiectului “Stop violen ei în familie!” în cadrul “Centrului de asisten  
pentru mama i copil”. 

Ad postul de urgen  pentru femei 
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 Activitatea centrului const  în admiterea şi g zduirea femeilor adulte f r  ad post, cu vârsta 
egal  sau mai mare de 18 ani. În anul 2015 s-au înregistrat180 beneficiari unici. Policlinica social  
“Regina Maria”. Policlinica social  “Regina Maria” acord  urm toarele tipuri de servicii sociale: 
servicii medicale; servicii psihologice; servicii sociale. 
 Beneficiarii serviciilor sociale sunt persoanele f r  ad post şi persoanele care nu beneficiaz  
de asigurare medical . 
 În anul 2015 s-au efectuat, în medie urm toarele consulta ii în cadrul policlinicii sociale:  
medicina intern  8950 consultatii; stomatologie 2100 consultatii; oftalmologie 320 consultatii; 
ginecologie 180 consultatii; recoltare probe 420 pacienti; cografie 108 consultatii; dermatologie 
84 consultatii; psihologie 204 consultatii; neurologie 24 consultatii; evalu ri psihologice 305 
persoane. 
Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adul i – ”Sf. Ioan” (C.I.S.S.A.) 
 Capacitatea total  a C.I.S.S.A. este de 556 locuri.   ad postul de urgen  
 În perioada ianuarie - martie şi noiembrie - decembrie 2015 au fost caza i un num r de 
1250  beneficiari unici de pe raza Municipiului Bucureşti dar şi din alte jude e ale rii. 
 - centrul reziden ial  
 Un num r de 31 persoane cu ultimul domiciliu legal în Bucureşti a fost integrat în Centrul 
Reziden ial. 18 dintre aceştia au un loc de munc  stabil, restul  fiind persoane înregistrate în 
eviden ele Agen iei Local  pentru ocuparea For ei de Munc  de pe raza Municipiului Bucureşti. 
 - c minul pentru persoane vârstnice  
 Un num r de 135 dosare au fost constituite şi prelungite, astfel c  116 beneficiari, primesc 
servicii sociale la standarde de calitate superioare. 
 În anul 2015 au fost înregistra i un num r de 3600 beneficiari. 
Complexul de servicii socio - medicale al municipiului Bucure ti 
 Desf oar  urm toarele activit i conform obiectivelelor sale generale: furnizarea unor 
servicii de calitate privind îngrijirea socio–medical , recuperarea medical  pentru beneficiarii 
reziden i, în conformitate cu standardele specifice de calitate în domeniu; promovarea şi respectarea 
drepturilor persoanelor adulte cu handicap internate; men inerea, recuperarea şi dezvoltarea 
capacit ilor fizice, psihice şi mentale ale beneficiarilor; men inerea, formarea/dezvoltarea 
deprinderilor de via  autonom  şi îmbun t irea statusului func ional; asigurarea unor îngrijiri 
socio-medicale în complementaritate cu serviciile medicale din sistemul public de s n tate; 
ameliorarea şi dezvoltarea rela iilor interpersonale prin furnizarea unor servicii de consiliere, sprijin 
şi asisten  psiho-social  cu ajutorul partenerilor noştri din societatea civil ; creşterea gradului de 
integrare social  a beneficiarilor;  informarea şi consilierea persoanelor adulte cu handicap şi a 
familiilor lor. 
 In anul 2015 în cadrul Complexului de Servicii Socio Medicale al Municipiului Bucure ti au 
beneficiat de serviciile de tip reziden ial un num r mediu de 275 de beneficiari. Efectivul la 1 
ianuarie 2015 a fost de 280 de beneficiari i la 31 decembrie 2015 a fost de 271 beneficiari. 
 Au fost înregistrate 61 intern ri (femei 29 si barbati32), 56 decese (29 femei, 27 b rba i) i 
16 extern ri (7 femei, 9 b rba i). 
Centrul de Îngrijire i Asisten  Schitul Dârvari 
 Func ioneaz  ca unitate de îngrijire socio-medical  de tip reziden ial, destinat  îngrijirii 
socio-medicale a persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul stabil/reşedin a în Municipiul 
Bucureşti. Capacitatea centrului este de 50 beneficiari, iar în perioada 01.01-31.12.2015 au 
beneficiat de serviciile oferite de centru 41 beneficiari. Dintre aceştia, 28 au fost femei şi 13 
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b rba i. În anul 2015 au ieşit din unitatea de îngrijire 15 beneficiari, dintre care 12 au fost decese, 
iar 3 au fost transfera i la alt  unitate de îngrijire. 

Sp l toria Social  
 Sp l toria social  este înfiin at  în parteneriat cu Asocia ia Portico iar obiectivul îl 
reprezint  integrarea social  a categoriilor de persoane defavorizate din Municipiul Bucureşti care 
locuiesc în zonele periferice ale Capitalei, precum şi prevenirea riscurilor cauzate de igiena precar  
a obiectelor vestimentare ale acestor persoane. 
Cantine Sociale 
 Prepararea şi distribuirea hranei pentru asista i prin cele patru sedii (Grivi a-medie 
asista i 393, Sf. Constantin-medie asista i 310, Bucur-medie asista i 519, Ferentari-medie asista i 
805). Linia telefonic  pentru copii şi adolescen i din municipiul Bucureşti cu conduit  
autodistructiv  iminent  (Telverde 0800 080 100 / 116 123). Linia telefonic  pentru copii şi 
adolescen i din municipiul Bucureşti cu conduit  autodistructiv  iminent  func ioneaz  în cadrul 
Centrului de Prevenire a Tentativelor de Suicid la copii şi adolescen i, aflat în structura Spitalului 
de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia. 
 În cursul anului 2015 s-a înregistrat un num r de 1337 apeluri, totalizând 6585 de minute 
de convorbiri cu beneficiarii.  
” coala e de partea ta!” 
 Un proiect de prevenire a abandonului colar care se implementeaz  în şcolile de pe raza 
municipiului Bucure ti, în parteneriat cu Inspectoratul coalar al Municipiului Bucure ti i 
Funda ia JOYO. 
 Grupul int  al proiectului a fost: 1000 de elevi din coli generale din municipiul Bucure ti, 
în care se înregistreaz  risc de abandon colar;200 de elevi cu probleme sociale care vor beneficia 
de  tabare socio-educative;25 de copii i tineri din proiectul de reintegrare colara ” coala este 
Super! (2)” al Funda iei JOYO; 50 de profesori i consilieri colari din colile generale din 
municipiul Bucure ti;30 de copii afla i în risc de abandon colar care vor beneficia de activit i 
extra colare; 

Proiectul „Un pas înainte pentru integrarea social  a persoanelor vulnerabile din Bucureşti". 
 Are ca scop îmbun t irea condi iilor pentru reintegrarea social  şi profesional  a 5443 
consumatori de droguri din Bucureşti, prin ameliorarea st rii de s n tate a acestora, oferirea de 
servicii de asisten  social  şi facilitarea accesului la alte servicii. În perioada de implementare a 
proiectului, martie 2015-decembrie 2015, a fost înregistrat un num r de 3216 beneficiari, dintre 
care 2360 sunt consumatori de droguri injectabile şi 856 alte persoane.  

„Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijire la domiciliu din municipiul Bucure ti“. 
Principalul obiectiv al îngrijirii persoanelor din grupul int  a fost dezvoltarea şi consolidarea  
programului de furnizare de servicii care a asigurat accesul la îngrijire a persoanelor dependente, 
prin acordarea de servicii medico - sociale asigurate de medici, asisten i medicali, ingrijitori si 
kinetoterapeu i cu experien  în domeniul îngrijirii la domiciliu. 
 Num rul persoanelor îngrijite a fost: februarie – 135, martie – 140, aprilie – 140, mai – 
142, iunie – 148, iulie – 141, august – 148, septembrie – 150, octombrie – 149. 
 

Prim ria sectorului 2 
  ASISTEN  SOCIAL  

Evaluarea nevoii de sprijin a persoanelor cu handicap din sectorul 2 şi elaborarea unor 
planuri de interven ie personalizate. Evaluarea complex  a persoanelor cu handicap va sta la baza 
programului individual de recuperare, readaptare şi integrare social , urm rindu-se valorificarea 
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poten ialului restant al persoanei cu handicap, adaptarea mediului la deficen  func ional  a acestuia 
şi, implicit, creşterea gradul de integrare social . 

Obiectivele principale ale proiectului sunt : Evaluarea nevoii de sprijin a persoanei cu 
handicap. Identificarea domeniilor de interven ie. Stabilirea concret , cu termene precis, a ac iunilor 
necesare a fi întreprinse. Reevaluarea periodic  a nevoii de sprijin. 

Indicatori de performanta stabili i: Num rul de evalu ri/num rul de persoane cu handicap. 
Num rul de programe individuale de recuperare, readaptare şi integrare social /num rul 
persoanelor cu handicap. Num rul de planuri de interven ie personalizate/num rul de programe 
întocmite. Gradul de integrare sociala (raportat intre evaluarea in ial  şi reevalu rile ulterioare). 
Gradul de realizare: 100%. Dificult i întâmpinate- num rul mare de persoane cu handicap (peste 
15.000, cu tendin  cresc toare), raportat la num rul mic de salaria i din serviciile de specialitate. 
Costuri: 185.979 lei 
Continuarea acord rii de servicii în Centrele de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatric  Nr.1 şi 
Nr. 2, în concordan  cu „Standardele minimale de calitate pentru servicii sociale specializate 
pentru persoanele adulte cu handicap”  Tipul serviciilor oferite: - g zduire, îngrijire personal , 
asisten  medical , recuperare, reabilitare, socializare şi petrecerea timpului liber. Num r de 
beneficiari: 149  Bugetul alocat este asigurat de c tre Consiliul Local Sector 2 Costuri: 4.683.847 
lei.Grad de realizare: 100 % 

Continuarea activit ii apartamentului social „Primii paşi spre independen ”, destinat 
persoanelor cu dizabilit i din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatric , în 
vederea acord rii unui sprijin pentru o via  independent   
Tipurile de servicii oferite: g zduire, îngrijire, educa ie; sprijin educa ional, consiliere psihologic  
şi social , sus inerea dezvolt rii autonomiei personale şi a inser iei sociale. Num rul de persoane 
ce beneficiaz  de serviciile oferite: 4; Num rul de persoane angajate în munc : 4  Costuri: 51.290 
lei. Grad de realizare 100%. 

Programe de training pentru personalul care î i desf oar  activitatea în centrele 
reziden iale pentru persoane cu handicap, în concordan  cu Standardele minime de calitate 
pentru servicii sociale specializate pentru persoane adulte cu handicap:24 salaria i  au  participat  
la cursul ”Lucr tor prin Arte Combinate”; 27 salariati au participat la cursul  ”No iuni 
fundamentale de igien ”  15 salaria i au participat la ”Sesiunea de comunicare i activit i 
outdoor”:Costuri: 31.125 lei Grad de realizare:100%.            

Continuarea activit ii Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip 
Ambulatoriu. Tipul serviciilor oferite: - recuperare medical  prin fizioterapie, kinetoterapie şi 
hidroterapie. Obiectiv: prevenirea institu ionaliz rii persoanelor cu handicap, prin diversificarea 
serviciilor sociale specializate adresate acestora. Num rul de solicit ri: 10/lun ; Num rul de 
persoane care au beneficiat de serviciile centrului: 104 persoane adulte, aflate în evidenta 
D.G.A.S.P.C. Sector 2; Costuri: 25.055 lei. Grad de realizare 100 % 

Continuarea derul rii proiectului „Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Neuropsihic” (ateliere protejate şi locuin e protejate) Servicii de g zduire şi hran : 17. 
Servicii de ergoterapie: 10. Obiectivele principale ale proiectului sunt : îmbun t irea condi iilor şi 
creşterea speran ei de via a. Num rul de persoane care au beneficiat de serviciile centrului: 27. 
Costuri: 581.790 lei Grad de realizare: 100% 

Acordarea de servicii prin intermediul locuin elor protejate pentru persoane adulte cu 
handicap neuropsihic: Tipurile de servicii oferite: g zduire, îngrijire, educa ie; sprijin 
educa ional, consiliere psihologic  şi social , sus inerea dezvolt rii autonomiei personale şi a 
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inser iei sociale, şcolare, educa ionale. Num rul de tineri care beneficiaz  de serviciile oferite: 12. 
Costuri: 413.542  lei.Grad de realizare 100 % 

Continuarea activit ii Centrului de îngrijire şi Asisten  Nr. 2: 
Tipurile de servicii oferite: g zduire pe perioad  nedeterminat , asisten  medical  şi îngrijire, 
asisten  paleativ , consiliere psihologic , recuperare şi reabilitare, socializare. Centrul este 
destinat persoanelor cu handicap, cu vârsta peste 18 ani.Num rul de persoane care beneficiaz  de 
serviciile oferite: 74,Grad de realizare 100%, Costuri: 1.850.831 lei 

Continuarea desf şur rii activit ii în cadrul Ad postului Social de Urgen  pentru 
Persoane Adulte: Tipurile de servicii oferite: primire şi g zduire în urgen  – 225 asisten  
medical  prin intermediul Ambulan ei Sociale – 360, sprijin în ob inerea actelor de identitate – 18 
asisten  în vederea întocmirii dosarelor de ajutor pentru plata chiriei – 24, acompaniere în 
vederea ob inerii de servicii şi presta ii sociale şi/sau medicale – 12, Obiectiv: g zduirea 
temporar , în regim de urgen  a unui num r de 30 b rba i şi 24 femei care locuiesc în strad .  
Capacitate: 54 locuri. , Num rul de solicit ri – 120.Num rul de persoane evaluate socio-medical 
de specialiştii institu iei: 120. Costuri: 230.961  lei. Grad de realizare: 100% 
2. PROTEC IA FAMILIEI ŞI COPILULUI 

Continuarea implement rii Planului local privind prevenirea  i combaterea 
marginaliz rii sociale, în ceea ce prive te asigurarea sprijinului pentru sus inerea material  a 
familiilor aflate în situa ii de risc social, domiciliate pe raza Sectorului 2, precum i a tinerilor 
care p r sesc sistemul de protec ie a copilului: Obiective, Ajutoare financiare de urgen : 3209 
beneficiari; Ajutoare pentru înc lzirea locuin ei: 3617 beneficiari; Ajutoare de urgen  pentru 
plata chiriei: 2731 beneficiari. 

Continuarea proiectului Club Calderon – Str. J.L. Calderon nr. 39. 
Proiectul este destinat tuturor persoanelor din comunitatea local  a sectorului 2 care 

doresc s  îşi petreac  timpul liber într-un mod cât mai util şi pl cut. Tipurile de activit i 
desf şurate: socializare, divertisment (club nimmy, petreceri, anivers ri), - activit i culturale 
(prezent ri, conferin e, ceremonia ceaiului), între inere fizic  (gimnastic , curs de dans), excursii 
în ar . Obiective: promovarea valorilor romaneşti şi europene; stimularea particip rii active în 
comunitate a cet enilor; stimularea sim ului civic, a ini iativei şi implic rii în cadrul comunit i 
locale; educarea tineretului Sectorului 2 în sensul cunoaşterii şi respect rii valorilor na ionale şi 
europene;cunoaşterea şi respectarea valorilor cultural-istorice locale;  identificarea unor proiecte de 
dezvoltare urban  a Sectorului 2 şi al Bucureştiulu. Num rul de membri: 460.Costuri: 353.797  
lei.Grad de realizare 100 % 

Continuarea proiectului Centrului Sf. Mihail i Gavril: 
Proiectul este destinat tuturor persoanelor din comunitatea local  a sectorului 2, care 

doresc s  îşi petreac  timpul liber într-un mod cât mai util şi pl cut. 
Tipurile de activit i desf şurate: socializare, divertisment (club nimmy, petreceri, 

anivers ri), - activit i culturale (prezent ri, conferin e, ceremonia ceaiului), între inere fizic  
(gimnastic , curs de dans), excursii în ar . Printre obiectivele proiectului se num r  stimularea 
particip rii active în comunitate a cet enilor dar şi dezvoltarea sim ului civic, a ini iativei şi 
implic rii în cadrul comunit i locale; Num rul de membri: 204.Costuri: 86.303 lei. Grad de 
realizare 100 %. 

Continuarea proiectului Complexului pentru activit i recreative şi educa ie 
„Sf.Pantelimon”:Complexul „Sf. Pantelimon”  este cel mai mare complex multifunctional de 
educatie si activitati recreative din tara şi are în componen  numeroase s li destinate activit ilor 
membrilor s i: Centrul de Voluntariat al Sectorului 2, laborator de informatica, laborator fonetic, 
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Clubul Speranta, centrul de zi de tip after- school, sal  de fizioterapie, sal  de kinetoterapie, sal  
de dans, sal  de fitness, sal  de aerobic, sediul Asocia iei Administratorilor de Imobile din 
sectorul 2, Clubul Profesorilor şi Asocia ia pentru Promovarea Personalului Didactic, Clubul 
Şcolarului; Grupul int : toate categoriile sociale din Sectorul 2; Complexul este destinat tuturor 
persoanelor din comunitatea local  a Sectorului 2 care doresc s  îşi petreac  timpul liber într-un 
mod cât mai util şi pl cut, iar principalul scop este acela de a oferi un spa iu de educa ie, s n tate, 
socializare, artistic, de recreere şi agrement; Num r beneficiari: 23803 Costuri : 4.391.646 lei, 
Grad de realizare: 100%. 

Continuarea activit ilor realizate în cadrul Centrului de Servicii de Asisten  Social  
pentru Persoane Vârstnice „Ion Creang ”  - Str. Valer Dumitrescu nr. 33: Proiectul îşi propune 
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, prin „Centrul 
de Servicii de Asisten  Social  pentru Persoane Vârstnice” finantat prin „Programul Opera ional 
Regional 2007-2013” (POR) Axa prioritar  3 - „Îmbunat irea Infrastructurii sociale” Domeniul 
Major de interven ie 3.2.. Scopul acestui proiect îl constituie prevenirea marginaliz rii şi 
excluziunii sociale a persoanelor vârstnice, precum si a dezechilibrelor din via a social  a acestei 
categorii sociale, respectiv reintegrarea persoanelor de vârsta a III a în via a comunita ii locale prin 
conştientizarea si exploatarea for elor proprii. Prin implementarea acestui proiect se 
urm reşte:creşterea calit ii vie ii persoanelor vârstnice cu domiciliul în Cartierul „Ion 
Creanga”;creşterea accesului la servicii specializate a persoanelor vârstnice oferite in mod 
gratuit;sc derea riscului institu ionaliz rii cu men inerea persoanelor beneficiare în mediul 
familial;creşterea gradului de autonomie personal ;readucerea în via a  social  şi cultural  activ  a 
persoanelor de vârsta a III a; stimularea comunic rii între persoanele vârstnice;creşterea capacit ii 
de adaptare şi integrare;dezvoltarea deprinderilor adaptative care s  le permit  satisfacerea nevoilor 
personale pentru a r spunde eficient la cerin ele mediului;reabilitarea persoanelor vârstnice din 
punct de vedere al capacit ilor fizice şi psihice;socializare, petrecerea placuta a timpului 
liber;reabilitarea imaginii de sine.Num rul de membri: 1850.Costuri: 171.468 lei.Grad de realizare: 
100%  

Continuarea activit ilor realizate în cadrul proiectului Ambulan a Social :Proiect unic în 
România prin intermediul c ruia Prim ria sectorului 2 poate realiza rapid şi eficient m suri de 
protec ie necesare persoanelor care prezint  urgen e i se afl  în situa ii de risc şi necesit  
interven ie imediat  pentru ajutor medical.Parteneri: Compania J.T. International România. 
Obiectivele principale ale proiectului „Ambulan a social ” sunt :asigurarea de asisten  medical  
pentru persoanele defavorizate;prevenirea îmboln virilor, p strarea s n t ii precum şi 
depistareaprecoce a bolii, persoanelor expuse riscului de marginalizare social ;îmbun t irea 
actului asisten ei sociale, prin multiplicarea serviciilor oferite persoanelor marginalizate din sectorul 
2;reducerea num rului cererilor de institu ionalizare;reducerea inciden ei unor boli datorate 
b trâne ii, singur t ii şi s r ciei;men inerea şi ameliorarea capacit ilor fizice ale persoanelor 
asistate.Tipurile de servicii oferite: Monitorizarea categoriilor sociale aflate în situa ie de risc, 
identificarea problemelor de s n tate, precum şi a oportunit ilor de diminuare a fenomenului 
persoanelor f r  ad post – 383.Consulturi medicale, acordarea de ajutor medical specializat – 
764.Tratamente ambulatorii (tratament injectabil ,tratament per os, pansamente) pentru 
persoanele asistate: 1670.Evalu ri medicale periodice pentru persoanele aflate în eviden a 
serviciului (monitorizare T.A., puls şi temperatur , monitorizare glicemie, status neurologic) -
2612.Transportul persoanelor vârstnice, nedeplasabile, la unit ile medicale în vederea efectu rii 
de consulturi şi tratamente de specialitate – 972.Transportul persoanelor nedeplasabile la Comisia 
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2 în vederea evalu rii pentru încadrarea în 
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grad de handicap – 156.Num rul de solicit ri telefonice la nr. scurt 9862: 1864. Num rul total de 
vizite: 2372. Num rul total de cazuri evaluate: 5732. Costuri: 406.786 lei . 

Continuarea activit ii în cadrul Centrului de Consiliere Caroteni 
Tipurile de servicii oferite: asigur  suport emo ional, evaluare psihologic  şi, dup  caz, consiliere 
psihologic  pentru copiii din comunitate şi familiile lor, tinerilor care urmeaz  s  se c s toreasc  şi 
familiilor cu probleme în via a de cuplu. Num r beneficiari: 330. Costuri: 36.980 lei. Grad de 
realizare 100 % 

Continuarea şi dezvoltarea activit ilor Serviciului Interven ie în Situa ii de Abuz, 
Neglijare, Trafic şi Migra ie, în cadrul c ruia func ioneaz  Biroul Interven ie în Regim de 
Urgen , Telefonul Copilului „9852" şi Biroul Asisten  Social  Stradal :Tipurile de servicii 
oferite: informare, asisten  şi consiliere la telefon; consiliere psihologic , juridic  şi social  
individual  şi de grup, g zduire copil sau cuplu mam  – copil. Num rul de apeluri înregistrate la 
linia telefonic  „9852": 900. Num rul de cazuri solu ionate: 462. Costuri: 257.382  lei. Grad de 
realizare 100 % 

Continuarea desf şur rii activit ii Centrelor de Zi şi a Centrelor de Primire pentru copii 
şi tineri afla i în situa ii de dificultate, din sectorul 2: 
    Centre de zi: „Ursule ul de pluş”, „Floare de câmp”, „Pinocchio” Tipurile de servicii oferite: 
Servicii pentru copil şi familie: prevenirea separ rii copilului de p rin i; educa ie formal  şi 
nonformal /informal ; s n tate; reabilitare; socializare şi integrare. Num rul de copii care au 
beneficiat de serviciile oferite: 98.Costuri : 1.410.015 lei 

Centrul de Primire în Regim de Urgen  „Cireşarii”:Tipuri de servicii oferite: g zduire, 
hran , furnizare îmbr c minte, medicamente, materiale igienico/sanitare şi igienizare, evaluare şi 
tratament medical, evaluare şi consiliere psihologic , social , educa ie formal , informal  şi 
nonformal ,  demersuri pentru reabilitare, reintegrare social , revenire în familie.Num rul de 
copii care au beneficiat de serviciile oferite: 48Costuri: 1.266.051 leiGrad de realizare 100 % 

Continuarea desf şur rii activit ii Ad postului pentru Copiii Str zii „D nil  
Prepeleac": Proiectul vizeaz  resocializarea şi reintegrarea/integrarea copiilor str zii în familia 
natural  sau substitutiv , dup  caz. Centrul a fost înfiin at cu fonduri de la Banca Interna ional  
de Reconstruc ie şi Dezvoltare, Autoritatea Na ional  pentru Protec ia Drepturilor Copilului şi 
Consiliul Local Sector 2, şi finan at de Consiliul Local Sector . Tipurile de servicii oferite: 
g zduire, hran , furnizare îmbr c minte, medicamente, materiale igienico-sanitare şi igienizare, 
evaluare şi tratament medical, educa ie formal , informal  şi nonformal , demersuri pentru 
reabilitare, reintegrare social , revenire în familie. Num rul de persoane care au beneficiat de 
serviciile oferite: 86. Costuri: 499.996 lei.Grad de realizare 100% 

Continuarea activit ii în cadrul Centrului pilot pentru protec ia copilului victim  a 
traficului de fiin e umane „GAVROCHE": Tipurile de servicii oferite: g zduire, hran , furnizare 
îmbr c minte, medicamente, materiale igienico-sanitare şi igienizare, evaluare şi tratament 
medical, educa ie formal , informal  şi nonformal , demersuri pentru reabilitare, reintegrare 
social , revenire în familie. Obiectiv: crearea unei structuri de tranzit pentru copiii victime ale 
traficului de fiin e umane, neacompania i sau/şi retuma i din str in tate, pentru copiii victime ale 
traficului intern şi mame cu copii, victime ale traficului de fiin e umane. Num rul de persoane 
care au beneficiat de serviciile oferite: 19. Costuri: 292.630 lei. Grad de realizare 100 % 

Continuarea activit ii în cadrul Centrului de zi de recuperare şi resurse pentru copiii cu 
dizabilit i multiple şi familiile lor, inclusiv componenta mobil , din cadrul proiectului „S  
cont m pe abilit ile lor": Proiectul este dedicat sprijinirea familiilor care au copii cu disabilit i 
multiple, nedeplasabili. Tipurile de servicii oferite;  centru de zi: - activitatea de recuperare 
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cuprinde programe individuale si de grup, care se desf şoar , în s lile amenajate în cadrul 
Centrului de zi sau în şedin e de terapie la cabinetele de specialitate; referen ii de educa ie 
desf şoar  activit i de grup (6-7 copii) şi individuale proiectate în programul de terapie 
educa ional  intr-un program zilnic, conform orarului stabilit pentru fiecare grupa. Obiectivul 
proiecctului: integrarea social  optim  a copiilor cu dizabilit i multiple, asista i de Direc ia 
General  de Asisten  Social  şi Protec ia Copilului Sector 2. Num rul de copii care beneficiaz  
de serviciile oferite: 22; Costuri: 81.602 lei. Grad de realizare 100 %. 

Continuarea şi diversificarea activit ilor desf şurate în cadrul Centrelor de Asistare şi 
G zduire „Neghini ", „Col  Alb" şi „Cantemir", pentru copiii cu deficien e: Tipurile de servicii 
oferite: accesul copiilor/tinerilor pe perioada anului şcolar, la g zduire şi îngrijire primar ; - 
stimularea dezvolt rii personale. Num rul de copii şi tineri care beneficiaz  de serviciile oferite: 
330. Costuri: 2.874.774 lei. Grad de realizare 100 % 
  Continuarea activit ii în apartamentele sociale pentru copiii şi tinerii din eviden a 
institu iei    noastre, achizi ionate în cadrul proiectelor „Case cu flori" (6) şi „Un c min pentru 
fiecare" (4): Tipurile de servicii oferite: g zduire, îngrijire, educa ie; stimularea dezvolt rii 
personale, sprijin educa ional, consiliere, - dezvoltarea autonomiei personale şi a inser iei sociale, 
educa ionale şi în comunitate. Num rul de copii şi tineri care beneficiaz  de serviciile oferite: 87 
Costuri: 2.410.296 lei.  Grad de realizare 100 % 

Continuarea activit ii Centrelor de Zi de Tip After School . Centrele de zi cu program 
after-school reprezint  o alternativ  pentru p rin i care se afl  în situa ia de a decide supravegherea 
copilului de c tre vecini, bunici sau bon  sau dac  efectuarea temelor şcolare constituie un motiv de 
stress, dac  doreşte s -i supravegheze şi instruiasc  îns  timpul le este limitat, noi vrem s  le oferim 
alternativa tuturor acestor probleme. Partener: Asocia ia “Hr ni i Copiii” .Grupuri int : Copii a 
c ror p rin i au o situa ie financiar  precar , Copii care provin din familii dezorganizate, Copii 
care provin din familii cu mai mul i membrii, Copii care au p rin ii pleca i în str in tate la 
munc . Obiectivul proiectului este prevenirea abandonului şcolar, reducerea num rului de copii 
care au probleme emo ionale sau comportamentale, precum şi a delincven ei în rândul copiilor 
care provin din familii aflate la limita riscului social, ai c ror p rin i se g sesc în imposibilitatea 
de a le oferii sprijin şi supraveghere în efectuarea temelor.  Capacitatea centrelor de zi de tip after 
school este de 250 de locuri. Costuri: 41.398 lei Grad de realizare: 100% 

Realizarea unor campanii de educa ie privind drepturile copilului în scopul promov rii 
drepturilor fundamentale ale copiilor S-au realizat ac iuni de cunoa tere a drepturilor copiilor în 
centrele de zi, after school i unit i sanitare din Sectorul 2; S-au distribuit pliante pentru 
promovarea protec iei copilului împotriva abuzului, neglij rii, traficului; S-a popularizat în cadrul 
comunit ii Telefonul Copilului 021/9852, care asigur  interven ia în regim de urgen  în cazurile 
de abuz, neglijare, trafic i exploatare a copilului la nivelul Sectorului 2; Grad de realizare: 100% 

Continuarea proiectului Complexul de servicii socio – educative pentru elevi „Sf. Maria: 
Prim ria Sectorului 2 doreşte s  îmbog easc  oferta de programe educatioanale, culturale, 
recreative şi de petrecere a timpului liber pentru copiii din sectorul 2, prin înfiintarea Clubului 
Copiilor, venind astfel în întâmpinarea nevoilor comunit ii locale a Sectorului 2.  Complexul 
cuprinde dou  componente: Centrul de zi şi Centrul de zi de recuperare şi resurse pentru copii cu 
dizabilit i multiple şi familiile lor (CZRRCDMF). Grupul int : copiii din Sectorul 2, cu prec dere 
cei care locuiesc in cartierele Andronache şi Creang ; Obiectivul proiectului este creşterea 
calit ii vie ii copiilor din comunitatea Sectorului 2, prin multiplicarea şi diversificarea serviciilor 
sociale oferite de Direc ia General  de Asisten  Social  şi Protec ia Copilului Sector 2. Costuri: 
439.441 lei Grad de realizare: 100%. 



350 
 

   Continuarea procesului de închidere a institu iilor reziden iale mari, de tip vechi, şi 
dezvoltarea şi implementarea serviciilor integrate, de protec ie a copilului, prin: 
      Înfiin area Centrului de Servicii pentru Copilul cu Handicap: Centrul se adreseaz  copiilor 
cu handicap care nu au familie sau care nu pot fi trata i în familie. Obiectiv: furnizarea de servicii 
sociale specializate  copiilor cu handicap f r  posibilit i de îngrijire la domiciliu sau f r  
domiciliu, pentru creşterea şanselor recuper rii şi integr rii în familie ori în comunitate şi pentru 
prevenirea şi dep şirea situa iilor ce pun în pericol securitatea acestora.Costuri: 1.553.853 lei.Grad 
de realizare: 100 % 

Continuarea activit ilor desf şurate în cadrul proiectului „Casa din Vis” - Casa de tip   
familial situat  în Str. Mircea cel B trân nr.17, Sector 2. Num rul de copii şi tineri care 
beneficiaz  de serviciile oferite: 13, Costuri:117.123 lei, Grad de realizare: 100% 

Continuarea derul rii activit ii în Cre ele Sinaia i Ciob na ului Tipurile de servicii 
oferite: asisten  şi îngrijire, supravegherea st rii de s n tate, înv area no iunilor elementare de 
igien , activit i educa ionale pentru dezvoltarea psiho-motorie.  Num rul de copii care beneficiaz  
de serviciile oferite: 347. Costuri:4.664.686  lei. Grad de realizare: 100%. 

Respectarea standardelor minime obligatorii pentru serviciile dezvoltate în cadrul 
sistemului de protec ie a copilului: S-au monitorizat periodic prevederile SMO în cadrul 
centrelor/serviciilor de protec ia copilului; S-au realizat ac iuni pentru recrutarea/angajarea de 
speciali ti în serviciile de protec ia copilului, conform cu prevederile SMO în domeniu; S-au 
realizat demersurile pentru acreditarea/reacreditarea serviciilor de protec ia copilului. Grad de 
realizare: 100%. 

Creşterea responsabilit ii comunit ilor locale în domeniul protec iei drepturilor copilului 
S-au încheiat conven ii de colaborare cu ONG-uri i alte institu ii din comunitate cu activitate în 
domeniul protec iei copilului, mamelor minore/mamelor singure; S-au derulat activit i de 
cooptare a altor institu ii din comunitate (poli ie, biseric ) în vederea prevenirii marginaliz rii 
copiilor din familii s race, prevenirii delincven ei juvenile i prevenirii separ rii copilului de 
familie. Grad de realizare: 100%. 
 
PROTEC IA PERSOANELOR VÂRSTINCE 

Continuarea proiectelor ce vizeaz  acordarea de servicii socio-medicale la domiciliu 
pentru   persoanele vârstnice nedeplasabile, prin intermediul îngrijitorilor acredita i : 
Proiectul este desf şurat în colaborare cu Funda ia Inim  c tre Inim . 
Num rul de solicit ri: 34. 
Num rul de persoane vârstnice care beneficiaz  de serviciile oferite la domiciliu: 34. 
Num rul de îngrijitori care acord  servicii sociale la domiciliu persoanelor vârstnice: 4; 
Grad de realizare: 100 % 

Continuarea derul rii proiectului „Acoper mântul Maicii Domnului", la Parohia 
Precupe ii Vechi, Biserica Tuturor Sfin ilor, cu sediul în Bucureşti, Str. Toamnei nr.92, sector 2, 
referitor la îmbun t irea condi iilor şi creşterea speran ei de via  pentru 18 persoane vârstnice 
f r  sus in tori legali, care beneficiaz  de serviciile de g zduire şi hran : Direc ia General  de 
Asisten  Social  şi Protec ia Copilului Sector 2 împreun  cu Biserica Precupe ii Vechi asigur  
derularea proiectului ”Hran  pentru trup şi suflet” referitor la desf şurarea activit ii în cadrul 
centrului pentru persoane vârstnice „Acoper mântul Maicii Domnului”.  Obiectivul proiectului 
este acordarea serviciilor de g zduire şi îngrijire personal ; servicii de recuperare şi readaptare a 
necesit ilor asista ilor; activit i de consiliere social , psihologic  şi spiritual . Num rul de 
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persoane vârstnice care beneficiaz  de serviciile oferite: 6. Costuri: 60.675 lei.  Grad de realizare 
100 % 

Continuarea activit ii Centrului Reziden ial pentru Persoane Vârstnice „Speran a”: 
Tipurile de servicii oferite: g zduire şi îngrijire personal  pe perioad  nedeterminat , 
supravegherea st rii de s n tate, socializare, consiliere psihologic  şi juridic . 
Num rul persoanelor vârstnice care beneficiaz  de serviciile oferite: 31 Grad de realizare 100%, 
Costuri: 1.349.886 lei 

Continuarea activit ilor din cadrul Clubului În elep ilor, situat în B-dul Basarabia nr. 
96, sector 2: 
Clubul este destinat persoanelor pensionare din sectorul 2 al capitalei ce au activat în domeniile 
medical juridic, cultural-artistic, înv mânt, precum şi veteranilor de r zboi. Clubul îşi propune 
s  ofere persoanelor din aceste clase sociale un cadru propice pentru men inerea contactelor 
interpersonale (întâlniri, discu ii, dezbateri), pentru desf şurarea unor activit i cultural-artistice 
(vernisaje, sesiuni literare - poezie, proz , teatru) sau pentru petrecerea timpului liber. Tipurile de 
activit i desf şurate: socializare, divertisment (club nimmy, petreceri, anivers ri), activit i 
culturale (prezent ri, conferin e), între inere fizic  (gimnastic , curs de dans), excursii în tar . 
Obiectivele principale ale proiectului sunt: Clubul este destinat persoanelor pensionare din sectorul 
2 al capitalei ce au activat în domeniile medical, juridic, cultural-artistic, înv mânt precum şi 
veteranilor de r zboi. Sunt vizate persoane care deşi aflate la pensie si-au p strat spiritul viu şi 
doresc s  desf şoare aceeaşi via  activ  pe care o aveau înainte de a îndeplini vârsta de pensionare, 
înainte de a p r si activitatea profesional  zilnic .  
Num rul de membri: 604; Costuri: 52.401  lei, Grad de realizare 100 % 

Continuarea activit ilor din cadrul Clubului Seniorilor, situat în Parcul Plumbuita. 
Clubul Seniorilor” este un spa iu de relaxare şi agrement pentru persoanele pensionare din 

sectorul 2, ce au avut o viata activ . Sunt vizate persoane care, deşi aflate la pensie, şi-au p strat 
spiritul viu şi doresc s  desf şoare aceeaşi via  activ  pe care o desf şurau înainte de a p r si 
activitatea profesional  zilnic.Tipurile de activit i desf şurate: socializare, divertisment 
(petreceri, anivers ri), activit i culturale (prezent ri, conferin e), între inere fizic  (gimnastic , 
curs de dans), excursii în tar .Obiectivele principale ale proiectului sunt : oferirea unui  cadru 
propice pentru men inerea contactelor interpersonale (întâlniri, discu ii, dezbateri) pentru 
desf şurarea unor activit i cultural-artistice (vernisaje, sesiuni literare – poezie, proz , teatru) sau 
pentru petrecerea timpului liber (vizionarea unor casete video şi DVD-uri cu filme sau cu 
programele realizate de c tre Prim ria sectorului 2 şi chiar a evenimentelor speciale desf şurate în 
cadrul Clubului).  asigurarea accesului liber şi nelimitat la informa ie al persoanelor de vârsta a treia 
prin eliminarea oric ror bariere existente, optimizarea şi diversificarea serviciilor oferite 
persoanelor în etate,  între inerea unor rela ii de colaborare cu institu iile de profil.Num rul de 
membri: 132.Costuri : 115.868 leiGrad de realizare 100 % 

Continuarea derul rii Programului social „Seniorii J.T. Interna ional România" 
„Proiectul „Seniorii J.T.I.“ este un program umanitar ce a debutat în anul 1998 şi face parte din 
vastul program derulat de Companie – „Responsabilitate pentru România”. Tipurile de servicii 
oferite: acordarea zilnic  a unei mese calde sau a unui pachet  cu alimente de trei ori pe 
s pt mân , precum şi medicamente, pampers sau diverse pachete festive; Obiectivele principale 
ale proiectului sunt : Sus inerea persoanelor vârstnice aflate în situa ia de risc social, prevenirea 
institu ionaliz rii şi a marginaliz rii sociale. Num rul de persoane vârstnice care beneficiaz  de 
serviciile oferite: 35;  Grad de realizare 100 % 
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   Dezvoltarea sistemului de consiliere juridic  gratuit , Consiliere juridic  acordat  
persoanelor vârstnice, dup  cum urmeaz : Obiective opera ionale:   
 1) dezvoltarea sistemului de consiliere juridic  gratuit , Consiliere juridic  (SJ), respectiv 
consiliere de specialitate (SAT) acordat  persoanelor vârstnice în cadrul programului de lucru cu 
publicul stabilit pentru serviciile implicate la care particip  în mod obligatoriu consilierii juridici 
şi inspectorii de specialitate; 
Buget alocat: nu necesit  finan are; 
Stadiul de realizare: finalizat. 
 

Prim ria sectorului 4 
Protec ia familiei şi copilului 
M suri, programe, proiecte ce vizeaz : 
- Oferirea de servicii sociale în domeniul prevenirii i combaterii violen ei domestice: consiliere 
psihologic , juridic  i asisten  social . 
- Programe de informare la nivelul sectorului 4, asupra fenomenului violen ei în familie (pliante, 
afi e, flutura i). 
- L rgirea re elei de colabor ri , atât institu iile de stat cât i O.N.G.-uri, ce activeaz  în domeniul 
prevenirii i combaterii fenomenului violen ei în familie. 
 reconcilierea vie ii de familie cu cea profesional ; 

Ac iunile au fost sus inute de Bugetul Local i au fost realizate în propor ie de 90%. 
 m suri Programe /proiecte ce vizeaz : 

- cre terea calit ii vie ii copilului în mediile defavorizate i respectarea standardelor minime 
de calitate în toate serviciile special acordate copilului în dificultate 

- dezvoltarea i diversificarea activit ilor educa ionale, recreative, de socializare, a copiilor 
din eviden a Direc iei de Protec ie a Copilului 

- programe de dezvoltare a abilit ilor sociale a copiilor şi programe de îmbun t ire a 
abilit ilor parentale şi sociale ale p rin ilor din eviden a Direc iei de Protec ia Copilului 

-  identificarea de noi modalit i de integrare socio-profesional  a tinerilor din eviden a Direc iei 
de Protec ie a Copilului 
- intensficarea activit ilor de prevenire a abandonului şcolar 
- formarea şi perfec ionarea personalului 

Realizat 100% 
 derularea proiectului „Citeşte, fii altfel” în parteneriat cu BIBLIOTECA 

METROPOLITAN  Bucureşti pentru a contribui la o mai bun  preg tire educa ional  a 
copiilor institu ionaliza i 

 ASOCIA IA “NOI ORIZONTURI –FAMILIA” parteneriat ce are ca scop sprijinirea 
copiilor afla i în sistemul de protec ie ai institu iei noastre şi copiii din comunitate cu 
situa ie social  defavorizat , sunt ajuta i în vederea corect rii deficien elor de vedere,. În 
aceast  perioad , copii au beneficiat de consulta ii şi au primit ochelari din partea Asocia iei 
“Noi Orizonturi”. 

 Colaborare cu Asocia ia Cultural  pentru Teatru şi Origami din România (A.C.T.O.R) ce 
are ca obiect desf urarea de ac iuni de anima ie socio- educative i artistice. Grup int  
copiii din centrele subordonate. Reprezentan ii ACTOR i voluntarii lor au interpretat 
diferite piese de teatru i au organizat ateliere de lucru. 

 FACULTATEA DE SOCIOLOGIE I ASISTEN  SOCIAL  –UNIVERSITATEA DIN 
BUCUREŞTI, SPECIALIZAREA ASISTEN  SOCIAL  ce are ca obiect: Colaborarea 
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p r ilor în vederea efectu rii unui stagiu de practic  în domeniul asisten ei sociale de c tre 
studen ii; colaborarea p r ilor în vederea dezvolt rii de programe/ proiecte de specialitate în 
domeniul asisten ei sociale. 

 FUNDA IA HOSPICE “CASA SPERAN EI”  ce are ca obiect: Furnizarea de servicii 
de îngrijire paliativ  c tre persoanele (adul i, tineri şi copii) afectate de boli incurabile 
în stadii avansate de boal  şi terminale, aflate în eviden a D.G.A.S.P.C. sector 4.  

 ACORD DE PARTENERIAT cu  ASOCIA IA YOUNG INITIATIVE, având în principal 
ca obiect, derularea  Proiectului ,,Pun i c tre cunoa tere”, care va consta în desf şurarea de 
activit i socio-educa ionale şi dezvoltarea abilit ilor cognitive, creative i digitale, având 
ca beneficiari copii din centrele subordonate institu iei noastre. 

 PARTENERIAT CU BIBLIOTECA METROPOLITAN  BUCUREŞTI –FILIALA 
OTILIA CAZIMIR, având ca obiect parteneriatul dintre cele dou  institu ii, care va 
contribui la o mai bun  preg tire educa ional , prin accesul la colec iile bibliotecii, la 
oferirea de suporturi de comunicare pentru elevi, la organizarea de expozi ii de desene şi 
alte întâlniri cu scop educa ional, socializarea  grupurilor de copii. Beneficiarii direc i, vor fi 
copiii institu ionaliza i din cadrul centrelor aflate în subordinea Direc iei Generale de 
Asisten  Social  şi Protec ia Copilului sector 4 ,care vor beneficia de înscrierea la 
bibliotec  şi vor putea participa la spectacolele Teatrului de P puşi “Licurici”, precum şi la 
toate evenimentele organizate în şi de bibliotec  în mod gratuit. 

 ACTIV ORTOPEDIC SRL care ne-a sprijinit de la semnarea acordului i pân  în prezent la 
ob inerea cu titlu gratuit pentru toate solicit rile noastre a diferitelor dispozitive medicale. 

 ASOCIA IA ACUMA – Proiect “ Jocuri f r  frontiere”.  
 Obiectivul fiind colaborarea între cele dou  p r i, în vederea implement rii proiectului 

Jocuri f r  frontiere, proiect ce va consta în acordarea de activit i gratuite de educa ie 
informal , de socializare i ludice de c tre Asocia ia Acuma în beneficiul copiilor afla i în 
eviden ele D.G.A.S.P.C sector  4. 

 ASOCIA IA CAMPIONII VIE II 
 Obiectul conven iei îl constituie colaborarea p r ilor în vederea desf şur rii unor proiecte 

ini iate de Asocia ia “Campionii Vie ii” având suportul D.G.A.S.P.C . Sector 4,  ce constau 
în identificarea şi direc ionarea resurselor financiare necesare func ion rii cabinetului 
stomatologic  ce se afl  în incinta Centrului “Harap Alb” şi deserveste copiii din sistemul de 
protec ie al D.G.A.S.P.C. Sector 4 Bucure ti, cât şi cei din comunitate cu o situa ie 
defavorizat  social. 

  Facilitarea particip rii copiilor la activit i culturale; 
  Sprijin în rezolvarea problemelor materiale pentru copiii ce provin din familii cu probleme  

sociale; 
  Excursii educative; 
 Activit i sportive; 

Sprijinirea copiilor dota i afla i în sistemul de protec ie şi copiii din comunitate cu o situa ie 
defavorizat  social, cu scopul prevenirii abandonului. 

  ASOCIA IA EDU INVEST 
 Obiectul conven iei îl constituie colaborarea p r ilor în vederea desf şur rii educ rii copiilor 

i adolescen ilor privind integrarea în societate a lor cât i a persoanelor adulte aflate în 
eviden ele D.G.A.S.P.C. Sector 4. 

 În urma unor solicit ri adresate de serviciile de specialitate ale Direc iei pentru Protec ia 
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Copilului,  prin care se solicit  suport în identificarea unor sponsori, în vederea 
achizi ion rii diferitelor produse care s  vin  în ajutorul copiilor cu nevoi speciale, serviciul 
nostru a facut demersuri în acest sens, identific nd persoane, institu ii sau firme, cu sprijinul 
c rora am putut veni în sprijinul i sus inerea acestor copii i familiilor lor.  

 Derularea proiectului din programul „Nu sunt singuri” în parteneriat cu Biblioteca 
Metropolitan  Bucure ti care se adreseaz  persoanelor vârstnice asistate în Centrul de 
Îngrijire i Asisten  nr.1 sector 4. 

 Desf urarea împreun  cu un O.N.G. a unor actiuni care sa duca la prevenirea consumului 
substantelor de risc 

Organizarea de tabere şi excursii pentru copiii din centrele subordonate institu iei noastre. 
   Realizat 100% 
    Ac iunile au fost realizate din  Bugetul local i 
 Sponsoriz ri. 
 Creşterea responsabilit ii comunit ilor locale în domeniul protec iei drepturilor copilului: 
 - campanie de informare a comunit ii locale cu privire la atribu iile şi serviciile Direc iei 

pentru Protec ia Copilului 
 - campanie de informare asupra efectelor negative asupra abuzului, neglij rii, exploat rii 

copiilor 
 - campanie de sensibilizare a comunit ii locale fa  de copii cu dizabilit i 

Realizat 100% 
 implicarea autorit ilor administra iei publice locale în rezolvarea problemelor privind 

protec ia familiei şi copilului; 
 - organizarea de întâlniri interinstitu ionale în vederea îmbun t irii comunic rii i colabor rii 

între institu iile cu atribu ii în domeniul protec iei copilului; 
 - schimburi de experien  între serviciile/centrele altor DGASPC-uri cu atribu ii în domeniul 

protec iei copilului; 
Realizat 100% 

 sprijinirea dezvolt rii re elei de servicii profesionalizate de îngrijire a copiilor la domiciliu; 
 - formarea şi perfec ionarea asisten ilor maternali profesionişti; 
 - dezvoltarea şi diversificarea activit ilor educa ionale recreative şi de socializare a copiilor 

îngriji i la domiciliu 
Realizat 100% 

 stimularea parteneriatelor cu societatea civil  pentru dezvoltarea activit ii de prestare a 
serviciilor sociale din domeniul protec iei drepturilor copilului; 

 - reînnoirea parteneriatelor cu ONG-uri din domeniul protec iei drepturilor copilului; 
 - creşterea num rului de parteneriate cu ONG-urile din domeniul protec iei drepturilor 

copilului; 
Realizat 100% 

 reducerea num rului de copii plasa i în institu ii publice sau private prin reintegrarea lor în 
familia natural  şi sprijinirea familiei extinse ca alternativ . 

creşterea num rului de creşe şi includerea acestora în nomenclatorul serviciilor sociale, 
precum şi încurajarea înfiin rii de creşe de c tre structurile societ ii civile; 
Protec ia persoanelor vârstnice 

 M suri, programe/proiecte ce vizeaz : 
 dezvoltarea sistemului de consiliere juridic  gratuit , precum şi a serviciilor de îngrijire a 
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persoanelor vârstnice; 
 M suri, programe/proiecte ce vizeaz : 
 dezvoltarea sistemului de consiliere juridic  gratuit , precum şi a serviciilor de îngrijire a 

persoanelor vârstnice. 
 dezvoltarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu 

transformarea unit ilor medico-sociale în centre pentru îngrijirea de lung  durat  a 
persoanelor vârstnice dependente; 

 sus inerea particip rii active a societ ii civile la furnizarea serviciilor sociale şi stimularea 
voluntariatului. 

 Programul “Banca de Alimente”, coordonat de catre Societatea Na ional  de Cruce Roşie 
România – Filiala Sector 4 în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. S4. Acesta presupune colectarea 
de alimente neperisabile  prin dona ii/sponsoriz ri, stocarea şi distribuirea acestora c tre 
persoanele/familiile cu nevoi  speciale, cu venituri mici, care domiciliaz  în sectorul 4 şi 
sunt în eviden ele D.G.A.S.P.C. S4. 

 Proiectul “Şi Eu Merit o Şans ” în parteneriat cu Funda ia Estuar, prin care un num r de 200  
adul i cu diverse probleme de s n tate mintal , care au beneficiat de servicii integrate la 
domiciliu. 

 Organizarea de evenimente cu ocazia Sfintelor S rb tori de Paşte şi de Cr ciun. Vor fi 
distribuite pachete cu alimente persoanelor vârstnice aflate în eviden ele insitu iei noastre. 

 Parteneriate cu ONG-uri. 
 Sus inerea particip rii active a societ ii civile la furnizarea serviciilor sociale şi stimularea 

voluntariatului; 
Realizat 100% 
Protec ia familiei 

 M suri, programe, proiecte ce vizeaz : 
 îmbun t irea criteriilor şi formelor de acordare a venitului minim garantat.  
  implementarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 

Realizat 100% 
 ra ionalizarea diferitelor tipuri de asisten  social  acordate atât familiilor, cât şi persoanelor 

fizice. 
 acordarea de ajutoare financiare persoanelor aflate în situa ii de urgen . 
 acordarea de ajutoare conf. OUG 5/2003 privind înc lzirea locuin ei .                   
 internarea în centre reziden iale a persoanelor vârstnice cu dizabilit i. 
 asigurarea resurselor financiare pentru reinser ia social  a tinerilor care p r sesc sistemul de 

protec ie .                                               
 plata ajutorului în caz de deces. 

Realizat 100% 
 

Prim ria sectorului 5 
În anul 2015, în domeniul asisten ei sociale i protec iei familiei au fost derulate i 

continuate ac iuni din anul 2014 care au avut ca obiectiv îmbun t irea situa iei persoanelor 
singure/familiilor care dispuneau de venituri reduse sau care se aflau în situa ii deosebite, prin 
acordarea de ajutoare financiare i materiale în temeiul legii, ac iuni care vor continua i pe 
parcursul anului 2016. De asemenea, în perioada  sezonului rece, persoanele/familiile cu venituri 
reduse au beneficiat de ajutorul pentru înc lzirea locuin ei (de la bugetul local i/sau bugetul  de 
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stat), în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Protec ia familiei i a persoanelor aflate în 
dificultate, inclusiv a celor cu dizabilit i, a fost asigurat  prin acordarea de presta ii sociale, servicii 
i interven ii tuturor beneficiarilor de asisten  social , în condi iile legii, în vederea combaterii 

discrimin rii, violen ei, abandonului, abuzului i neglij rii, servicii sociale, prin fonduri alocate de 
la bugetul local sau de la bugetul de stat.  În anul 2016 se va urm ri îmbun t irea criteriilor i 
formelor de acordare a ajutoarelor sociale, în conformitate cu legisla ia în vigoare.  În ceea ce 
prive te domeniul protec iei copilului, ca urmare a continu rii restructur rii centrelor reziden iale 
de tip vechi i a consolid rii ansamblurilor reziden iale de tip familial, institu ia noastr  a sprijinit 
copiii/tinerii care au beneficiat de m sura de protec ie. Astfel, copiii/tinerii care au beneficiat de 
m sura de protec ie i care au putut fi reintegra i în familie sau sprijini i prin diverse programe, au 
p r sit sistemul de protec ie, iar cei la care nu a fost posibil  reintegrarea, au fost muta i în 
apartamente din cadrul ansamblurilor reziden iale de tip familial.  Din anul 2014 func ioneaz  
Centrul de Informare, Consiliere i Sprijin pentru Persoane (p rin i i copii) aflate în dificultate, ca 
urmare a semn rii unei conven ii de colaborare între institu ia noastr  i Funda ia World Vision 
Romania, având ca scop furnizarea de servicii sociale de informare, consiliere i sprijin pentru 
copiii i p rin ii afla i în dificultate, pentru a face fa  dificult ilor economice i psiho-sociale care 
afecteaz  rela iile familiale, pentru dezvoltarea competen elor parentale, prevenirea separ rii 
copilului de familia sa, dezvoltarea abilita ilor de via  independent , orientare voca ional  i 
educa ie antreprenorial  pentru copiii vulnerabili din comunitatea sectorului 5. Pentru copiii 
proveni i din familii cu situa ie material  precar , au fost acordate presta ii financiare excep ionale, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor 
copilului, evitându-se astfel abandonul colar sau institu ional. A fost urm rit obiectivul privind 
asigurarea condi iilor de cre tere, îngrijire i educare pentru copiii separa i temporar sau definitiv de 
p rin i, precum i obiectivul privind prevenirea abandonului colar i institu ional. La nivelul 
institu iei, s-a continuat derularea programelor de prevenire a abandonului colar, prin asigurarea de 
la bugetul local a fondurilor necesare desf ur rii activit ilor specifice în cele patru centre de zi 
aflate în subordinea Direc iei Generale de Asisten  Social  i Protec ia Copilului Sector 5, program 
derulat în colaborare cu Federa ia Interna ional  a Comunit ilor Educative din Romania. De 
asemenea, Direc ia General  de Asisten  Social  i Protec ia Copilului Sector 5 i Federa ia 
Interna ional  a Comunit ilor Educative din Romania au încheiat conven ia având ca obiectiv 
prevenirea abandonului i institu ionalizarea copiilor, prin furnizarea pe timpul zilei de servicii 
sociale constând în îngrijire, educa ie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de 
via  independent , orientare colar  i profesional  pentru copiii afla i în situa ie de risc care 
domiciliaz  pe raza sectorului 5 i sunt înscri i la coala Gimnazial  George C linescu, precum i 
de servicii sociale de sprijin, consiliere, educare pentru p rin ii sau reprezentan ii legali ai unor 
asemenea copii, în cadrul Centrului de Zi George C linescu. Ca urmare a parteneriatului de 
colaborare dintre Direc ia General  de Asisten  Social  i Protec ia Copilului Sector 5, coala 
Gimnazial  Nr.135, Sec ia 24 Poli ie, Prim ria Sectorului 5 i Asocia ia P rin ilor colii 
Gimnaziale Nr.135, s-a urm rit îmbun t irea climatului de siguran  public  în unitatea de 
înv mânt men ionat , pentru prevenirea i reducerea actelor de violen . Funda ia Ovidiu Rom, în 
colaborare cu Direc ia General  de Asisten  Social  i Protec ia Copilului Sector 5, a urm rit 
asigurarea integr rii colare a copiilor romi, în cadrul proiectului Fiecare copil în coal , acest 
demers realizându-se  print-un set de m suri integrate socio-educative pentru cre terea nivelului 
educa ional al copiilor romi, prevenindu-se astfel abandonul colar. Institu iile de înv mânt 
participante la acest proiect au fost: coala Gimnazial  Petrache Poenaru, Gr dini a Nr. 53, 
Gr dini a Nr. 54, respectiv Gr dini a Nr. 244. În anul 2015 au fost continuate sau încheiate 
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parteneriate cu asocia ii care au avut ca obiectiv îmbun t irea anselor de acces pe pia a muncii 
pentru tinerii institu ionaliza i. 

Pe parcursul anului 2015 au beneficiat de servicii sociale persoane vârstnice aflate în situa ie 
de risc. Astfel, au fost institu ionalizate persoanele aflate în nevoie în cadrul centrului Ansamblului 
Social-Cre tin M gurele, iar persoanele adulte f r  ad post aflate în eviden a institu iei sunt 
beneficiare de servicii sociale. De asemenea, Funda ia Crucea Alb-Galben  i Funda ia Agape au 
furnizat servicii de asisten  socio-medical  pentru persoane vârstnice aflate în eviden a institu iei 
noastre. Pentru persoanele cu dizabilit i au fost acordate drepturile b ne ti i celelalte facilit i 
cuvenite conform prevederilor Legii Nr. 448/2006 privind protec ia i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, unui num r de peste 10.275 persoane cu dizabilit i. Protocolul încheiat 
între Direc ia General  de Asisten  Social  i Protec ia Copilului Sector 5 i Asocia ia Aura 2010 
Br ila a avut drept obiect colaborarea în vederea oferirii serviciilor de g zduire, îngrijire, 
supraveghere, asisten  medical , recuperare, suport i consiliere, acordate persoanelor cu handicap 
care necesit  îngrijire specializat  sau se afl  în imposibilitatea de a- i asigura nevoile socio-
medicale. 
          În ceea ce prive te integrarea familiilor rome în comunitate, obiectivul a fost urm rit pe tot 
parcursul anului 2015, ca i în anii preceden i. La nivelul comunit ilor din sectorul 5, au fost 
promovate politici de dezvoltare local , care au vizat asigurarea accesului grupurilor vulnerabile la 
bunuri i servicii publice la acela i nivel cu popula ia majoritar  i crearea de oportunit i de 
integrare social  pentru grupurile vulnerabile.De asemenea, a fost urm rit obiectivul privind 
dezvoltarea serviciilor sociale de suport pentru membrii grupurilor vulnerabile, astfel încât ace tia 
s  se poat  integra i men ine pe pia a muncii. 
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Generalit i  
În programul de guvernare se urm reşte:  
- Restabilirea rolului institu iei dialogului social de component  fundamental  a statului de drept şi 
a democra iei 
 - Restabilirea leg turilor cu componentele societ ii pentru a reconsolida leg turile de încredere 
dintre guvernan i şi guverna i 
 - Reluarea la nivel institu ional a dialogului social, prin implicarea partenerilor sociali (sindicate, 
patronate, ONG-uri) în actul decizional. Reluarea discu iilor privind aducerea de îmbun t iri 
legislative pe urm toarele domenii: sindicate, contracte colective de munc , conflicte de munc , 
patronate, func ionari publici, inspec ia muncii, codul muncii, societ i comerciale ş.a.m.d. 
 

Prim ria Municipiului Bucureşti 
Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 

2015 pentru realizarea obiectivului "Reluarea la nivel institu ional a dialogului social, prin 
implicarea partenerilor sociali (sindicate, patronate, ONG-uri) în actul decizional" cuprins în 
programul de guvernare. 
— prin Direc ia Implementare Politici publice 
 A asigurat secretariatul Comisiei de Dialog Social a Municipiului Bucureşti. 
 A organizat şedin e de informare şi consultare cu societatea civil  pe diverse teme de interes 
major.  
— prin direc iile de specialitate a organizat consult ri, grupuri de lucru cu reprezentan i ai 
societ ii civile pentru g sirea de solu ii specifice problemelor cu care se confrunt  cet enii. 
— prin Direc ia Sisteme Informatice şi direc iile de specialitate  
 Posteaz  pe site-ul institu iei propunerile de proiecte de dezvoltare şi proiectul de buget în 
vederea dezbaterii publice. 
 

Prim ria sectorului 2 
Poli ia Local  Sector 2 a continuat promovarea dialogului şi coeziunii sociale prin implicarea ca 

factor de echilibru în contracararea efectelor negative ce apar în sector, prin încurajarea particip rii 
active a cet enilor i  tinerilor la via a comunit ii şi la solu ionarea problemelor cu care se 
confrunt ,  prin ini ierea unor ac iuni cu implicarea acestora. În acest sens s-au urm rit dezvoltarea 
unor programe comunitare de promovare a voluntariatului în prevenirea criminalit ii, protec ia 
mediului, dar şi continuarea derul rii proiectelor „Poli isti locali voluntar – viitorul siguran ei în 
şcoli” şi „Poli ist pentru o zi”. 

Pe parcursul anului 2015  am  organizat, planificat, coordonat  i gestionat un num r  de 18 
campanii   de informare i 7 proiecte, ini iate de Poli ia Local  Sector 2 sau în parteneriat cu  
organiza ii publice, private sau organiza ii non-profit: 

 Am organizat, planificat i coordonat  proiectul „ Poli i ti locali voluntari – viitorul 
siguran ei în coli”, desf urat în  21  institu ii de înv mânt (licee, colegii, grupuri 
colare) de pe raza sectorului 2. În cadrul proiectului au fost desf urate urm toarele 

activit i: prezentare proiect, prezentare lege voluntariat, training de pregatire a voluntarilor – 
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asigurare suport, completare documente impuse prin lege, eliberare legitima ii, campanii de 
informare, activit i de prevenire, particapare la evenimente cultural – sportive i istorice. 
Am înscris în program un num r de 37 voluntari. 

 Am organizat, planificat i coordonat  proiectul  „Politist pentru o zi” , desf urat în  21  
institu ii de înv mânt (licee, colegii, grupuri colare) de pe raza sectorului 2.  La 
activit i au participat 100  de elevi sub coordonarea cadrelor didactice i a BRPA.  
Activit ile desf urate de elevi au vizat:  participarea la instructajul agen ilor la intrarea în 
tur ; participarea la  misiuni de ordine public  planificate; participarea la interven ii pentru 
eliberarea locurilor de parcare; participarea la interven ii pentru restabilirea ordinii publice. 

 Campanie de informare a popula iei privind activitatea Poli iei Locale Sector 2 conform 
Legii 155/2010 si a HG nr. 1332/2010, cu ocazia desf ur rii sondajelor de opinie, 
activit ilor, ac iunilor i evenimentelor  organizate de institu ie prin distribuirea de afi e, 
pliante i fly-ere.  

 Campanie  na ional   de  prevenire  a  consumului  de tutun pentru marcarea Zilei 
mondiale f r  tutun - privind prevenirea consumului de tutun  a elevilor din unit ile de 
înv mânt ; 

 Campania  pentru marcarea  Zilei  interna ionale de lupt  împotriva traficului şi 
consumului  ilicit  de drogurI - privind prevenirea consumului de droguri  a elevilor din 
unit ile de înv mânt ; 

 S pt mâna na ional  a voluntariatului  – implicarea elevilor/cet enilor în activit i de 
voluntariat; 

 Campania „prea rebel s  fii  condus!” – privind prevenirea consumului de droguri  a 
elevilor din unit ile de înv mânt ; 

 Campanii de informare în parteneriat cu Agen ia Na ional  Antidrog privind prevenirea 
consumului de droguri în coli, educatie civic  i juridic  a elevilor din unit ile de 
înv mânt ; 

 Campanii de informare în parteneriat cu Directia General  de Poli ie a Municipiului 
Bucure ti  privind prevenirea violen ei în coli, educatie civic  i juridic  a elevilor din 
unit ile de înv mânt ; 

 Campanie de informare cu privire la obligatiile legale pe care le au detinatorii/posesorii de 
animale de companie la mai multe ansamblurile de locuinte sector. 

 Campanie de informare cu privire la obligatiile cetatenilor cu privire la depozitarea si 
preluarea deseurilor voluminoase; 

 Organizare, planificare i coordonare  „S pt mâna coala altfel”, în parteneriat cu 
Inspectoratul colar Sector 2, cu participarea a 300 de elevi, pentru care a fost organizat un 
tur al institu iei, prezentarea activit ii institu iei i a Serviciilor de Monitorizare, ore de 
educa ie civic  rutier . 

  Campanie de prevenire a  tâlh riilor, în el ciunilor prin telefon  i a furturilor din 
locuin e, în randul Asocia iilor de proprietari în parteneriat cu DGPMB i Poli ia Sector 2. 

 Campanie de informare - prevenire i combatere a faptelor antisociale  în centru i în 
proximitatea acestora ( persoane asistate în centru care sufer  de afec iuni mentale  severe 
i profunde), în baza protocolului încheiat cu Asocia ia Prietenia; 

 Campanie de educa ie civic  rutier  – în unit ile de înv mânt pre colar i colar din 
Sectorul 2; 
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 Campanie de informare i prevenire „O zi f r  accidente rutiere în România”, în calitate 
de partener al Asocia iei Victimelor Accidentelor de Circula ie, Federa ia Român  a 
Fo tilor De inuti Politici i Lupt tori Anticomuni ti i coala Gimnazial  nr. 51. 

 Participare eveniment organizat de Prim ria Sector 2 la Teatrul National „Gala Premiilor 
de excelen ”. 

 Participare activit i Proiect „Inovare social  pentru integrarea durabil  a femeilor pe 
pia a muncii” desf urat în parteneriat cu  Centrul Parteneriat pentru Egalitate. 

 Participare Proiect „ Biblioteca Vie” desfa urat la Centrul Parteneriat pentru Egalitate                  
( redactare, elaborare material, prezentare carier  poli ist). 

 Participare Proiect „Un viitor  mai  sigur-  îmbun t irea calit ii  serviciilor sociale i de 
baz  pentru copii i tinerii institu ionaliza i”- desf urat în parteneriat cu  Asocia ia 
Fluens – având ca beneficiari copii din patru Centre de plasamente din Sectorul 1. 

 Proiect de prevenire a violen ei în rândul minorilor sub control judiciar – în parteneriat 
cu DGASPC Sector 2 – având ca beneficiarii minorii din Centrul de Primiri Urgen e 
Cire arii. 

BRPA a participat, pe parcursul întregului an,  la  ac iuni derulate de Poli ia Local  Sector 2,  
Prim ria Sector 2 i/sau în colaborare cu alte institu ii de ordine public   – manifest ri cultural-
sportive, religioase. 

În vederea îmbun t irii Sistemului de Management al Calit ii şi pentru a atinge un nivel 
sus inut de excelen  în toate aspectele performan ei, în vederea implement rii modelului de 
excelen  EFQM, Biroului Rela ii Publice şi Arhiv  din cadrul  Poli iei Locale Sector 2, a realizat 
un sondaj de opinie, prin completarea ”Chestionarului pentru evaluarea gradului de satisfac ie al 
cet eanului fa  de activitatea Poli iei Locale Sector 2” 

În vederea implement rii Strategiei Na ionale Anticorup ie, Biroul Rela ii Publice şi Arhiv  
a realizat un sondaj de opinie, prin completarea ”Chestionarului privind percep ia personalului 
Poli iei Locale Sector 2 fa  de fenomenul de corup ie” i a derulat dou  campanii de informare i 
con tientizare privind fenomenul corup iei i integrit ii în rândul personalului propriu i al 
cet enilor care vin în contact cu Poli ia Local  Sector 2 – au fost distribuite 15 afi e i  650 de 
pliante. 

Toate aceste ac iuni şi proiecte derulate, încheierea şi dezvoltarea parteneriatelor cu şcoli generale, licee, 
asocia ii profesionale, alte organiza ii nonguvernamentale, pe probleme de salubrizare a teritoriului şi 
protec ie a mediului înconjur tor, perfec ionarea comunic rii cu societatea civil  în scopul  accept rii, 
în elegerii şi ob inerii sprijinului comunit ii în executarea misiunilor, realizarea unui flux informa ional  
eficient între Poli ia Local   a Sectorului 2 şi partenerii sociali cu care exist  rela ii  de cooperare, au dus la 
realizarea tuturor obiectivelor stabilite pentru anul 2015. 

Am realizat un dialog eficient cu Asocia iile de proprietari, Liga Habitat, Grupul 
Consilierilor Ob te ti i ONG-uri, prin implicarea acestora în campanii de informare i programe 
comunitare. 
Buget – local, parteneri 
Stadiu – realizat 

Prim ria sectorului 5 
Pentru reliefarea obiectivelor capitolului Dialog social, Prim ria Sectorului 5 a creat o re ea de 

colaborare, în vederea ini ierii i sprijinirii unor proiecte de dezvoltare a comunit ilor 
dezavantajate sau aflate în situa ie de risc, de pe raza Sectorului 5, încurajând împ rt irea i 
diseminarea informa iilor care reflect  experien a fiec rei organiza ii, colabor rile deschise i 
benefice dintre ONG-uri i comunitate, precum i îmbun t irea gradului de cunoa tere i în elegere 
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a activit ilor ONG-urilor. În egal  m sur , Prim ria Sectorului 5 a fost un partener de dialog i, în 
acela i timp, a asigurat un mediu de comunicare i de asistenta mutual , sprijinind proiecte din 
domeniul asisten ei i protec iei sociale, educa iei, s n t ii i dezvolt rii comunitare, ini iate de 
organiza iile neguvernamentale.  
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Generalit i  

Sistemul nostru de îngrijire a s n t ii, cu institu iile sale şi profesioniştii din s n tate, aşaz  
pacientul în centrul preocup rilor sale. Conceptul social pe care se fundamenteaz  sistemul s n tate 
este bazat pe principiile de acces universal la asisten  medical  de calitate şi, prin urmare, 
presupune aplicarea principiului solidarit ii în finan are. Una dintre principalele sarcini pentru 
Guvern va fi identificarea şi sistematizarea direc iilor optime de ac iune pentru implementarea 
m surilor de reform  în cadrul unui proces legislativ amplu, care s  permit  satisfacerea aştept rilor 
popula iei, dar şi al mediului politic. Trebuie redat  cet enilor încrederea în sistemul de s n tate, 
prin accesul civilizat la serviciile medicale de care au nevoie, precum şi redarea demnit ii 
personalului medical. 
Institu ii cu atribu ii în domeniul s n t ii sunt : 

Direc ia de S n tate Public  a Municipiului Bucureşti 
Autoritatea Na ional  pentru Protec ia Consumatorilor Comisariatul Regional pentru Protec ia 

Consumatorilor Regiunea Bucureşti  Ilfov 
Direc ia Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor Bucureşti 
Autorit ile publice locale 

Direc ia de S n tate Public  a Municipiului Bucureşti 
A.  Domeniul de activitate – prezentare generala 
       Directia de Sanatate Publica Bucuresti functioneaza in baza Ordinului M.S. nr. 1078 din 
27.07.2010, publicat in Monitorul Oficial partea I nr. 550 din 05.08.2010 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare si a structura organizatorica a directiilor de sanatate 
publica judetene si a Municipiului Bucuresti. 
       Directia de Sanatate Publica este o institutie publica cu personalitate juridica care isi 
desfasoara activitatea pe teritoriul Municipiului Bucuresti in scopul realizarii politicilor si 
programelor nationale de sanatate publica, a activitatii de medicina preventiva si a inspectiei 
sanitare de stat, a monitorizarii starii de sanatate si a organizarii statisticii de sanatate, precum si a 
planificarii si derularii investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate. 
       Pentru punerea in aplicare a politicii de sanatate publica la nivel local DSPMB are o serie de 
activitati, mentionate in Capitolul I din Regulamentul de organizare si functionare astfel:  
 reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivel local, care realizeaza politicile si 
programele nationale de sanatate, elaboreaza programe locale, organizeaza structurile sanitare, 
evidentele statistice pe probleme de sanatate, precum si de planificare si derulare a investitiilor 
finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.  
 evalueaza, coordoneaza si monitorizeaza modul de asigurare a asistentei medicale curative 
si profilactice din unitatile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unitatile sanitare din 
subordinea Ministerului Sanatatii, luand masuri pentru asigurarea accesului la asistenta medicala a 
oricarei persoane din raza judetului.  
 prin serviciile de supraveghere medicala, coordoneaza, organizeaza, evalueaza si participa la 
realizarea programelor nationale de sanatate ce se deruleaza in teritoriul arondat si exercita atributii 
specifice de control in sanatatea publica, in domeniile de competenta, prin personalul imputernicit 
de Ministerul Sanatatii.  
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 in colaborare cu autoritatile locale, cu institutii de invatamant si organizatii guvernamentale 
si nonguvernamentale, organizeaza activitati in domeniul medical al sanatatii publice.  
 coordoneaza serviciile de asistenta medicala din teritoriu, organizeaza, coordoneaza si 
participa la asistenta medicala in caz de calamitati, epidemii, catastrofe si alte situatii deosebite, 
organizeaza, coordoneaza si raspund de pregatirea retelei sanitare pentru aparare, sub coordonarea 
Ministerului Sanatatii.  
 participa la coordonarea acordarii primului ajutor calificat impreuna cu inspectoratele pentru 
situatii de urgenta si cu alte structuri ale Ministerului Sanatatii.  
 organizeaza culegerea si prelucrarea datelor statistice de la toti furnizorii de servicii 
medicale, indiferent de forma de organizare, intocmesc si transmit rapoarte statistice periodice catre 
institutiile desemnate in acest scop.  
 furnizeaza date statistice catre alte autoritati, la solicitare, cu respectarea confidentialitatii 
datelor personale.  
 avizeaza si supun aprobarii conducerii Ministerului Sanatatii propunerile privind structura 
organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirilor unitatilor sanitare 
din subordinea acestora.  
 desemneaza reprezentanti in consiliul de administrare al spitalelor din subordine, precum si 
din unitatile din subordinea autoritatilor administratiei publice locale.  
 monitorizeaza afisarea pe site-ul spitalelor publice a proiectelor bugetelor de venituri si 
cheltuieli si analizeaza executia bugetelor de venituri si cheltuieli lunare si trimestriale, pe care le 
inainteaza Ministerului Sanatatii, pentru unitatile subordonate.  
 La cererea unor persoane fizice sau juridice, efectueaza, potrivit dispozitiilor legale, servicii 
medicale de sanatate publica, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative in vigoare.  
 
2. DESCRIEREA DOMENIILOR DE COMPETENTA, REALIZARI, PREOCUPARI 
ACTUALE 
A. Supraveghere in sanatate publica 
1. Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica si Control boli transmisibile  
Activitatea personalului compartimentului de supraveghere epidemiologica si control boli 
transmisibile s-a desfasurat in conformitate cu atributiile prevazute in Ord. MS. Nr.1078/2010 si cu 
activitatile prevazute in Ord. MS nr.422/2013 si Ord. MS nr.386/2015, deruland activitati specifice 
din cadrul programelor nationale de sanatate.  
                          Supravegherea morbiditatii prin boli transmisibile 
                         ( Programul Na ional de Supraveghere si Control al  
                                         Bolilor Transmisibile Prioritare- 
                                         Conform Ord. MS nr.386/2015) 
        Obiectiv:  
Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea 
implement rii m surilor de limitare a r spândirii acestora.  
        Supravegherea epidemiologic  a bolilor transmisibile, interven ia în focar şi derularea de 
studii epidemiologice de evaluare a inciden ei şi prevalen ei bolilor infec ioase. 
        Activit i desfasurate : 

1. supravegherea bolilor transmisibile prev zute în reglement rile legale în vigoare 
 prin culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice în conformitate 
cu prevederile Hot rârii nr.589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a 
datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile, ale Ordinului ministrului s n t ii nr. 
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1466/2008 pentru aprobarea circuitului informa ional al fişei unice de raportare a bolilor 
transmisibile şi metodologiile specifice de supraveghere elaborate de CNSCBT; 
       2.supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de s n tate public  local , sub 
coordonarea  structurilor de specialitate din centrele regionale de s n tate public ; 
      3.instituirea şi aplicarea m surilor de prevenire şi control a focarului de boal  transmisibil , 
inclusiv focare de tuberculoza cu mai mult de 3 cazuri: efectuarea anchetei epidemiologice, 
depistarea contac ilor / popula iei la risc, recoltarea probelor biologice, efectuarea tratamentului 
profilactic, conform metodologiilor specifice de supraveghere, notificarea şi raportarea, efectuarea 
dezinfec iei în colaborare cu re eaua de asisten  primar ; 
      4.realizarea activit tilor epidemiologice în situa ii de urgen  provocate de calamit i naturale, 
precum inunda ii, cutremure şi altele asemenea, în colaborare cu re eaua de asisten  medical  
primar  şi de specialitate şi cu administra ia public  local , conform practicilor epidemiologice 
curente; 
      5.desf şurarea ac iunilor speciale de depistare activ  şi prevenire a bolilor transmisibile în 
comunit i la risc, cu colaborarea centrului regional de s n tate public , dup  caz 
      6.încheierea de contracte de prest ri servicii medicale cu medicii de familie şi asigurarea 
decont rii serviciilor medicale de inoculare vaccin: vaccin hepatitic A pediatric, tifoidic, tetanic, 
hepatitic B tip adult pentru contactii cazurilor, în caz de focar sau în situatii de urgent  provocate de 
calamit ti naturale, precum inundatii, cutremure si altele asemenea,  
       7.organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu privire 
la prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile, precum şi cu privire la 
vaccinarea popula iei din grupele expuse la risc;   
      8.achizi ionarea testelor şi reactivilor necesari pentru diagnosticul bolilor transmisibile 
prioritare; 
       9.depistarea, verificarea si raportarea alertelor nationale, participarea la verificarea alertelor 
internationale si asigurarea r spunsului rapid;  
      10.asigurarea/continuarea activit tilor în vederea acredit rii/men inerii acredit rii laboratoarelor 
de microbiologie şi participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a performan elor de laborator 
în materie de supraveghere a bolilor transmisibile;  
      11.asigurarea schimbului de informatii specific si colaborarea interjudetean  în probleme 
epidemiologie;  
      12.organizarea şi participarea la derularea unor activit i antiepidemice solicitate de CNSCBT 
sau dispuse de c tre DGAMSP; 
      13.participarea la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT si/sau CRSP conform 
metodologiilor de derulare a studiilor 
      14.achizitionarea medicamentelor, vaccinurilor, dezinfectantilor, materialelor sanitare, 
echipamentelor de protec ie necesare pentru interven ie în caz de focar/epidemie de boal  
transmisibil  sau situa ii de risc epidemiologic în scopul constituirii si întretinerii  rezervei 
antiepidemice. 
        Rezultate: 
In cursul anului 2015: 
-S-au inregistrat 1056 suspiciuni de boala transmisibila, din care 854  au fost confirmate Cazurile 
confirmate au fost: 130 hepatite virale acute (89 hepatite virala tip A; 41 hepatite virala tip B), 9 
meningita meningococica ; 3 malarie ;2 leptospiroze; 466  scarlatine; 5 tuse convulsiva, 2 febra 
Denga, 1 listerioza; 1 febra butonoasa,1 caz botulism, 5 infectii West Nile  . Toate cazurile au fost 
anchetate . 
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Scarlatinele inregistrate in colectivitatile prescolare au fost anchetate conform metologiei in 
vigoare. 
S-au inregistrat 229 cazuri de gripa confirmate clinic si unele din acestea si serologic. 
-Nu au fost inregistrate situatii de urgenta provocate de  calamitati naturale 
-S-au achizitionat teste si reactivi pentru  laboratorul DSP-MB  
-Au fost verificate 6 cazuri de alerta : 1 caz de botulism, 3 cazuri  de malarie de import,si  2 
persoane venite din tari declarate, unde au fost semnalate cazuri de Ebola. 
-Pentru interventii in caz de situatii de risc epidemiologic, este asiguta rezerva antiepidemica.  
In anul 2015 morbiditatea prin bolile transmisibile raportate a fost de 517,05 cazuri noi la 105 de 
locuitori stabili ai municipiului Bucuresti, adica cu 30,0 %.ooo mai mica decat valoarea (547,96 / 
105) calculata pentru aceeasi perioada din 2014.  
S-au observat cresteri ale morbiditatilor specifice in special la urmatoarele: (a) Scarlatina, angina cu 
SH şi erizipel  (+ 41,2 %.ooo) şi varicela (+ 38,6 %.ooo).  
S-au inregistrat diminuari ale morbiditatii specifice anuale in special prin BDA (- 109,4 %.ooo), – 
vezi tabelul si diagrama urmatoare. 
Tabel – situatia descriptiva a morbiditatii prin boli transmisibile raportate in municipiul Bucuresti in 
anii 2014 si 2015 (cazuri la 105 locuitori stabili) 
 
Denumire  
Boala 

Morbiditate Abatere  
2014-2015 2014 2015 

Scarlatina, angina cu SH grup A, erizipel 39,3 80,6 + 41,2 
Varicela 170,1 208,7 + 38,6 
Gripa 4,8 11.9 + 7,1 
Mononucleoza infectioasa 4,1 7.6 + 3,4 
Febra butonoasa, febra Q si boala Lyme 0,4 0,6 +0,2 
Hepatite acute virale (B, C si alte non-A) 2,2 2,1 + 0,1 
Scabia 0,0 0,0 -   
Rujeola  0,1 0,0 - 0,1 
Parotidita urliana 0,2 0,0 - 0,2 
Pertussis 0,2 0,0 - 0,2 
Boli rare *) 0,9 0,4 - 0,5 
Salmoneloze, TIA, Botulism 5,7 5,0 - 0,7 
Meningite si Encefalite 4,3 1,7 - 2,6 
Hepatita A 11,5 4,7  - 6,8 
BDA , Dizenterie si Holera  302,6 193,2 - 109,4 
TOTAL 547,1 517,1 - 30,0 
*) Leptospiroza, Malarie, Trichineloza, Denga, Listerioza, Rabie, Tetanos. 
 
Din situatia de mai sus lipsesc urmatoarele boli infectioase: infectiile nosocomiale, tuberculoza si 
maladiile transmise sexual. Frecventa acestora este aratata la capitole special dedicate din prezentul 
raport.  
Diagrama – Abateri (2015 vs 2014) in morbiditatea prin bolile transmisibile raportate in municipiul 
Bucuresti.  
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Comentariu: 
 In municipiul Bucuresti, in anul 2015 s-a mentinut statusul de eradicare al poliomielitei şi de 
eliminare pentru urmatoarele boli infectioase prevenibile prin vaccinare sistematica si de masa: 
difterie respiratorie, tetanosul neonatorum sau pediatric si hepatita acuta virala tip B la 
subpopulatia in varsta de < 15 ani. In privinta altor boli prevenibile prin vaccinare  facem 
urmatoarele precizari: 

o Varicela – sub vaccinare selectiva (la recomandarea medicilor de familie) tendinta 
multianuala este de scadere semnificativa, dar protectia indusa de vaccinare este 
insuficienta pentru a  influenta sezonalitatea bolii ;  

o Enterita prin rotavirus continua sa fie cea mai frecventa si severa boala diareica la 
prescolari. 

 
Monotorizarea completitudinii raportarii bolilor transmisibile codificate in sistemul de 
asistenta medicala primara 
 
Compartimentul colecteaza, cu ritm lunar, de la cei peste 1000 de medici de familie autorizati sa 
functioneze in Bucuresti, cazurile noi de imbolnavire prin boli transmisibile nespitalizate.  
In anul 2015 ponderea (%) medie lunara a medicilor de familie care au raportat a fost de 54,9 %, cu 
amplitudine care a variat intre 58,8 % (iulie) si 50,6 % (septembrie) – vezi diagrama urmatoare 
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Diagrama – rata raportarilor lunare a cazurilor noi de boli transmisibile de catre medicii de familie 
din municipiul Bucuresti in anul 2015  

  
 
Coordonarea activitatii de imunoprofilaxie 
                                         (Programul Na ional de Vaccinare 
                                          - Conform Ord. MS nr.386/2015) 

       Obiectiv: 
            Protejarea s n t ii popula iei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin 
vaccinarea: 

1. la varstele populatiei prevazute in Calendarul National de Vaccinare 
2. grupelor populationale la risc 

1. Vaccinarea populatiei la varstele prevazute in Calendarul national de vaccinare 
Activitati desfasurate: 

            1.preluarea şi, dup  caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central; 
            2.depozitarea, distribuirea şi, dupa caz, transportul vaccinurilor c tre furnizorii de servicii 
medicale; 

3.supervizarea realizarii catagrafiilor, estimarea cantit ilor de vaccinuri necesare  
şi utilizarea eficient  a vaccinurilor solicitate şi repartizate; 

4.centralizarea la nivel jude ean a necesarului de vaccinuri pe vârste pentru fiecare 
tip de vaccin şi transmiterea acestuia la CNSCBT; 

5.asigurarea instruirii personalului medical vaccinator şi a mediatorilor sanitari,  
trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare şi raportare a vaccin rilor; 

6.verificarea  condi iilor de p strare a vaccinurilor, modului de administrare a  
acestora în condi ii de siguran  maxim  la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare 
şi raportare a vaccin rilor; 

7.identificarea comunit ilor cu acoperire vaccinal  suboptimal , dispunerea şi  
organizarea campaniilor suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restan ierilor, prin 
intermediul medicilor de familie şi cu sprijinul asisten ilor comunitari şi al mediatorilor sanitari; 
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8.asigurarea func ionarii sistemului de supraveghere a reac iilor adverse postvaccinale 
indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate; 
9.verificarea şi validrea înregistrarii corecte şi complete a vaccin rilor în RENV; 

          10.estimarea acoperirii vaccinale pe baza metodologiei unice si raportarea datelor la 
CNSCBT; 
          11.participarea la sesiuni de instruire organizate de CNSCBT si/sau structurile de specialitate 
de la nivel regional; 
          12.asigurarea mentenantei si metrologizarii spatiilor frigorifice de pastrare a vaccinurilor la 
nivel judetean si in Municipiul Bucuresti; 
          13.participarea la studiu de evaluare a lantului de frig, pe baza metodologiei OMS; 
          14.încheierea contractelor cu medicii de familie şi asigurea decontarii vaccinarilor efectuate  
          15.încheierea contractelor cu spitalul in structura caruia functioneaza dispensarul teritorial de 
pneumoftiziologie pentru asigurarea vaccuinului BCG necesar recuperarii la vaccinare, in cazul in 
care DSP decide efectuarea recuperarii la BCG in cadrul acestor dispensare; 
         16.raportarea lunara a consumului si stocurilor de vaccinuri la INSP, detaliat pe fiecare tip de 
vaccin, conform metodologiei elaborate de DGAMSP si ANPS. 

 
           2.  Vaccinarea grupelor populationale la risc  

 Activitati desfasurate: 
    1.preluarea şi, dup  caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central;  
    2.depozitarea, distribuirea si, dupa caz, transportul vaccinurilor catre furnizorii de 

servicii medicale;  
    3.supervizarea realizarii catagrafiilor, estimarea cantit ilor de vaccinuri necesare 

şi utilizarea eficient  a vaccinurilor solicitate şi repartizate; 
   4.centralizarea la nivel jude ean a necesarului de vaccinuri pe varste si, dupa caz, 

grupe la risc, pentru fiecare tip de vaccin şi transmiterea acestuia la CNSCBT; 
   5.asigurarea instruirii personalului medical vaccinator si a mediatorilor sanitari, 

trimestrial si ori de cate ori este nevoie, cu privire la modul de realizare si raportare a vaccinarilor;  
  6.verificarea condi iilor de p strare a vaccinurilor, modului de administrare a 

acestora în condi ii de siguran  maxim  la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare 
şi raportare a vaccin rilor;  

  7.identificarea grupelor populationale la risc, in situatii epidemiologice deosebite 
si/sau in urgente de sanatate publica de importanta de importanta internationala si organizarea de 
campanii suplimentare de vaccinare prin intermediul medicilor de familie si cu sprijinul asistentilor 
comunitari si al mediatorilor sanitari; 

  8.asigurarea func ionarii sistemului de supraveghere a reac iilor adverse 
postvaccinare indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate; 

  9.verificarea şi validarea înregistrarii corecte şi complete a vaccin rilor în 
formularele standard; 

10.încheierea contractelor cu medicii de familie şi asigurea decontarii vaccinarilor 
efectuate in cadrul programului;  

   11.raportarea trimestriala a consumului si stocurilor de vaccinuri la CNSCBT, 
detaliat pe fiecare tip de vaccin, cu exceptia vaccinului gripal pentru care aceste activitati se 
realizeaza saptamanal in sezon, conform metodologiei elaborate de DGAMSP si ANPS. 
 
Rezultate:  
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In anul 2015 au fost realizate verificari lunare privind stocurile, consumul de vaccin, termenele de 
valabilitate si modul de pastrare a vaccinurilor, prin sondaj la medicii de familie si  la toate 
maternitatile. 
In lunile iulie 2015 si noiembrie 2015 au fost efectuate controale la medici de familie, impreuna cu 
inspectori de la biroul control in sanatate publica, constatandu-se deficiente atat in ceea ce privesc 
conditiile igienico sanitare, pastrarea vaccinurilor, modul de colectare a deseurilor infectioase, cat si 
recuperarea deficitara a copiilor restantieri la vaccinare. ( in special  copii de varsta scolara ) 

In anul 2015, in total, in municipiul Bucuresti, in cadrul Programului National de Vaccinare au fost 
administrate un numar de 177494 de doze de vaccin .      
Produse imunobiologice Specificatii Nr. 

Administrari 
Hepatita B In primele 24 de ore 30561 
BCG La 2-7 zile 28544 
DTPa- VPI – Hib- Hep.B   La 2 luni 15777 

La 4 luni 12350 
La 6 luni 3599 
La 11 luni 5879 
La 12 luni(conform ord. MS nr.422/2013) 10464 

DTPa - VPI – Hib La 4 luni(conform ord. MS nr.422/2013) 4104 
ROR La 12 luni, 5 ani,  7 ani  29056 

Elevi clasa I-a (conform ord. MS 
nr.422/2013) 

12209 

VPI La 6 ani si 8 ani,  6809 
dT La14 ani+elevi clasa a-VIII-a (conform 

ord. MS nr.422/2013) 
2949+ 
15193 

 
BCG = Vaccin de tip Calmette - Guerin  
Hep B = Vaccin hepatitic B 
DTPa-VPI-Hib-Hep.B=Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-HaemophilusB-
hepatitic B 
DTPa-VPI–Hib =Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-HaemophilusB 
VPI = vaccin polio inactivat 
ROR = vaccin rujeolic-rubeolic-oreion 
dT = Vaccin diftero-tetanic tip adult 
          De asemenea, au fost administrate 127 doze de vaccine VTA la gravide si 36994 doze de 
vaccine gripal la persoanele la risc, conform recomandarilor OMS. 
          In anul 2015, au fost raportate, la DSP-MB, 9 cazuri de reactii adverse postvaccinale 
indezirabile(7 cazuri la vaccin dT , 1 caz la vaccin hexavalent si 1 caz la vaccin ROR). Cazurile au 
fost investigate si apoi raportate la CNSCBT   
Supravegherea virozelor respiratorii in sezonul rece  
         Compartimentul de supraveghere/control boli transmisibile a participa la monitorizarea si 
controlul gripei sezoniere prin urmatoarele interventii principale dispuse:  

- monitorizarea evenimentelor specific asociate cu transmiterea sustinuta a virusurilor gripale 
in comunitate;    
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- recomandarea de masuri destinate atenuarii impactului social al epidemiei sezoniere de 
gripa.  

Rezultate:  
Raportarea exhaustiva a documentat prezenta constanta a imbolnavirilor clinic compatibile cu gripa 
(ILI) in perioada cuprinsa intre saptamanile S3 si rspectiv S18 cu varf de frecventa in saptamanile 
S9-S10 din anul 2015 (Fig. Nr. 1) 
Morbiditatea prin toate cauzele de boala spitalizata in unitate sentinela de boli infectioase a depasit 
pragul epidemic in intervalul de saptamani consecutive S7-S11 din anul 2015, plauzibil datorita 
circulatiei sustinute a virusurilor gripale (Fig. Nr. 2) 
Morbiditatea spitalizata prin IACRS, pneumonie si gripa in spital sentinela de boli infectioase a 
depasit pragul epidemic in intervalul saptamanailor S6-S10 din anul 2015 (Fig. nr. 3)  
Rata de atac (cazuri la 103 asigurati) prin IACRS, pneumonie si gripa codificate de medicii de 
familie din sentinela Bucuresti – cu varf in saptamanile S10 si S11 din anul 2015 (Fig. Nr. 4) 
Rata solicitarilor la ambulanta pentru IACRS, pneumonie si gripa (cazuri la 105 locuitori stabili in 
Bucuresti) arata o “explozie” de evenimente in intervalul saptamanilor S6 – S11, cu varf in 
saptamana S10 (Fig. Nr. 5)  
     Concluzie: sistemul de supraveghere condus de DSPMB a identificat in mod acurat perioada in 
care virusurile gripale s-au transmis sustinut in populatia municipiului Bucuresti dovedindu-se un 
instrument valoros in sustinerea, pe baza de evidente, a deciziilor institutiei de prevenire a afectarii 
a vietii sociale asociata cu epidemia sezoniera de gripa din perioada 2014 – 2015 
 
 

 
 

Fig. nr. 1 - Incidenta prin IACRS si Pneumonie si frecventa saptamanala a cazurilor raportate 
saptamanal de ILI , in Bucuresti, 2014 - 2015 
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Fig. nr. 2 - Morbiditatea infectioasa (toate cauzele) spitalizata pe saptamani in municipiul Bucuresti 
2014-2015 vs Prag epidemic (Percentila 90% seria actuala)
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Fig. nr. 3 - Viroze respiratorii spitalizate - morbiditatea saptamanala observata 2014-2015 fata de 
pragul epidemic (Percentila 90 % Seria actuala)
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Supravegherea factorilor de risc ai hepatitelor acute virale 

Fig. nr. 4 - Rate de atac saptamanale (cazuri noi la 1000 asigurati) de gripa, pneumonie si IACRS 
declarate de medici de famile din setinela Bucuresti, sezon 2014-2015.  
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Fig. nr. 5 - Solicitari la Ambulanta pentru viroze respiratorii -  Incidente saptamanale: Bucuresti, 2014 
- 2015 
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           Compartimentul ancheteaza toate cazurile de hepatita acuta virala declarate de catre clinicile 
de boli infectioase din Bucuresti. Anchetarea are drept scop identificarea determinantilor aparitiei 
imbolnavirilor (stil de viata, mediu) si in cadrul acestora a factorilor de risc specifici care sa permita 
recomandarea de masuri de control si consecutiv prevenirea imbolnavirilor si a consecintelor 
nedorite ale acestora (portaj cronic si deces precoce prin ciroza hepatica sau carcinom 
hepatocelular).    
- In acest raport hepatitele acute virale tip B, C si D sunt considerate impreuna, datorita 
epidemiologiei comune a acestor boli.  
- In anul 2015 nu s-au raportat cazuri de hepatita acuta virala tip E  
Hepatita virala tip A 
a) Prevalenta pe sexe  

a. Feminin : 25 cazuri (52,1 %) 
b. Masculin : 23 cazuri (42,9 %)  
c. Total : 48 cazuri )100,0 %) 

 
b) Prevalenta pe grupe de varsta  

a. 0-1 an: 0 cazuri (0,0 %) 
b. 1-6 ani: 2 cazuri (4,2 %) 
c. 7-14 ani: 9 cazuri (18,8 %) 
d. 15-24 ani: 6 cazuri (12,5 %) 
e.   24+ ani: 31 cazuri (64,6 %) 

 
Distributia procentuala pe grupe de varsta a cazurilor noi de hepatita acuta virala tip A analizate in 
DSP-MB, Bucuresti, 2015 

 
 
Structura (%) factorilor de risc de imbolnavire prin hepatita acuta virala tip A – sursa date: cazuri 
analizate in DSP-MB, Bucuresti, 2015 
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Comentarii:  

- Hepatita A - hepatita A este o boala prevenibila prin vaccinare – in municipiul Bucuresti 
riscul de imbolnavire prin hepatita A in colectivitatea scolara este demonstrat de multa 
vreme, dar vaccinarea nu se efectueaza decat in sistem privat, contra cost;   

- Hepatita B continua sa fie asociata cu sexualitatea neprotejata. Actiuni sustinute de educatie 
sanitara a tineretului ar putea reduce numarul acestor cazuri asociate cu acest factor de risc; 

- Hepatita C este o maladie emergenta care dupa introducerea screeningului sangelui destinat 
transfuziilor, are o epidemiologie similara celei a infectiei cu virusul hepatitei B, ceea ce 
sugereaza masuri similare de control pentru ambele etiologii. Din nefericire, hepatita C nu 
beneficiaza de vaccin.   

 
Boala diareica acuta – morbiditate si etiologie – vara 2015 
       
   Compartimentul a fost implicat in supravegherea BDA (morbiditatea saptamanala si etiologia) in 
6 unitati sanitare cu paturi din Bucuresti.   
Analiza informatiilor acumulate pe baza rapoartelor a 6 spitale privind frecventa saptamanala pe 
grupe de varsta a cazurilor de boala diareica acuta internate si a etiologiei asociate cu aceste cazuri 
arata urmatoarele: 
Frecvente: 

1) Frecventa saptamanala a cazurilor de BDA spitalizate a prezentat trei varfuri dar nu a 
depasit pragul epidemic (Fig. nr. 1) 

2) Cele mai frecvente cazuri de BDA spitalizata au fost raportate la copii prescolari (Fig nr 2) 
Etiologii:  

1) La aproximativ 10 % din cazurile de boala diareica acuta spitalizata s-a identificat  o 
etiologie specifica; rata de pozitivitate a fost mai mare in spitalele de pediatrie (Fig. nr. 3)  

2) Pe grupe de varsta cele mai mari rate de pozitivitate au fost calculate la varsta de sub 1 an si 
respectiv la varsta de 65+ ani (Fig. nr. 4) 

3) Pe spitale, cele mai mari rate de pozitivitate au fost calculate la IOMC si repoctiv Spitalul 
Dr Gomoiu (Fig nr. 5) 

4) Principala etiologie declarata la copii a fost reprezentata de rotavirusuri iar principala 
etiologie declarata la adult si batran de Clostridium difficile (Fig. nr. 6)  

Analiza cu diagrame:    
 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%
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Contact cu caz
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Morbiditatea saptamanala prin BDA spitalizata: morbiditatea saptamanala prin BDA spitalizata in 
esantionul observat a avut o tendinta de crestere (cu  7 cazuri la %.ooo pe saptamana), dar nu a 
atins niciodata pragul epidemic de 10,2 cazuri la 105 locuitori.   
 

 
Morbiditatea specifica pe grupe de varsta prin BDA spitalizata – distributia pe grupe de varsta: cei 
mai afectati au fost copiii prescolari, mai ales copilul in varsta de < 1 an (858 %ooo).   

Fig. nr 1 - Incidenta saptamanala a morbiditatii prin BDA spitalizata - Bucuresti, 2015
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Rata de pozitivitate (procent cazuri BDA cu etiologie precizata) a fost mai mare (30,6 %) in sectiile 
de pediatrie decat in sectiile de boli infectioase (17,2 %) 
 

 
 
Cele mai mari rate de pozitivitate pe grupe de varsta au fost calculate in ordine la copilul in varsta 
de sub 1 an (23,7%) si respectiv la persoanele in varsta de 65+ ani (36,8%).   
 

Fig. nr. 3 - Rate pozitivitate (% cazuri BDA spitalizata cu etio precizata) pe specialitati medicale - 
Bucuresti, vara 2015 
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Etiologia BDA spitalizata pe grupe de varsta: cazurile de BDA cu etiologie determinata la copii in 
varsta de sub 5 ani au fost preponderant provocate de rotavirusuri , cazurile de BDA cu etiologie 
determinata la persoanele in varsta de peste 14 ani sunt preponderant provocate de Clostridium 
difficile 
 
                                    Supravegherea infectiilor nosocomiale 
(Program Supraveghere si control infectii nosocomiale si monitorizare a utilizarii 
antibioticelor si antibioticorezistentei -Conform Ord. MS nr.386/2015) 
        Obiectiv: Cresterea calitatii serviciilor medicale in unitatile sanitare cu paturi prin reducerea 
riscului de a dezvolta o infectie nosocomiala: 

Fig. nr. 5 - BDA spitalizata - % Cazuri cu etio determinata pe spitale participante - Bucuresti, vara 
2015
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        Activitati desfasurate: 
a) Supravegherea infectiilor nosocomiale în sistem sentinela; 
b) Supravegherea rezistentei la antibiotice si utilizarea prudenta a antibioticelor. 
        Actiuni: 
a) participa la implementarea, derularea si evaluarea activitatilor specifice programului national de 
supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si rezistentei microbiene în conformitate cu 
metodologiile specifice; 
b) centralizeaza datele de supraveghere a infectiilor nosocomiale în sistem sentinela de la nivelul 
unitatilor sanitare selectate în conformitate cu metodologia specifica; 
c) asigura instruirea metodologica în conformitate cu metodologia transmisa; 
d) acorda asistenta de specialitate unitatilor sanitare sentinela, în vederea implementarii activitatilor 
din programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si rezistentei 
microbiene si transmit lunar bazele de date ale unitatilor sentinela catre Institutul National de 
Sanatate Publica – Centrul Regional de Sanatate Publica Bucuresti; 
e) recolteaza trimestrial probe pentru controlul salubritatii; 
f) realizeaza activitati de monitorizare a situatiei infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare. 
           Compartimentul colecteaza de la spitalele publice si private de pe teritoriul municipiului 
Bucuresti, rapoartele standardizate privind infectiile nosocomiale declarate si analizeaza ratele de 
incidenta pe situsuri anatomice si respectiv departamente de specialitati. Anual unitatile sursa ale 
rapoartelor sunt retroinformate privind situatia infectiilor nosocmiale la nivel municipal si sunt 
instruite privind probleme actuale de sanatate publica tangente masurilor de control a infectiei 
noocomiale (ultima instrure a vizat impactul endemiei de enterite prin Clostridium difficile asupra 
epidemiologiei infectiilor nosocomiale in anul 2015 )  
Diagrame si  tabele: 
Fig. nr. 1 - Incidenta prin infectii nosocomiale declarate de spitalele de pacienti acuti din Bucuresti, 
2015 – unitati distribuite in quartila 1-a (0,00 – 0,74 cazuri la 103 pacienti externati).   
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Fig. nr. 2 - Incidenta prin infectii nosocomiale declarate de spitalele de pacienti acuti din Bucuresti, 
2015 – unitati distribuite in quartila a 4-a (5,56 – 17,08 cazuri la 103 pacienti exteranti)  

 
   

Incidenta prin Infectii nosocomiale declarate, Bucuresti, 2015 - Spitale in quartila 1
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Fig. nr. 3- Incidenta prin infectii nosocomiale declarate de spitalele de pacienti acuti din Bucuresti, 
2015 – unitati distribuite in intervalul interquartile 

 
   Structura cazurilor (%) pe sectii si situsuri  
 Septicemie Pneumonie Digestive Urinare Plaga Ch Alte 
Pediatrie 10.3 4.4 77.9 0 0 0 
Nou-
Nascuti 27.8 16.7 22.2 11.1 5.6 0 
Obst_Gine 0 0 21.4 7.1 50 21.4 
Chirurgie 5.9 0.5 40.8 19.8 27.1 2.9 
ATI 13 36.5 8.5 14.3 4.3 4.5 
AlteSectii 7.6 5 51.8 26.5 1.2 5.2 

 
Incidenta cazurilor (nr. cazuri la 103 pacienti externati)  
 Septicemie Pneumonie Digestive Urinare Plaga Ch Alte 
Pediatrie 0.3 0.1 2.2 0 0 0 
Nou-
Nascuti 0.5 0.3 0.4 0.2 0.1 0 
Obst_Gine 0 0 0.2 0.1 0.5 0.2 
Chirurgie 0.3 0 1.9 0.9 1.3 0.1 
ATI 2.4 6.7 1.6 2.6 0.8 0.8 
AlteSectii 0.2 0.1 1.3 0.7 0 0.2 

Comentariu: atat structura cat si incidenta cazurilor indica preponderenta cazurilor de infectie 
nosocomiala a tractului digestiv. 
 
Sinteza: Distributia cazurilor (structura si incidenta) pe sectii 

Incidenta prin Infectii nosocomiale declarate,  Bucuresti, 2015 - spitale in intervalul 
interquartile
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Sinteza: distributia cazurilor pe situsuri anatomice  

 
Comentariu: cele mai multe cazuri afecteaza tractul digestiv, iar cel mai afectat compatiment este 
ATI. 
 
       Coform metodologiei de supraveghere a infectiei cu Clostridium difficile (ICD),                   
personalul compartimentului colecteaza de la spitale,  nominal date privind  posibile ICD, pe care le 
transmite saptamanal la INSP. De asemenea, colecteaza fisele acestor cazuri,   
introduce informatiile  in baza de date si transmite datele la INSP.  

Infectii Nosocomiale Raportate in 2015, Bucuresti. Structura si Incidenta Cazuri pe Sectii
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Mai jos sunt prezentate  rezultate ale analizei pe un esantion, a informatiilor de importanta 
epidemiologica 
Structura cazurilor pe grupe de varsta si sexe 
 

Gen Totaluri 0-14 ani 15-89 ani 
Feminin 767 (100 %) 26 (3,4 %) 712 (96,6 %) 
Masculin 658 (100 %) 17 (2,6 %) 630 (97,4 %) 
Total 1425 (100 %) 43 ( 3,0 %) 1342 (97,0 %) 

Comentariu: sunt mult mai putine cazuri la copii. 
 
Structura cazurilor pe clase mod transmitere 
 

Clasa mod transmitere Valori absolute Valori relative 
Transmitere in spital 75 80,3 % 
Transmitere in comunitare  13 14,0 % 
Mod transmitere nedeterminat 5 5,4 % 
Totaluri 93 100 % 

    
           Intre activitatile desfasurate de personalul compartimentului se numara si cele efectuate in 
unitatile spitalicesti in care au fost internate victime ale evenimemtului tragic de la Clubul Colectiv. 
Activitatile s-au desfasurat in perioada 01.11.2015 – 18.12.2015. 
 
Programul National de prevenire, supraveghere si control al Tuberculozei 
Conform Ord. MS nr.386/2015 
     Obiective: 

a) reducerea prevalentei si mortalitatii TB 
b) mentinerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonara pozitiva la microscopie; 
c) tratamentul bolnavilor cu tuberculoza; 
d) mentinerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonara   

      Partenerii: 
            Institutul National de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucuresti 
                  prin  - Unitate de asistenta tehnica si management a programului 
            Institutul National de Sanatate Publica prin;  
                     - Centrul National de Supraveghere si Control Boli Transmisibile 
                     - Centrul Regional de Sanatate Publica 
            Spitalele / sectii de pneumoftiziologie, maternitati    
            Dispensarele de pneumoftiziologie  
           Cabinete de medicina de familie si cabinete medicale din unitati de invatamant   
     Unitatile sanitare care deruleaza Programul TBC prin DSP-MB sunt:  
 Spitalul Pneumoftiziologie “Sf Stefan” (inclusiv Dispensarele sector 1, 2 si 3  
                                                                                                  arondate acestuia) 
 Spitalul Boli Infectioase si Tropicale “Dr. V. Babes” 
 Spitalul Clinic Ortopedie, Traumatologie si TBC osteoarticular 
 Spitalul Universitar Urgenta Militar Central “Dr. C. Davila” 
 Spitalul Urgenta al MAI “Prof Dr D. Gerota” 
 Centrul Medical Diagnostic, Tratament Amb 
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 Centrul Medical Diagnostic si Tratament  (str Roma) 
       Finantarea: 
              Ministerul Sanatatii – sursa de finantare – Buget de stat si Venituri proprii 
       ANALIZA MORBIDITATII TUBERCULOZEI IN BUCURESTI - 2015 

Evaluarea si analiza morbiditatii tuberculozei la nivelul municipiului Bucuresti se efectueaza 
pornind de la datele privind numarul total de cazuri, cazuri noi si recidive. Centralizarea acestor 
date se realizeaza  de catre Departamentul Monitorizare-Evaluare din cadrul UATM –Institutul de 
Pneumoftiziologie „Marius Nasta”. Datele provizorii (si neprelucrate) transmise pana  in prezent 
arata ca in anul 2015 in Bucuresti au fost inregistrate:  

numar total de cazuri de tuberculoza: 1301 
                                           din care: -cazuri noi: 1122  
                                                          -recidive: 179  
Numarul de cazuri de tuberculoza in 2015 comparativ cu anii 2014, 2013 si 2012 sunt 

prezentate in tabelele de mai jos si, sintetic, sub forma grafica.  
 
                                               cifre absolute  

 
TOTAL (Cazuri noi + Recidive)  
Anul 
2015 

Anul 
2014 

Anul 
2013 

Anul 
2012 

TOTAL  14938 15629 16908 
Bucure ti 1301 1100 1236 1300 

 
                                                     cifre absolute 

JUDE UL 
CAZURI NOI 
Anul 
2015 

Anul 
2014 

Anul 
2013 

Anul 
2012 

TOTAL  12562 12944 13997 
Bucure ti 1122 947 1065 1089 

 
                                                      cifre absolute 

JUDE UL 
RECIDIVE 
Anul 
2015 

Anul 
2014 

Anul 
2013 

Anul 
2012 

TOTAL  2376 2685 2911 
Bucure ti 179 153 171 211 
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Din analiza comparativa a acestor date in perioada 2012-2015  se constata o crestere a 

numarului de cazuri (cifre absolute) de tuberculoza in anul 2015 in Bucuresti, cu precizarea ca pana 
in momentul de fata cifrele pentru anul 2015 sunt provizorii.   

 

 
In cursul anului 2015 in Bucuresti s-au inregistrat un numar  de 3 focare familiale (niciun 

focar de colectivitate). S-au luat masuri privind mobilizarea contactilor la control (testarea IDR la 
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PPD a copiilor , radiografii, chimioprofilaxie), educatie sanitara in focar si dezinfectie in focar 
efectuata de catre serviciul DDD din cadrul DSPMB.  

La nivelul DSPMB au fost comunicate (telefonic si prin sesizari):  
  -12 cazuri TB in colectivitati de copii: 10 cazuri TB la copii si 2 cazuri TB  
la adulti   

-15 cazuri TB la adulti, din care 11 cazuri in colectivitati (institutii)  
-6 contacti TB, din care 2 copii (la copii  s-a infirmat suspiciunea de TB)  
- 2 cazuri infirmate  
Pentru investigatia epidemiologica s-a luat legatura cu dispensarele de pneumoftiziologie de 

sector, cu colectivitatea respectiva si s-au efectuat 11 activitati de dezinfectie de catre serviciul 
DDD la cazurile cu bK pozitiv.  

 

                        Evolutia morbiditatii prin infectii cu transmitere sexuala 

SIFILIS 

 
In cursul anului 2015 numarul cazurilor confirmate cu sifilis cu domiciliul in Bucuresti, a 

fost de 101 cazuri, cu o incidenta de 5,25 %ооо de locuitori, mai crescuta fata de cea din anul 2014 
care a fost de 4,32 %ооо ( probabil o mai buna raportare a cazurilor).  

 
Evolutia incidentei sifilisului       Incidenta sifilisului pe grupe de varsta si sexe  

Bucuresti 2007 – 2015                                          Bucuresti 2015 

                                                                          

 
 

Din analiza incidentelor se observa ca grupele active sexual sunt mai periclitate si totodata mai 
mult barbatii decat femeile datorita unui comportament sexual la risc.In acest an incidenta la 
femei la grupa de varsta 15-24 ani este usor mai crescuta decat la barbati.Cea mai periclitata 
varsta este cea de 25-44 ani. 

 

 

Distributia sifilisului pe sexe                   Distributia sifilisului pe grupe de varsta 

Bucuresti 2015                                          Bucuresti 2015 
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Ponderea cazurilor de 
sifilis in functie de 
stadialitate – Bucuresti 
2015 

 

In anul 2015, 22,77% din cazurile confirmate de sifilis au fost depistate in stadiul primar si 
secundar ceea ce reprezinta o prezentare tardiva a pacientului la medic cu posibilitati de 
raspandire si agravare  a bolii. 

 

       Incidenta sifilisului pe sectoare          Ponderea sifilisului pe sectoare 

       Bucuresti 2015                                      Bucuresti 2015 
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Analiza incidentei sifilisului pe sectoare ne arata o crestere peste media inregistrata pe Bucuresti 
in sectoarele 3, 4, 5 ( in celelalte incidenta este egala sau sub media capitalei), iar ponderea 
cazurilor pe sectoare din totalul cazurilor de sifilis inregistrate, este relativ asemanatoare cu 
incidenta. 

 

In functie de starea civila;  

- 19,8 % sunt casatariti si 26,73% au o relatie stabila. 
In functie de ocupatie; 

- 25,74% nu au ocupatie,  7,92% sunt someri si 12,87% pensionari  
In functie de scolarizare ; 

- 17,82% au studii superioare, restul sunt fara studii(5,94%) sau cu studii medii 
 

In cadrul investigatiei epidemiologice din 26 contacti declarati, 21 au fost depistati iar 18 testati; 
in ceea ce priveste sursa, in 23 din cazuri ea a fost declarata, iar testata a fost la 16 cazuri cu 
rezultat pozitiv. 

SIFILIS CONGENITAL 

Incidenta sifilisului congenital la nou-nascutul viu/100 000 nou-nascuti vii a fost  0 in anul 2015 
(nu au fost indeplinite criteriile definitiei de caz). 

GONOREE  

 
Incidenta cazurilor de gonoree pentru persoanele cu domiciliul in Bucuresti in anul 2015 

este de 0,1%ооо. Raportul sifilis / gonoree, care ar trebui sa fie subunitar se mentine in continuare 
supraunitar prin neraportare, autotratare etc. 
Cazurile raportate au fost la barbati, din grupa de varsta 15-24 ani, studenti, la care nu s-a depistat 
sursa de infectie.   
 
 
Evolutia incidentei gonoreei                        Raportul incidentei sifilis – gonoree 
Bucuresti 2005 – 2015                                                  Bucuresti 2004 - 2014 

INFECTIA CU CHLAMYDIA TRACHOMATIS 
  Incidenta in cursul anului 2015 a fost de 0%ооо, teritoriul nereportand nici un caz 
confirmat. 
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Programul National de prevenire, supraveghere si control a infectiei. 
HIV/SIDA  
(Conform Ord. MS nr.386/2015) 
         Activitati ce se deruleaza in cadrul DSP-M.Bucuresti:   
 Analizeaza si transmit Institutului National de Boli Infectioase «  Prof. Dr. Matei Bals » 

indicatorii subprogramului impreuna cu rezultatele analizei derularii subprogramului ( realizari, 
dificultati, propuneri de imbunatatire, etc) 

 Monitorizarea evolutiei infectiei HIV/SIDA: 
          -   monitorizarea cazurilor internate cu HIV/SIDA in Bucuresti 

            - transmiterea fiselor de declarare HIV/SIDA catre judetul in care  domiciliaza, a 
persoanelor internate in Bucuresti. 
 Monitorizarea activitatii de testare HIV/SIDA in laboratoarele din Bucuresti 
 Asigurarea materialelor consumabile pentru testarile realizate in laboratorul DSPMB 
 Asigurarea testarii HIV a femeilor gravide, 
 Asigurarea testarii HIV pentru depistarea infectiei HIV/SIDA in populatie, in grupele de risc, , 

la alte categorii si in scop diagnostic (pentru unitati medicale care nu au posibilitatea de testare 
HIV), conform metodologiei. 

ANALIZA DE SITUATIE 
Evolutia cazurilor HIV/SIDA in anul 2015, fata de cele inregistrate in anul 2014 a fost in scadere 
inregistrandu-se 264 cazuri fata de cele 313  cazuri in anul anterior.  
Incidenta cazurilor de HIV/SIDA in anul 2013 pentru Bucuresti este de  
15,83 %○○○.               
La sfarsitul anului 2015, frecventa cumulata a cazurilor de HIV/SIDA in Bucuresti era de 3704. 
In cursul anului 2015 s-au diagnosticat 261 cazuri noi la adolescenti si adulti, dintre acestea 59 de 
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cazuri s-au inregistrat la sexul feminin, iar 202 la sexul masculin.  
REPARTITIA CAZURILOR PE GRUPE DE VARSTA  2015 
Grupa de varsta cu frecventa cea mai mare de imbolnavire a fost cea de 25 – 34 ani. 
La copii (0 - 12 ani) frecventa cumulata a cazurilor HIV/ SIDA a fost de 507, din care 172 (33,9%) 
au decedat.  
Din totalul celor 507 de cazuri pediatrice cumulate, un numar de 79 (15,58) au fost cazuri cu 
transmitere de la mama. Din restul de 428 cazuri HIV/SIDA pediatrice, majoritatea au fost copii 
nascuti pana in anul 1989, doar 41 (8,11%) cazuri fiind copii nascuti dupa acest an.  
 

 
 
- 3 - 
Diagnosti

carea rara 
in ultimii 
ani, a 

cazurilor 
de 

HIV/SID
A la copiii 

nascuti 
dupa anul 

1989, avand mame seronegative HIV sau cu reactivitate HIV necunoscuta este o dovada ca 
transmiterea nosocomiala a infectiei HIV la copii este rarisima. 
Din totalul celor 261 cazuri de infectie HIV si SIDA, diagnosticate la varsta adulta. 
cauzele infectarii au fost reprezentate de: 
-   utilizatarea de droguri intravenoase (77,87%) 
-   parteneri pozitivi (8%) 
-   bisexualitate, homosexualitatre (13%) 
-   transmitere transversala (1,13%) 
Majoritatea cauzelor prezentate se asociaza cu parteneri sexuali multipli. 
CLASIFICAREA CLINICO IMUNOLOGICA 
Dupa clasificarea clinico-imunologica numarul de cazuri noi se prezinta astfel: 
- infectie acuta: 50,68%,  
- simptomatic: 5 %,  
- simptomatologie severa: 44,32%                   
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In anul 2015, s-au inregistrat 75 de decese la persoane cu SIDA. 
Din totalul deceselor, 19 s-au inregistrat la femei, restul de 62 la barbati. 
Numarul deceselor a crescut in 2015 fata de anul 2014. 
ACTIUNI SUSTINUTE IN CADRUL SUBPROGRAMULUI 
TESTAREA AC – ANTI HIV PENTRU MATERNITATILE DIN BUCURESTI 
D.S.P.M.B. asigura testarea  Ac. Anti-HIV la femeile gravide din Bucuresti. 
Aceasta testare se realizeaza in cadrul laboratorului de virusologie al D.S.P. –  
M. Bucuresti, pe probele recoltate in maternitatile din Bucuresti. 
Deasemenea se efectueaza testarea cu teste rapide a femeilor gravide internate pentru nastere. In 
anul 2015 au fost testate in maternitatile din Bucuresti un numar de 8439 femei gravide, dintre care 
17 au fost pozitive. 
Numarul testarilor pentru anticorpii anti-HIV, efectuate prin metoda Elisa in laboratorul D.S.P.M.B. 
in anul 2015, a fost de 1656 (1609 la gravide si 46 testari la cerere). 
In anul 2014 dintre cazurile nou inregistrate 77,87% au fost in randul persoanelor utilizatoare de 
droguri, numarul acestora in randul persoanelor depistate cu HIV crescand fata de anul 2013, marea 
majoritate a acestora avand si parteneri sexuali multipli. 
Activitatea de supraveghere / combatere a vectorilor de importanta medicala 
      In tot decursul anului 2015 , au fost efectuate , in cadrul activitatii de supraveghere / combatere 
a vectorilor , 400 expertize de specialitate ; acestea au constat  in evaluarea riscurilor de 
imbolnavire pe care le atrage prezenta , in mediul de viata al omului , a tantarilor , capuselor , 
gandacilor de bucatarie / de umezeala , mustelor , plosnitelor , rozatoarelor sinantrope , pisicilor / 
cainilor fara stapan  si au vizat asociatiile de locatari , gospodariile individuale , parcurile si zonele 
verzi , cimitirele , perimetrelr pietelor agroalimentare , punctele larvare de suprafata ( lacuri , balti , 
orice fel de acumulari de apa ) . 
     1.Infestarea cu tantari a fost , la modul general , de nivel mediu , si anume scazuta in perioada 
primaverii , apoi a verii , cand a fost canicula ,  si mare catre toamna , din cauza fluctuatiilor de 
temperatura ; s – a remarcat existenta unei infestari mai mari decat in mod firesc in ultimile luni ale 
anului , cand a fost si nefiresc de cald pentru acea perioada calendaristica. Primaria Capitalei a 
dispus , la sfarsitul lunii octombrie , incheierea    derularii tratamentelor de combatere a tantarilor , 
conform planului de actiuni de igienizare pe anul 2015 . 
      2.Au fost efectuate 19 anchete entomologice la domiciile bolnavilor de meningo – encefalita cu 
LCR clar ; dintre acestea , 17 cazuri au prezentat link epidemiologic si 5 cazuri de imbolnavire au 
fost confirmate ca fiind neuroinfectie de tip West  Nille . 
      3.Indicele de prezenta a ixodidelor ( capuse ) , potential vectoare ale febrei butonoase si 
maladiei Lyme , strans lagata de prezenta cainilor comunitari nesupravegheati , se evalueaza , pe tot 
parcursul anului , ca fiind unul mare , atat pentru capuse , cat si pentru caini  . 
      4.Nivelul de infestare cu gandaci de bucatarie si gandaci specifici umezelii accentuate, care 
traiesc si circula in locuri in care se gasesc variate microorganisme patogene pentru om , se 
evalueaza ca fiind unul foarte mare , in special cel cu gandaci de umezeala ( din cauza schimbarilor 
climatice ). 
      5.Indicele de prezenta a mustelor sinantrope , cu rol vector din cauza mediilor in care circula , 
se evalueaza ca fiind unul destul de mare , pe tot parcursul anului , strans legat , la modul general , 
de lipsa de igiena si curatenie . 
     6.Nivelul de infestare cu plosnita de pat , vector disconfortant si hematofag , este unul mare , din 
cauza schimbarilor climatice si a deplasarii mari a oamenilor si bunurilor  
dintr- un loc in altul . 
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     7.Nivelul de infestare cu rozatoare sinantrope ( soareci , sobolani ) , care reprezinta potentiali 
vectori ai agentilor etiologici provocatori de leptospiroza , trichineloza , rabie , rickettioze , este 
unul alarmant de mare pe tot parcursul anului , din cauza lipsei de curatenie si a interzicerii , de 
catre U.E. , a folosirii prafurilor raticide in cadrul tratamentelor de deratizare efectuate.Primaria 
Capitalei a dispus , la sfarsitul lunii octombrie , stoparea executarii tratamentelor de deratizare , 
conform planului de actiuni de igienizare pe anul 2015 . 
       8.Indicele de prezenta a cainilor  /  pisicilor fara stapan ( potential purtatoare de ectoparaziti ) s 
– a evaluat ca fiind unul foarte mare . 
       9.Pentru reducerea riscurilor de imbolnavire a populatiei , a fost permanent instiintata Primaria  
Municipiului  Bucuresti , in scopul initierii / derularii masurilor de combatere a vectorilor de 
importanta medicala ( artropode , rozatoare, caini ). 
Activitatea antiepidemica in Aeroportul International “Henri Coanda” 
Compartimentul cuprinde si cabinetul de frontiera, cu 4 asistenti, pentru  activitatile antiepidemice 
prevazute de Regulamentul Sanitar International. In aceasta locatie, activitatea este asigurata 24/24 
ore. Natura si volumul actiunilor desfasurate in zona de frontiera aeriana a municipiului Bucuresti 
sunt aratate in tabelul urmator. 
Tabel – activitati specifice antiepidemice la frontiera de stat din Aeroportul International Henri 
Coanda in anul 2015  

Actiuni Nr.evenimente 
Nr. aeronave asistate  20170 
Nr. pasageri verificati epidemiologic la plecare   869777 
Nr. pasageri verificati epidemiologic la sosire    828604 
Nr. pasageri verificati pentru chimioprofilaxie antimalarica 9890 
Nr. pasageri triati epidemiologic 16605 
Nr. certificate internationale de vaccinare verificate  5891 
Nr. pasageri care au primit chimioprofilaxie antimalarica  - 
Nr. pasageri vaccinati / revaccinati antiamaril  - 
Nr. pasageri vaccinati antitifoidic  - 
Nr. pasageri revaccinati antitetanic, antidifteric, antipolio  - 
Nr. pasageri vaccinanti cu alte vaccinuri  - 

 
                              Activitati DDD(dezinfectie, dezinsectie, deratizare) 
 
Tabel – activitati DDD desfasurate in anul 2015  

Actiuni Nr. evenimente 
Nr. actiuni de dezinfectie in focare de boli digestive 8 
Nr. actiuni de dezinfectie in unitati sanitare  - 
Nr. actiuni de dezinsectie in unitati sanitare 20 
Nr. actiuni de dezinfectie in colectivitati de copii 15 
Nr. actiuni de dezinfectie & dezinsectie la cazuri sociale - 
Nr. actiuni de dezinfectie & dezinsectie in unitati speciale - 
Nr. actiuni de dezinfectie la cazuri de TBC 21 
Nr. actiuni de dezinfectie in caz de deces > 3 zile 9 
Nr. actiuni de dezinfectie fantani - 
Nr. actiuni de dezinfectie subsoluri inundate - 
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Nr. actiuni antiparazitare 15 
Nr. actiuni de tratament antilarvar / destantarizari - 
Nr. eliberari de pasapoarte mortuare 56 
Nr. eliberari autorizatie de depunere la capela cadavru uman - 
Nr. eliberari de avize de transport cadavru uman 172 
Nr. eliberari de avize de deshumare-reinhumare cadavru uman 50 

 
Activitatea de autorizare / avizare a unitatilor sanitare  
 
Compartimentul de supraveghere epidemiologica si  control boli transmisibile participa la 
activitatea institutiei de autorizare si avizare sanitara a unitatilor sanitare.  
Natura si volumul acestei activitati, derulate in anul 2015, sunt redate in tabelul urmator:  
 

Denumire  
activitate 

SECTOR Total 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 

 Numar Autorizatii Sanitare de 
Functionare eliberate in baza 
referatului de evaluare 

263 250 261 128 94 173 1169 

 Numar Vize anuale ale ASF  10 5 9 3 0 1 28 
 Numar solicitari de 
certificarea a conformitatii  

10 12 12 3 5 2     44 

 Numar solicitari de asistenta 
de specialitate  

191 228 232 105 78 125 959 

 Numar solicitari de 
consultanta  

0 0 0 0 0 3 3 

TOTAL Activitati 474 495 514 239 1771
77 

304 2203 

              
       De asemenea, au fost rezolvate 23 solicitari de asistenta de specialitate, ale societatilor 
comerciale prestatoare de servicii de dezinfectie , dezinsectie si deratizare. 
        Medicii epidemiologi au mai efectuat (in echipa cu reprezentantii Centrului de hematologie)  
14 activitati in vederea autorizarii unitatilor de transfuzie sanguina,iar  
in echipa cu reprezentantii Agentiei Nationale de Transplant au efectuat 9 evaluari in  vederea 
acreditarii de activitati in domeniul transplantului. 
2.Compartiment Evaluare Factori de risc din mediul de viata si munca 
 
          Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de via  şi munc  din cadrul 
direc iilor de s n tate public  jude ene şi a municipiului Bucureşti are urm toarele atribu ii şi 
responsabilit i de execu ie şi coordonare/îndrumare profesional , conform prevederilor Ordinului 
MS nrr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi func ionare şi a 
structurii organizatorice ale direc iilor de s n tate public  jude ene şi a municipiului Bucureşti: 
    a) coordoneaz  şi implementeaz  la nivel teritorial activit ile medicale cuprinse în programele 
na ionale de s n tate privind protejarea s n t ii şi prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de 
risc în rela ie cu mediul de via  şi de munc , alimenta ie şi nutri ie, aprovizionarea cu ap  potabil , 
radia ii ionizante naturale şi profesionale şi unit ile de înv mânt şi de îngrijire medical  şi 
medico-social  de toate categoriile; 
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    b) asigur  implementarea şi derularea programelor de s n tate specifice la nivel jude ean, 
monitorizarea, evaluarea şi raportarea indicatorilor de activitate specific  şi modul de utilizare a 
fondurilor alocate; 
    c) elaboreaz  propuneri pentru reglementarea activit ilor teritoriale din domeniile: igiena 
mediului, igiena alimenta iei, igiena unit ilor de înv mânt, medicin  ocupa ional , igiena 
radia iilor, în concordan  cu legisla ia din domeniu; 
    d) analizeaz  şi evalueaz  periodic sau ori de câte ori este nevoie calitatea serviciilor teritoriale 
de supraveghere medical  a s n t ii în rela ie cu mediul, propune implementarea unor noi 
activit i, în colaborare cu alte unit i/servicii teritoriale cu activitate din domeniu; 
    e) coordoneaz  şi deruleaz  activit i specifice pentru implementarea prevederilor legislative de 
protejare şi promovare a mediului de via  organizat şi natural; 
    f) analizeaz  documenta iile transmise de structura de reglementare şi propune conducerii 
aprobarea sau respingerea solicit rii; 
    g) întocmeşte rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorial  a st rii de s n tate în rela ie 
cu mediul comunitar (ap  potabil , ap  de îmb iere, poluare organizat  sau accidental , radia ii 
ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor na ionale din domeniu; 
    h) coordoneaz  şi deruleaz  în teritoriu activit i medicale specifice pentru implementarea 
prevederilor legislative din domeniul produselor biocide, al substan elor chimice periculoase şi al 
produselor cosmetice şi de uz casnic; 
    i) monitorizeaz  şi coordoneaz  pe plan teritorial activitatea de gestionare şi neutralizare a 
deşeurilor medicale din toate categoriile de unit i sanitare şi elaboreaz  propuneri pentru 
anihilarea/ameliorarea situa iilor de risc evaluat; 
    j) coordoneaz , monitorizeaz , evalueaz  şi particip  la asigurarea calit ii apei potabile din 
teritoriu şi elaboreaz  propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea situa iilor de risc evaluat sau 
anihilarea riscului constituit, în conformitate cu legisla ia în vigoare; 
    k) monitorizeaz  şi evalueaz  riscurile privind siguran a alimentului şi alimenta iei publice, 
elaboreaz  şi propune activit i de asigurare a calit ii alimentului din circuitul public, în 
conformitate cu legisla ia în vigoare şi normativele europene; 
    l) desf şoar  activitatea de evaluare a conform rii la normele de igien  şi s n tate public  a 
proiectelor de amenajare-construire şi elaboreaz  referatele de evaluare în vederea 
aviz rii/autoriz rii sanitare; 
    m) colaboreaz  şi conlucreaz  cu administra ia public  local  şi cu institu iile/serviciile 
specializate din domeniu, pentru implementarea şi realizarea prevederilor legale privind calitatea 
mediului de via  şi munc , securitatea alimentului şi calitatea apei potabile; 
    n) deruleaz  studii medicale popula ionale privind starea de s n tate în raport cu factorii de 
mediu, radia ii ionizante naturale şi profesionale, mediul ocupa ional şi colectivit i organizate; 
    o) face propuneri c tre conducerea direc iei de s n tate public  privind modul de derulare a 
programelor de s n tate la nivel jude ean; 
    p) supravegheaz  acordarea asisten ei medicale profilactice în colectivit ile de copii şi tineri şi 
particip  la monitorizarea medical  a dezvolt rii fizice, psihomotorii şi a st rii de s n tate a copiilor 
din colectivit i; 
    q) realizeaz  registrul de eviden  a bolilor profesionale la nivel teritorial, efectuând cercetarea 
medical  şi documentarea cazurilor suspecte de boal , declararea, înregistrarea şi raportarea bolilor 
profesionale, conform prevederilor legale; 
    r) centralizeaz  şi analizeaz  situa ia angaja ilor expuşi la noxe din teritoriu şi particip  la 
aplicarea legisla iei privind încadrarea locurilor de munc  în condi ii deosebite şi speciale; 
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    s) particip  cu rapoarte la elaborarea sintezelor na ionale privind s n tatea în rela ie cu mediul de 
via  şi munc  şi particip  la elaborarea raportului privind starea de s n tate a popula iei; 
    t) particip  la elaborarea şi execu ia planurilor de ac iuni privind implementarea în plan jude ean 
a acquis-ului comunitar în domeniul s n t ii; 
    u) desf şoar  activit i specifice în cadrul planurilor de interven ie în situa ii de urgen ; 
    v) efectueaz , la cererea ter ilor, expertize, consultan  şi presta ii de specialitate; 
    z) îndeplineşte alte atribu ii specifice stabilite de directorul adjunct de s n tate public  şi 
conducerea unit ii; 
    aa) din punct de vedere profesional se subordoneaz  metodologic Institutului Na ional de 
S n tate Public , prin Centrul Na ional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar şi 
structurile sale de specialitate din centrele regionale de s n tate public . 

Supravegerea calitatii apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de 
aprovizionare mari 

Surse de ap  captate pentru potabilizare in sistemul centralizat de apa potabila :   
 1. Râul Dâmbovi a, prin sta ia de tratare Arcuda 
 2. Râul Argeş, prin sta iile de tratare Roşu şi Crivina  
 Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti efectueaza monitorizarea de audit  a 
calitatii apei, conform HGR. 974/2004 cu modificarile si completarile ulterioare - Norme de 
supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile. 
 La nivelul retelei de distributie a Municipiul Bucuresti, s-au fixat impreuna cu reprezentantii 
producatorului/distribuitorului de apa potabila SC. APA NOVA BUCURESTI SA, in functie de 
volumul de apa produs si dat spre consum, 49 puncte fixe de recoltare si analizare a calitatii apei 
distribuite consumatorilor . 
  Aceste puncte fixe de recolta sunt raspandite uniform pe toata suprafata capitalei, fiind usor 
accesibile, plasate in zone publice cu acces liber pentru  reprezentantii Laboratorului de Analiza a 
apei din cadrul Directiei de Sanatate Publica a Mun. Bucuresti si a Laboratorului de Calitate a apei 
din cadrul SC.Apa Nova Bucuresti SA. Orice modificare a compozitiei apei, fata de normele 
stabilite prin legislatia in vigoare – Legea nr. 458/2002  cu modificarile  si completarile ulterioare, 
poate constitui un risc asupra sanatatii celor ce o consuma sau o folosesc si de aceea pentru 
prevenirea imbolnavirilor datorate unei (eventuale) incarcaturi bacteriologice din apa de baut, s-a 
urmarit intens prezenta clorului rezidual liber in apa prelucrata si distribuita consumatorilor, 
acesta fiind un element care atesta efectuarea dezinfectiei apei si un element de rezerva pentru a 
actiona la nevoie pe traseul retelei de distributie.  
 S-a urmarit de asemenea modificarea parametrilor organoleptici, fizico-chimici si 
bineinteles parametrii bacteriologici . 
 Prezenta clorului in apa potabila este considerata ca un “anticorp” in sistemul de 
distributie, oferind un oarecare grad de protectie impotriva germenilor patogeni care ar putea 
ajunge ocazional in retea si de aici  spre paharul consumatorilor. 

Probele de apa recoltate la statiile de tratare si la punctele fixe ale retelei orasului au 
demonstrat potabilitatea apei distribuite populatiei de catre SC APA NOVA BUCURESTI SA.  

Statiile  de tratare, productie apa potabila si punctele fixe din reteaua de distributie a apei 
potabile 

 
Acesta situatie este prezentata in tabelele de mai jos, intre anii 2006 – 2015 
Procentajul probelor necorespunzatoare recoltate de la nivelul statiilor de tratare 
Anul Nr. probe   Necorespunzatoare Necorespunzatoare     
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recoltate chimic (%)* 
 

bacteriologic (%) 

2006 417 0 0 
2007 393 0 0 

2008 300 0 0 

2009 414 0 0 

2010 309 0 0 

2011 134 0 0 

2012 166 0 0 

2013 137 0 0 

2014 158           0 0 

2015 155           0 0 

* cu exceptia clorului rezidual liber prezentat mai jos 
 Situatia clorului rezidual liber in apa recoltata de la nivelul statiilor de tratare 
Anul CRL <0,10mg/l 

 (%) 
CRL > 0,50 mg/l 
(%) 

2006 0,24                79,62 
2007 0                43,26 
2008 0                40,33 
2009 0                65,46 
2010 0               86,41 
2011 0               62,69 
2012 0               27,35 
2013 0               94,89 
2014 0               94,93 

         2015 0               100 

 
Procentajul probelor necorespunzatoare  recoltate din punctele fixe ale retelei  
Anul Nr.probe 

recoltate 
Necorespunzatoare 

chimic (%)* 
Necorespunzatoare 

bacteriologic (%) 
2006 2866 0 0 
2007 2950 0,17 0 

2008 3082 0 0,65 

2009 2555 0 0 

2010 1534 0 0 

2011 2142 0 0,19 

2012 2044 0 0 
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2013 2020 1,63 0 

2014 2907           3,48  0 

2015 2249           0,61 0 

* cu exceptia clorului rezidual liber prezentat mai jos 
   Situatia clorului rezidual liber in apa recoltata din punctele fixe ale retelei 

Anul CRL <0,10mg/l 
(%) 

CRL > 0,50 mg/l 
(%) 

2006 0,91 0,17 
2007 1,02 0 

2008 0,16 0 

2009 0,55 0 

2010 2,22 0 

2011 0,89 0 

2012 7,07 0 

2013 14,3 23,06 

2014 14,79 34,39 

2015 16,49 38,28 

 
Instalatii proprii de alimentare cu apa potabila 
 
  a. puturi de mare si medie adancime  

In cadrul monitorizarii de audit a sistemelor mici de aprovizionare cu apa potabila si  
instalatiilor proprii ce alimenteaza spitale, hoteluri, cladiri de birouri, industrie alimentara etc. s-au 
recoltat 184 probe pentru determinarea parametrilor microbiologici si 185 probe pentru 
determinarea parametrilor fizico-chimici. 
Nr. probe necorespunzatoare microbiologic = 9 (4,89%), nr. probe necorespunzatoare chimic = 17 
(9,18%). Probele recoltate dupa dezinfectie si/sau aplicarea de filtre au corespuns normelor. 
 

b. fantani publice: 
 

Nr. total recoltari  = 21 pentru determinarea parametrilor microbiologici si 24 probe pentru 
determinarea parametrilor fizico-chimici. 
 
Nr. probe necorespunzatoare dpdv microbiologic 1 (4,76%) si 1 (4,16%) necorespunzatoare chimic, 
cu depasirea valorilor la amoniu si nitrati.  

 
Monitorizarea apelor potabile imbuteliate altele decat apele minerale naturale sau decat apele 
de izvor  
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Activitati desfasurate:  
- S-a organizat şi preg tit  personalului pentru adunarea datelor, completarea chestionarelor 

recoltarea probelor;  
- Au fost completate chestionarelor (din anexe privind monitorizarea de control şi de audit): de 

c tre medicul responsabil pentru derularea acestei activitati  
- Au fost trimise  chestionarelor completate la CRSP Tg. Mureş pentru centralizarea şi 

prelucrarea datelor.  
- Au fost recoltate probe de ap  potabil  îmbuteliat :   
- Au fost trimitese probele de ap  potabil  îmbuteliat  pentru determinarea concentra iei 

metalelor la CRSP Bucuresti, conform metodologiei;  
 
Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila, generate de apa de fantana  
In anul 2015 nu s-a inregistrat nici un caz de methemoglobulinemie acuta infantila . 
Monitorizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala  
     Directia de Sanatate Publica a mun. Bucuresti acord  o aten ie deosebit  acestui tip de deşeuri, 
cu scopul de a preveni contaminarea mediului, de protejare a s n t ii popula iei si a personalului 
medico-sanitar care este expus riscului de imbolnavire (hepatitele virale acute tip B si C, HIV/SIDA 
etc.). 
      Din municipiul Bucuresti au fost raportat date  de la unitati medicale cu paturi– care au fost 
ulterior transmise la Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, pentru intocmirea sintezei nationale. 
Datele respective au fost raportate pe baza metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala 
de date, aprobata prin Ordinul MS nr. 1226/2012. Precizam faptul ca au fost raportate date si de 
catre spitale private si unitati de asistenta medico-sociala. 
Urmatorul tabel prezinta situatia raportarilor cantitatilor de deseuri transmise de catre spitalele 
municipiului Bucuresti   -  DSP MB cu un total 1 676 098.2 kg, dupa cum urmeaza: 
 
 
COD 
DESEU  
18 01 01  
(18 01 
03*) 

COD 
DESEU  
18 01 02  
(18 01 
03*) 

COD 
DESEU  
18 01 03* 

COD 
DESEU  
18 01 04 

COD 
DESEU  
18 01 06* 

COD 
DESEU  
18 01 07 

COD 
DESEU  
18 01 08* 

COD 
DESEU  
18 01 09 

110,899.2 
kg 

53,073 
kg 

1,308,183 
kg 

117,511 
kg 

59,525 kg 307 kg 26,383 kg 217 kg 

 

     Din analiza datelor prezentate, se poate observa c  unit ile sanitare realizeaz  o separare corect  
a deşeurilor. Deficien a legata de colectarea deşeurilor în ep toare/t ietoare, în special în ceea ce 
priveşte lipsa ambalajulului specific modului de colectare a acestei categorii de deşeuri (recipient 
confec ionat din polipropilen , prev zut cu sistem de închidere temporar  şi definitiv ) este 
prezentata intr-un procent foarte mic. Acest lucru s-ar putea datora modului incorect de gestionare a 
deşeurilor periculoase în ep toare/t ietoare, care poate prezenta riscuri majore de contaminare 
pentru personalul medical şi nu numai. Din analiza datelor privind transportul intern al deşeurilor, 
reiese c  aceast  activitate se realizeaz  în mare parte (70%) manual. Se folosesc mijloace speciale 
de transport (c rucioare, lift, containere mobile), dar nu rezult  existen a unui traseu separat fa  de 
cel al pacien ilor şi vizitatorilor in majoritatea cazurilor.  
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Riscuri pentru sanatate asociate deseurilor medicale - pentru personalul implicat in asigurarea 
serviciilor medicale : 

- Riscuri biologice - darorate continutului de microorganisme patogene viabile sau toxine generate 
de acestea; transmiterea agentilor patogeni se poate face pe cale mucoasa ( contactul mucoasei 
oculare cu sangele, bucala sau nazala in accidentele prin improscare), respiratorie ( inhalare de 
agenti infectiosi aerosolizati), digestiva ( prin ingestie in cazul unei igiene deficitare a mainilor) sau 
percutanat – risc infectios in caz de intepare, taiere sau zgariere cu obiecte ascutite infectate.  

- Riscuri chimice  - asociate deseurilor citotoxice si citostatice 

                             - asociate deseurilor cu continut de mercur 

In ceea ce priveşte depozitarea temporar  a deşeurilor, exist  spa ii special amenajate în majoritatea 
unit ilor sanitare investigate (92%), iar utilizarea containerelor mobile in aceste spatii a reiesit intr-
un procent de 91%. Eliminarea final  reprezint  practic ultima etap  a sistemului de gestionare a 
deşeurilor rezultate din activitatea unit ilor sanitare. Inca din anul 2008, in Romania au fost inchise 
toate crematoriile unitatilor sanitare, utilizate pentru arderea deseurilor periculoase medicale. 
Unitatile sanitare au externalizat serviciile de tratare prin sterilizare termica/incinerare a deseurilor 
periculoase medicale. O alt  alternativ  privind tratarea deseurilor este reprezentat  de neutralizarea 
prin sterilizare termic  a deşeurilor periculoase medicale la nivelul unit ii sanitare (echipamente 
proprii), deseurile tratate, fiind apoi depozitate in depozitul de deseuri nepericuloase din regiunea 
respectiva. Prin derularea proiectului PHARE in domeniul deseurilor rezultate din activitatea 
medicala, de catre Ministerul Sanatatii, in anul 2009, au fost achizitionate 28 de echipamente de 
neutralizare prin sterilizare termica a deseurilor periculoase medicale pentru spitalele din Romania, 
acest lucru contribuind la buna desfasurare a tratarii termice la temperaturi scazute a deseurile 
infectioase rezultate din activitatea medicala. Ordinul MS nr. 219/2002 cu modificarile s 
completarile ulterioare privind gestionarea deseurilor medicale se afla inca in procedura de 
revizuire, existand un nou proiect de ordin ce urmeaza a fi aprobat si publicat in Monitorul Oficial 
al Romaniei. 
In ceea ce priveste deseurile menajere, morbiditatea prin boli infectioase si parazitare se coreleaza 
cu insalubrizarea factorilor de mediu si in special a solului si surselor de apa. Cele mai grave efecte 
ale unui management defectuos al deseurilor, constau in poluarea chimica  si contaminarea surselor 
de apa, folosite in scop potabil sau recreational, ceea ce conduce la cresterea riscului de imbolnavire 
prin agenti patogeni. Manifestarile in populatie putand fi uneori epidemice. Unele boli infectioase 
sunt in relatie directa cu indepartarea sau  depozitarea inadecvata a deseurilor, populatia este 
afectata in principal de: 

 pericolul imbolnavirii datorita rozatoarelor si insectelor care se dezvolta in punctele de 
precolectare deschise, din zonele de locuit, 

 pericole de imbolnavire prin contaminarea apei de baut sau a alimentelor, 

 mirosuri neplacute din puncte de precolectare, din apropierea depozitelor sau in timpul 
colectarii deseurilor. 

Impactul schimbarilor climatice asupra sanatatii populatiei 
      Conform raportarilor Agentiei Europene de Mediu în România se asteapt  una dintre cele mai 
mari diferen e pozitive de temperatura fa  de celelalte ri (2,7 – 3,4 grade). Conform 
previziunilor, în viitor în regiunea central  şi de est a Europei, ar trebui s  se inregistreze :    
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 Creşterea frecven ei de apari ie a temperaturilor  extreme 
 Mai pu ine precipita ii in timpul verii-perioade de secet  prelungit   
 Mai multe inunda ii ale apelor interioare în timpul iernii  
 Creşterea temeperaturii apelor de suprafa -intensificarea fenomenului de eutrofizare 
 Sc derea produc iei agricole  
 Pericol crescut de incendii forestiere  
 Alunec ri frecvente de teren  

În acelaşi timp însa creşterea temperaturilor în perioada verii şi accentuarea valurilor de caldur  
vor determina creşterea impactului asupra s n t ii popula iei prin episoade de toxiinfec ii 
alimentare, aparitia  unor boli determinate de  vectori neobisnui i în regiunea noastr , a unor boli şi 
simptome respiratorii şi cardiovasculare rezultate în urma şocului caloric.  

Impreuna cu mai multe autoritati ( inclusiv reprezentanti ai MS), la initiativa Ministerului 
Mediului si Schimbarilor Climatice a fost elaborata Strategia de adaptare la efectele schimbarilor 
climatice. 

 Activitati desfasurate la nivelul DSPMB: 
– a fost completata fisa de caracterizare a municipiului Bucuresti cu date relevante domeniului 

specific, in luna februarie 2015, pentru anul 2014. 
Evaluarea manifestarilor de tip alergic si a factorilor de risc asociati din mediul de viata si 
munca 
      Studiul permite evaluarea manifestarilor alergice pe baza simptomatologiei specifice corelata cu 
prezenta alergenilor in mediul de locuit si ocupational. Modificarile climatice globale prin variatiile 
mari de temperatura si umiditate genereaza o serie de modificari asupra florei terestre cu cresterea 
polenului, spori, mucegaiuri, frecvent incriminate in intretinerea si declansarea afectiunilor alergice.  
Prelungirea perioadei de vegetatie si intensificarea precipitatiilor va favoriza dezvoltarea vegetatiei 
in exces, cu riscuri crescute pentru persoanele cu  activit ti în aer liber. 

Potrivit ultimului raport, în anul 2007 Comisia European  a initiat stabilirea, la nivelul UE, 
a unei politici de promovare a unor m suri de limitare a efectelor negative ale schimb rilor 
climatice în diferite sectoare de activitate.  
În anul 2009, Comisia European  a publicat ”Cartea Alb  - Adaptarea la schimb rile climatice: 
„C tre un cadru de actiune la nivel european”, prin care se traseaz  modul de abordare a 
promov rii politicilor si m surilor de adaptare nationale, astfel încât la nivel european s  se asigure 
un impact negativ minim asupra sistemelor economice si sociale si un grad de protectie si 
conservare adecvat al resurselor naturale.  

 HIALINE: Reteaua de informare asupra impactului asupra s n t tii al alergenilor din aer 
(Health Impacts of Airborne Allergen Information) 

 CLIMATE-TRAP: Adaptare la schimb rile climatice prin formare, evaluare si preg tire 
(Climate Change Adaptation by Training, Assessment and Preparedness). 

Strategia national  privind schimb rile climatice 2013-2020, abordeaz :  
 procesul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser  în vederea atingerii obiectivelor 

na ionale asumate, 
  adaptarea la efectele schimb rilor climatice(ASC) va urm ri armonizarea cu evolu ia 

Platformei Europene de Adaptare la efectele schimb rilor climatice, CLIMATE-ADAPT, 
stabilit la nivel european ca o baz  de date util  pentru colectarea i diseminarea informa iei, 
datelor i studiilor de caz.  
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 ca r spuns la apelul UE la ac iune, Ministerul Mediului i P durilor a elaborat Strategia 
na ional  privind schimb rile climatice i, legat de aceasta, Planul Na ional de Ac iune 
pentru 2005-2007 si s- a elaborat „Ghidul privind adaptarea la efectele schimb rilor 
climatice”. 

In acest context se impune efectuarea unui studiu la nivel national privind extinderea  patologiei 
de tip alergic in grupurile vulnerabile, pentru reducerea factorilor din mediul nonocupational si 
ocupational. 

Activitati desfasurate: 
 au fost furnizate datele de morbiditate 2013-2014, prin afectiuni alergice pe: pe coduri de 

boala, sexe, grupe de varsta , mediu de rezidenta.  

 au fost prezentate date demografice privind structura populatiei pentru localitatile incluse in 
studiu: pe sexe, grupe de varsta.  

 Au fost completate 50 de chestionare stabilite pe criterii statistice. Chestionarele au fost 
aplicate in perioada august-octombrie 2015. 

Monitorizarea intoxicatiilor acute neprofesionale cu produse chimice 
Activitati desfasurate: 
- Transmiterea  catre unitatile medicale ( 9 spitale si servicii de medicina de urgenta) si serviciile 

de medicina legala aflate in raza teritoriala, adrese oficiale prin care le solicita semnalarea 
cazurilor de intoxicatie acuta cu produse chimice la care se poate anexa si formatul “Fisei de 
declarare a intoxicatiei acute neprofesionale cu produse chimice” 

- s-au primit din partea unitatilor medicale si a serviciilor de medicina legala informarile 
(semnalizarile) cu privire la existenta cazurilor de intoxicatie; 

Trimestrial: 
- s-a raportat catre INSP - prezenta sau absenta cazurilor de intoxicatie acuta neprofestionala cu 

produse chimice, prin transmiterea “Fisei de declarare a intoxicatiei acute neprofesionale cu 
produse chimice”. 

     S-au inregistrat 275 cazuri de intoxicatie, pentru fiecare caz s-a  completat “Fisa de declarare a 
intoxicatiei acute neprofesionale cu produse chimice”. 
Supravegherea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei  

      Anchetele alimentare la nivel na ional  din ultimii ani au indicat un consum excesiv de gr simi, în 
special de  gr simi saturate, aport crescut de colesterol, aport redus de legume şi fructe, aport sc zut 
de fibre alimentare,  consum excesiv de sare,   dezechilibre ce duc la tulbur ri ale metabolismului 
lipidic  respectiv creşterea procentului de supraponderali şi obezi,  care nu numai c  scurteaz  
speran a de via    ci afecteaz  calitatea vie ii.  Deficien ele de aport de micronutrien i (Ca, Mg, Fe,  
Se) înregistrate  în aport şi confirmate de laborator sunt deasemenea o amenin are la adresa s n t ii 
în special la grupurile vulnerabile. Hiperteniune arteriala şi diabetul zaharat  au ap rut cu cea mai 
mare frecven  în antecedentele heredo colaterale ale eşantioanelor investigate. Bolile 
cardiovasculare constituie cauza princeps de mortalitate în cea mai mare parte a lumii, inclusiv în 
România. Exist  o asociere clar  între grasimile consumate şi riscul de a contracta o boala 
cardiovascular . Cancerul este ucigaşul numarul 2 şi se apreciaz  c  40% dintre toate cancerele au 
la baza o alimenta ie  nes n toas .    Deasemenea ritmul anual de creştere a prevalen ei obezit ii a 
crescut constant la copii, acest lucru contribuind la epidemia de obezitate la adul i şi  care creaz  o 
provocare pentru genera iile viitoare.  
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       Omenirea creste alarmant în greutate. In ultimi 30 de ani numarul obezilor s-a dublat la nivel 
mondial. Surprinzator, "centrul de greutate" nu mai este America, ci rile din Peninsula Arabic  şi 
Oceania. Un studiu EUROSTAR arat  c  un român din trei este supraponderal- unul din patru este 
obez. Obezitatea este responsabil  pentru creşterea morbidit ii şi mortalit ii devenind dup  fumat, a 
doua cauz  de deces poten ial prevenibil . Al turi de agravarea morbidit ii, obezitatea este 
responsabil  de reducerea semnificativ  a capacit ii func ionale şi agravarea dizabilit ilor. 

        In România sunt peste 3,5 milioane de obezi, doar 10% dintre aceştia merg la un control 
medical; numai unu la suta dintre ei sunt incluşi într-un program na ional de educa ie împotriva 
obezit ii.  OMS a calculat pentru anul 2010 prevalen a estimat  a obezit ii atât la b rba i cât şi la 
femei, ara noastr  fiind prezentat  cu prevalen a de 5,5% la b rba i şi 12 % la femei.  
        Nu avem date centralizate, corecte privind magnitudinea îmboln virilor asociate factorilor de 
risc alimentari în ara noastr  pentru a putea sus ine ini iative strategice pentru Prevenirea şi 
Controlul Bolilor Netransmisibile, precum şi pentru S n tate pîn  în 2020.  
Activitati desfasurate: 

 a fost alcatuit eşantionul inclus în studiu în raport cu particularit ile de reprezentativitate ( 
50 subiec i/ an/ judet) 

 au fost aplicate instrumentele de lucru : chestionare: 50 chestionare privind dieta zilnic  pe 
1 zi şi 50 chestionare de frecven a alimentar   

 a fost evaluata starea de nutri ie prin examin ri de laborator (glicemie, Hb, colesterolemie: 
HDL-colesterol, LDL-colesterol, lipide serice, TG serice,  electroliti serici : Ca, Mg, Fe, la 
cei 50 subiec i . 

 A fost evaluat stilul de via  : activitate fizic , fumat,  consum de alcool, consum de 
suplimente alimentare, prin aplicarea  de chestionare (50 chestionare stil de via  ) 

 
Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte substante  
Probleme identificate  
 Obliga ia de a raporta  la Comisia European  categoriile de alimente la care au fost ad ugate 

vitamine, minerale şi alte substan e;  obliga ia de a raporta cantit ile de vitamine, minerale şi 
alte substan e ad ugate la diversele categorii de alimente; raportarea periodic  a evolu iei pie ii 
alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substan e ; cunoaşterea consumului de 
alimente cu adaos de vitamine, minerale şi alte substan e pe categorii de vârst  şi posibila 
influen  a acestora asupra obiceiurilor alimentare  

 Existen a pe pia a na ional  a numeroase alimente cu adaos de vitamine, minerale şi alte 
substan e care nu sunt notificate 

Activitati desfasurate: 
- identificarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substan e şi catalogarea acestora 

pe categorii (minim 10);  consemnarea cantit ilor de vitamine, minerale şi alte substan e 
ad ugate; verificarea pe site-ul MS dac  alimentele identificate şi catalogate sunt notificate 
pentru a depista alimentele cu adaos  non-conforme; tabelarea datelor  

Rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfectii alimentare din Romania  
 
     Pe parcursul anului 2014 s-au inregistrat mai multe suspiciuni de TIA decat in anii anteriori, o 
explicatie fiind cea de diminuare a rigurozitatii mentinerii lantului frigorific. In colaborare cu 
Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica – Microbiologie, s-au infirmat cazurile 
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de TIA. Operativ, s-au transmis informatiile pe verticala, catre Directia de Control in Sanatate 
Publica, si pe orizontala la Directiile Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentului 
 
Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie nutritionala speciala  
      Produsele alimentare destinate unei alimenta ii speciale sunt produse alimentare care, datorit  
compozi iei lor speciale sau procesului de fabrica ie, se disting   de produsele alimentare  şi 
corespund unor scopuri nutritive speciale, fiind comercializate într-o form  care indic  faptul c  ele 
corespund acestui obiectiv.  
      Utilizate de:    

a) persoane al c ror metabolism sau procese de asimilare sunt perturbate;  
b) persoane care sunt într-o stare fiziologica special  şi care pot ob ine un avantaj deosebit din 

consumul controlat al unor substan e din alimente;  
c) sugarilor ori copiilor de vârst  mic  s n toşi 

    
      Obiective  

1. Monitorizarea alimentelor cu destina ie nutri ional  special  care s  defineasc  
conformitatea/neconformitatea produselor cu prevederile art.1 alin(2) 

2. Protejarea consumatorilor de eventualele riscuri pentru s n tate. 
3. Reducerea  riscurillui  chimic şi microbiologic legat de produsele alimentare:este necesar ca 

acestea s  nu con in  reziduuri de pesticide, metale grele şi metaloizi, nitra i, nitri i, 
microorganisme, toxine sau metaboli i ale acestora în cantit i care prezint  un risc. 

4. Monitorizarea   reziduurilor  de pesticide, a nivelului de nitra i şi nitri i, metale grele (Pb si Cd), 
microorganisme  patogene,  în vederea cunoaşterii gradului de contaminare chimic  şi biologic  
a alimentelor cu destina ie nutri ional  special . 

Prelevare  probe 
      Au  fost recoltate  7  probe ,  din care  2  pentru  laboratorul DSPMB- determinari Salmonella si 
nitrati, 3  probe  pentru  laboratorul CRSP Cluj - determinari fizico-chimice metale grele, 
benzo(a)piren si pesticide,  2 probe  pentru CRSP Iasi  - determinari Listeria monocytogenes, 
Cronobacter  sakazakii si micotoxine. 
Probele sunt corespunzatoare din punct de vedere fizico-chimic. 
Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambiant in mediul urban si a 
aerului interior in institutii publice 
       Afectiunile generate de o posibila poluare atmosferica cu aceste noxe (acumulari peste 
concentratia maxima admisa la NO2, SO2, PM10 ) sunt :  
intoxicatii acute (ce apar numai accidental in caz de avarii industriale, avarierea unor cisterne cu 
poluanti iritanti etc.) cu afectarea aparatului respirator si ocular agravarea bronsitei acute 
cresterea semnificativa a mortalitatii si morbiditatii prin boli respiratorii si cardio-vasculare 
acumulari peste concentratia maxima admisa la CO pot provoca tulburari produse de hipoxie sau 
anoxie functie de procentul de carboxihemoglobina format, cu cresterea morbiditatii prin afectiuni 
ale SNC si cardio-vasculare si a mortalitatii cardio-vasculare ; acumulari peste concentratia maxima 
admisa la Pb in timp pot duce la tulburari neuropsihice, sanguine (anemii), cardio-vasculare (HTA), 
renale etc., in special la copii. 
         Asocierea directa intre poluarea aerului datorata traficului auto si sanatatea umana este foarte 
dificil sa se stabileasca in termeni absoluti, datorita numarului mare de variabile, oricum este 
evident impactul negativ al traficului asupra sanatatii umane, fapt pentru care OMS, Comisia 
Europeana si majoritatea tarilor au stabilit o serie de standarde si reglementari referitoare la 
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calitatea aerului citadin. Arderea (combustia) benzinei sau a motorinei in motoarele autovehiculelor 
este generatoare de emisia a peste 100 compusi chimici. 
        In urma a numeroase studii s-a dovedit ca peste anumite nivele de poluare apar efecte asupra 
sanatatii oamenilor expusi, afectati fiind in mod special copiii si persoanele in varsta care sufera de 
astm, afectiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare. 
        Influenta negativa a poluarii aerului asupra organismului uman, nu poate fi pusa cu usurinta in 
evidenta, deoarece ea se realizeaza foarte lent, si da nastere mai rar la imbolnaviri specifice, de tipul 
celor aparute in urma expunerii la noxe de tip profesional.In schimb poluarea atmosferica 
influenteaza morbiditatea prin boli acute ale aparatului respirator si mai ales cronice agravand 
evolutia acestora. 
        Bolile influentate de poluarea aerului si care au fost urmarite au fost: IACRS, bronsita si 
bronsiolita acuta, emfizem pulmonar, astmul bronsic. 
        Pentru evaluarea aerului ambiant ( Exterior), conform metodologiei, s-au completat datelor 
solicitate in anexe .Completarea se face anual, cu predare pana la data de 15 febr. a anului in curs 
cu date referitoare la anul anterior.  
        Cauza cresterii morbiditatii prin boli respiratorii in randul populatiei indiferent de varsta 
trebuie cautata in corelarea mai multor factori printre care cei mai importanti ar fi:  

 poluarea atmosferica (factori declansatori sau de acutizare a unor predispozitii fata de aceste 
boli sau a unor afectiuni preexistente) 

 gradul de aglomerare in locuinta  
 microclimat de habitat neadecvat (temperatura, mod de incalzire, grad de aerisire),  
 fumatul in locuinta 
 alte afectiuni ale organismului. 

     Totodata se produce o suprasolicitare a sistemului imunitar al organismului cu reducerea 
capacitatii sale de raspuns la agresiunile mediului inconjurator. Exodul rural spre oras cu 
supraaglomerarea aferenta din locuinte, schimbarea obiceiurilor populatiei dislocate, cunostintele 
deficitare privind igiena alimentatiei nerationale, sunt toti atatia factori ce influenteaza cresterea 
morbiditatii prin afectiuni respiratorii acute si cronice. 
 
Evaluarea nivelului de dezvoltare fizica si a starii de sanatate la copiii si tinerii din 
colectivitatile scolare. 

1. S-au colectat si verificat  fisele de dezvoltare fizica si cele de examen de bilant . 
2. S-au centralizat datele. 

      3.S-au raportat datele in formatele cerute conform metodologiei specifice la                    
- Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti 
      Dezvoltarea fizica a fost apreciata in anul scolar 2014/2015 prin examinarea unui numar de  
35.201 prescolari si 56.534 elevi. 
      Interpretarea somatometriei a aratat ca  18622 prescolari ( 59,3 %) se incadreaza intre limitele 
unei dezvoltari fizice armonice, iar 12617 (40,7%) au o dezvoltare fizica dizarmonica, dintre care 
5252 prescolari ( 41,6 %) prezinta un plus de greutate, iar 7368 prescolari (58,4 %) sunt 
dizarmonici prin minus de greutate. 
       Procentual s-a constatat ca  58,3% din prescolarii baieti au o dezvoltare  armonica,  iar 41,7%  
se incadreaza in diagnosticul de dezvoltare dizarmonica, procente  sensibil egale comparativ cu 
anul scolar trecut. In cadrul dizarmoniei, cea prin plus de greutate a scazut si anume  la 38.8%  fata 
de 40% in anul scolar 2013/2014, mentinandu-se acelasi trend descrescator,  iar cea prin minus de 
greutate a crescut de la 52,9 in 2013/2014 la 61.1% in acest an scolar.                         
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       Procentual s-a constatat ca  60.1% din prescolarii fetite au o dezvoltare  armonica,  iar 39.9%  
se incadreaza in diagnosticul de dezvoltare dizarmonica. In cadrul dizarmoniei, cea prin plus de 
greutate reprezinta 44.5% , iar cea prin minus de greutate  55.5%, in acest an scolar.  
       In ceea ce priveste elevii, s-a efectuat somatometria la 56.534 elevi, din care 27300 baieti si 
29234 fete, 66% dintre elevi au o dezvoltare fizica armonioasa, dar 34% prezinta dizarmonie ( o 
crestere a procentului de elevi armonici cu 18% fata de anul trecut) ; cea prin plus de greutate 
reprezinta 66.4 % , iar cea prin minus de greutate ocupa 33.6% , ceea ce reprezinta o crestere 
DG+fata de DG- in raport cu anul scolar precedent. 
        Ponderea  elevilor baieti dizarmonici tinde sa depaseasca nivelul armonicilor  la clasa IV-a si 
la clasa a VIII-a, iar cea a elevelor dizarmonice are o usoara tendinta de crestere la  clasa a VIII-a si 
la  clasa a XII-a. 
       In anul scolar 2014-2015  dizarmonia prin plus de greutate  predomina la toate grupele de 
varsta atat la fete cat si la baieti, cu exceptia grupei prescolarilor. 
INDICATORI PENTRU GREUTATE 
       La indicatorii pentru greutate, se observa ca si in anul scolar precedent, o pondere majora in 
cadrul tuturor grupelor de varsta a elevilor cu greutate normala ( mijlocii, cuprinsi intre media 
+1sigma si media -1sigma), existand o tendinta clara de abatere de la deviatia standard spre valori 
mari si foarte mari a greutatii , fata de cele mici si foarte mici. 
INDICATORI PENTRU INALTIME 
       La indicatorii pentru inaltime, se observa aceeasi pondere majora in cadrul tuturor  grupelor de 
varsta,  a elevilor normostaturali, existand si aici o tendinta clara de abatere de la deviatia standard 
spre valori ale  inaltimii  mari (hiperstaturali gr.I ) si foarte mari (hiperstaturali  gr.II), fata de cele 
mici si foarte mici (hipostaturali gr.I si gr.II.) 
       Ca si concluzie, dizarmonia prin plus de greutate continua    sa fie superioara celei  prin minus 
de greutate, atat in cadrul grupelor de varsta cat si pe sexe. 
Examenul medical de bilant al starii de sanatate a copiilor si tinerilor  

1.S-au colectat si verificat  fisele de bilant. 
 2.S-au centralizat datele. 

       3.S-au   raportat  datele in formatele cerute conform metodologiei specifice la  Institutul 
National de Sanatate Publica Bucuresti 
 
      Examenele medicale periodice si de bilant ale starii de sanatate se efectueaza prescolarilor si 
elevilor in vederea cunoasterii nivelului de dezvoltare fizica si a starii de sanatate, prevenirii 
aparitiei unor imbolnaviri, depistarii precoce a unor afectiuni sau deficiente, aplicarii tratamentului 
recuperator, orientarii scolare si profesionale in functie de starea de sanatate. 
      Conform ordinului MSF nr. 653/2001 cu completarile si modificarile ulterioare, a ordinul 
comun al M.S. nr.1668/2011 si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului,si Sportului nr. 
5298/2011, pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si 
elevilor din unitatile de invatanant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea 
asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, au fost supusi 
examenului medical de bilant al starii de sanatate un numar  total de 89494 subiecti, din care: 

 31292 au fost copii prescolari din gradinitele cu program prelungit repartizati pe 
sexe: 15790 fete si 15502 baieti; 

 17092 elevi in clasa O- I, (8069 fete si 9023 baieti); 
 14178 elevi in clasa a-IV-a (6836 fete si 7342 baieti); 
 12121 elevi in clasa a-VIII-a (5974 fete si 6147 baieti); 
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 14539 elevi in clasa a-XII-a (7496 fete si 7043 baieti); 
 272 elevi in anul II profesionala (74fete si 198 baieti). 

       Prevalenta generala a tuturor afectiunilor cronice si cronicizabile, evidentiaza o crestere a 
valorilor odata cu varsta si gradul scolarizarii, de la prescolari, la elevii din anul II profesionala, 
situatie redata de urmatoarele valori: 

 la prescolari        170,45‰; ( F=159,27‰ si B=181,84‰); 
 la elevii din clasa 0-I-a     256,26‰; ( F=244,02‰ si B=267,20‰); 
 la elevii din clasa a IV-a     302,36‰; ( F=298,71‰ si B=305,77‰);  
 la elevii din clasa a VIII-a          386,84‰ ; ( F=414,46‰ si B=360,01‰); 
 la elevii din clasa a XII-a            335,16‰;( F=396,21‰ si B=270,19‰);  
 la elevii din anul II profesionala 452,20‰);( F=445,94‰ si B=454,54‰); 

         Descrierea prevalentei mai sus mentionate este determinate de urmatoarele afectiuni cronice: 
          -endocrine-metabolice si de nutritie, tulburari de vedere (vicii de refractie in special), 
tulburari de vorbire, neuropsihice , respiratorii cronice si locomotorii,  in gradinite; 
          - vizuale (vicii de refractie in special), endocrino-metabolice si de nutritie (obezitate 
neendocrina, sechele de rahitism, hipotrofie staturo-ponderala), neuropsihice, tulburari de vorbire, 
respiratorii cronice (hipertrofii amigdaliene si vegetatii adenoide, astm bronsic), locomotorii mai 
ales prin vicii de postura vertebrala la elevii din clasele    0- I a; 
          -vizuale, endocrine-metabolice si de nutritie in care predomina  obezitate de cauza 
neendocrina, neuropsihice, locomotorii ( mai ales prin deformari castigate de coloana vertebrala),  
respiratorii cornice si tulburari de vorbire, la clasele a-IV-a. 
          -vizuale, endocrine-metabolice si de nutritie in care predomina obezitatea neendocrina, 
locomotorii, neuropsihice, respiratorii cronice si cardiocirculatorii la clasele a-VIII-a; 
          -vizuale, endocrine-metabolice si de nutritie, locomotorii, cardiocirculatorii, respiratorii 
cornice si neuropsihice la clasele a-XII-a; 
           -neuropsihice, endocrine-metabolice si de nutritie, vizuale, locomotorii, respiratorii cronice 
si tulburari de vorbire la anul II profesionala; 
Tot din datele obtinute de la prevalenta se poate preciaza  locul pe care-l ocupa principalele 6 grupe 
de  afectiunile cronice pentru varstele nodale supuse examenului medical de bilant, regasite in 
tabelul de mai jos: 
 

 Loc Prescolari Clasa I Clasa a IV-a Clasa a VIII-a Clasa a XII-a An II 
profesional 

1 Endocrine-  
metabolice  

Vizuale 
 

Vizuale 
 

Vizuale 
 

Vizuale 
 

Neuropsihice 

2 Vizuale  Endocrine- 
metabolice 

Endocrine- 
metabolice  

Endocrine- 
metabolice  
 

Endocrine- 
metabolice   
 

Endocrine- 
metabolice        

3 
 

Tulbutari de 
vorbire 

Neuropsihice  Neuropsihice Locomotorii  Locomotorii Vizuale 

4 Neuropsihice Tulburari de 
vorbire 

Locomotorii 
 

Neuropsihice  Cardiocircula 
torii 

Locomotorii 

5 Respiratorii Respiratorii Respiratorii Respiratorii Respiratorii  Respiratorii 
6 Locomotorii Locomotorii Tulburari de 

vorbire 
Cardiocircula 
torii  

 Neuropsihice Tulbutari de 
vorbire 
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        Afectiunile locomotorii ale scolarilor au ca factor determinant mobilierul scolar neadecvat . 
         La elevii claselor a VIII-a si a XII-a, hipertensiunea arteriala juvenila a prezentat valori 
crescute, factorii endocrini, stressul si oboseala scolara sunt factori incriminati in aparitia ei. 
         Se constata o crestere a obezitatii needocrine in cadrul tulburarilor endocrine-metabolice si de 
nutritie  ce au inregistrat valori crescute progresiv la elevii claselor 0-Ia  pana la XII-a, aparitia  
fiind determinata si favorizata de greseli in alimentatie, nerespectarea orelor de masa si chiar a 
lipsei meselor calde, a stressului, oboselii scolare si a unui regim de viata dezordonat. 
       Viciile de refractie realizeaza o prevalenta ce se situeaza la valori din ce in ce mai mari, 
crescand odata cu scolarizarea ( prin accentuarea efortului vizual mai ales prin folosirea incorecta a 
calculatorului ) de la gradinite=31,23‰, la clasa I=90,27‰, la clasa a IV-a=112,35‰, la clasa a 
VIII-a=163,35‰, cu o usoara scadere la clasa a XII-a=141,82‰ si  relativ semnificativa scadere la 
anul II profesionala=121,32‰. 
       Analizand totalul de afectiuni cronice raportat la numarul total al subiectilor bolnavi se 
evidentiaza faptul ca cele mai multe afectiuni cronice/subiect au fost inregistrate la  elevii  ultimului 
an profesional valoarea fiind de 2,37, urmand elevii claselor  a VIII-a – 1,28, clasa  a-XII-a cu 1,24, 
aIV-a cu 1,20, clasa 0-I- 1,16 si prescolarii – 1,01. 
        Din analiza examenului medical de bilant al starii de sanatate se evidentiaza si pozitia elevilor 
sanatosi, proportia acestora pe segmente de invatamant fiind dupa cum urmeaza: 

 prescolari =82,95% 
 elevi clasa 0-I =74,37% 
 elevi clasa a IV-a =69,76% 
 elevi clasa a VIII-a =61,31% 
 elevi clasa a XII-a =66,48% 
 elevi din anul II profesionala =54,77%. 

       Situatia prezentata arata faptul ca la prescolari incidenta afectiunilor cronice este situata la 
valori scazute fata de cea a elevilor; ponderea populatiei  prescolare sanatoase este mai mare 
comparativ cu segmentul populational scolar. 
       Abaterile in starea de sanatate a copiilor si tinerilor sunt consemnate in registru special de 
evidenta .Atat  prescolarii cat si scolarii sunt urmariti in mod activ de personalul medico-sanitar din 
scoli si medicul de familie, avindu-se in vedere remedierea acestor  abateri de la starea  de sanatate. 
Evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizare in colectivitatile de copii si tineri  

 1.S-au colectat si verificat  fisele de dispensarizare. 
 2.S-au centralizat datele. 

       3.S-au   raportat  datele in formatele cerute conform metodologiei specifice la  - Institutul 
National de Sanatate Publica Bucuresti 
       Dispensarizarea (supravegherea medicala activa) este activitatea desfasurata de medicii 
colectivitatilor de copii si tineri din crese, gradinite, unitati de invatamant (inclusiv cel special), ce 
consta in luarea in evidenta a copiilor cu boli cronice sau cu tendinta de cronicizare, avand ca scop 
urmarirea  evolutiei acestor cazuri, in vederea recuperarii. 
     Scopul analizei morbiditatii in colectivitatile de copii si tineri este de a cunoaste cat mai exact 
frecventa imbolnavirilor in acest segment al populatiei, starea de sanatate a copilului reprezentand o 
conditie importanta pentru desfasurarea normala a procesului de crestere si dezvoltare. 
     Analizand datele raportate pentru anul scolar 2014-2015 de cabinetele medicale, au rezultat 
urmatoarele aspecte: 

 La cei 215071 subiecti examinati in crese si unitati de invatamant, au fost dispensarizate un 
numar de 54236 afectiuni,  rata prevalentei fiind de 25,21%. 
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Grupa  
de varsta 

Nr. subiecti 
examinati 

Nr.afectiuni  
dispensarizate 
 

Prevalenta  
afectiunilor dispensarizate  
 

0-4ani 1979 74 3.73% 
4-7ani 32038 6265 19.55% 
7-11ani 67243 14870 22.11% 
11-15ani 56746 16868 29.72% 
15-19ani 57065 16159 28.31% 

 
 Valorile de mai sus arata ca proportia subiectilor bolnavi este mai mare la grupa de varsta 

11-15 ani, comparativ cu celelalte categorii de varsta. 
 Prevalenta bolilor dispensarizate se inscrie pe o curba ascendenta pana la grupa de varsta 

11-15  ani, inregistrandu-se o usoara scadere la 15-19 ani. 
 Din analiza datelor a reiesit prezenta co-morbiditatii, prin combinarea a doua sau mai multor 

afectiuni la acelasi subiect. 
 Fata de anul scolar 2013-2014, se observa o scadere a prevalentei bolilor dispensarizate la 

grupele de varsta 0-4 ani si o crestere la grupa de varsta 4-7ani, 7-11ani, 11-15 ani, 15-
19ani. 

 Preponderenta principalelor grupe de afectiuni dispensarizate care au determinat aceste 
prevalente, in functie de grupa de varsta examinata, a fost: 

 
Pozitia  Grupa de varsta 

(0-4ani) 
Grupa de 
varsta 
(4-7 ani) 

Grupa de varsta 
(7-11ani) 

Grupa de varsta 
(11-15ani) 

Grupa de varsta 
(15-19ani) 

I Boli senzoriale Boli 
senzoriale 

Boli senzoriale Boli senzoriale Boli senzoriale 

II Boli 
neuropsihice    
 

Boli 
neuropsihice   
 

Boli 
neuropsihice  

Boli 
neuropsihice    
 

Boli 
neuropsihice    
 

III Boli metabolice 
si de nutritie 

Boli 
metabolice si 
de nutritie 

Boli metabolice 
si de nutritie  

Boli metabolice 
si de nutritie 

Boli metabolice 
si de nutritie 

IV Boli ale 
aparatului 
locomotor 

Boli ale 
aparatului 
locomotor 

Boli ale 
aparatului 
locomotor 

Boli ale 
aparatului 
locomotor 

Boli ale 
aparatului 
locomotor 

V Boli respiratorii  Boli 
respiratorii  

Boli respiratorii Boli respiratorii  Boli respiratorii 

 
Tabelul evidentiaza urmatoarele: 

 pe primul loc s-au situat  afectiunile senzoriale (predominant vizuale), pe locul II  bolile 
neuropsihice (in special intelect la limita si tulburari de vorbire), pe locul III bolile 
metabolice si de nutritie (reprezentate preponderant prin obezitate neendocrina, hipotrofie 
ponderala manifesta), pe locul IV afectiunile aparatului locomotor, pe locul V, bolile 
respiratorii (astm bronsic,  alte boli respiratorii cronice), la toate  grupe de varsta.   

De interes sunt unele afectiuni legate de statutul de elev: 
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Grupa de varsta Rata de prevalenta  

a viciilor de refractie 
Rata de prevalenta  
a viciilor de postura 

0-4ani 75%0 100%0 
4-7ani 82.01%0 52.48%0 
7-11ani 91.97%0 66.48%0 
11-15ani 92.32%0 72.32%0 
15-19ani 87.36%0 69.61%0 

 
     Bolile senzoriale (preponderant vizuale ), au fost reprezentate de viciile de refractie (miopii, 
hipermetropii, astigmatism), ratele de prevalenta specifica crescand  odata cu varsta, dar si cu 
procesul de scolarizare, prin accentuarea efortului vizual la elevi, cu moderata scadere la grupa de 
varsta 15-19ani. 
     Afectiunile aparatului locomotor au fost constituite in special din viciile de postura ale coloanei 
vertebrale ,in producerea acestora putand fi incriminati pe langa factorul predispozant genetic, 
mobilierul scolar neergonomic, neadaptat taliei copilului si regimul de viata sedentar. 
    Tulburarile neuropsihice mai frecvente in crese, gradinite si ciclul primar au fost tulburarile de 
vorbire, intelectul de limita, retardul psihic, la ciclul gimnazial si liceal fiind importante cantitativ si 
tulburarile nevrotice si de comportament, precum si retardul psihic si intelectul de limita. 
     De asemenea, prevalenta prin HTA juvenila, ulcer gastroduodenal, diabet zaharat si spasmofilii, 
afectiuni in a caror etiopatogenie sunt implicate si stresul si suprasolicitarea nervoasa este 
superioara la grupa de varsta 15-19ani(ciclul liceal si profesional). 
     Tuberculoza inregistreaza o crestere a numarului de cazuri la elevii din ciclurile liceal si 
profesional probabil si datorita regimului de viata mai dezordonat la aceasta varsta. 
     De remarcat ca un fapt pozitiv, cuprinderea in invatamantul de masa a 32 de elevi cu infectie 
HIV (1 in crese,12 in ciclul primar, 19 in cel liceal-profesional). 
     Toate aceste date de morbiditate cuprinse in centralizatorul dispensarizarii, in anul de 
invatamant 2014-2015 trebuiesc valorificate in vederea ameliorarii starii de sanatate a copilului 
(viitorul  adut), prin masuri de inlaturare a factorilor favorizanti ai afectiunilor evidentiate la acest 
segment al populatiei. 
Ancheta alimentara 
       Verificarea respectarii legislatiei specifice cu privire la alimentatia in colectivitatile de copii si 
tineri, cu centralizarea  rezultatelor anchetelor alimentare statistice efectuate de 3x pe an, in lunile 
februarie, mai si octombrie din gradinitele  cu program prelungit, inregistrate in tabele de mai jos: 

a. ancheta alimentara – februarie 2015 
      Au fost luate in calcul un numar de 167 gradinite in program prelungit pentru ancheta 
alimentara statistica, prilej cu care au intrat in calcul un numar total mediu/zi de 21037 prescolari. 
Meniurile intocmite zilnic au fost variate, cuprinzind alimente din toate categoriile de produse 
permise, respectandu-se astfel principiile piramidei alimentare, lucru care a atras dupa sine 
asigurarea unui echilibru a principiilor nutritive adecvate varstei cat si activitatilor prescolarilor. 
Legislatia in vigoare a fost in general respectata, cu accent pe lista alimentelor nerecomandate 
prescoalrilor ( Legea 123/2008 si Ord.M.S. 1563/2008).                    
Ratia hiperglucidica realizata in 3 unitati din 167 ,procentual 1.79%, a fost depasita prin consum 
usor crescurt de cereale, aport moderat de zahar rafinat si produse zaharoase dar si prin combinatii 
de fructe. Nu s-a semnalat nici o gradinita cu ratie hipocalorica. Ratia hipercalorica se explica prin 
aportul crescut nu numai al carbohidratilor ci si a grupei de  produse lactate, grasimi vegetate  si 
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animale. Cresterea aportului proteic s-a realizat printr-un consum crescut de proteine atat de origine 
animala ( produse lactate, carne si preparate din carne), dar si  prin proteine vegetale (fructe si 
leguminoase proaspete de sezon ). In urma unui consum crescut de lipide animale si chiar vegetale, 
se explica si ratia hiperlipidica realizata in 4 gradinite ceea ce procentula reprezinta 2,39% din 
totalul de 167 de gradinite.        

b. ancheta alimentara – mai 2015 
     Au fost luate in calcul un numar de 165 gradinite in program prelungit pentru ancheta alimentara 
statistica, prilej cu care au intrat in calcul un numar total mediu/zi de 21486 prescolari. Meniurile 
intocmite zilnic au fost variate, cuprinzind alimente din toate categoriile de produse permise, 
respectandu-se astfel principiile piramidei alimentare, lucru care a atras dupa sine asigurarea unui 
echilibru a principiilor nutritive adecvate varstei cat si activitatilor prescolarilor. Legislatia in 
vigoare a fost in general respectata, cu accent pe lista alimentelor nerecomandate prescoalrilor ( 
Legea 123/2008 si Ord.M.S. 1563/2008).                    
Ratia hiperglucidica realizata in 5 unitati din 165 ,procentual 3.03%, a fost depasita prin consum 
usor crescurt de cereale, aport moderat de zahar rafinat si produse zaharoase dar si prin combinatii 
de fructe. Nu s-a semnalat nici o gradinita cu ratie hipocalorica. Ratia hipercalorica se explica prin 
aportul crescut nu numai al carbohidratilor ci si a grupei de  produse lactate, grasimi vegetate  si 
animale. Cresterea aportului proteic s-a realizat printr-un consum crescut de proteine atat de origine 
animala ( produse lactate, carne si preparate din carne), dar si  prin proteine vegetale (fructe si 
leguminoase proaspete de sezon ). In urma unui consum crescut in limitele intervalului admis de 
lipide animale si chiar vegetale, se explica si ratia hiperlipidica realizata in 5 gradinite ceea ce 
procentula reprezinta 6,06% din totalul de 165 de gradinite.         

c. ancheta alimentara – octombrie 2015 
       Au fost luate in calcul un numar de 174  gradinite in program prelungit pentru ancheta 
alimentara statistica, prilej cu care au intrat in calcul un numar total mediu/zi de 22206 prescolari. 
Meniurile intocmite zilnic au fost variate, cuprinzind alimente din toate categoriile de produse 
permise, respectandu-se astfel principiile piramidei alimentare, lucru care a atras dupa sine 
asigurarea unui echilibru a principiilor nutritive adecvate varstei cat si activitatilor prescolarilor. 
Legislatia in vigoare a fost in general respectata, cu accent pe lista alimentelor nerecomandate 
prescoalrilor ( Legea 123/2008 si Ord.M.S.1563/2008).                    
Ratia hiperglucidica realizata in 6 unitati din 174 , a fost depasita prin consum usor crescurt de 
cereale, aport moderat de zahar rafinat si produse zaharoase dar si prin combinatii de fructe. Nu s-a 
semnalat nici o gradinita cu ratie hipocalorica. Ratia hipercalorica se explica prin aportul crescut nu 
numai al carbohidratilor ci si a grupei de  produse lactate, grasimi vegetate  si animale. Cresterea 
aportului proteic s-a realizat printr-un consum crescut de proteine atat de origine animala ( produse 
lactate, carne si preparate din carne), dar si  prin proteine vegetale (fructe si leguminoase proaspete 
de sezon ). In urma unui consum crescut in limitele intervalului admis de lipide animale si chiar 
vegetale, se explica si ratia hiperlipidica realizata in 5 gradinite si in 2 gradinite aportul scazut de 
grasimi de origine animala adevereste ratia hipolipidica. 
Activitatea comisiei medicale municipale de orientare scolar-profesionala 
       Comisia medicala municipala de orientare  scolar – profesionala, a desfasurat activitati 
specifice in acest sens, eliberand. (in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si 
functionare a invatamantului preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii 
nr.4925/8 sept. 2005 (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.874 din 29. sept. 2005) 
precum si cu cele ale ordinului M.S.F.nr.197/12.III.2003 (publicat in Monitorul Oficial al 
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Romaniei, Partea I, nr.261/15.IV.2003) privind organizarea si functionarea comisiilor medicale de 
orientare scolar –profesionale,la solicitare:  
 Documente medico-pedagogice de recomandare de transfer: 287 
 Documente medico-pedagogice de recomandare de scutire, din motive medicale (la elevii din 
invatamantul obligatoriu cu afectiuni extrem de grave), de frecventa de la cursurile scolare, cu 
pregatire la domiciliu, sub indrumarea scolii: totala la  19 elevi si scutire partiala de o atare 
frecventa: la 27 elevi. 
 Documente medico-pedagogice pentru egalizare sanse : 142 
 Recomandare de amanare de incepere a scolarizarii la varsta de 7 ani datorita unor boli cronice 
foarte grave: la 1 prescolar. 
Activitatea de evaluare a conditiilor igienico-sanitare  

 raspunsuri adrese/sesizari = 206 
 800 proiecte evaluate in vederea eliberarii notificarii asistentei de specialitate  
 249 obiective evaluate in vederea eliberarii notificarii de certificarea conformitatii 
 259 obiective evaluate in vederea eliberarii autorizatiei sanitare de functionare/viza anuala 
 40 consultante acordate 
 Intocmire planuri de monitorizare(control si audit) /calendare recolta - surse proprii de 

alimentare cu apa potabila= 56 
  Recoltare probe de apa in cadrul monitorizarii de audit a instalatiilor proprii de alimentare 

cu apa  potabila din sector=  381 probe  
  Interpretare buletine de analiza apa potabila - surse proprii=381 
 Verificare plan gestionare desuuri= 36 

Alte activitati/actiuni: 
 participare sedinte accord unic in cadrul Primariei sector 6 
 participare la sedintele de lucru de la Institutul de Sanatate Publica Bucuresti privind:  

o aplicarea corecta a metodologiei privind supravegherea intoxicatiilor acute 
neprofesionale cu produse chimice, 

o conferinta anuala pentru Sanatate si Mediu a Institutului National de Sanatate 
Publica. 

 participare la sedintele de lucru de la Agentia Regionala de Protectia Mediului , pe 
probleme de gestionarea deseurilor solide rezultate din activitatea urbana, zgomot 
citadin, PUZ serctor 6, alte problematici legate de mediu.  

 RAPORT PRIVIND INFLUIENTA POLUARII AERULUI ASUPRA STARII DE SANATATE A 

POPULATIEI DIN MUNIC.BUCURESTI,RAPORT TRANSMIS CATRE APM-MB SI INSP-MB 

(DR.BALACEANU M.) 
 RAPORTARI TRIMESTRIALE CATRE APM-MB PRIVIND ACTIVITATILE DSP IN CADRUL 

PROGRAMULUI  DE GESTIONARE A CALITATII AERULUI  
 PARTICIPARE IN FIECARE JOI A SAP. LA SEDINTELE COMISIEI DE ANALIZA TEHNICA DIN 

CADRUL APM-MB. 
 actiuni desfasurate in cadrul diferitelor comisii (Colegiul Prefectural, Comisia de dialog 

social, Comisia de etica profesionala, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului 
Bucuresti) 

 PARTICIPARE LA GRUPURILE DE LUCRU PRIVIND APROBAREA PUZ – URILOR DISCUTATE  

IN CADRUL CAT URILOR LA APM-MB  
 PARTICIPAREA LA CURSURI DE PREGATIRE PROFESIONALA  

Activitatea Comisiei de examen Notiuni Fundamentele de Igiena 
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       In baza ordinului MS 1225 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru 
organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor 
fundamentale de igiena, cu modificari su completari ulterioare, in perioada 01.01.2015-31.12.2015 
au fost examinate 17631 persoane. 

PROGRAMUL  NATIONAL : ACTIUNI  PRIORITARE  PENTRU  TRATAMENTUL 
PACIENTILOR   CRITICI  CU  INFARCT  MIOCARDIC ACUT (AP-IMA) 
       S- au  transmis comunicarile de  la M.S.-Serviciul Medicina Urgenta  ce contin  repartitia 
trimestriala a fondurilor bugetare anuale, unitatilor sanitare ce deruleaza  cu DSP-MB Actiunile  
prioritare pentru tratamentul pacientilor critici cu infarct miocardic acut (AP-IMA),   in 
conformitate cu  Ord.MS 449/2015, din sursa de finantare Venituri proprii-accize, Titlul bugetar 20 
“Bunuri si servicii” art.20.30.30, la 2 unitati spitalicesti ( Sp. Universitar de Urgenta Elias si 
Centrul Clinic   de Urgenta    Boli Cardiovasculare “Acad. Vasile Candea” Bucuresti);  
       S-au verificat lunar documentele de finantare/unitate sanitara din cadrul AP-IMA ( macheta de 
finantare, cererea de finantare fundamentata, borderoul centralizator, cererea justificativa, copiile 
facturilor, iar ptr. Stent acoperit cu substante antiproliferative (DES) si Stent metalic (BMS) 
cuprinse in Lista materialelor sanitare de care beneficiaza bolnavii prin AP-IMA, acestea sunt 
verificate si insotite obligatoriu de codul de bare al stentului utilizat). 
       S-au intocmit formalitatile, catre MS .-Serviciul Medicina Urgenta, de centralizare  a cererii de 
finantare lunara,  cu documentele aferente ( macheta de finantare, cererea de finantare 
fundamentata, borderoul centralizator, cererea justificativa, copiile facturilor, iar ptr. Stent acoperit 
cu substante antiproliferative (DES) si Stent metalic (BMS) insotite de codul de bare al stentului 
utilizat).  
       In baza comunicarii facute lunar de M.S. , s-a transmis Biroului Buget Finante , aprobarea 
finantarii cu repartitia sumelor ptr. cele 2 unitati spitalicesti si li se transmit acestora finantarea 
aprobata. 
PN IV.2.1-Program national sanatate mintala –subprogram 2.1 – promovarea sanatatii la 
locul de munca 
       Programul are alocat un buget de 60000 lei pentru anul 2015. A fost luata  legatura cu 
coordonatorii de program ai celor 2 spitale incluse in municipiul Bucuresti  (Spitalul Clinic de 
PsihiatrieProf.Dr. Al. Obregia) care a avut alocata suma de 50000 lei si Spitalul de psihiatrie Dr. 
Constantin Gorgos care a avut alocata suma de 10000 lei) precum si cu persoana desemnata de 
CENTRUL NATIONAL DE SANATATE MINTALA SI LUPTA ANTIDROG si s-a stabilit 
modalitatea de raportare a derularii programului.  
      Astfel au fost inaintate spre aprobare 4 cereri de finantare in perioda septembrie – decembrie 
2015 completate conform machetelor OMS nr.386/2015, (dupa ce s-a efectuat verificarea  legalitatii 
si exactitatii a documentelor depuse pentru decontare) care au fost urmate de 3 executii bugetare 
aferente. Mentionam ca Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof.Dr. Al. Obregia a disponibilizat suma de 
25000 lei datorita procedurilor greoaie de achizitie. 
        In cele 2 spitale s-au desfasurat atat activitati specifice de documentare, implementare, 
monitorizare si evaluare a impactului activitatilor propuse pentru participanti cat si procedurile 
legale de achizitie a materialelor necesare desfasurarii programului. In raportul de activitate 
transmis catre UATM  s-a mentionat numarul de pacienti inclusi in program si costul mediu pe 
pacient , care s-a incadrat in limita de 120 ron pe pacient conform OMS nr.386/2015. 
Colectiv Medicina Muncii 
     Colectivul Medicina Muncii/ Ocupationala face parte din Compartimentul Evaluare a Factorilor 
de Risc din Mediul de Viata si Munca. Activitatile spaecifice de medicina muncii/ ocupationala se 
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deruleaza in urma inregistrarii solicitarilor: societatilor comerciale, institutiilor publice, institutiilor 
guvernamentale, institutiilor sanitare, asociatii profesionale, liber profesionisti, Clinica de Medicina 
Muncii din cadrul Spitalului Colentina, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti – Serviciul 
Asigurari Accidente de Munca si Boli Profesionale, Instittutul National de Sanatate Publica 
Bucuresti, Comisia de Experti de Medicina Muncii a Ministerului Sanatatii si a Ministerului 
Muncii, Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti, Institutul de Expertiza Medicala si 
Recuperare a Capacitatii de Munca Bucuresti, salariatii unor unitati care solicita reanalizarea 
cazului de apt conditionat si inapt de Comisia de medici de medicina  muncii, etc 
        Obiective: 
I. Evaluarea calitatii mediului de munca: 

Activitati: 
- Evaluarea conditiilor de munca a salariatilor (lucrator): vizita locurilor de munca in prezenta 

angajatorului si reprezentantului Comitetului de Securitate si Sanatate in munca;; 
- Intocmirea schitelor pentru identificaarea, recoltarea in vederea masurarii nivelului noxelor 

fizice, chimice, biologice in conformitate cu fisele de identificare a factorilor de risc profesional 
elaborate de  conducerea societatilor (H.G. 355/2007 cu completarile ulterioare); 

- Analiza rezultatelor masuratorilor noxelor; 
- Elaborarea Buletinului de determinare prin expertizare prin care se evalueaza riscul 

professional. 
      In urma acestor activitati s-au realizat 200 vizite la locurile de munca solicitate, 200 schite, 200 
buletine de expertiza.    
Evaluarea conditiilor de munca a salariatelor gravide si a salariatelor care alapteaza: 

 
- Comitetul S.S.M. din unitati, intocmeste raportul de evaluare si informarea catre salariata 

gravida si care alapteaza pentru comunicarea riscurilor si a recomandarilor specifice (ramane 
acelasi loc de munca; schimbarea locului de munca; program redus; concediu de risc maternal) 
si trimite rapoltul la DSP;  

- Medicii de medicina muncii impreuna cu inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Munca 
analizeaza conditiile de munca ale salariatei gravid sau care alapteaza; 

- Verifica respectarea legislatiei OUG 96/ 2003 si normele de aplicare; 
- Medicina muncii intocmeste registrul de evident a salariatelor gravide si a salariatelor care 

alapteaza din Municipiul Bucuresti. 
Au fost inregistrate si analizate 801 dosare de salariate gravide si care alapteaza. 

Evaluarea conditiilor de munca la locurile incadrate in conditii deosebite de munca conform H.G. 
261/2001 cu completarile ulterioare: 
- La solicitarea societatilor se efectueaza vizita la locurile de munca impreuna cu inspectorul din 

cadrul Inspectoratului Teritorial de munca, a conducatorului unitatii; 
- Se intocmesc schitele pentru identificarea, recoltarea, masurarii nivelului noxelor, fizice , 

chimice si biologice; 
- Analiza rezultatelor masuratorilor; 
- Elaborarea buletinelor de determinare prin expertizare prin care se reevalueaza riscul 

professional si impactul factorilor de risc asupra starii de sanatate a salariatilor. 
A fost evaluat 1 loc de munca pentru prelungirea avizului de incadrare in conditii deosebite de 
munca de Inspectia Muncii din Ministerul Muncii. 

Evaluarea conditiilor de munca incadrate in conditii speciale (conform legii pensiilor si 
completarilor ulterioare): 
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- La solicitarea societatilor se efectueaza vizita la locurile de munca impreuna cu inspectorul din 
cadrul Inspectoratului Teritorial de munca, a conducatorului unitatii; 

- Se intocmesc schitele pentru identificarea, recoltare, masurarii nivelului noxelor, fizice, 
chimice, biologice; 

- Analiza rezultatelor masuratorilor; 
- Elaborarea buletinelor de determinare prin expertizare prin care se evaluaeaza riscul 

professional si impactul factorilor  de risc asupra starii de sanatate a salariatilor. 
Evaluarea conditiilor de munca a personalului platit din fonduri publice pentru acordarea 
sporurilor salariale conform H.G. 103/2013. 
- La solicitarea societatilor se efectueaza vizita la locurile de munca impreuna cu  inspectorul din 

cadrul Inspectoratului Teritorial de munca a conducatorului unitatii; 
- Se intocmesc schitele pentru identificarea, recoltarea, masurarea nivelului noxelor, fizice, 

chimice, biologice; 
- Analiza rezultatelor masuratorilor; 
- Elaborarea buletinelor de determinare prin expertizare prin care se evalueaza riscul profesional 

si impactul factorilor de risc asupra  starii de sanatate . 
 

II. Supravegherea starii de sanatate a personalului expus professional:  
 

Monitorizarea starii de sanatate a lucratorilor:. 
- Analiza rezultatelor examenului medical la angajare, periodic,adaptare, reluarea muncii, 

supraveghere speciala si altele, trimise de cabinetele de medicina muncii (annual ianuarie – 
februarie). 

 
Evaluarea starii de sanatate a salariatilor declarati apt conditionat si inapt pentru locul de munca: 

 
- Se analizeaza documentele medicale si fisa de aptitudine din dosarul de contestatie depus la 

DSP; 
- Se formeaza prin decizie Comisia formata din 3 medici de medicina muncii care convoaca 

partile implicate: salariat (reclamant), medicul de medicina muncii care a eliberat fisa de 
aptitudine; 

- Comisia ia decizia care se inscrie in fisa de aptitudine a salariatului care contesta  fisa de 
aptitudine si se informeaza salariatul care a contestat rezultatul si medicul de medicina muncii 
care a emis fisa (conform H.G. 355/2007). 

Evaluarea starii de sanatate a personalului expus la produse biologice:   
- Medicul specialist epidemiolog din  cadrul serviciilor Infectii Nozocomiale din unitatile 

sanitare, intocmeste Fisa de Supraveghere Postexpunere la produse Biologice a personaelor 
expuse  la produse biologice cu analiza producerii evenimentelor si o trimite colectivului de 
Medicina Muncii din cadrul DSP; 

- Medicina Muncii din DSP supravegheaza starea de sanatate a lucratorului pe perioada maxima a 
incubatiei bolilor transmisibile; 

- In cazul imbolnavirii se cerceteaza si se declara: ca boala profesionala, boala transmisibila si 
infectie nozocomiala. 

Evaluarea starii de sanatate a personalului expus la riscuri de imbolnavire profesionala: 
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- Medicii de medicina muncii din Clinica de Medicina Muncii – SpitalClinic Colentina, 
examineaza suspectii de boala profesionala si intocmesc fisa PB 1 (de semnalare) pe care o 
remit catre Medicina Muncii din DSP; 

- Suspectul informeaza angajatorul; 
- Angajatorul anunta I.T.M. de eveniment; 
- Medicul de medicina muncii si I.T.M.-ul viziteaza locul de munca al suspectului de boala 

profesionala, solicita angajatorului documentele: buletine de analiza a noxelor, fisa de 
identificare a factorilor de risc, fisa postului, adeverinta de salariat; 

- Medicii de medicina muncii, inspectorii I.T.M. si angajatorul intocmesc Procesul Verbal de 
cercetare a cazului de boala profesionala; 

- In caz de confirmare  a bolii profesionale, medicina muncii din DSP intocmeste Fisa BP 2 de 
declarare; 

- Se realizeaza baza de date a registrului de boli profesionale la nivel territorial si transmite lunar 
raportarea borderourilor cu bolile profesionale declarate si a fiselor BP 2 catre partenerii 
institutionali conform prevederilor legale (Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti – Serviciul 
asigurari accidente de munca si boli profesionale, Clinica de Medicina Muncii, Institutul 
Nationalde Sanatate Publica Bucuresti); 

- Se realizeaza baza de date si evidenta in format electronic a cazurilor de boli legate de profesie 
si indicia de morbiditate profesionala cu incapacitate temporara de munca, precum si a bolilor 
semnalizate si infirmate; 

- Se verifica baza de date cu privire la cazurile declarate de boala profesionala si redacteaza 
documentele statistice (Fisele BP 2 si refacute) in conformitate cu datele inscrise in registrele de 
boli profesionale, in urma cererilor depuse de solicitaanti la Medicina Muncii;   

- Se verifica si se prelucreaza date din baza de date a bolilor profesionale efectuandu-se adrese 
catre diverse unitati care solicita situatia morbiditatii pe diferite perioade (5 ani, 10 ani, 15 ani, 
etc). 

     Mentionam ca personalul este format din 3 medici primari de medicina muncii, 2 astenti 
medicali principali de igiena, un inginer, un registrator medical principal.          
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3 Compartiment Evaluare si promovare a sanatatii  
I.           Cadrul legislativ : 

   1. - Legea 95/2006 - privind reforma in domeniul  sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare 
   2. - HG nr.206/2015, privind aprobarea programelor na ionale de s n tate pentru anii 2015 şi 2016 
   3. - Ordinul MS nr. 1078 din 27 iulie 2010 - privind aprobarea regulamentului de organizare si 
functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului 
Bucuresti; 
   4.- Ordinul comun MS nr.  386/2015 - privind  aprobarea Normelor tehnice de derulare a 
programelor nationale de sanatate pentru anii 2015-2016; 
   5.- Ordinul MS nr. 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru aprobarea 
metodologiilor privind ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si 
chimist din unitatile sanitare publice; 
  6.- Legea 448/2006 - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata 
in MO al Romaniei partea I, nr. 1/03.01.2008 cu modificarile si completarile ulterioare; 
II. Obiectul de activitate si indicatorii de performanta 

In domeniul promovarii sanatatii - Compartimentul  Promovare a Sanatatii din cadrul Directiei de 
Sanatate Publica –Bucuresti are urmatoarele atributii si responsabilitati , conform ROF 1078/ 2010: 

1. Furnizeaza informatii catre populatie referitoare la prevenirea bolilor si la promovarea sanatatii; 
      2     Dezvolta la nivel local programe de promovare a sanatatii si de educatie pentru          
            sanatate, in functie de prioritatile locale, programele   nationale si strategiile europene; 

3 Elaboreaza proiecte in parteneriat cu autoritatile locale, reprezentantii in teritoriu ai altor 
ministere, organizatii neguvernamentale si reprezentante internationale, in vederea solutionarii 
problemelor comunitare; 

4 Furnizeaza servicii de formare in educatia pentru sanatate adresate formatorilor din cadrul si 
din afara sistemului de sanatate; 

5 Elaboreaza, editeaza si asigura multiplicarea de materiale publicitare specifice; 
In domeniul derularii programelor nationale de sanatate Compartimentul Promovare a Sanatatii din 
cadrul Directiei de Sanatate Publica –Bucuresti are urmatoarele atributii si responsabilitati , conform 
ROF 1078/ 2010: 
    1) asigur  monitorizarea şi coordonarea programelor de s n tate public  în domeniul bolilor 
netransmisibile la nivel jude ean; 
    2) colecteaz  trimestrial şi anual indicatorii programelor de s n tate specifice şi de demografie de la 
unit ile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare şi reglement rile europene în 
domeniu; 
    3) asigur  culegerea şi validarea datelor la nivel jude ean pentru registrele na ionale de boli 
netransmisibile; 
    4) propune conducerii direc iei constituirea unor echipe interdisciplinare care asigur  evaluarea 
indicatorilor rezulta i din supravegherea bolilor cronice în teritoriu; 
    5) analizeaz  şi evalueaz  indicatorii de morbiditate şi mortalitate lega i de evolu ia bolilor 
netransmisibile în jude  şi evolu ia acestora la popula ia din teritoriu; 
    6) în realizarea atribu iilor sale colaboreaz  direct cu unit ile jude ene de implementare a 
programelor de s n tate, precum şi cu structurile specializate ale Institutului Na ional de S n tate 
Public ; 
    7) se subordoneaz  metodologic Institutului Na ional de S n tate Public , prin Centrul Na ional de 
Evaluare şi Promovare a St rii de S n tate şi structurile sale de specialitate din centrele regionale de 
s n tate public ; 
    8) particip  la colabor ri interinstitu ionale, la nivel jude ean, cu organiza ii guvernamentale şi 
neguvernamentale pentru asigurarea corel rii activit ilor din cadrul programelor na ionale de s n tate 
cu alte ini iative, finan ate din alte surse; 
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    9) primeşte anual, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, de la casa de asigur ri de s n tate 
jude ean  sau a municipiului Bucureşti analiza modului în care a fost derulat programul de s n tate cu 
scop curativ; 
    10) face propuneri c tre conducerea direc iei de s n tate public  jude ene şi a municipiului 
Bucureşti privind utilizarea fondurilor specifice alocate derul rii programelor de s n tate public  în 
domeniul bolilor netransmisibile şi supraveghere demografic  la nivel jude ean; 

III.        Obiective generale asumate pe anul 2015:  
1. Organizarea de evenimente destinate promovarii valorilor europene (Campanii IEC  – destinate 
celebrarii  Zilelor Mondiale/ Europene pe probleme de sanatate conform Calendarului Sanatatii propus 
de INSP si aprobat de catre Ministerul Sanatatii) 
2. Monitorizarea urmatoarelor programe nationale de sanatate ( solicitare cereri de finantare, executii 
bugetare, fundamentare si indicatori  de la unitatile sanitare , verificarea si centralizarea datelor si 
transmiterea lor catre Serviciul programe): 
- PN IV.1  – Program national de depistarea activa, precoce a cancerului de col uterin 
- PN IV. 3.1 – Subprogramul de transplant organe, tesuturi si celule de origine umana 
- PN IV.4 – Program de boli endocrine 
- PN V.1 - Subprogramul  de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate 
-   PN VI.1.3 – Profilaxia distrofiei la copiii 0-12 luni care nu beneficiaza de lapte matern prin 
administrare de lapte praf 
- Activitatea de tratament in strainatate 
- Actiuni prioritare pentru monitorizare, tratament si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI” , ale 
caror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obtinute pe baza contractelor cu casa de asigurari de 
sanatate a municipiului Bucuresti – conform ordin MS nr. 447/2015; 
-     Actiuni prioritare pentru tratamentul interventional al pacientilor cu accident vascular cerebral acut 
- ale caror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obtinute pe baza contractelor cu casa de asigurari de 
sanatate a municipiului Bucuresti –  cf. ordin Ministrul Sanatatii nr. 450/2015; 
 -  Actiuni prioritare pentru tratamentul pacientilor critici cu leziuni traumatice acute cranio-cerebro-
faciale, vertebro- medulare , ale centurilor si extremitatilor, - ale caror costuri nu pot fi acoperite din 
fondurile obtinute pe baza contractelor cu casa de asigurari de sanatate a municipiului Bucuresti – 
conform ordin MS nr. 446/2015 
- Actiuni prioritare  pentru tratamentul endoscopic al pacientilor critici cu hemoragie digestiva 
superioara (cf. ordin MS nr. 875/2015) 
3. Participare in diferite comisii de specialitate prin dispozitii ale conducerii DSPMB la CASMB  si  in 
Consiliile de administratie ale unitatilor medicale si Consiliile locale ale primariilor de sector:  
-  Comisia de acordare a medicamentelor din sublista C3 – pentru copiii cu ADHD) 
- Comisii de incadrare in grad de handicap pentru persoanele adulte/ sectoare. 
- Consilii de administratie ale Unitatilor medicale (spitale,policlinici) 
4. Activitatea de arhivare a documentelor create in cadrul Compartimentului  conform procedurii 
legale obligatorii de gestionare si arhivare prevazute in nomenclatorul arhivistic al DSPMB – editia 
2012 “ Extras din instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, 
aprobate de conducerea arhivelor nationale ( ord. 217/23.05.1996). 
5. Realizarea de acorduri de parteneriat (colaborari) cu :  ISMB, ASSMB,  Crucea Rosie, Societatea 
Studentilor Medicinisti – Bucuresti, ANA - CEPCA sect.6, AMF – Bucuresti, ONG – uri. 

IV. Activitatea desfasurata si principalele realizari din anul 2015:  
Derularea de Campanii IEC pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin promovarea unui 
stil de viata sanatos si combaterea principalilor factori de risc: 

A.  - Campanii obligatorii aprobate pe continut de Ministerul Sanatatii, conform Calendarului pentru 
celebrarea zilelor mondiale/europene şi a unor probleme de s n tate specifice na ionale pe anul 2015.  
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1. Luna nationala de lupta impotriva cancerului ( cancer de col uterin, san )  - februarie 2015  - 
Campanie IEC – distribuire materiale ( pliante realizate in 2012) catre medicii de familie, si voluntari 
ai  filialei Crucea Rosie sect.1 
2. Ziua Mondiala a apei – 22 martie -2015, cu tema “Apa si dezvoltarea durabila” , si scopul principal: 
“ Apa pe termen lung pentru toti de la viziune la actiune!” 
-    publicarea materialelor informative – suport pentru derularea campaniei – pe site-ul  institutiei;  
- transmiterea materialelor promotionale, in format electronic,  catre colaboratori  ( ASSMB, AMF – 

MB, Crucea Rosie, Inspectoratul  Scolar General Bucuresti, Primaria Generala-  Departamentul  
Cultura, Invatamant Turism) 

3. Ziua Mondiala a Sanatatii Orale – 20.03 – 20.04.2015 cu sloganul : “ Toata viata un zambet sanatos” 
- publicarea materialelor informative – suport pentru derularea campaniei – pe site-ul institutiei;  
 -    transmiterea materialelor informative, in format electronic,  catre colaboratori ( ASSMB, AMF – 
MB, Crucea Rosie, Asociatia Studentilor Medicinisti – Bucuresti, Primaria Generala-  Departamentul  
Cultura, Invatamant Turism) 
- sesiuni informativ – educative, distribuire materiale informative (pliante) in unitati de invatamant  
4. Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei –  24 martie – 10.04.2015 - cu sloganul:              “ 
Atinge tinta de 3 milioane. Gaseste. Trateaza.Vindeca toate cazurile de tuberculoza”: 
- publicarea materialelor informative – suport pentru derularea campaniei – pe site-ul institutiei;  
 -    transmiterea materialelor informative, in format electronic,  catre colaboratori ( ASSMB, AMF – 
MB, Crucea Rosie, Asociatia Studentilor Medicinisti – Bucuresti, Primaria Generala-  Departamentul  
Cultura, Invatamant Turism) 
- sesiuni informativ - educative in unitati de invatamant ( distribuire pliant: “ intrebari si raspunsuri 

despre TBC) 
5. Ziua Mondiala a Sanatatii (7 aprilie 2015) 1- 30 aprilie 2015 –  cu sloganul: Siguranta alimentatiei: 
“De la ferma pana in farfurie, Mancarea sigura sa fie” 
 -   publicarea materialelor informative –suport pentru derularea campaniei – pe site-ul institutiei;  
-  transmiterea materialelor informative, in format electronic,  catre colaboratori ( ASSMB, AMF – 
MB, Crucea Rosie, Asociatia Studentilor Medicinisti –Bucuresti, Primaria Generala- departamentul  
Cultura, Invatamant Turism) 
-  sesiuni informativ - educative in unitati de invatamant 
- distribuire brosura Alimentatie sanatoasa 
6. Saptamana Europeana a vaccinarii (20 -25 aprilie 2015) – slogan:” Prevenire. Protectie. 
Imunizare”  
- publicarea materialelor informative pe site-ul institutiei  
- sesiuni informativ-educative in scoli generale 
- transmiterea materialelor promotionale, in format electronic,  catre colaboratori ( ASSMB, AMF  

MB, Crucea Rosie, Inspectoratul  Scolar General Bucuresti, Primaria Generala- departamentul  
Cultura, Invatamant,Turism) 

7. Campanie IEC – Stil de viata sanatos – luna mai  2015 -  in vederea diminuarii riscurilor 
cardiovasculare, masuri de igiena si alimentatie sanatoasa : 
   -  17 mai : Ziua Mondiala de lupta impotriva HTA : “ Cunoasteti-va valorile ptesiunii arteriale, ia 
atitudine! Apara-ti sanatatea!”        
-  Igiena mainilor : Cum sa ne spalam mainie/Cum sa ne dezinfectam mainile – tiparire materiale   
fluturasi)  -2000 buc. x 0,806 lei/buc.= 1.612 lei                                                                 
   - 4 mai : Ziua Europeana a Obezitatii : “Sa facem impreuna primul pas” 
   - 31 mai :  Ziua Mondiala de lupta impotriva fumatului : “ Atentie la tutunul netimbrat, va pandeste 
complicitatea la contrabanda” 
   -  Saptaman Europeana impotriva obezitatii  (18 – 28 mai 2014)   - Campanie de informare si 
Educare a cetatenilor despre riscurile excesului ponderal si ale obezitatii pentru starea de sanatate si 
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despre importanta adoptarii unui stil de viata sanatos, care presupune atat o alimentatie echilibrata cat 
si miscare, evitarea factorilor de risc ( fumat, sedentarism, alimentatie nesanatoasa)  
-  postarea pe site-ul institutiei a comunicatelor de presa si a materialelor de informare 
-    distribuire materiale informative( pliante, postere) – tiparite in 2014 
- Actiuni de IEC in scoli si distribuire de materiale informativ-educative,  cabinete medicale scolare; 
8.  Ziua Internationala de Lupta Impotriva Abuzului si Traficului de Droguri”  ( 26 iunie 2015)  - în 
scopul informarii popula iei, mai ales a tinerilor, despre efectele nocive asupra s n t ii, pe care le pot 
avea drogurile aflate sub control interna ional. 
Slogan: “ Tulburarile cauzate de consumul de droguri pot fi prevenite”   
- postarea pe site-ul institutiei a materialelor  informativ educative destinate sustinerii campaniei; 
- transmiterea materialelor promotionale, in format electronic, catre partenerii de campanie;  
- distribuire materiale informativ-educative – stradal ( fluturasi –Ce ar trebui sa stie adolescentii 

despre droguri; informatii pentru parinti/profesori) 
9. Luna informarii despre efectele consumului de alcool – ( 1-30 iulie -2015) cu sloganul: Spune Nu 
alcoolului in timpul sarcinii! Protejeaza viata din tine!” 
- distribuirea de materiale informative (pliant)  stradal – sprijiniti de voluntarii de la Crucea Rosie  
-     postarea pe site-ul institutiei a materialelor  informativ educative destinate sustinerii campaniei; 
- transmiterea materialelor promotionale, in format electronic, catre partenerii de campanie;  
10. Campanie IEC promovare alimentatie la san – prilejuita de Saptamana Alimentatiei la san, cu 
sloganul :” Alapteaza si lucreaza: Acum este posibil” – 01-07 august 2015 
- distribuirea de materiale informative (pliant)  stradal – sprijiniti de voluntarii de la Crucea Rosie  
-     postarea pe site-ul institutiei a materialelor  informativ educative destinate sustinerii campaniei; 
11 . Ziua Mondiala a Contraceptiei  - 26 septembrie 2015 – Sloganul: “Este viata ta; Este 
responsabilitatea ta!” 
- postarea pe site-ul institutiei a comunicatului de presa si a materialelor  informative 
- transmiterea materialelor promotionale ( pliant , poster) in format electronic, catre partenerii de 
campanie; 
- tiparire – brosura Metode contraceptive – 1000 buc. x 6,82 lei/buc. = 6.820 lei 
12. Saptamana europeana a Mobilitatii – 16-22 septembrie 2015, cu sloganul: Alege! Schimba! 
Combina”: 
- postarea pe site-ul institutiei a comunicatului de presa si a materialelor  informative 
- transmiterea materialelor promotionale ( pliant , poster) in format electronic, catre partenerii de 
campanie; 
- distribuire de materiale informative – privind beneficiile exercitiului fizic 
13. Ziua Europeana a Informarii despre antibioatice ( ZEIA) – 18 noiembrie 2015 (perioada de 
derulare 16-25.11.2015,  Sloganul: “ Antibioticele: utilizarea responsabila le mentine eficienta!”: 
- postarea pe site-ul institutiei a comunicatului de presa si a materialelor  informative 
- transmiterea materialelor promotionale ( pliant , poster) in format electronic, catre partenerii de 
campanie; 
- distribuire materiale informative( poster si scrisori catre medici de familie si farmacisti  - tiparite in 
2014)  
14. Ziua Mondiala de lupta impotriva HIV/SIDA – 1 decembrie 2015,( per. Derulare 1-31.dec. 2015)  
Slogan: “ Tinta zero: Zero infectii noi cu HIV. Zero discriminari. Zero decese prin SIDA”  
- postarea pe site-ul institutiei a comunicatului de presa si a materialelor  informative 
- transmiterea materialelor promotionale ( pliant , poster) in format electronic, catre partenerii de 
campanie; 
-    distribuire materiale informative ( poster – tiparit in 2014) 
B. Alte Campanii si actiuni de promovare a sanatatii 
     - Campanie  IEC – privind masuri de protectie a populatiei impotriva temperaturilor inalte(iulie -
august 2015 
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4. Laborator de Diagnostic si investigare in sanatate publica                                 
         Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica este acreditat Renar pentru 19 
incercari (determinarea anticorpilor si antigenelor prin metoda ELISA- HIV/SIDA,; diagnosticul 
sifilisului prin metoda TPHA; diagnosticul sifilisului prin metoda VDRL; Exsudate Naso-faringiene – 
staf.C+, streptococ, candida in secretii nazale, bucale si faringiene; Examene coprobacteriologice – 
Salmonella, Shigella, Yersinia, Vibrion holeric, EPEC, , stafilococ, candida in materii fecale; 
antibiograma;Identificarea si numararea microorganismelor din apa prin metoda membranei filtrante- 
bacterii coliforme, E.coli, enterococi, Pseudomonas aeruginosa), metoda orizontala pentru numararea 
stafilococilor coagulazo pozitivi in alimente, determinarea, incarcaturii microbiologice de pe suprafete 
si din aer, controlul microbiologic al sterilizarii si sterilitatii, determinarea pH –ului apei potabile, 
determinarea continutului de cloruri, determinarea continutului de azotati determinarea continutului de 
azotati;; determinarea continutului de permanganat ;,  Certificat RENAR Li 615. 

Laboratorul de Microbiologie efectueaza cu prioritate analize bacteriologice, imuno- serologice 
si parazitologice din produse biologice (patologice) pentru diagnosticul bolilor transmisibile si pentru 
evaluarea potentialului epidemiologic. 

Efectueaza analize microbiologice pe probe de apa, aer, alimente si factori de mediu necesare 
evaluarii riscurilor pentru sanatate. 

Efectueaza analize microbiologice la cererea unor beneficiari din afara sistemului sanitar 
bugetar pentru care se percep taxe. 

Colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii din Directia de Sanatate Publica pe 
probleme legate de microbiologie 

In cadrul Laboratorului de  Microbiologie se fac testari cu prioritate pentru urmatoarele 
programe nationale : 
- testarea HIV a gravidelor si a persoanelor depistate pozitive prin teste rapide 
- prevenirea sifilisului congenital prin testarea TPHA si VDRL a gravidelor si cuplurilor mama- nou 

nascuti suspecte 
- testari pentru purtatorii de streptococ  hemolitic grup A din unitatile scolare (pentru prevenirea 

aparitiei RAA,contacti de scarlatina.) 
- testari pentru puncte fixe si statii de apa din Bucuresti care apartin de Apa Nova, analize pentru 

potabilitatea apei care sunt decontate de catre Apa Nova incepand cu anul 2005 
- testari pentru focare de toxiinfectii alimentare, focare de boli diareice familiale, din unitati 

spitalicesti, crese, case de copii 
- testari pentru aeromicroflora, controlul sterilitatii, teste de salubritate in unitati spitalicesti, sesizari  
- de asemenea se mai fac testari cu plata pentru controlul sterilizarii la autoclav si pupinel cu teste 

biologice pentru toate cabinetele medicale si unitatile spitalicesti din Bucuresti, testari pentru 
paraziti, testari coprobacteriologice la personalul din unitatile de alimentatie publica si la persoane 
cu BDA ,testari pentru probe de alimente, probe de cosmetice, probe de apa de la persoane fizice 
(fantani, piscine, stranduri,ape reziduale din spitale). 

- Determinari fizico-chimice pentru probe de apa ,alimente,cismetice 
- Determinari de noxe industriale,imisii,determinari fizico-chimice la ape reziduale 
-   De asemenea se fac identificari pentru bacterii gram negative, coci gram pozitivi, micoze, grupuri de 
streptococi si testarea sensibilitatii la antibiotice la aceleasi tulpini microbiene cu ajutorul aparatului 
miniApi care poate da rezultate si in 4 ore,determinari rapide pentru salmonella si listeria 
monocytogenes din alimente cu aparatul mini Vidas. 
In acest laborator s-au efectuat urmatoarele determinari : 
  1.ANALIZE BCTERIOLOGICE :  
  a) Coproculturi - sectoarele I - VI. 
    Nr.probe(bolnavi)           Nr.determ. microbiologice 
 
    total          pozitivi                  total                      pozitive 
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 B.D.A.                11                4                          75                         4 
 Control periodic            141              0                          301                       0 
 Contacti TIA                  0                 0                            0                         0            
            Diverse: 
            -ex.coproparazitologice   48               2                        300                       2 
            -uroculturi                        4                0                          12                        0 
               Total                             204             6                        688                      6 
-204probe cu plata –  det.688- 

b) Exudate Naso-Faringiene (Sectoare I - VI.)  
        Nr probe(bolnavi)              Nr.determ. microbiologice 
 
        total             pozitivi                 total                  pozitivi  
 
1.Angine                     76                8                        201                       8 
2.Fosti bolnavi                      4                 2                         4                         2 
3.Contacti scarlatina                      832            85                         832                      85                                             
4.Triaj Epidemiologic                     176               8                         176                        0 
5. Diverse(angajari, intrari               16               2                         49                          2 
   in colectivitati,etc.)  
6. Difterie                                        0                  0                          0                           0                     
8.Antibiograme                               14                                                             
Total                                           1048                105                       1262                    105 
 -PN I-1008 probe-1008det.- 
  -101 probe cu plata-256 det.- 
c) Infectii Nosocomiale  
 
                Nr.probe(bolnavi)              Nr.determ. microbiologice 
 
            total          pozitivi                     total                   pozitivi 
1. Teste controlul  
    sterilizarii                        6568               16                          6568                  16 
2.Testarea  
   sterilitatii                            1420                 0                2840                    0 
3.Teste Salubritate                4968             395                        19914                813 
4. A.M.F.                              2098             371     5017                653 
5.Ape sterile                         1355             147                          1355                 157 
6.NTG  in unitati de dializa   289           0                            318                     0 
7. Cat gut chirurgical             987                 0                          1854                     0 
8.Maini  sector alimentar         30                 0                           120                      0 
 
Total                                   17715               929                    37986                   1639 
Probe cu plata-17540-det.37426-924 poz. 
PN I.5 –  175 probe; 560 det,  5 poz       
                                                                   

d) Bacteriologia alimentului  
 
       Nr.probe               Nr.determ. microbiologice 
 
       total          pozitivi                 total                        pozitivi 
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1. Lactate                           2               0                            2                         0 
2. Carnate                         0               0                            0                         0                    
3.Conserve                         0               0                            0                         0 
4.Bauturi racoritoare si alcoolice      5                0                            5                         0                                            
5.Produse cosmetice                         98              0                           490                       0 
7.Panificatie                                      86              0                           304                       0 
9. Diverse                                         57              0                           125                        0 
10.PN II                                           15              0                              70                        0 
     Total- 
-probe cu plata-246-determinari 929 
-PN II- 15probe,70 det              
 
e) Bacteriologia Apei  
 
            Nr.probe – apa                             Nr.determ. microbiologice 
             total          pozitivi                 total                   pozitivi   pozitivi 
 
 APE POTABILE :  
 APA NOVA : 
  - statii + puncte fixe(recoltate de CEFRMVM si laborator) 
 
                                            2346    0              7798                0 
-    P.N. II                                           0                         0                   0                  0  
- particulari                                      266                       6                 913                 8 
-CEFRMVM (venituri proprii)            2                        0                   8                   0 
-CEFRMVM  (sesizare)                     3                        0                    9                   0 
-DSP-IF                                            147                     14                515                  16 
APE ALTE SURSE (PUTURI, FANTANI, APA IMBUTELIATA) 
CEFRMVM: 
     – PN II (monitorizare audit)                 0                      0                     0                 0 
      -PN II(Act.fantani)                               0                      0                     0                 0 
       -Cu plata-                                           262                   25                1057              27 
- Particulari  -Bucuresti                             351                  41                  1513            48                                        
                     -Ilfov                                    240                  60                    967            87                    -
Bucuresti **                                             127                  34                    483            42 
-DSPJ IF- (sesizare)                                      3                    0                      15                0 
               -plata                                            29                   5                     108               8 
-Apa imbuteliata – CEFRMVM                 1                      0                      6                  0                    
                            -particulari                      68                    1                    427               3 
                             -DSPJ IF-                        4                    1                       24              2 
 -Gheata alimentara                                      1                    1                       6                2 
  APE NEPOTAILE:   
 
APE  BAZIN INOT, PISCINE, JACUZZI: 
CEFRMVM : 
      - PN II+sesizari                            0                        0                        0                      0              
      - cu plata                                     51                       1                       230                    1                      
Particulari                                         315                     29                    1584                 49                                          
BICFRMVM(venituri proprii)          50                        7                      250                 21 
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DSPJ IF-                                             2                        0                        10                  0 
 
APE SUPRAFATA: 
-Particulari –                                     0                      0                       0                  0 
-CEFRMVM–   -cu plata             –   0                      0                       0                   0                            
-DSPJ –IF(lacuri)PN II                     14                    7                       42                22 
APE REZIDUALE    
-CEFRMVM   (cu plata)                     4                   2                    16                  6 
-PN II                                           1                       0                       3                    0 
   -particulari                            203                       66                     744                 160              
  ** = particulari Bucuresti cu punct de recolta Ilfov 
PN II-15 probe-45 det. si 3 probe sesizari-9 det. 
Analize cu plata-4472,det.16674 -  
                      
 2 IMUNOSEROLOGIE :                                                    
1. H.IV : 
- total probe – 3098( 1451 ELISA; 1647 test rapid ) 
- total teste utilizate -3304( 1656 teste ELISA + 1648 teste rapide ) 
- Probe pozitive =3 
- Western blot= 2 
3. TPHA : 
- total probe - 299 
- total teste utilizate -379 
- probe pozitive -47 
 6. VDRL : 
- total probe - 2921 
- total examene –3147 
- probe pozitive –60 
Total- 1887 probe,2016 det.,36  pozitivi  
In anul 2015  s-au lucrat-: 
 Analize cu plata   -         22563 probe   ,55973 det,  
Analize- PN I- 2900probe- 3199det. 
             -PN II-  15probe,70 det  
Total-25478 probe-59242 determinari. 
 
A.LABORATORUL DE TOXICOLOGIE – POLUARE -    2015 

1. Evaluare conditii de mediu in zona de lucru – determinari toxicologice ( la solicitare ) . 
      In perioada  01.01.2015 – 31.12.2015 au fost 68 unitati care au solicitat determinari, 279 sectii, cu 
un total de 1648 probe recoltate in teren si 1648 probe dozate , dintre care depasiri 519. 

2. Evaluare conditii de mediu ambiant ( imisii) si determinari de indicatori fizico – chimici in apa 
reziduala si de suprafata. 

-  202 probe apa  cu  1991 indicatori analizati . 
- 91 probe aer ( imisii)cu 91 indicatori analizati 
- Total Toxicologie-293 probe-2082 determinari. 
B. LABORATORUL DE CHIMIE - 2015 
In cadrul laboratorului se efectueaza analize fizico-chimice pentru evaluarea calitatii apei potabile, a 
apelor de imbaiere, a alimentelor, bauturilor racoritoare si produselor cosmetice. 

1. APA POTABILA 
 

SURSA  APA NOVA                        nr. probe        nr. determinari    necorespunzatoare        
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-    statii  si puncte fixe recoltate               2.407               7.806                              933 

de CEFRMVM si de laborator 
 

     Recoltate de CERFMVM :                      
-monitorizare de audit                           3                       15                               3 

      -sesizare                                                 6                      67                               2 
     -cu plata                                                  2                       16                               0 
    - imbuteliata                                             0                        0                               0 
    - dozator                                                   0                        0                               0 
Recoltate de beneficiari                              122                  1.199                           11  

 (persoane fizice si juridice) 
Imbuteliata                                                    0                        0                               0 
Recoltate de BICFRMV                               0                        0                               0 
ALTE SURSE: PUTURI, FANTANI, APA IMBUTELIATA    
 Recoltate de CERFMVM ;                           
 - analize  cu plata                                        38                    201                              9 
 - monitorizare audit                                    205                 1.666                            50 
-  apa imbuteliata                                           1                     13                                 0 
-  de la dozator                                               8                     84                                 0              
- sesizare                                                        0                     0                                  0 
Recoltate de  beneficiari                            604                    5.847                            128                            
      (persoane fizice si juridice) 
  -dozator                                                       2                         15                               0 
Recoltate de BICFRMV                                1                         2                                1 
 Imbuteliata                                                    21                      255                             0 
Recoltate de DSPJ ILFOV 
- cu plata                                                   163                        728                          64 
- PN II (piscine)                                          2                             2                            0 
- sesizare                                                     3                            19                           2 
- imbuteliata                                                7                            55                            0 

2. APA DE IMBAIERE 
Bazine de inot, piscine, Jacuzzi 

-     recoltate de CERFMVM –                        27                     119                                0 
analize  cu plata 

-       de la beneficiari                                      234                   724                               73 
      (persoane fizice si juridice)    
- recoltate de BICERFMVM-PN II                 53                     106                               21 
3.  ALIMENTE SI PRODUSE COSMETICE 
Denumire                                                    Nr. probe         Nr. determinari        Necoresp. 
 
Produse de panificatie                                        33                       79                          0 
Bauturi racoritoare                                             18                        43                         0 
Miere de albine si produse apicole                      8                          8                         0              
Conserve , Seminte                                             0                        0                           0                                 
Produse cosmetice                                              47                      128                        0 
Sare DSP ISS PRAHOVA PN II                      80                        160                        0 
Sare DSP ISS ILFOV PN II                             24                          48                         0 
Sare DSP ISS MEHEDINTI PN II                   28                         56                          0 
Sare DSP ISS BUCURESTI PN II                   53                        106                         0 
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Sare DSP ISS ARGES  PN II                           29                         58                          0 
Sare particulari                                                  23                        46                           0  
Toate probele au fost analizate la solicitarea beneficiarilor (persoane fizice sau juridice). 
Prezentam mai jos situatia centralizata: 
 
ANALIZE APE:                                       1.504      probe 
CU PLATA                                             11.263    determinari 
                                       
PN II  :43 PROBE ISS BUCURESTI  
              2 PROBE ISS ILFOV  / 
APA NOVA MONITORIZARE:                2.407   probe  
(Puncte fixe si statii)                                   7.808  determinari                                     
TOTAL APE   :                                                     3.911      probe 
   2015                                                                  19.071    determinari 
                                             
PARTICULARI ALIMENT:                          220      probe 
           2015                                                      486    determinari 
                                                 
ACTIUNE SARE PN II : 214 PROBE /428 DETERMINARI /  
 
TOTAL 2015  (Ape si Aliment): 
 -analize cu plata- 4.271  probe- 19.840 determinari 
  -PN II-214 probe-428 det                                                                          
 
    Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica are 52 de contracte pentru    analize de 
laborator care se efectueaza lunar contra cost. 
Personalul a participat la conferinte de specialitate. 
Probleme deosebite –nu am avut contract de service pentru echipamente, , 
- Probleme de viitor 
-    Reacreditare RENAR  
- Extinderea acreditarii Laboratorului de microbiologie la alimente,  si chimie. 
- Achizitionarea de noi echipamente de laborator. 
- Participarea personalului la cursuri de perfectionare , conferinte si congrese 
 
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica/  2015  
Analize cu plata-28631 probe-89166determinari. 
PN I-2900 probe-  3199determinari. 
PN II lei-229  probe, 498 determinari. 
Total 2015 - 31760 probe,92863 deteterminari. 
 
5)  Laborator de igiena radiatiilor ionizante 

In anul 2015, conform HG nr. 206/2015 si Ord. M.S. nr. 386/2015 cu Anexa privind Normele 
Tehnice de Realizare a Programelor Nationale de Sanatate Publica pe anii 2015-2016, Laboratorului de 
Igiena Radiatiilor Ionizante, i-au revenit sarcini ce decurg din Programul National de Monitorizare a 
Factorilor Determinanti din Mediul de Viata si Munca, dupa cum urmeaza:  
Obiectiv II.2- Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate radiatiilor ionizante:  
2.1.1. Radioprotectia în expunerea medicala la radiatii ionizante: 
2.1.1.1. monitorizarea radioprotectiei pacientului în expunerea medicala la 
radiatii ionizante; 
2.1.1.2. supravegherea expunerii personalului medical la radiatii ionizante; 
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2.1.1.3. auditul clinic al activitatii medicale cu radiatii ionizante; 
2.1.1.4. informarea  si educarea pentru sanatate, în domeniul radiatiilor 
ionizante; 
2.1.1.5. supravegherea nivelurilor de referinta in diagnostic, in expunerile 
medicale la radiatii ionizante. 
2.1.2. Protejarea starii de sanatate a populatiei împotriva expunerii la surse naturale de radiatii: 
2.1.2.1. supravegherea continutului radioactiv natural al alimentelor si al apei potabile, conform 
Recomandarii 2000/473/EURATOM; 
2.1.2.2. monitorizarea radioactivitatii apei potabile conform Legii 458/2002, privind calitatea apei 
potabile, cu modificarile  si completarile ulterioare; 
2.1.2.3. supravegherea continutului radioactiv al apelor minerale; 
2.1.2.4. monitorizarea expunerii naturale la radon. 
2.1.2.5. informarea si educarea pentru sanatate în domeniul radiatiilor ionizante naturale; 
2.1.3. Supravegherea starii de sanatate în relatie cu radioactivitatea antropica: 
2.1.3.1. supravegherea starii de sanatate a populatiei din jurul obiectivelor nucleare. 
-  sarcini curente de avizare si autorizare 

Pentru realizarea obiectivelor prezentate mai sus, in  anul 2015, au fost efectuate urmatoarele 
actiuni: 
- Masurari dozimetrice: 256 unitati cu o medie de 10-15  puncte de masurare, fiecare; dintre care 6 
buletine in jud. Teleorman, 4 in judetul Ilfov, 3 in jud. Calarasi si 1 in jud. Ialomita. Restul s-au 
efectuat in Municipiul Bucuresti. 
- Expertize ale locurilor de munca, in vederea incadrarii acestora in conditii speciale sau deosebite: 4, 
toate in Bucuresti. 
- S-au colectat si trimis catre CRSPB (conform metodologiei) date referitoare la monitorizarea 
radioprotectiei pacientului în expunerea medicala la radiatii ionizante si supravegherea expunerii 
personalului medical la radiatii ionizante, de la unele unitati din Bucuresti si judetul Teleorman, 
celelalte judete raportind doar sporadic date. 
- S-au comunicat catre CRSPMB, conform metodologiei, date privind situatia expunerii profesionale 
medicale, la radiatii ionizante (anexa 1). 
Detaliem mai jos masurarile efectuate in cadrul Progrmului National de monitorizare a apei si 
alimentelor 
PROBE RECOLTATE SI MASURATE IN 2015: 
BUCURESTI 
Tip proba Nr. Probe Masuratori radioactivitate 

Alfa 
Global 

Beta 
Global 

Tritiu 
 ( H-3) 

Separari 
radiochimice 

Apa potabila 102 102 102 52 102 
Ape minerale 3 3 3 1 4 
Depunere 
atmosferica 

12 12 12 - 12 

Contaminare de 
suprafata 

88 - - 88 88 

Alte probe 3 3 3 - 3 
 208 120 120 141 209 

590 
 
ILFOV 
Tip proba Nr. Probe Masuratori radioactivitate 

Alfa 
Global 

Beta 
Global 

Tritiu 
 ( H-3) 

Separari 
radiochimice 
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Apa potabila 13 13 13 12 23 
TOTAL: 13 61 

 
GIURGIU 
Tip proba Nr. Probe Masuratori radioactivitate 

Alfa 
Global 

Beta 
Global 

Tritiu 
 ( H-3) 

Separari 
radiochimice 

Apa potabila 4 4 4 4 8 
Lapte consum 2 2 2 - 2 
Meniu 
zilnic/persoana 

2 2 2 - 2 

TOTAL: 8 8 8 4 12 
32 

 
TELEORMAN 
Tip proba Nr. Probe Masuratori radioactivitate 

Alfa 
Global 

Beta 
Global 

Tritiu 
 ( H-3) 

Separari 
radiochimice 

Apa potabila 8 8 8 6 14 
Lapte consum 8 8 8 - 8 
Meniu 
zilnic/persoana 

4 4 4 - 4 

TOTAL: 20 20 20 6 26 
72 

 
Numarul de probe recoltate a fost de 249 cu 755 de masuratori, din care:            

127ape potabile cu : 
-127 masuratori alfa global  
-127 masuratori beta global  
- 74 masuratori tritiu  
- 147 separari radiochimice 

 3 ape minerale cu:  
  - 3 masuratori alfa global 
  - 3 masuratori beta global 
  - 1 masurare de tritiu 

 16 probe alimentare cu : 
- 16 masuratori alfa global ,  
- 16 masuratori beta global 
- 16 separari radiochimice; 

 3 alte probe cu:  
- 3 masuratori alfa global,  

           - 3 masuratori beta global  
           - 3 separari radiochimice; 

 12 depuneri atmosferice cu 
                - 12 masuratori alfa global,  
                - 12 masuratori beta global si  
                - 12 separari radiochimice; 

 88 suprafete contaminate  cu: 



427 
 

-  88 masurari de tritiu  
-  88 separari radiochimice  

Continutul radioactiv al probelor masurate se incadreaza in limitele continutului radioactiv 
natural, conform Legii 458/2002 si NFSR/2000. 
 
Mentionam ca Laboratorul Igiena Radiatiilor Bucuresti are arondate 5 judete pentru care se face 
monitorizarea radioactiva a apei potabile si alti factori de mediu: Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Ialomita si 
Teleorman. 
Din judetele Calarasi si Ialomita , incepand cu anul  2010, nu au mai fost aduse probe spre masurare, 
atributia de recoltare a probelor apartinand Directiilor de Sanatate Judetene. 

In paralel cu activitatile de monitorizare ce decurg din obiectivele PN, s-au desfasurat si 
activitatile curente de avizare-autorizare sanitara, reglementate de Ord. MS nr. 381/2004. 
 Au fost astfel analizate 358 documentatii si s-au eliberat avize si autorizatii sanitare, dupa cum reiese 
din tabelul de mai jos: 
Total autorizatii si 
avize 2015 

354 236 autorizatii 118 avize 

Bucuresti 312 205  107 
Jud. Ilfov 19 16 3 
Jud. Ialomita 5 4 1 
Jud. Calarasi 4 2 2 
Jud. Giurgiu 2 0 2 
Jud.Teleorman 12 9 3 
    
 
A fost analizata si s-a raspuns Directiei de Sanatate Publica a jud. Ilfov, adresei referitoare la situatia 
creata la o statie de gunoi menajer, unde o echipa CRBN a masurat un debit al echivalentului de doza 
de 0,78 micro Sievert, la peretele unui balot.Centrele de supraveghere dozimetrica nu au semnalat 
suprairadieri ale personalului expus la radiatii ionizante, in cursul anului 2015. S-a mentinut situatia 
semnalata la sfirsitul anului trecut, caracterizata prin lipsa de aparatura de masurare probe si lipsa 
personal calificat (fizician spectrometrie), motiv pentru care, s-au realizat doar partial sarcinile ce revin 
din programele nationale (problema masurarilor de Radon fiind chiar o activitate complet descoperita 
din cadrul PN). 
B. Serviciul de Control in sanatate publica 
In conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu Ord. MS nr. 1078/2010 
privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare  si a structurii organizatorice ale 
Directiilor de Sanatate Publica judetene si a Municipiului Bucuresti, activitatea de inspectie sanitara 
consta, in principal, in:  

- verificarea respectarii prevederilor legislatiei nationale si comunitare in domeniul  sanatatii 
publice; 

- verificarea conformitatii cu prevederile normelor igienico-sanitare a amplasamentelor, 
activitatilor, proceselor, serviciilor, produselor, factorilor de mediu, de munca, de habitat;  

- verificarea respect rii legislatiei nationale privind starea de sanatate a personalului, 
cunostintele, aptitudinile si practicile acestuia in raport cu normele igienico-sanitare;  

- depistarea si evaluarea riscurilor pentru sanatate si impunerea m surilor de eliminare sau, dup  
caz, de diminuare a acestora;  

- comunicarea datelor despre existenta si dimensiunea riscului identificat persoanelor 
responsabile cu managementul riscului, consumatorilor si altor potentiali receptori interesati.  

 Serviciul de Control in Sanatate Publica  este organizat pe domenii specifice de activitate,  
desfasurand activitati privind  verificarea respectarii prevederilor legislatiei nationale si comunitare in 



428 
 

domeniul  sanatatii publice, fiind structurat  in:  Biroul de Inspectie si Control al Factorilor de Risc din 
Mediul de Viata si Munca si Biroul Control Unitati si Servicii de Sanatate. 
 In anul 2015 obiectivele generale asumate au constat în protejarea sanatatii si prevenirea 
imbolnavirilor asociate factorilor de risc, promovarea starii de sanatate a populatiei, asigurarea starii de 
nutritie corespunzatoare a elevilor si tinerilor, promovarea sigurantei alimentare. In acest scop s-au 
derulat   controale igienico-sanitare tematice planificate (conform Planului de activitate),controale 
tematice neplanificate (la solicitarea Ministerului Sanatatii sau altor autoritati), inspectii de necesitate 
in cazul aparitiei unor situatii cu risc epidemiologic, controale in urma sesizarilor primite de la 
persoane fizice sau juridice si actiuni de recontrol in vederea verificarii respectarii recomandarilor si 
prescriptiilor facute la controalele anterioare. 
Activitatea desfasurat  a constat in verificarea conditiilor igienico-sanitare in toate tipurile de unitati 
din Municipiul Bucuresti, pe baza ghidurilor de inspectie si a procedurilor generale si specifice, 
elaborate in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, fiind  efectuate 8117 controale igienico-
sanitare. 
Pentru verificarea declaratiilor pe propria conform Ord.M.S 1030/2009, au fost efectuate 1021 
controale igienico-sanitare in toate tipurile de unitati. 
Au fost analizate si solutionate  818 sesizari primite de la persoane fizice sau juridice, privind mediul 
de viata  si munca (disconfort creat de starea de insalubritate a locuintelor si unitatilor de orice fel, 
disconfort fonic, disconfort creat de prezenta diversilor poluanti chimici, disconfort creat de cresterea 
si/sau ingrijirea animalelor, etc.) precum si conditiile igienico-sanitare si calitatea actului medical. 
 Pentru neconformitatile la normele de igiena in vigoare constatate, s-au  aplicat 1443 sanctiuni 
contraventionale conform HGR 857/2011, Legii 349/2002 modificat  şi completat , HGR 1197/2002 , 
HGR 568/2002 si  OG 2/2001 din care: 787 amenzi in valoare de  1.173.150 lei,   644 avertismente si 
12 Decizii de Suspendare din  Activitate. 
DECIZII PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITATII :                                                            
1. Cabinet de medicina alternativa-homeopatie- SC American Biologics Romania SRL, din str. 
Caderea Bastiliei nr.32, sect.1 Bucuresti  
S-a emis Decizia privind Suspendarea Activitatii cabinetului, pentru urmatoarele neconformitati: 
-lipsa Autorizatiei Sanitare de Functionare; 
-lipsa contractului  de prestari servicii pentru colectarea si evacuarea deseurilor medicale; 
-conditii igienico-sanitare de functionare necorespunzatoare. 
2. Bloc alimentar Institutul Clinic Fundeni, Sos. Fundeni nr. 258, sector 2 
S-a emis Decizia de  Suspendare a Activitatii pentru urmatoarele neconformitati: 
-spatiile aferente blocului alimentar erau degradate, cu plafoane si  zugraveala degradata si mucegaita; 
-utilaje defecte, vase mari si  vesela vechi si degradate. 
3. Clinica Medicala   - SC World Clinic SRL -Str. C. F. Robescu nr. 11, sect.3 
In urma verificarii conditiilor igienico-sanitare efectuata de comisia mixta de control formata din 
inspectori M.S si  inspectori din DSP-MB, s-a  emis  Decizia  privind Suspendarea Activitatii clinicii 
medicale pentru urmatoarele neconformitati: 
-lipsa autorizatiei sanitare de functionare; 
-lipsa contractului de prestari servicii pentru colectarea, transportul si evacuarea deseurilor medicale 
periculoase; 
-medicamente, suplimente alimentare si dispozitive medicale  cu termen de valabilitate expirat. 
4. Pizzerie-restaurant - str Blanari nr. 14, sector 3, apartinand de SC Clubul Arhitecturii SRL 
S-a  emis  Decizia  privind Suspendarea activitatii   pentru  neconformitati la normele igienico-sanitare 
de functionare.  
5. CMI Dr. Zinca  Mihaela- Sos. Pantelimon nr. 27, sect.2  
 S-a emis Decizia privind  Suspendarea activitatii, pentru urmatoarele neconformitati: 
-modificarea structurii functionale autorizate; 
-lipsa sala de tratamente/cabinet vaccinari; 
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-conditii igienico-sanitare de functionare necorespunzatoare. 
  6.  CMI Dr. Sissea (Mihai) Filofteia-Sos. Pantelimon nr. 27, sect. 2 
S-a emis  Decizia  privind Suspendarea activitatii pentru urmatoarele neconformitati: 
- modificarea structurii functionale autorizate; 
- lipsa sala de tratamente/cabinet vaccinari. 
.  Cabinet medicina alternativa - Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, sect. 3 
S-a emis  Decizia privind Suspendarea activitatii cabinetului   apartinand SC Geno Vitalia Aum SRL, 
pentru urmatoarele neconformitati: 
- lipsa Autorizatiei Sanitare de Functionare; 
-lipsa sursei de apa curenta rece/calda in spatiile in care se desfasoara activitatea. 
  8. Salon intretinere corporala –Str. Maria Hagi Moscu  nr. 3, sect. 1  
S-a emis  Decizia   privind  Suspendarea Activitatii   Salonului de   intretinere  corporala  apartinand 
PFA Sbarna Mircea-Octavian, pentru urmatoarele neconformitati: 
- lipsa  apa curenta rece si calda si lipsa racordului la reteaua de canalizare in spatiile de lucru; 
- desfasurarea altor activitati (acupunctura) care nu corespund activitatilor declarate. 
9. Cresa-Gradinita-Afterschool- Str. Burdujeni nr. 3A,bl GC5, ap. 2, sect. 3, apartinand de SC Condor I 
E Impex SRL 
S-a emis  Decizia   privind  Suspendarea Activitatii, pentru urmatoarele neconformitati:     
-conditii igienico-sanitare necorespunzatoare pentru desfasurarea activitatilor(spatii subdimensionate, 
lipsa cabinet medical, lipsa vestiar, 
numar insuficient de grupuri sanitare adecvate varstei). 
10. Supermarket Carrefour din Bucuresti, Sos. Panduri nr.71, sector 5, pendinte de  SC Artima SA,  
S-a emis  Decizia   privind  Suspendarea Activitatii, pentru urmatoarele neconformitati: 
- starea generala de igiena necorespunzatoare; 
- urme evidente ale prezentei rozatoarelor, alimente cu ambalajele deteriorate cu semne evidente ale 
contactului cu rozatoarele la raionul de produse lactate si bacanie (faina, pesmet, gris etc). 
11. Statie distributie carburanti-restaurant S.C. Brand New Magic Serv SRL- Sos. Odaii nr. 425-431, 
sect.1 
S-a emis  Decizia   privind  Suspendarea Activitatii, pentru urmatoarele neconformitati 
- utilizarea apei din  put neautorizat sanitar; 
- neasigurarea circuitelor functionale corespunzatoare la restaurantul unitatii. 
12.Afterschool, bd. Dimitrie Cantemir nr.9, bl.7, sc.a, et.10, ap.43, sect.4, P.F.A. Dobre Francea 
Eleonora 
S-a emis  Decizia   privind  Suspendarea Activitatii unitatii mentionate, pentru urmatoarele 
neconformitati:     
-nerespectarea prevederilor Ord.119/2014 privind amplasarea unitatii (in imobil de locuit la etajul 10); 
- lipsa grup sanitar pentru copii. 
Deciziile de Suspendare din Activitate  pentru  cele 12  unitati au fost emise dupa cum urmeaza:  

 comert alimentar  cu amanuntul                 1 unitate 
 comert alimentar en-gross                 0 unitati 
 alimentatie publica  si colectiva               2 unitati 
 microproductie                   0 unitati 
 servicii                              1 unitate 
 unitati sanitare                                         5 unitati 
 invatamant              2 unitatt 
 statie distributie carburanti-restaurant     1 unitate      

 
In cadrul actiunilor de inspectie desfasurate  au fost scoase din consum urmatoarele cantitati de 
produse: 
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 4275,62  kg produse alimentare dintre care: 15,175 kg suplimente alimentare,  0,350 kg 
suplimente alimentare tratate cu radiatii, 809,325 kg aditivi alimentari, 90,4 kg alimente cu 
destinatie nutritionala speciala, 1 kg arome alimentare,  restul de 3 359,37kg fiind reprezentat 
de alte produse alimentare neconforme; 

 101,25 litri  bauturi racoritoare  nerecomandate copiilor si tinerilor care contravin Legii 
123/2008; 

 380 bucati produse cosmetice; 
 3382 bucati produse biocide; 
 98 kg si 14750 bucati materiale care  vin   in contact direct  cu alimentul. 

 
Prin activitatea desfasurata, Biroul de Inspec ie si Control al Factorilor de Risc din Mediul de Viata si 
Munca a avut ca obiective promovarea starii de sanatate si prevenirea îmbolnavirilor in randul 
populatiei, punandu-se accent pe urmatoarele aspecte: 
-asigurarea unei alimentatii corecte si a starii de nutritie corespunzatoare copiilor şi tinerilor prin 
respectarea prevederilor Legii 123/2008, Ord.M.S.1563/2008 şi Ord.M.S.1955/1997;  
-verificarea respectarii prevederilor legale (nationale si/sau U.E)  privind: suplimentele alimentare, 
alimentele cu adaos de vitamine si minerale, mentiunile nutritionale si de sanatate inscriptionate pe 
eticheta produselor alimentare, aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru 
consum uman, materiale si obiecte destinate sa vina in contact direct cu alimentul, apa pentru consum 
uman (apa minerala imbuteliata, apa potabila), produsele cosmetice, produsele biocide, apa de  
imbaiere si respectarea normelor igienico-sanitare din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, 
bazine de inot, piscine si stranduri. 
-verificarea respectarii prevederilor Legii 349/2002 privind prevenirea şi  combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun; 
CAPITOLUL I 
A. SINTEZELE AC IUNILOR TEMATICE  CONFORM  PLANULUI 

ANUAL ŞI SOLICIT RILOR MINISTERULUI S N T II 
IANUARIE 2015 
Actiune tematica de control in unitati de invatamint speciale  si crese 
In perioada 19.01- 27.01. 2015, au fost inspectate un numar total de  44 unitati: 27 crese  si   17 unitati  
de invatamant speciale . Din  totalul   unitatilor  verificate,  5 crese nu  detineau autorizatii sanitare de 
functionare.  
Pentru deficientele constatate s-au  aplicat  10 sanctiuni  contraventionale din care: 5  avertismente si 5  
amenzi  in  valoare  totala de 4300 lei  conform : HGR. 857/2011, Legii 349/2002 si  Legii 123/2008. 
 
Verificarea respectarii conditiilor de functionare din  centrele de permanenta 
S-au efectuat controale in cele 2 (doua) centre de permanenta care isi desfasoara activitatea pe teritoriul 
Municipiului Bucuresti, acestea fiind urmatoarele: Centrul de permanenta din cadrul Centrului Medical 
Brancusi, CMI Dr. Georgescu Adriana, si  Centrul de permanenta CMI Dr. Dinu Iulian. 
Centrele functioneaza cu decizie de infiintare emisa de DSP-MB si  dispun de documentele necesare 
desfasurarii activitatii si efectuarii raportarilor la CASMB, conform legislatiei in vigoare. 
 FEBRUARIE 2015 
Actiune tematica de control  privind activitatile de  ingrijire la domiciliu 
Actiunea s-a desfasurat  in perioada 09.02 – 23.02.2015. 
Au fost verificate 22 unitati de ingrijiri la domiciliu din Municipiul Bucuresti, (20  societati comerciale 
si 2  asociatii), toate detinand documente de infiintare. 
Cele 22 de unitati erau autorizate  de Ministerul Sanatatii pentru practica ingrijirilor la domiciliu si 
detineau contracte de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu incheiate cu CASMB; 17 unitati 
detineau Autorizatie Sanitara de Functionare eliberata de DSP-MB, iar 5 unitati aveau documentatia 
depusa la DSP-MB,  Biroul Avize-Autorizari in vederea obtinerii ASF. 
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Pentru deficientele constatate au fost aplicate 4 sanctiuni contraventionale, din care 3 avertismente 
conform OG 2/2001 si o amenda conform HG 857/2011, in valoare de 600 lei.                                         
Actiune de control in unitatile de prestari servicii, ateliere si unitati industriale 
Din cele 249 unitati controlate, intr-un numar de 192 unitati nu au existat neconformitati cu normele de 
igien , iar la 57 unitati s-au constatat  deficiente pentru care  s-au aplicat 57 sanctiuni contraventionale: 
17 amenzi, conform HG 857/2011, în valoare de 11.150 lei şi 40 avertismente. 
Actiune de control in unitati  de intretinere corporala (sali de fitness) 
In cadrul actiunii tematice de verificare a conditiilor de igiena din salile de fitness si alte activitati 
sportive, inspectorii  au verificat  75 de obiective.  
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 2 amenzi conform HGR 857/2011 in valoare de 1600 lei si 
11 Avertismente. 
Actiune de control la solicitarea M.S privind starea igienico-sanitara si raport privind rezultatele 
controalelor  efectuate  in anul 2014 la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” 
In urma adresei MS nr.9003/10.02.2015, inregistrata la DSPMB cu nr. 2685/101/11.02.2015, prin care  
s-a  solicitat  analiza aspectelor referitoare la starea avansata de degradare a sectiilor VI, VII si VIII din 
Calea Serban Voda nr.189,sector 4,Bucuresti, apartinand Institutului de Pneumoftiziologie “Marius 
Nasta” precum si o informare privind controalele efectuate in anul 2014 in aceasta unitate 
spitaliceasca. A fost transmis un material (raport de activitate) din care sintetizam urmatoarele: 
Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” detine in structura organizatorica mai multe  sedii 
(conform anexelor la Autorizatia Sanitara de Functionare nr.1770/15.12.2014 care a inlocuit ASF nr. 
2196/08.10.2013): 

1.Sediul central – Sos. Viilor nr.90, sector 5 
2.Sediul din Calea Serban Voda nr. 189, sector 4 
3.Sediul din str. Lacul Bucura nr. 40, sector 5 
4.Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate 

Sediul din Calea Serban Voda nr.189, sector 4,  cuprinde Pavilionul IV cu sectiile VI, VII, VIII. Anexa 
nr.5 din autorizatia sanitara  contine Notificarea de respingere a autorizarii acestui sediu datorita  
neconformitatilor de structura care treneaza de mai multi ani, si anume: cladire degradata, cu calcan 
exterior cazut, tamplarie cu grad de uzura avansat, pavimente fisurate, infiltratii, faianta cazuta, 
instalatii sanitare invechite si degradate, grupuri sanitare insuficiente, lipsa generatorului electric si a 
sistemului de epurare pentru apele uzate, incrucisari ale circuitelor TBC si nonTBC. 
Au fost depuse la Ministerul S n t ii memorii tehnice şi note de fundamentare pentru ob inerea 
fondurilor necesare reparatiilor. 
S-au facut recomandari cu termene de remediere, care vizau urgentarea lucrarilor de consolidare si 
reparatii in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare pentru sediul din Calea Serban Voda 
nr.189. S-a solicitat includerea acestora in Programul de conformare pe 6 luni. 
Au fost sanctionati cu cate un avertisment seful Biroului Tehnic  si    directorul financiar-contabil al 
unitatii sanitare. 
 
Actiune de control la solicitarea M.S  privind  verificarea respectarii  conditiilor igienico-sanitare in 
Spitalul  Clinic de Urgenta “Bagdasar Arseni” 
Controlul a fost efectuat conform Ord. MS nr. 203/25.02.2015 în perioada 02.03-06.03.2015 
Spitalul Clinic de Urgen  “Bagdasar – Arseni” detine  ASF nr. 1318/09.09.2014, eliberat  cu 
Programul de Conformare nr. 22269/21.08.2014 si Program cadru de conformare nr. 
22270/21.08.2014.  
Unitatea de Transfuzii Sanguine detine Autorizatia nr. 12/5268/08.04.2014. 
Structura organizatorica a spitalului aprobata prin Ord. MS nr. 858/11.07.2013 cuprinde 558 paturi 
spitalizare continua si 5 paturi spitalizare de zi. 
La nivelul spitalului functioneaza Centrul de neurochirurgie stereotactica si functionala. 
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Activitatea medicala se desfasoara in doua pavilioane. S-a constatat existenta unor spatii nefunctionale 
(inchise): din corpul C, partial parter ambulatoriu si partial etaj 2 Anestezie Terapie Intensiv  I, iar din 
corpul A, subsol, compartimentul de prosectura. Au fost depuse la Ministerul Sanatatii memorii 
tehnice şi note de fundamentare pentru ob inerea fondurilor necesare amenajarii acestor spa ii.  
Nu s-a solicitat asistenta de specialitate la Directia de Sanatate Publica  a Municipiului  Bucuresti ca 
urmare a modificarii structurii functionale. De asemenea, nu a fost reamenajat spatiul pentru  
spitalizarea de zi, cum era mentionat in Programul de Conformare.  
Sectia Anestezie Terapie Intensiv  II men ionata in ASF nr.1318/09.09.2014 cu 23 de paturi si spatii 
anexe, nu era func ionala, la momentul controlului. 
În Programul cadru de conformare nr. 22270/21.08.2014 era  inclusa si racordarea spitalului la statia de 
epurare a apelor uzate. 
Exista evidenta gestionarii deseurilor rezultate din activitatea medicala. 
Spitalul are în structura Compartiment de prevenire si control a infectiilor nosocomiale incadrat cu 
medic epidemiolog coordonator CPCIN şi 2 asisten i de igien , iar prin decizia nr. 71/22.01.2014  a 
fost constituit  Comisia de supraveghere si control a infec iilor nosocomiale. 
Au fost întocmite planurile anuale de supraveghere şi control a infec iilor nosocomiale pentru anii 
2013, 2014 si 2015. 
Sunt intocmite proceduri operationale, protocoale şi ghiduri specifice activitatii de prevenire a 
infectiilor nosocomiale. 
În cadrul autocontrolului se recolteaz  probe de sterilitate şi salubritate conform planific rii anuale. 
S-au facut recomandari privind:  solicitarea la DSPMB a asistentei de specialitate, ca urmare a 
modificarii structurii func ionale si obtinerii Autorizatiei Sanitare de Functionare si   efectuarea 
lucrarilor de repartii si igienizare (holuri din sterilizarea centrala, holuri din unitatea de primiri urgente, 
hol ambulatoriu, hol serviciu recuperare, medicin  fizica si balneologie, precum şi cele trei spatii ale 
magaziilor de materiale sanitare si camera primire rufe murdare). 
MARTIE 2015 
Actiune tematica de control privind  verificarea cabinetelor de  infrumusetare, tatuaje si  piercing 
In cadrul actiunii au fost verificate 111 saloane de infrumusetare si 8 cabinete de piercing si tatuaj fiind 
controlate  230 produse cosmetice si produse destinate tatuajelor permanente si semipermanente. 
Pentru neconformitatile cu normele de igiena constatate au fost aplicate 55  sanctiuni contraventionale 
din care 21 avertismente si 34  amenzi  in valoare de 24000 lei din care 32 conform HGR 857/2011 in 
valoare de 23000 lei si 2 amenzi conform Legii 349/2002 in valoare de 1000 lei. 
Au fost oprite de la utilizare produsele cosmetice  cu termen de valabilitate depasit sau etichetate 
necorespunzator. 
 
Actiune tematica de control in unitatile sanitare cu paturi si in UPU/CPU 
Actiunea s-a derulat in perioada 16.03-31.03.2015 .S-au efectuat controale in 13 unitati sanitare cu 
paturi, dintre care : 6 unitati sanitare aveau in structura functionala unitate de primiri urgente (UPU), 6 
aveau compartiment de primiri urgente (CPU) si o unitate cu camera de garda. 
In cadrul actiunii de control s-au constatat  deficiente in urmatoarele unitati sanitare: 
1.Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului’’Prof. Dr. Alfred Rusescu’’ 
- compartimentul de Primiri Urgente nu era organizat in totalitate conform Ord  MS 1706/2007 si Ord 
MS 310/2007, nu exista amenajat spatiu primire triaj pentru pacienti, spatiu pentru ghipsare, spatiu de 
izolare; spatiul de prelucrari sanitare/deparazitare se utilizeaza in comun cu spitalul; nu se respecta aria 
utila/pat conform ORD MS 916/2006 la salonul de supraveghere medicala; la sterilizarea centrala nu 
existau circuite separate pentru primirea si eliberarea instrumentarului; 
- punctul de transfuzii, statia centrala de sterilizare si vestiarele  necesitau lucrari de igienizare; punctul 
de transfuzii era in curs de dotare cu aparat de dezghetat plasma si cu genti omologate. 
Deficientele sus mentionate erau cuprinse in programul cadru de conformare pentru 4 ani.  
2. Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala „Profesor Dr. Dan Theodorescu” 
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- CPU este organizat la parter si la etaj; nu erau amenajate spatii de  deparazitare/prelucrari sanitare, 
izolare; investigatiile radiologice se efectueaza printr-un serviciu externalizat; 
- blocul operator de la etajul 3 format din 4 sali de operatie nu era renovat, avand lemnarie partial 
uzata,  paviment degradat pe zone limitate; circuitele functionale nu erau organizate in conformitate cu 
prevederile Ord. MS 914/2006; 
 - acoperisul rampei pentru deseuri menajere era partial deteriorat; 
Deficientele sus mentionate erau cuprinse in programul de conformare pentru anul  2015. 
 3. Institutul Clinic Fundeni 
- conditii igienico-sanitare necorespunzatoare in blocul alimentar: peretii si tavanele acestuia sunt 
degradate, cu portiuni masive de infiltratii, zugraveala si tencuiala degradata si exfoliata masiv; 
pavimente degradate, cu denivelari; 
- conditii igienico-sanitare necorespunzatoare in grupurile sanitare; 
- reactivii din laboratorul de citogenetica si citometrie in flux aveau termenul de valabilitate expirat.  
4. Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan 
- fisuri la nivelul zidariei ferestrelor tip in saloane (sectia Ortopedie, sectia cardiologie, sectia 
medicala), peretii cu zugraveala invechita, paviment partial deteriorat la statia centrala de sterilizare; 
mobilier partial uzat, in sectia de ATI  nu exista in dotare aparat de radiologie mobil. Aceste deficiente 
erau cuprinse in programul de conformare pentru anul 2015. 
-in sectia UPU, desi exista un spatiu anume destinat examinarilor radiologice, acesta nu era dotat cu 
aparatura RX;  ecograful nu era dotat cu sonda specifica pentru examinarea abdominala; chiuvetele 
salilor de gips nu erau prevazute cu decantor. 
5. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti  
- spatiul de depozitare temporara a deseurilor menajere si periculoase prezenta paviment deteriorat; 
6. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti 
 Deficiente  cuprinse in programul de conformare pentru anul 2015: lipsa  circuitului functional pentru 
statia centrala de sterilizare de la parter; neasigurarea ariei utile/pat in saloanele de chirurgie generala si 
gastroenterologie; 
Alte deficiente: spatii cu urme de infiltratii si zugraveala invechita (scara de incendiu corp B, spatiul 
destinat vestiarelor  personalului, cat si grupul sanitar corp A,  sala de mese pentru medici, laboratorul 
de anatomie patologica, spatiile de stocare ale deseurilor periculoase si nepericuloase);  
7. Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri 
- zone limitate de infiltratii in urmatoarele spatii: blocul alimentar,  laboratorul de hematologie si 
biochimie, depozitul si receptura din farmacie,  holurile si scara de acces catre mansarda; 
- mobilierul din farmacie (oficina, receptura si distilerie), precum si o parte din targile si carucioarele 
folosite pentru  transportul pacientilor erau degradate. 
8. Institutul de boli cardiovasculare ”C.C. Iliescu” 
- urme de infiltratii cu apa meteorica datorate deficientelor la sistemul de izolatie a terasei (la etajul VII 
- sectia cardiologie 2M,cabinet rezidenti, camera de rufe murdare, scara de incendiu); 
- obiecte de mobilier din saloane si  din sala de tratamente erau partial uzate in sectiile de cardiologie  ; 
- la data si ora controlului din cele 10 lifturi de care beneficiaza Institutul Prof. Dr. CC Iliescu, 3 erau 
defecte si unul era in curs de reparare; 
- conform Conventiei incheiate intre Institutul Clinic Fundeni si Institutul de Urgenta pentru  Boli 
Cardiovasculare Prof. Dr. CC Iliescu, mentenanta lifturilor este asigurata de catre Institutul Clinic 
Fundeni. 
9. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „M.S.Curie”: 
- garzile se asigura cu personal la limita, fiind o lipsa acuta de personal pe toate sectiile, dar cu 
precadere in UPU si Terapie Intensiva Neonatologie; Sectia de Terapie Intensiva Neonatologie nu 
functioneaza la capacitatea aprobata  din cauza lipsei de personal;  
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- blocul operator etajul I: statia de sterilizare se afla in conservare, sala de operatie 6 este nefunctionala 
(din lipsa de personal), pavimentul si tavanul de pe holul de acces catre aceasta prezinta deteriorari, nu 
exista dotare cu instalatie speciala de tratare a aerului cu trei trepte de filtrare; 
-urme de infiltratii  si zugraveala invechita in urmatoarele spatii: anatomie patologica, oficina si spatiul 
de primire condici din farmacie, magazie materiale sanitare si cea pentru produse biocide, vestiarele 
personalului si in UPU la garderoba, spatiul de decontaminare si salonul de observatie; 
- mobilier deteriorat - sectiile Pediatrie II , Pediatrie I, Oncologie, Chirurgie, Ortopedie corp C. 
10. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”  
- spatiile sectiei chirurgie II prezentau zugraveala invechita;  
- in serviciul de anatomie patologica nu se respecta circuitele functionale; 
- dotarea cu genti izoterme (prevazute cu termometre) necesare transportului probelor biologice este 
deficitara;  
- carturile utilizate pentru transportul deseurilor medicale periculoase erau vechi si deteriorate. 
In urma verificarilor s-au acordat termene de remediere a deficientelor si     s-au aplicat 3 avertismente 
(1 avertisment Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti, 2 avertismente la Spitalul Clinic de Urgenta 
pentru Copii „M.S. Curie”) si 3 amenzi  in valoare de 2.000 lei la Institutul Clinic Fundeni. 
S-a emis decizie de suspendare a activitatii blocului alimentar al Institutului Clinic Fundeni. 
Actiune tematica de control privind materialele in contact cu alimentul (producatori si importatori) 
Actiunea s-a desfasurat  in perioada 23.03.-27.03.  Au fost verificate 27 unitati: 2 producatori, 5  
importatori , 7 distribuitori si 13 retaileri.Au fost constatate urmatoarele neconformitati privind  
declaratiile de conformitate, etichetarea si documentele suport. 
Au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale dintre care 3 avertismente , 4 amenzi conform HGR 
1197/2002 in valoare de 8000 lei  si au fost acordate termene de remediere a deficientelor.  
Actiune tematica de control privind  conditiile de  aprovizionare cu apa a localitatilor din mediul  urban 
Actiunea s-a derulat in perioada 10.03-31.03.2015 si a vizat reteaua publica principala de distributie 
« APA NOVA » Bucuresti , care foloseste pentru producerea apei potabile apa captata din raurile 
Arges si Dambovita. 
Reteaua Apa Nova dispune de  trei uzine de  tratare si productie a apei potabile, care sunt amplasate pe 
raza judetului Ilfov si Giurgiu. 
SC Apa Nova detine pe raza Municipiului Bucuresti 6 statii de stocare si pompare a apei in sistemul de 
distributie ; toate cele 6 statii de pompare au fost verificate de inspectorii sanitari insotiti de un 
reprezentant al SC APA  
Calitatea apei potabile este monitorizata atit de laboratoarele proprii Apa Nova de la Uzina Rosu si 
Statia Sud, cat si de laboratorul DSP- MB, conform programului national. 
APRILIE 2015 
Actiune tematica de control in unitati de productie  si desfacere a preparatelor specifice sarbatorilor de 
paste (macelarii, laboratoare de cofetarie-patiserie, unitati de desfacere, vinarii, brutarii, etc.) 
Au fost inspectate  366 unitati, dintre care 145 unitati de productie/ microproductie (brutarii, 
laboratoare de cofetarie-patiserie, sectii preparate din carne/carmangerii, fabrici/sectii produse 
zaharoase, etc.) si 221 unitati comerciale (macelarii, cofetarii, vinarii, magazine, etc.). 
Au fost constatate neconformitati cu normele de igiena in vigoare in 107 unitati si au fost aplicate  107 
de sanctiuni contraventionale  din care: 24 avertismente  si  83 amenzi in valoare  de 126.600 lei. Au 
fost scoase din consum 196,015 kg produse alimentare cu termen de valabilitate depasit,  cu modificari 
organoleptice si/sau fara date de identificare din care 11,915 kg aditivi alimentari si 1 kg arome 
alimentare. 
 Au fost oprite de la utilizare 700 buc. vopsea oua neetichetate corespunzator  6140 buc. si 53, 6 
ambalaje care nu respecta prevederile HG 1197/2002.  
 
Actiune de control in piete si complexe comerciale 
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Au fost verificate 30 pie e agroalimentare si 146 unit i de comercializare a produselor alimentare 
(complexe comerciale, hypermarketuri, supermarketuri, m cel rii, carmagerii, magazine alimentare). 
Din totalul de 176 unitati inspectate, în 124 unit i au fost constatate neconformit i cu normele de 
igiena si sanatate publica si au fost  aplicate  sanc iuni: 10 avertismente si  44 amenzi  în valoare total  
de 74700 lei. 
Au fost interzise contactului direct cu alimentul 37,9 kg şi 10770 buc i materiale şi ambalaje 
nedestinate acestui scop. 
A fost scoas  din consum cantitatea de 73,2 kg produse alimentare neconforme din care  3,4 kg 
masline, 9,8 kg branza telemea si 60 kg pasca etichetate necorespunzator. 
Actiune tematica de control pentru verificarea laboratoarelor de analize medicale  
S-au efectuat controale in 21 laboratoare de analize medicale. 
Principalele neconformitati constatate: neefectuarea sterilizarii materialelor infectate rezultate din 
activitatea compartimentului  de microbiologie; reactivi cu termene de valabilitate expirate ; tulpini de 
referinta nesecurizate. 
S-au aplicat 8 sanctiuni contraventionale, din care 5 amenzi  in valoare de 2600 lei  si 3 avertismente. 
Au fost oprite de la utilizare reactivii si vacuutainerele cu termenele de valabilitate      expirate.  
Actiune  tematica pentru  verificarea  aditivilor alimentari destinati consumului uman 
Actiunea s-a derulat in perioada 20.04 – 24.04.2015 si a vizat  determinarea cantitativ  a aditivilor 
alimentari „E251-252 Nitra i” în carnea prelucrat  netratat  termic i a aditivilor alimentari ”E 249-250 
Nitri i” în carnea prelucrat  tratat  termic. 
S-au verificat 9 agen i economici: 7 utilizatori i 2 importatori/distribuitori si au fost recoltate 2 probe 
preparate(rezultatele determin rilor au fost corespunz toare, conform Buletinului de analiza eliberat de 
DSP Ialomi a). 
S-au aplicat 3 sanc iuni contraven ionale: 1 avertisment si 2 amenzi în valoare de 1600 lei.  
A fost interzis utilizarii aditivul alimentar „Stani Chair cu sare”(812 kg) si dispusa reetichetarea 
acestuia. 
Deasemenea a fost blocat  pentru reetichetare cantitatea de 4 kg aditivi alimentari ( importator  
S.C.Vitalin Ingrediente SRL). 
 
MAI 2015 
 
Actiune tematica de control privind verificarea cabinetelor de  medicina de familie si a cabinetelor  de 
medicina dentara 
In cadrul acestei actiuni s-au controlat  17 cabinete medicale  de familie si 18 cabinete medicale de 
specialitate. 
 Pentru deficientele constatate s-au aplicat sanctiuni: 3 amenzi  in valoare de 500 lei fiecare; 2 
suspendari temporare de activitate pentru nerespectarea structurii si circuitelor;19 avertismente. 
 
Actiune de  control in  unitatile de  invatamint prescolar, scolar si liceal  
Au fost inspectate un numar total de  349 unitati, dintre care :  160  unitati de invatamant prescolar, 
126 unitati invatamant scolar  si   63 unitati  de invatamant liceal . 
Din  totalul  de  349 de unitati  verificate,  12  unitati  nu  detineau  autorizatii sanitare de functionare.   
S-au  aplicat  29 sanctiuni  contraventionale din care: 28 avertismente si 1  amenda in  valoare  totala 
de 500 lei . 

Pe parcursul ac iunii au fost verificate: 
-16 unit i de alimenta ie (catering) care asigur  prepaparea i transportul alimentelor în unit i de 
înv mânt preuniversitar. 
Nerespectarea prevederilor Legii 123/2008 pentru o alimenta ie s n toas  în unit ile de înv mânt 
preuniversitar a fost o deficienta frecvent  întalnita si  au fost aplicate 7 sanc iuni contraven ionale, din 
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care 2 avertismente i 5  amenzi în valoare de 10500 lei. A fost interzis  utilizarea alimentelor cu 
termen de valabilitate expirat  (7,562 kg)  i f r  date de identificare (6 kg). 
 -399 spa ii pentru asisten  medical  din incinta unit ilor de înv mânt preuniversitar, din care 357 
cabinete medicale i 52 cabinete stomatologice. 
Nu de ineau Autoriza ie Sanitar  de Func ionare 26 de spa ii destinate asisten ei medicale, din care 23 
cabinete medicale i 3 cabinete stomatologice (lipsa personalului medical în 24 de spa ii, iar în 2 
situa ii unitatea de înv mânt nu a finalizat recep ia lucr rilor efectuate în cadrul programului BEI). 
În cursul ac iunii au fost identificate în dou  cabinete stomatologice  i un cabinet medical produse 
medicamentoase cu termen de valabilitate expirat  
Pentru deficien ele constatate au fost aplicate 5 sanc iuni contraven ionale, din care 3 avertismente i 2 
amenzi în valoare total  de 1000 lei.  
A fost interzis  utilizarea produselor medicamentoase cu termen de valabilitate expirat. 
 
Actiune de control in parcuri  si unitatile din incinta acestora 
In cadrul acestei actiuni au fost inspectate  23 de parcuri si 30 de unitati de alimentatie publica de pe 
teritoriul acestora. 
Pentru deficientele la normele de igiena constatate s-au aplicat 17 sanctiuni contraventionale : 15 
avertismente si 2 amenzi contraventionale  in valoare de 3000 lei. 
IUNIE 2015 
Actiune tematica de control pentru verificarea  dosarelor produselor cosmetice si a conformitatii  
cremelor bio fara conservanti 
Actiunea s-a desfasurat in perioada 08.06.2015-19.06. Au fost verificate la producatori, importatori, 
distribuitori si retaileri aspecte privind notificarea, ambalarea, etichetarea,  compozitia , dosarul tehnic , 
alegatiile si  depozitarea cremelor organice fara conservanti. 
 In vederea verificarii conformitatii produselor cosmetice  au fost efectuate  controale in 11   unitati (  2 
producatori,  2 distribuitori si 7 unitati de desfacere produse cosmetice- magazine de cosmetice ,  
farmacii,  plafaruri) fiind verificate  existenta notificarii, modul de ambalare, compozitia, etichetarea si 
depozitarea  pentru 14 creme bio fara conservanti.  
A fost prelevata o proba  in vederea  analizarii microbiologice, trimisa spre analiza la Lab. DSP Buzau 
( rezultate: conforma cu legislatia in vigoare). 
Au fost retrase de la comercializare 4 produse cosmetice neconforme. 
Actiune tematica de control in unitatile sanitare cu paturi  si  de control privind asistenta medicala de 
urgenta  prespitaliceasca 
Actiunea s-a derulat in perioada 15.06-26.06.2015 .S-au efectuat controale in 37 unitati sanitare cu 
paturi din Municipiul Bucuresti, Serviciul de Ambulanta Bucuresti – Ilfov (sediul central si substatiile 
de ambulanta din sectoarele 1, 3, 4, 5, si 6) si Serviciul Mobil de Urgenta Reanimare si Descarcerare – 
Substatia Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti. 
Unitatile in care s-au constatat  deficiente sunt:  
 1.Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului ’’Prof. Dr. Alfred Rusescu’’ 
- UTS este in curs de dotare cu aparatura; 
-in programul cadru de conformare pentru 4 ani, sunt asumate neconformitatile pentru realizarea 
circuitului functional la statia centrala de sterilizare, amenajarea CPU in conformitate cu Ord. MS 
1706/2007 (CPU nu dispune de spatiu primire/triaj, spatiu izolare spatiu gipsare, etc.), lucrari 
igienizare in spatiu de primire rufe murdare;  
2. Institutul Clinic Fundeni 
- in laboratorul de anatomie patologica s-a constatat existenta unor reactivi cu termen de valabilitate 
expirat 
- in compartimentul de endoscopie digestiva, registrul de evidenta sterilizarii chimice nu era intocmit 
conform prevederilor legale 
3. Spitalul Clinic de Urgenta ”Sf. Ioan” 
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- prezenta unor zone limitate cu infiltratii si zugraveala invechita in blocurile operatorii, terapie 
intensiva, statia centrala de sterilizare (lucrari cuprinse in planul de conformare); 
-prizele de oxigen sunt in numar insuficient in sectiile: cardiologie, medicina interna, gastroenterologie 
si chirurgie generala;  
4.Maternitatea Bucur 
- instalatia de distribuire a apei sterile care deserveste blocul operator etajul I  invechita (necesita 
reparare/inlocuire); 
-prizele de oxigen  in numar insuficient in saloanele de terapie intensiva/post operator; 
5. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti 
- neconformitatile asumate in programul de conformare partial realizate, cauza fiind lipsa surselor de 
finantare; unitatea sanitara face dovada adreselor inaintate catre MS si Primaria Sector 1 prin care 
solicita alocarea de fonduri;  
6. Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri 
- prezente zone restranse de infiltratii in: laboratorul de hematologie si biochimie, depozitul si 
receptura din farmacie, holurile si scara de acces catre mansarda; 
7. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „M. S. Curie” 
-zone cu zugraveala invechita si paviment deteriorat in sectia ORL, in subsolul cladirii,  magazii, 
vestiare personal, garderoba UPU; spatiul pentru stocarea temporara a deseurilor menajere  
neamenajat. Neconformitatile sunt cuprinse in programul operational si in programul cadru de 
conformare; 
8. Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular “Foisor”  
- nu s-a facut dovada efectuarii controlului eficientei sterilizarii prin indicatori biologici la sterilizatorul 
cu oxid de etilena; 
- nerespectarea prevederilor Legii nr. 349/2002; 
9. Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele” 
- zone restranse cu urme de infiltratii la etajul I – sectia urologie 2 femei; 
- paviment deteriorat pe holul de acces spre blocul alimentar situat la et. 3; 
10. Centrul de Sanatate RATB 
- pereti si plafoane cu zugraveala invechita in: spalatorie, farmacie, ambulatoriu-cabinet 
oftalmologie;plafon cu zona restransa cu infiltratii la Sectia Chirurgie et.2, tocaria ferestrelor uzata in 
bloc operator et. III; 
11. Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” 
- se mentin deficientele mentionate in Notificarea de respingere a ASF nr. 1770/02.12.2014; desi unele 
saloane au mai fost igienizate prin zugravire, unele zone de infiltratie au reaparut, provenind de la apa 
pluviala, dar si de la instalatiile sanitare invechite; pavimentul este deteriorat, fisurat, faianta degradata, 
tamplaria este invechita, putrezita pe alocuri, instalatiile sanitare si reteaua electrica sunt invechite, cu 
grad de uzura avansat; in exterior, calcanul este partial cazut; nu se respecta prevederile Ord. MS nr. 
914/2006 privind aria utila/pat, grupurile sanitare sunt insuficiente pentru numarul de paturi; nu se 
respecta circuitele functionale ale sectiilor TBC si non TBC, din cauza organizarii defectuoase a 
sectiilor in cladire; 
12. Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” 
- in sectia de oncologie pediatrica nu erau respectate protocoalele si procedurile de lucru  
- in laboratorul de analize medicale existau produse biocide si reactivi cu termen de valabilitate expirat 
- in sala de tratamente din ambulatoriu nu se respecta prevederile Legii 349/2002; 
13. Centru de Evaluare si Tratament a Toxicodependentelor ptr. Tineri „Sf. Stelian’’ 
- spatiul in care functioneaza serviciul de radiologie prezenta zone cu pereti partial afumati, iar in 
camera de ergoterapie erau zone cu exfolieri ale zugravelii;  
- nu dispune de rezerva de apa; 
14. Spitalul de Psihiatrie  Titan ” Dr. Constantin Gorgos” 
- un corp de cladire nu dispune de rezerva de apa; 
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15. Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala „Prof. Dr. Dan Theodorescu” 
- nu s-au realizat neconformitati asumate prin programul de conformare: igienizarea si amenajarea 
blocului operator, inlocirea lemnariei uzate, igienizarea salii de mese si  dotarea acesteia cu mobilier, 
igienizarea magaziei centrale de materiale si a tavanului din laboratorul de anatomie patologica si 
farmacie; 
- conducerea spitalului a inaintat la DSP-MB adresa nr. 2239/19.06.2015 pentru prelungirea termenelor 
de realizare a lucrarilor din programul de conformare; 
- ASS-MB prin adresa nr.4140/18.06.2015 a informat despre efectuarea lucrarilor  la blocul operator, 
incepand cu data de 15.09.2015; 
16. Spitalul Clinic Obstetrica Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sarbu” 
- nu s-au realizat urmatoarele neconformitati asumate prin programul de conformare: studiul de 
fezabilitate privind realizarea statiei de epurare a apelor reziduale; igienizarea vestiarelor din subsolul 
pav. B1-B2, igienizarea si modernizarea depozitului de stocare temporara a deseurilor periculoase; 
- conducerea spitalului a inaintat la DSPMB  adresa nr. 17924/21.10.2014 pentru prelungirea 
termenului de realizare a lucrarilor nefinalizate;  
17. Spitalul Clinic Dr. C. Davila 
- lucrarile de reparatii, izolare si igienizare a depozitului de legume cuprinse in programul de 
conformare nu au fost realizate din lipsa finantarii; conducerea spitalului a inaintat adresa nr. 
5651/15.06.2015 catre ASS-MB pentru solicitarea fondurilor necesare.  
UNITATI DE ASISTENTA MEDICALA PRESPITALICEASCA 
 Au fost controlate doua unitati de asistenta medicala prespitaliceasca (Serviciul de Ambulanta 
Bucuresti – Ilfov cu cele cinci substatii si SMURD substatia Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti). 
La substatia de ambulanta sector 4, s-au constatat in unele spatii zone restranse de infiltratii si 
zugraveala invechita. 
Pentru deficientele constatate, s-au aplicat 15 sanctiuni contraventionale, din care:5 avertismente, 8 
amenzi in valoare de 5.600 lei conform HG 857/2011 si 2 amenzi conform Legii 349/2002 in valoare 
de 200 lei.  
IULIE 2015 
 Actiune de control  la solicitare privind  conditiile igienico-sanitare  din cabinetele  de medicina de 
familie si  de verificare a  activitatii de vaccinare  cuprinsa in Programul National 
Actiunea  s-a efectuat  in colaborare cu  Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica si Control 
Boli Transmisibile din cadrul DSP ca  urmare a adresei nr. 13485/1154/20.07.2015, in perioada 22-
30.07.2015 si a vizat verificarea  activitatii de vaccinare cuprinsa in Programul National de Vaccinari 
la medicii de familie  din Municipiul Bucuresti, precum si conditiile igienico-sanitare din cabinetele 
medicale. 
S-au verificat 16 cabinete medicale de medicina de familie; 
S-a aplicat un numar  de 5 amenzi in valoare de 3700 lei; 
Control igienico-sanitar  la solicitarea MS in spitalele Sf. Pantelimon si Sf. Ioan 
In data de 16.07.2015, inspectori din cadrul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti – 
Serviciul de Control in Sanatate Publica, au efectuat controale igienico-sanitare in cele 2 unitati 
sanitare cu paturi. 
1.Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Pantelimon”- au fost verificate  sectiile clinice,  ambulatoriul integrat 
si spatiile de stocare temporara a deseurilor periculoase si menajere. 
- In sectia ortopedie si traumatologie se efectuau lucrari de amenajare a unui cabinet de radiologie; nu 
era asigurata protectia corespunzatoare a frontului de lucru; ustensilele utilizate pentru efectuarea 
operatiunilor de curatare/dezinfectie (galeti, mopuri, perii) nu erau intretinute corespunzator si nu erau 
marcate conform destinatiei;  in unele saloane starea  de curatenie nu era bine intretinuta. 
S-au aplicat 2 amenzi  in valoare totala 1000 lei 
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2.Spitalul Clinic de Urgenta “Sf.Ioan” – au fost verificate sectiile clinice, UPU,  ambulatoriul 
integrat, Blocul Operator Chirurgie, ATI, spatiile de stocare temporara a deseurilor periculoase si 
menajere. 
- grupurile sanitare din Sectiile Ortopedie si Gastroenterologie  prezentau zone limitate de infiltratii la 
nivelul plafonului; la Sectia Cardiologie grupul sanitar pentru barbati prezenta zone cu vopsea exfoliata 
la partea inferioara a usilor si pereti partial afumati; aceste aspecte sunt cuprinse in Programul de 
conformare, lucrarile fiind in curs de efectuare; 
S-a sanctionat cu avertisment. 
Actiune  de control privind  verificarea alimentelor usor perisabile 
Actiunea a fost planificata tinand cont de faptul ca temperaturile ridicate din aceasta perioada 
determina risc crescut de alterare a produselor alimentare usor perisabile, in cazul nerespectarii 
conditiilor igienico-sanitare de functionare. 
Au fost inspectate 109 unitati (dintre care 48 unitati comercializare, 3 depozite, 55 unitati alimentatie 
publica, 6 unitati microproductie. 
Au fost constatate neconformitati la normele de igiena in 48 unitati si au fost aplicate sanctiuni 
contraventionale, astfel:-27 amenzi contraventionale in valoare totala de 37.700 lei;-21  avertismente;  
Au fost scoase din consum 3, 9kg si 12 l  produse alimentare cu termen de valabilitate depasit. 
Actiune de control  la solicitarea MS privind  verificarea respectarii  conditiilor  igienico-sanitare in 
mijloacele de transport in comun 
In data de 22.07.2015   s-a efectuat o actiune tematica de control pentru  verificarea respectarii 
conditiilor igienico-sanitare in mijloacele de transport in comun calatori precum si cerintele minime 
privind supravegherea sanatatii lucratorilor (conducatori auto, vatmani, personal auxiliar 
Principalele neconformitati constatate au fost:  
-neasigurarea ustensilelor si materialelor de curatenie si dezinfectie in cantitati suficiente, pentru 
spalarea vehiculelor de transport in comun; 
-neigienizarea grupurilor social-sanitare (vestiare si grupuri sanitare) care sunt  degradate cu obiecte 
sanitare uzate; 
-cladiri administrative degradate cu urme de infiltratii si pereti degradati si zone cu mucegai. 
Pentru deficientele constatate s-au aplicat 12 amenzi  contraventionale  in valoare de 27.300 lei si s-au 
scos din consum 47 l solutie de clor  si 44 kg cloramina T cu termene de valabilitate depasite.    
AUGUST 2015 
 Actiune tematica de control pentru verificarea respectarii legislatiei  in vigoare referitoare la 
mentiunile nutritionale si de sanatate permise a fi inscrise pe  produsele  alimentare 
Au fost controlate 28 unitati (retaileri).  
S-a verificat respectarea conditiilor aplicabile mentiunilor nutritionale inscrise pe produsele alimentare  
conform Anexei la Regulamentul CE nr. 1924/2006, si respectarea conditiilor de utilizare a mentiunilor 
de sanatate prevazute in registrul comunitar, in conformitate cu Anexa la Regulamentul CE nr. 
432/2011, precum si notificarea, la un numar de 36 produse alimentare.  
Pentru deficientele constatate au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale:      1 amenda 
contraventionala in valoare de 1000 lei si 1 avertisment. 
A fost oprita de la comercializare cantitatea de 3,9 kg paine fara sare. 
Au fost inaintate adrese de informare catre DSP-urile judetene in vederea instituirii masurilor. 
Actiune  tematica de control privind verificarea  cabinetelor de medicina dentara 
Actiunea s-a derulat  in perioada 10.08. – 28.08.2015. Au fost verificate 29 de cabinete medicale 
stomatologice, constatandu-se urmatoarele deficiente: 
- spatii  cu urme de infiltratii, zugraveala invechita  
- in evidenta activitatii de sterilizare nu era mentionat numarul pachetelor din sarja de sterilizare 
- unele cabinete nu au asigurat accesul persoanelor cu handicap locomotor   
-elaborarea protocoalelor privind curatenia, dezinfectia, sterilizarea si gestionarea deseurilor medicale 
periculoase nu a fost finalizata;  
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-in spatiul de sterilizare nu erau afisate instructiunile de utilizare a aparaturii 
- exista instrumentar medical cu termen de valabilitate expirat. 
 S-au aplicat  sanctiuni: 4 amenzi  in valoare de 500 lei fiecare si 
 8 avertismente. 
Verificarea conditiilor de igiena  la prestatorii de servicii de salubritate si a modului de intretinere a 
autogunoierelor   
S-au  verificat  4 agenti economici cu obiect de activitate colectarea de eurilor nepericuloase:  
S.C.Compania Romprest Service S.A, S.C. Supercom S.A, S.C.Urban S.A. i S.C. RER Ecologic 
Service Bucure ti. 
To i operatorii economici verifica i  dispun de mijloace si utilaje necesare colectarii deseurilor solide. 
Un  aspect constatat de inspectorii sanitari  în timpul deplas rilor pe teren, precum i de cet eni care 
au sesizat insitu ia noastr , este cel referitor la  levigatul pierdut din autogunoiere, b ltirea acestuia în 
zonele în care autogunoierele sta ioneaz  i disconfortul olfactiv creat. A fost sanc ionat 
contraven ional  agentul economic de in tor al  autogunoierei neetan izate depistat  pe teren i au fost 
transmise adrese de aten ionare c tre cei patru agen i economici verifica i privind respectarea 
prevederilor Ordinului M.S.119/2014. 
SEPTEMBRIE 2015 
Actiune tematica de control  pentru verificarea  conformitatii  apelor de imbaiere   
   Actiunea s-a desfasurat in perioada iunie-septembrie 2015  si au fost efectuate 45 controale igienico-
sanitare  şi 14 recontrole.  
Au fost prelevate  67 probe din 45 puncte de lucru (13 bazine de inot, 24 piscine si 8 stranduri). 
Rezultatele determin rilor de laborator efectuate au eviden iat 41 probe necorespunz toare din punct 
de vedere chimic şi microbiologic (clor rezidual liber peste şi sub limita admis  de Ord.M.S.119/2014, 
prezen a bacteriilor coliforme, a enterococilor intestinali  şi  numar de  colonii la 370 C depasit) şi 26 
corespunzatoare. 
 Au fost aplicate 27 sanctiuni contraventionale din  care: 10 avertismente si 17 amenzi in valoare de 
21.000 lei. S-au facut recomandari privind  golirea, sp larea şi dezinfec ia bazinelor de înot si au fost 
efectuate recontroale privind respectarea acestora. 
Actiune  tematica de control in taberele scolare  si unitatile de turism cu activitati similar 
 In perioada 12.06.– 12.09.2015 au fost efectuate actiuni de control  doar in unitatile de turism  
deoarece  nu au fost organizate tabere scolare pe raza Municipiului Bucuresti . 
S-au verificat 57 unitati cazare hoteliera, 4 pensiuni turistice, 6 unitati catering, 317 unitati alimentatie 
publica.  Au fost aplicate 177 sanctiuni din care : 89 amenzi  in valoare totala de 141950 lei si  88 
avertismente. 
Actiune tematica de control  in unitatile de  invatamant preuniversitar  Actiunea s-a derulat in perioada 
14.09-16.10.2015  fiind verificate unitati de invatamant prescolar, scolar,  liceal. 
Au fost inspectate un numar total de  434 unitati, dintre care : 188  unitati de invatamant prescolar, 156 
unitati invatamant scolar si  90 unitati  de invatamant liceal . 
Din  totalul  de  434 de unitati  verificate,  32  unitati  nu  detineau autorizatii sanitare de functionare ( 
10 gradinite,  14 scoli si  8 licee).  
S-au  aplicat  60 sanctiuni  contraventionale din care: 54  avertismente si 6  amenzi in  valoare  totala 
de 4000 lei,  conform  HGR. 857/2011 si Legii 349/ 2002. 
A fost emisa o decizie de suspendare a activitatii unei gradinite/crese/after school, motivele  fiind 
neasigurarea asistentei medicale si a spatiilor si circuitelor obligatorii desfasurarii activitatii 
(S.C.Condor I E Impex SRL punct de lucru str. Burdujeni  sect. 2). 
Actiune de control in unitatile de catering care asigura  masa in unitatile de  invatamint 
Au fost controlate un numar de 26 unitati de catering; principalele deficiente constatate au fost: stare 
de igiena necorespunzatoare in blocul alimentar; 
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spatii frigorifice neintretinute corespunzator (neigienizate), lipsa monitorizarii temperaturii; lipsa 
controlului medical periodic; neefectuarea de catre personalul angajat a cursurilor privind insusirea 
notiunilor fundamentale de igiena. 
Au fost aplicate 15 sanctiuni dintre care: 8 avertismente si 7 amenzi in valoare de 11.500 lei. 
 
Ac iune de control în unit ile de înv mânt preuniversitar  -cabinete medicale 
 Au fost verificate 518 spa ii pentru asisten  medical  din incinta unit ilor de înv mânt 
preuniversitar,  din care 431 cabinete medicale  i 87 cabinete stomatologice. 
Nu de ineau Autoriza ie Sanitar  de Func ionare 50 de spa ii destinate asisten ei medicale, din care 44 
cabinete medicale si 6 cabinete stomatologice.  In 7 unit i de înv mânt nu erau finalizate lucr rile de 
recondi ionare/renovare/recep ie a cl dirii motiv pentru care nu au fost  solicitate autoriza iile sanitare. 
Lipsa personalului medical în 34 de spa ii este motivul pentru care aceste cabinete medicale i 
stomatologice nu au primit Autoriza ia Sanitar  de Func ionare. Tot din lipsa personalului medical în 6 
unit i de înv mânt ( 4 pre colar, 1 gimnazial,  1 liceal) nu au fost efectuate examenele de bilan  ale 
st rii de s n tate conform prevederilor Ord.M.S.1668/2011. 
Pentru deficien ele constatate au fost aplicate 14 sanc iuni contraven ionale, din care12 avertismente i 
2 amenzi în valoare total  de 800 lei. A fost interzis  utilizarea produselor medicamentoase i a celor 
de unic  folosin  cu termen de valabilitate expirat. 
 Actiune de control la solicitarea a MS efectuata la Serviciul de Ambulanta  Bucuresti –Ilfov 
Ac iunea de control s-a efectuat impreuna cu reprezentanti ai Corpului de Control MS si ai DGMCIAU 
si DSU in perioada 21.09.-25.09.2015 , conform ORD. MS nr. 1165/17.09.2015. 
S-au verificat conditiile igienico-sanitare din Sediul Central al Ambulantei si din substatiile din 
Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov precum si respectarea prevederilor legale privind 
dezinfectia/sterilizarea ambulantelor si aparaturii medicale, colectarea, depozitarea si indepartarea 
deseurilor periculoase, dotarea ambulantelor, intocmirea fiselor de solicitare, pregatirea profesionala a 
personalului, efectuarea controlului medical . 
Actiune de control privind verificarea  respectarii conformitatii  la prevederile legale  a unitatilor de 
transfuzii din spitale 
Actiunea s-a desfasurat in  perioada  03.09. - 24.09.2015, fiind verificate unitatile de transfuzii din  28 
de spitale publice de pe teritoriul Municipiului Bucuresti. Dintre acestea, 20 detineau autorizatii 
privind desfasurarea de activitati in domeniul transfuzional iar 7 spitale nu detineau  aceasta autorizatie 
, astfel:5 spitale  depusesera  documentatia la DSP-MB in vederea obtinerii autorizatiilor unitatilor de 
transfuzii (Spitalul Clinic O-G „Filantropia”, IOMC „Alfred Rusescu”, Spitalul Clinic de Urgenta, 
Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare, Spitalul Nefrologie„Dr. Carol Davila”), iar 2 
unitati (Institutul de Pneumoftiziologie”M.Nasta” si Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica, 
Reparatorie si Arsuri) nu au depus documentatia in vederea autorizarii;  de mentionat faptul ca in 
structura functionala a Institutului de Boli Cardio-Vasculare „Prof.Dr. C.C.Iliescu” nu este organizata 
o unitate de transfuzie sanguina, aceasta activitate fiind asigurata de catre Institutul Clinic Fundeni.  
In 19 unitati de transfuzii exista  echipamente omologate de stocare a sangelui si a componentelor 
sanguine, 14 aveau in dotare genti de transport neomologate pentru sange si PSL-uri, 5 nu detineau o 
fisa aparte a pacientului transfuzat, datele medicale fiind consemnate in foaia de observatie (Institutul 
Clinic Fundeni, Centrul Sanatate R.A.T.B, Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica, Reparatorie si 
Arsuri, Spitalul Clinic Colentina, Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului „Alfred Rusescu”; 
Unele unitati nu au intocmite in  totalitate  procedurile specifice activitatii de transfuzii(Spitalul Clinic 
de Boli Infectioase si Tropicale”V.Babes”, Centrul de Sanatate R.A.T.B, Spitalul Clinic Obstetrica 
Ginecologie „ Prof.Dr.Panait Sarbu”, Spitalul Clinic” N.Malaxa”). 
Pentru neconformitatile constatate au fost facute  recomandari si s-au stabilit termene de remediere a 
deficientelor.  
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In anul 2015, 74% din spitalele publice verificate care au in structura functionala UTS  detin 
autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul transfuzional, comparativ cu anul 2014, cand 
acest procent era de 40%. 
In anul 2015, in 22 de unitati sanitare exista fisa aparte a pacientului transfuzat, comparativ cu anul 
2014, cand aceste fise existau in 18 spitale. 
In 19 unitati de transfuzii exista si echipamente omologate de stocare a sangelui si a componentelor 
sanguine , comparativ cu anul trecut cand existau doar in 8 unitati. 
OCTOMBRIE 2015 
Actiune de control   in unitatile de invatamint universitar 
Au fost inspectate  97 unitati, dintre care 20 unitati de invatamant universitar  si 77 camine studentesti. 
In cadrul  unitatilor de invatamant au fost inspectate 7 cabinete medicale (medicina generala si 
stomatologie) si 8 cantine studentesti. 
Ca urmare a acestei actiuni s-au constatat neconformitati cu normele de igiena in vigoare in 52 unitati  
si  au fost  aplicate sanc iuni contraventionale: 
 4 avertismente si 4 amenzi in valoare totala de 13100 lei. 
Actiune de control la solicitarea MS desfasurata in Spitalul Clinic de Urgenta “Sf Ioan”  
Controlul a fost efectuat în perioada 26.10-30.10.2015 ca urmare  a Ord. MS nr. 1316/21.10.2015.  
La momentul controlului s-au facut urmatoarele constatari: 
În 3 s li de opera ie ortopedie, pavimentul era acoperit cu linoleum, pere ii sunt acoperi i cu pl ci de 
faian  care, pe zone restrânse, lipsesc; pe tavanul s lii 8 de opera ie existau  componente de la vechea 
instala ie electric .  
Toate cele 4 s li de opera ie ortopedie dispun de un singur filtru/sp l tor cu doi robine i pentru 
sp larea chirurgical , neasigurându-se un circuit corespunz tor al personalului medical.  
Spa iile de circula ie în blocul operator (holuri) sunt neigienizate: pere i deteriora i, cu urme de 
infiltra ii şi zugr veal  învechit . 
Curatare necorespunz toare a suprafe elor (pavimente, c rucioare pentru materiale sanitare); existau 
depuneri mai vechi, urmare efectu rii necorespunz toare a cur rii/ dezinfec iei curente.  
Nu exist   spatii special amenajate pentru depozitarea deşeurilor  periculoase si a ustensilelor de 
cur enie aflate în rulaj. 
Au fost aplicate 5 amenzi in valoare totala de 6600 lei conform HG 857/2011,pentru neefectuarea 
periodic  sau dup  necesitate a lucr rilor de igienizare şi revizuire a instala iilor şi echipamentelor 
(bloc operator), nerespectarea Precau iunilor Universale şi a protocoalelor de lucru în blocul operator 
ortopedie, nerespectarea condi iilor de depozitare temporar  a deşeurilor provenite din activitatea 
blocului operator chirurgie general si necunoaşterea şi neaplicarea tehnicilor şi procedurilor de 
cur enie şi dezinfec ie în blocul operator ortopedie. 
Actiune tematica de control  pentru verificarea produselor  biocide(producatori si importatori) 
Actiunea s-a desfasurat  in perioada 12.10.-03.11.2015 si au fost efectuate 33 controale igienico-
sanitare din care: 5 la producatori, 3 la importatori, 4 la distribuitori,  un control la retaileri , 2 in unitati 
de prestare servicii DDD si 18 controale in saloane de infrumusetare. 
Au fost constatate neconformitati la 11 produse din care 7 au prezentat neconformitati de etichetare si 
4 produse erau expirate. 
Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale din care: 5 avertismente 
si 2 amenzi conform in valoare de 5000 lei. Au fost retrase de la comercializare 772,5 litri produse 
biocide. 
Actiunea a vizat si informarea tuturor detinatorilor de avize de produse biocide (producatori sau 
solicitanti ) privind aplicarea art. 95 din Regulamentul 528/2012, respectiv transmiterea dovezilor de 
conformitate (declaratiilor pe propria raspundere si scrisorii de conformare a furnizarii pana la 1 martie 
2016) la Comisia Nationala pentru Produse Biocide. Au fost informati asupra acestor aspecte 14 
detinatori de avize din care 6 producatori si 8 solicitanti (producatori sau distribuitori). 
NOIEMBRIE 2015 
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Actiune tematica de control   pentru verificarea  unitatilor  acreditate in domeniul transplantului 
  Pe teritoriul Municipiului Bucuresti sunt acreditate  17 banci de celule si tesuturi in unitati  de stat si 
particulare, deasemeni sunt acreditate pentru transplant  29 unitati sanitare de stat si particulare. 
Au fost verificate 15 unitati si anume: 
1.Institutul Clinic Fundeni ( banca de celule Stem – acreditat cu Ord.MS nr.751/2014,  transplant 
hepatic – acreditat cu Ord.MS 1388/2013, transplant renal -  acreditat cu Ord MS 1386/2013, 
transplant medular – acreditat cu Ord MS 712/2014). 
2.Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare “Prof.Dr.C.C.Iliescu” 
        -transplant cord – acreditat cu Ord.MS 1486/2013. 
3.Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Prof.Dr.Panait Sarbu 
        -transplant celule reproductive – acreditat cu Ord.MS nr. 1231/2013 
4.Spitalul Clinic “Sf.Maria” -transplant hepatic – acreditat cu Ord.MS nr.1496/2013 
 5.Spitalul Clinic Coltea, transplant medular–acreditat cu Ord MS            nr.436/2013 
 6. Spitalul Clinic Colentina: transplant tisular – acreditat cu decizia ANT  nr. 8/2015, banca tesut osos-
tendinos – acreditat decizie ANT 7/2015 
 7.Spitalul Clinic de Urgente pt. Copii “Maria Sklodowska Curie” 
     -transplant tesut osos-tendinos – acreditat Ord MS 117/2014 
 8.Spitalul Clinic de Urgenta “Bagdasar-Arseni”, prelevare de organe – acreditat cu Ord MS 1489/2013 
 9.Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti,prelevare organe – acreditat Ord MS 1495/2013 
10. West Eye Hospital SRL,transplant cornee – acreditat Ord MS 385/2013 
11.SC Oculus SRL,transplant cornee-acreditat decizie ANT nr.4/2015 
12.Clinica Medicala GYNERA SRL, transplant celule reproductive- Ord MS nr.712/2012 
13.SC Biogenesis IVF SRL, transplant celule reproductive-Ord.MS  712/2012 
14.SC Sapiens Medical Center SRL, transplant celule reproductive- Ord MS nr.1230/2013 
15. SC Medical Business Expert SRL, transplant celule reproductive- acreditat prin decizie ANT 
3/2015   
 S-au aplicat  3 avertismente pentru neinregistrarea corecta a temperaturii din frigidere si pentru 
neinregistrarea corecta a sterilizarii. 
Actiune tematica de control  privind  verificarea cabinetelor de infrumusetare, tatuaj si piercing 
Actiunea s-a efectuat in perioada 04.11.2015 - 27.11.2015. 
Au fost verificate 265 saloane de infrumusetare si 6 cabinete de piercing si tatuaj . 
Pentru neconformitatile cu normele de igiena constatate au fost aplicate 62  sanctiuni contraventionale: 
32 avertismente si 30  amenzi  in valoare totala de 24350 lei si au fost oprite de la utilizare 4 buc. X 
4000 ml produse biocide (dezinfectante) pentru maini, suprafete si instrumente  cu termen de 
valabilitate depasit si 17 buc. produse cosmetice cu data durabilitatii minimale depasita. 
Actiune  tematica  privind controlul  suplimentelor alimentare si al produselor  cu adaos de vitamine si 
minerale  
Actiunea s-a desfasurat in perioada 02.11.2015-23.11. fiind controlate 33 de unitati: 6producatori,5 
importatori (dintre care 4 sunt si distribuitori), 22 retaileri si s-au verificat  97   produse  (suplimente 
alimentare) fiind  depistate urmatoarele neconformitati: 
-punerea pe piata a suplimentelor alimentare  fara a fi notificate si care contin in compozitie argint 
coloidal (ex:Argint coloidal forte AquaNano, produs de S.C Aghoras Invent SRL) 
-neconformitati privind prezentarea si reclama produsului  
Au fost oprite de la comercializare 471 buc.x 500ml. Argint Coloidal Forte AquaNano si aplicate 6 
sanctiuni contraventionale: 2 amenzi in valoare totala de 6000lei si 4 avertismente. 
DECEMBRIE 2015 
 
Actiune tematica de control  privind  verificarea centrelor de   permanenta 
 In cadrul acestei actiuni au fost controlate 12 centre pentru adapostirea persoanelor aflate in dificultate 
(adulti si copii). 
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Principalele neconformitati constatate au fost: mobilier si tocarie partial uzate,lipsa cabinet medical sau 
cabinet medical neigienizat, circuitul lenjeriei necorespunzator, grupuri sanitare cu obiecte sanitare 
uzate. 
Pentru deficientele constatate s-au facut prescriptii si s-au acordat  termene de remediere.     
Actiune de control in unitati de productie si comercializare a preparatelor  specifice Sarbatorilor de  
Craciun 
Ca urmare a acestei actiuni au fost constatate neconformitati cu normele de igiena in vigoare in 119 
unitati, principalele deficiente fiind: expunerea si depozitarea necorespunzatoare a produselor 
alimentare, utilizarea unor ambalaje si materiale care vin in contact direct cu alimentul neconforme cu 
prevederile H.G. 1197/2002, nerespectarea prevederilor Legii 349/2002 modificata si completata, 
neefectuarea curateniei curente, neefectuarea controlului medical periodic si a cursurilor Notiuni  
Fundamentale de Igiena. 
Au fost aplicate  119  sanctiuni:58 avertismente si  61 amenzi  in valoare totala de 94.850 lei.Au fost 
oprite de la utilizare 560 buc pungi plastic, 200 buc manusi unica folosinta, 52 kg hartie ambalaj 
neconforme cu prevederile HG 1197/2002 si 100 g colorant alimentar neetichetat in limba romana, 
25,2 kg pungi plastic, 130 buc sticle plastic, 200 caserole plastic, 25 pahare cafea, 50 forme de 
cozonac, 40 discuri carton pentru torturi. 
 
Actiune  de control  in unitati care  prepara si organizeaza mese festive de Revelion(alimentatie 
publica) 
Au fost inspectate 59 de unitati de alimentatie publica in care s-a  organizat masa festiva de 
Revelion,constatandu-se  neconformitati la normele sanitare in vigoare in 11 unitati.  
Au fost aplicate 11 sanctiuni:8 amenzi, in valoare  totala de 8250 lei si 3 avertismente  si s-au facut 
recomandari privind respectarea legislatiei sanitare referitoare la depozitarea, pastrarea si prepararea 
alimentelor, purtarea echipamentului complet pentru protectia alimentului, precolectarea, colectarea si 
depozitarea deseurilor menajere, pastrarea probelor alimentare. 
Actiune  tematica de control in centrele medico-sociale 
A fost verificat Centrul de permanenta din cadrul Centrului Medical Brancusi, CMI Dr. Georgescu 
Adriana, str. Valea Doftanei nr. 113, sector 6. 
Centrul functioneaza cu decizie de infiintare emisa de DSP-MB, intr-o locatie fixa. 
Exista desemnat un medic coordonator, iar echipele de medici si asistenti medicali isi desfasoara 
activitatea in centru, conform graficelor intocmite si afisate la loc vizibil.  
Centrul de permanenta CMI Dr. Dinu Iulian, str. Doamna Ghica nr. 6, sector 2 s-a desfiintat din lipsa 
de personal. (adresa inregistrata la DSP-MB cu nr. 22922/14.12.2015). 
B. ACTIVITATEA DE INSPEC IE TEMATIC  PLANIFICAT  PERMANENT  
Verificarea distribuirii de produse lactate şi de panifica ie copiilor preşcolari din gradini ele cu 
program normal de 4 ore şi elevilor claselor 0-VIII din înv mântul primar în cadrul Programului 
Guvernamental “Lapte-corn”. 
In cadrul actiunii tematice de verificare a distribuirii produselor lactate si panificatie in unitatile scolare 
si prescolare conform O.U.G.96/2002, au fost controlate in cursul anului 481 unitati, din care: 154  
unitati invatamant prescolar cu program normal de 4 ore si  387  unitati invatamant primar si gimnazial 
neconstatandu-se neconformitati cu normele de igiena in vigoare. 
Au fost verificate: 
-calitatea produselor lactate si de panificatie; 
-respectarea conditiilor de depozitare si distributie a produselor; 
-respectarea modului de etichetare prevazut de legislatia in vigoare; 
-respectarea graficului de livrare. 
-starea de sanatate a personalului desemnat pentru distributia produselor  alimentare catre elevi. 
Verificarea respect rii prevederilor Legii 349/2002 modificat  şi completat  privind prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor din tutun 
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Au fost verificate aspecte referitoare la  respectarea  prevederilor privind interdic ia fumatului în 
spa iile publice închise, la modul de comercializare si a inscrip ion rii informa iilor pe pachetele de 
tutun. 
Au fost controlate un num r total de 2532 de unitati, din care  1676 de spa ii publice închise , 589 
unit i de înv mânt preşcolar şi şcolar, 237 unit i sanitare, 30 unit i de comercializare a produselor 
din tutun. 
În urma constat rilor f cute au fost aplicate 91 sanctiuni contraventionale, din care 67 amenzi în 
valoare de 24650 lei  şi  24  avertismente. 
Ac iune de control privind combaterea evaziunii fiscale la pâine    
 Au fost efectuate controale referitoare la respectarea normelor de igien  şi s n tate public  la agen ii 
economici care produc,  comercializeaz  şi/sau  transport  pâine, produse de panifica ie şi patiserie, 
În cursul ac iunii au fost verifica i 394 agen i economici din care 56 produc tori de pâine şi produse de 
panifica ie, 2 produc tori produse de mor rit, 119 produc tori de produse de patiserie şi 217 mijloace 
auto cu care se transport  pâinea, produsele de panifica ie şi patiserie. 
Au fost aplicate 72 sanc iuni contraven ionale din care 27 avertismente şi  45 amenzi în valoare de 
76.500 lei şi au fost interzise utilizarii/comercializarii 78,95 kg produse alimentare din care 36,715 
aditivi alimentari/arome alimentare, 1420 buc. si 6,8 kg materiale in contact direct cu alimentul 
neinsotite de decalaratii care sa le ateste conformitate cu prevederile Hg 1197/2002. 
C. ACTIVITATEA DE INSPEC IE NEPLANIFICATA 
La solicitarea Compartimentului de Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile in 
perioada noiembrie - decembrie s-a desfasurat o actiune comuna pentru verificarea conditiilor igienico-
sanitare si a modului in care se deruleaza vaccinarile cuprinse in Programul National de Vaccinari la 
nivelul cabinetelor de medicina de familie; au fost verificate 25 cabinete de medicina de familie. 
Pentru deficientele constatate au fost aplicate  6 avertismente si 3 amenzi contraventionale in valoare 
de 2100 lei si au fost formulate prescriptii cu termene de remediere a deficientelor. 
CAPITOLUL  II  
 
 AC IUNI  COMUNE CU ALTE INSTITU II 
 
Pe parcursul anului 2015 au fost organizate mai multe  ac iuni comune cu alte organisme de control la 
solicitarea Prefecturii Municipiului Bucureşti sau la solicitarea altor institu ii (Serviciul de Investiga ii 
a Fraudelor, Poli ia Local , Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor, etc). 
 
1.Urmare sesiz rii înregistrat  la DSPMB cu nr.21751/02/2014 a fost  organizat  in luna ianuarie, o 
ac iune comun  de control cu Autoritatea pentru Protec ia Consumatorilor – Comisariatul Municipiului 
Bucureşti şi reprezentan i ai Sec iei 2 Poli ie, în Complexul Comercial „B neasa Shopping Center”, 
pentru verificarea respect rii prevederilor Legii 349/2002, modificat  şi completat , privind prevenirea 
şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 
S-au verificat 4 unit i de alimenta ie public  şi o unitate în care se desf şurau activit i recreative. 
Pentru nerespectarea  prevederilor Legii 349/2002 au fost aplicate sanc iuni contraven ionale în valoare 
de 14350 lei. 
2.Actiune comuna cu Politia Locala Sector 6 – Directia Protectia Mediului- Serviciul Protectia 
Mediului in urma unei sesizari privind starea igienico-sanitara necorespunzatoare si depozitarea in mod 
necontrolat a deseurilor solide in locuinta din str. Drumul Podul Dambovitei nr.9D, sector 6. 
 
3. Actiune comuna cu Politia Locala Sector 6 la sesizarea d-lui Radu Danut privitoare la schimbarea 
destinatiei spalatoriei de la scara 2, neintretinerea curateniei  si prezenta rozatoarelor si pisicilor in 
subsolul blocului : sesizarea nu s-a confirmat.A fost transmisa copie a sesizarii Primariei sector 6, 
Serviciul Indrumare si Control Asociatii de Proprietari . 
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4.Actiune comuna cu Politia Locala a PMB, urmare adresei PMB nr. 1404/C/1/ 07.04.2015 prin care s-
a solicitat realizarea acestei actiuni ca urmare a  sesizarii inaintate de dl. Cristache Marian.  
In luna aprilie, o echipa de control formata din inspectori sanitari si agenti ai Politiei Locale a PMB, a 
efectuat o verificare la adapostul de caini din B-dul Theodor Pallady nr. 40 F, in prezenta domnului 
Istritianu Dumitru(agent de paza la adresa sus amintita) care nu a permis accesul echipei si a refuzat 
colaborarea.  
5.Actiune  de control comuna cu CNAS  privind verificarea existentei si functionarii  cititoarelor de 
carduri  de sanatate  in  unitatile  sanitare publice  si  private  in relatie  contractuala cu CNAS 
Urmare adresei MS – Cabinet Ministru nr. NB 3720/15.04.2015, inregistrata la DSP-MB cu nr. 
6105/16.04.2015 in perioada 16.04.2015-30.04.2015, s-a desfasurat o actiune de control privind 
verificarea existentei si functionarii cititoarelor de carduri de sanatate in unitatile sanitare publice si 
private aflate in relatie contractuala cu CNAS si au fost verificate un numar de 82 de unitati sanitare, 
din care 47 unitati sanitare publice cu paturi si un numar de 35 unitati sanitare private. 
Toate unitatile sanitare au achizitionat cititoare de carduri de sanatate, softul era instalat si personalul 
instruit privind utilizarea acestora. 
6.Actiune comuna cu Directia Generala de Politie Locala Sector 6-Directia Ordine Publica, Directia 
Generala de Politie Locala Sector 6-Directia Protectia Mediului,Garda Nationala de Mediu –
Comisariatul Municipiului Bucuresti la Depozitul vechi de  reziduuri, Giulesti Sarbi,  sector 6 
S-a efectuat o verificare in data de 26.05.2015. Au fost depistate doua excavatoare si un buldozer, dar 
nu s-a putut identifica proprietarul utilajelor. 
Sesizarea  a fost preluata de  Directia Generala de Politie Locala Sector 6 -Directia Protectia Mediului 
si Directia Ordine Publica , Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Municipiului Bucuresti si 
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Bucuresti-Directia Calitate Aer, in vederea aplicarii 
masurilor ce se impun conform competentelor. 
 
7. Actiune  comuna cu reprezentantii  Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti, Agentiei Nationale 
de Mediu, Garzii Nationale de Mediu si Politiei Locale Sector ,1ca urmare a unor numeroaselor 
sesizari  inregistrate la institutia noastra .In data de 02.07.2015 a fost efectuat un control comun  la SC 
Iridex Group SRL si  SC Stericycle SRL, punandu-se in discutie disconfortul creat de Centrul de 
Management Integrat al Deseurilor prin  emanarea de mirosuri neplacute care se propaga in diferite 
zone ale capitalei. 
Conducerea societatilor mentionate s-a angajat in termen de 15 zile sa inainteze documentatia la 
Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti in vederea efectuarii unui Studiu de Impact. 
8. Actiune comuna cu reprezentanti ai Politiei Locale Sector 2, DGASPC Sector 2, ENEL si SC Apa 
Nova la un numar  de 3 imobile din sectorul 2 in care locuiesc, in conditii insalubre mai multe 
personae (imobilul din str.Episcop Radu nr.26 - cladire dezafectata cu plafoane prabusite,acoperis 
distrus,usi si ferestre degradate, lipsa grupurilor sanitare; imobilul din str.Episcop Radu nr.19 C  si  
imobilul din str. Radu de la Afumati nr.65- spatii dezafectate ). 
S-au acordat  termene  pentru luarea masurilor de eliminare a factorilor de diconfort si s-au inaintat 
adrese catre Primaria Sector 2. 
9.Actiune comuna cu CNAS privind verificarea respectarii de catre furnizorii de medicamente  a 
obligatiilor prevazute in contractul cadru privind pachetele de servicii si  acordarea asistentei medicale 
in  sistemul de asigurari sociale in perioada 09-25. 09. 2015, conform Ordinului  MS-CNAS 
nr.1095/798/ 07.09.2015. 
 Tematica actiunii de control  a vizat si respectarea normelor igienico-sanitare ( HG 857/2011,HG 
355/2007.Legea 349/2002 si Legea 266/2008). 
Au fost verificate  98 de  unitati farmaceutice. 
                                     CAPITOLUL  III  
 
                       AC IUNI   DE NECESITATE 
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Ac iunile de necesitate, sunt efectuate în cazul apari iei unor fenomene naturale sau provocate 
artificial, care presupun urgen e majore în domeniul igienei şi s n t ii publice.  
Pe parcursul anului 2015 s-au desfasurat urm toarele ac iuni: 
 
1. Ac iune de prevenire şi combatere a efectelor caniculei asupra s n t ii popula iei în perioadele in 
care a fost declarat codul portocaliu 
Urmare adresei Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti si a Ministerului Sanatatii privind 
prognoza meteo pentru vara anului 2015, in perioada iunie-septembrie 2015 au fost intensificate 
actiunile de control care au vizat: 
-verificarea respectarii conditiilor de depozitare, prelucrare, transport si comercializare a produselor 
alimentare; 
-verificarea respectarii masurilor aplicabile in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia 
persoanelor incadrate in munca; 
-verificarea respectarii normelor de colectare si depozitare a deseurilor menajere; 
-verificarea conditiilor igienico-sanitare din stranduri si monitorizarea calitatatii apelor de imbaiere  . 
-verificarea modului de gestionare a deseurilor medicale infectioase  a lanturilor de frig pentru 
medicamente si vaccinuri   in unitati sanitare. 
In aceasta perioada au fost controlati 1009 agenti economici iar pentru deficientele constatate au fost 
aplicate 190 amenzi contraventionale in valoare totala de 346.800 lei , 134 avertismente si 2 DSA. 
Rezultatele controalelor au fost transmise Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti zilnic (in 
timpul atentionarilor meteo privind temperaturi extreme) sau saptamanal (in restul perioadelor). 
1.Verificarea aspectelor referitoare la notificarea  cazurilor sporadice de legionelloza confirmate,  
a) cazul asociat calatoriei in Romania (persoana a fost cazata in perioada 10.06.2015- 12.06.2015 la 
Hotelul Howard Johnson Grand Plaza,  Calea Dorobantilor nr. 5-7) urmare adresei Institutului National 
de Sanatate Publica- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile nr. 
9275/06.07.2015. 
A fost evaluat riscul de contaminare cu  legionella la unitatea de cazare mai sus mentionata : 
-aprovizionarea cu apa rece curenta se face de la reteaua SC APA NOVA SA;  nu dispune de sursa 
proprie; 
-unitatea detine un rezervor de apa de tranzit cu capacitatea 4 tone  amplasat in subsolul cladirii, care 
este golit periodic, spalat si dezinfectat conform Procedurii interne ; 
-este infiintata o comisie de verificare privind masurile de prevenire a infectiei cu legionella formata 
din doua persoane; 
-unitatea detine un certificat cu evaluarea  potentialului de risc pentru sanatate, prin contaminarea 
sistemelor de apa calda si/sau de aer conditionat ale spatiului hotelier Howard Johnson cu bacteria 
legionella pneumophila care evidentiaza absenta acesteia in cele 3 probe prelevate si examinate de 
catre INCDMI Cantacuzino (Laboratorul Infectii Transmisibile si Entomologie Medicala ),  
constatandu-se ca nu  exista risc potential de imbolnavire cu legionella; 
-din certificatul nr. 3483/03.08.2015 emis de Institutul National de  Cercetare Cantacuzino reiese faptul 
ca in urma analizarii celor 8 probe de apa recoltate  de la hotelul Howard Johnson nu s-a constatat 
prezenta bacteriei Legionella pneumophila  (buletinele de analiza 208/2497, 209/2498, 210/2499, 
211/2500, 212/2501, 213/2502, 214/2503 si 215/2504). 
b.  cazul  sporadic de legioneloza confirmat cu laboratorul, asociat calatoriei in Romania, notificat in 
cadrul ELDS Net 
-s-a efectuat o verificare  in data de 20.11.2015, la Hotel Lev Or din Bucuresti, str. Occidentului, nr. 
41, sector 1; 
-in unitatea hoteliera climatizarea  se realizeaza prin 2 circuite cu ventiloconvectoare; mentenanta este 
asigurata de SC Consultanta si Calificare Vasi Consulting SRL; 
- au fost verificate produsele biocide din dotarea unitatii si nu s-au constatat neconformitati; 
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-in structura functionala a unitatii nu exista sauna sau piscina acoperita; 
-personalul pentru intretinerea curateniei a efectuat controlul medical periodic si a absolvit cursurile 
pentru insusirea notiunilor fundamentale de igiena; 
-au fost facute prescriptii privind masurile ce trebuiesc luate in vederea  reducerii riscului si 
implementarea unui program activ de control al dezvoltarii Legionellei. 
-s-au prelevat 2 probe de apa calda si 3 teste de sanitatie din camera 403 si camera 201 care au fost 
trimise pentru analize la Institutul National de Cercetare „Cantacuzino”.  
Din certificatul  emis de Institutul National de  Cercetare Cantacuzino reiese faptul ca in urma 
analizarii celor 2 probe de apa  si a testelor de sanitatie provenite  de la hotel nu s-a constatat prezenta 
bacteriei Legionella pneumophila. 
3. Incendiul  din Clubul Colectiv, str Tabacarilor nr.  7, sector 4, produs in data de 30 octombrie 2015 
 “Colectiv Club” din str. Tabacarilor nr. 7 – sector 4 a functionat  in baza Certificatului Constatator nr. 
344795/03.10.2014, aspect constatat cu ocazia controlului efectuat in data de 20.03.2015 (proces 
verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare nr. 3240) ca urmare a unei  sesizari  referitoare la 
nerespectarea prevederilor legale cu privire la fumatul in spatiile publice inchise (Legea 349/2002). 
La data si ora controlului starea igienico-sanitara a unitatii era corespunzatoare (stare generala de 
curatenie , grupuri sanitare amenajate corespunzator, asigurarea racordului la reteaua de apa si 
canalizare a orasului, asigurarea apei calde , asigurarea corespunzatoare a ventilatiei  etc.),  insa nu 
erau respectate prevederile legale privind fumatul in spatiile publice, motiv pentru care a fost aplicata 
amenda in valoare de 500 lei. 
In urma evenimenutului de la clubul “Colectiv” din data de 30.10.2015,  Directia de Sanatate Publica 
Bucuresti prin compartimentele sale a efectuat in perioada 01.11.2015 – 16.12.2015 mai multe 
controale avand ca scop verificarea respectarii normelor igienico-sanitare, ghidurilor si procedurilor de 
prevenire si control al infectiilor nosocomiale din unitatile spitalicesti aflate in  subordonarea 
Ministerului Sanatatii, in care au fost internate victimele accidentului. 
In perioada 02.11 - 03.11.2015,  echipe de inspectori, din cadrul DSP-MB Serviciul de Control in 
Sanatate Publica, s-au deplasat la spitalele clinice de urgenta din municipiul Bucuresti, unde impreuna 
cu reprezentantii acestora, s-a realizat o evaluare a situatiei existente  in aceste unitati sanitare, precum 
si o evaluare privind necesarul de echipamente si materiale sanitare, pentru ingrijirea pacientilor arsi: 

1. Spitalul Clinic de Urgenta Prof.Dr.”Bagdasar Arseni”; 
2. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti- Floreasca; 
3. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti; 
4. Spitalul Universitar de Urgenta Elias; 
5. Spitalul Clinic de Urgenta Chirugie Plastica, Reparatorie si Arsuri;     
6. Spitalul Clinic de Urgenta “Sfantul Pantelimon”; 
7. Spitalul Clinic de Urgenta “Sfantul Ioan”; 
8. Spitalul Clinic de Urgenta Pentru Copii “Grigore Alexandrescu”. 

In toate unitatile sanitare mentionate au fost intensificate masurile de curatenie si dezinfectie in scopul 
prevenirii infectiilor nosocomiale, existau substante biocide necesare acestui scop, iar situatia era 
monitorizata de personalul din cadrul SPCIN/CPCIN. Trei unitati sanitare au solicitat suplimentarea 
cantitatilor de substante biocide si materiale pentru curatenie (Spitalul Clinic de Urgenta 
Prof.Dr.”Bagdasar Arseni”,  Spitalul Clinic de Urgenta Pentru Copii “Grigore Alexandrescu”,  Spitalul 
Clinic de Urgenta “Sfantul Pantelimon”). 
Au fost facute recomandari privind respectarea procedurilor si ghidurilor de prevenire a infectiilor 
nosocomiale,  respectarea precautiunilor universale si a  normelor de sterilizarea si mentinere a 
sterilitatii.  
In perioada 03.12-16.12.2015 s-a efectuat o actiune de verificare,  in echipe mixte, formate din 
inspectori ai Serviciului de Control si medici epidemiologi din cadrul Compartimentului de 
Supraveghere si Control Boli Transmisibile.  
Au fost urmarite in principal: 
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-existenta si modul de aplicare a planului propriu al spitalului de prevenire si control al infectiilor 
nosocomiale; 
-respectarea normelor de igiena, dezinfectie si sterilizare; 
-respectarea prevederilor privind managementul deseurilor medicale; 
-masurile serviciului/compartimentului de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale. 
-efectuarea probelor pentru autocontrol, ritmicitatea efectuarii autocontrolului si rezultatele acestuia.  
 In scopul efectuarii unei intercomparabilitati a rezultatelor din autocontrolul spitalelor, cu laboratorul 
DSPMB, in perioada 03.12.- 09.12.2015, au fost prelevate probe de mediu, de salubritate si sterilitate 
care au fost lucrate in Laboratorul de Microbiologie, al  DSP-MB. 
S-au recoltat cate  5 probe AMF, 15 probe salubritate suprafete si 5 probe sterilitate din sectiile ATI, 
din fiecare spital clinic de urgenta verificat. 
La momentul recoltarii probelor bacteriologice toate paturile din sectiile unde au fost prelevate probe  
erau ocupate cu pacienti. 
Toate unitatile verificate au prezentat planul anual de supraveghere si control a infectiilor nosocomiale, 
ghiduri de prevenire si control al infectiilor nosocomiale, efectuarea  autocontrolului periodic conform 
planificarii in functie de specialitatea, profilul, specificul, fiecarei unitati, sectii in parte.  
Au fost intensificate operatiunile de curatenie si dezinfectie, în scopul prevenirii infectiilor   
nosocomiale.  
Rezultatele  laboratorului de micobiologie al DSPMB la probele  prelevate (teste de salubritate, AMF 
si de sterilitate)  au fost  considerate corespunzatoare, cu exceptia: 
- Spitalul Clinic de Urgenta Chirugie Plastica, Reparatorie si Arsuri unde a fost evidentiata prezenta 
Klebsiella pneumoniae si Stafilococ coagulazo pozitiv (proba 13 – cearceaf pat salon sectia arsi);          
-Spitalul Clinic de Urgenta “Sfantul Pantelimon” unde a fost evidentiata prezenta Enterobacter 
aerogenes (proba 1,cearceaf pat salon ATI) si prezenta stafilococ coagulazo-pozitiv(proba 2, cadru pat 
salon ATI si proba 15,cearceaf pat rezerva chirurgie) si AMF-prezenta de germeni hemolitici (rezerva 
chirurgie). 
Au  fost formulate recomandari privind: 
-aplicarea de catre personalul auxiliar a tehnicilor si procedurilor de curatenie si dezinfectie; 
-respectarea precautiunilor universale si a protocoalelor de lucru de catre personalul medical si 
auxiliar; 
-efectuarea corespunzatoare a operatiunilor de curatenie si dezinfectie; 
-respectarea conditiilor de depozitare temporara a deseurilor provenite din activitatile medicale; 
-asigurarea produselor biocide  cu actiune pe germenii identificati la autocontrolul unitatii. 
                                                 CAPITOLUL  IV 
 
A.Ac iuni de control efectuate în cadrul Sistemului Rapid de Alert  pentru alimente şi furaje (SRAAF) 
  
Pe parcursul anului 2015 au fost primite/initiate, analizate si rezolvate prin SRAAF urmatoarele 
notificari de alerta : 
1.Alerta rapida ADR/2015 - pericol identificat: prezenta  de substant  neautorizat - Vinpocetine si 
Mucuna prurines in suplimentul alimentar No Bull Muscle Med-Superconcentrated Pre- Woekout 
Formula.  
In urma controalelor intreprinse s-a constatat ca intreaga cantitate, a fost comercializata. 
 2.Alerta rapida AAF/2015 -Pericol identificat: etichetare necorespunzatoare a suplimentului alimentar 
din extracte vegetale Liv 52.  
Au fost retrase de la comercializare un numar de 353 flacoane si 29 tablete Liv 52. Intreaga cantitate 
retrasa de la comercializare a fost distrusa. 
3.Alerta rapida AAP/2015-Pericol identificat:  prezenta de substant  neautorizat - THC in suplimentul 
alimentar Erecton flacoane cu cate 30 capsule. Au fost retrase de la comercializare 126 flacoane si 26 
capsule si returnate producatorului. 
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4.Alerta rapida ABS/2015- Pericol identificat: migrarea pigmentilor de culoare din castroane de 
plastic, origine China.  
A fost retrasa de la comercializare cantitatea de 188 castroane, care a fost distrusa. 
5.Alerta rapida ABT/2015- Pericol identificat: migrarea de melamina din farfurii de melamina, origine 
China. 
Au fost reetichetate un numar de 82 farfurii melamina. 
6.Alerta rapida 031/2015-Pericol identificat: migrarea de cadmiu din cani de sticla, origine China. A 
fost retrasa de la comercializare cantitatea de 601 bucati, care a fost distrusa. 
7.Alerta rapida 033/2015-Pericol identificat: pulbere de chlorella contaminata cu salmonella risen, 
origine China.  
Intreaga cantitate fusese comercializata catre consumatorul final. 
8.Alerta rapida ACR/2015  initiata de ANSVSA referitoare la contaminarea cu Salmonella enteritidis a 
carnii si organelor de pasare congelate provenite de la SC Avicarvil SRl, loc. Francesti, jud. Valcea. 
SC Hofigal Export Import SA a achizitionat 6 kg cuticule de pipote congelate din lotul incriminat pe 
care le-a oprit de la utilizare si denaturat conform reglementarilor legale. 
9.Alerta rapida ACK/2015- Pericol identificat: migrarea de melamina din stecuratori de plastic, origine 
Turcia. A fost retrasa de la comercializare cantitatea de 146 strecuratori, care a fost distrusa. 
10.Alerta 047/2015 privind prezenta unor ingrediente alergene nedeclarate (migdale, nucsoara, 
scortisoara macinate) in suplimentele alimentare Pure Isolat Sobre Chocolate Blanco Caramelo Canela, 
Pure Glutamin+BCCA’S Cola, Pure Isolat 2 kilos  Brownie. S-a constatat ca produsele mentionate in 
lista de distributie au fost comercializate  si consumate integral. 
11. Alerta rapida ADG/2015 initiata de DSP Bihor privind produsul Boia de ardei tratata cu radiatii, 
origine China si ambalata de SC.Compania Indiilor Orientale Prod SRL, loc. Pantelimon, jud. Ilfov, 
comercializata de SC Kaufland Romania SCS.Au fost retrase de la comercializare 7 buc x 50 g boia de 
ardei si returnate importatorului.  
12.Alerta rapida 057/2015- Pericol identificat: migrare de amine aromatice din servetele de hartie 
fabricate in China. A fost retrasa de la comercializare cantitatea de 211 seturi a 12 bucati servetele si 
returnata producatorului. 
13. Alerta rapida AFO/2015-Pericol identificat: contaminare cu microorganisme patogene ( Enterococi 
fecali si NTG) in apa de izvor BEVIAQUA. Intreaga cantitate a fost comercializata  consumatorului 
final. 
14.Alerta rapida AFE/2015- Pericol identificat: contaminare cu microorganisme patogene ( NTG) in 
apa de masa plata PERLA  MOLDOVEI . Au fost retrase de la comercializare un numar de 7249 buc a 
500ml si returnate producatorului pentru a fi distruse. 
B.Actiuni de control urmare unor notificari de la Ministerul Sanatatii, Agen ia Na ional  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, sau de la serviciile de control ale altor judete 
1.Actiune de control in urma notificarii  Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor 
Medicale nr. 60379 E/18.12.2014, referitoare la comercializarea fara autorizatie de punere pe piata a 
produsului “HERBEREX” , care contine substanta nedeclarata “tadalafil”. In perioada 20.01-
30.01.2015 au fost inspectate 22 unitati (farmacii, plafaruri), fara a fi gasit la comercializare produsul  
mentionat. 
2. Actiune de control urmare adresei MS nr.2048/13.01.2015 privind neconformit ile identificate la 
produsul Tablete Clor – efervescente distribuite de S.C.Buga Trading SRL. 
Societatea a achizi ionat produsul biocid de la S.C.Arnaud Romania SRL (in prezent S.C.Azelis 
Romania SRL) în anul 2013 si  l-a  reambalat la doze mai mici dar informa iile de pe etichet  nu au 
mai fost în concordan  cu cele cuprinse în actul de plasare pe pia . S.C.Buga Trading SRL a fost 
sanc ionat  cu avertisment iar produsul incriminat a fost oprit de la comercializare pana la etichetarea 
corespunzatoare.  
3. Ac iune de control urmare adresei MS nr.2050/13.01.2015 în unit i care comercializeaz  produse 
din tutun care con in substan e nepermise 
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S-au verificat 18 unit i de comercializare a produselor din tutun.  A fost constatat  comercializarea 
produselor neconforme doar în cazul unui singur agent economic (S.C. El Unico Paradis SRL) care, la 
data şi ora controlului de inea în unitate cantitatea de 15 buc ti produse din tutun (0,750kg) din care 7 
buc. Original Choice Fine Cut şi 8 buc. Vanilla Loose Cut. 
Au fost oprite de la comercializare produsele din tutun neconforme  
4. Actiune de control privind  calitatea apei  de masa plata  „ La Fantana”  (parametri chimici si 
bacteriologici necorespunzatori)  si apei  minerale plata „Borsec” extrasa din izvorul Faget, judetul 
Harghita ( incarcatura microbiologica foarte mare si posibila existenta a unei surse de exploatare  
ilegale in municipiul Bucuresti). 
S-a verificat sectia de imbuteliere apa plata „ La Fantana” din Bucuresti, sos. Garii Obor nr. 8C,  
constatandu-se ca atat apa de foraj cat si  apa imbuteliata sunt monitorizate de catre D.S.P.M.B. prin 
Laboratorul de Analize Fizico-Chimice si Bacteriologice iar rezultatele  sunt conforme cu legislatia in 
vigoare. S-au efectuat de catre producator demersurile necesare la  INSP  in vederea   prelungirii  
notificarii  produsului fabricat. 
S-au verificat unitatile de depozitare si distributie din Bdul Bucurestii – Noi nr. 52 si din Bdul. Th. 
Pallady nr. 50,  apartinand SC ROMAQUA GROUP SA.BORSEC–SUCURSALA BUCURESTI si nu 
s-au constatat neconformitati privind depozitarea  si/sau calitatea apei minerale distribuite .  In aceste 
puncte de lucru nu se imbuteliaza apa minerala naturala plata sau carbogazoasa .  
5. Actiune de control urmare a adresei MS  nr.8820/16.02.2015 privind produsul CANE capsule care 
contine “metformin” sau amestecul “metformin si pirimetamina”(substante neautorizate)  si care nu 
detine  autorizatie de punere pe piata in Romania emisa de Agentia Nationala a Medicamentului si 
Dispozitivelor Medicale. 
S-au efectuat controale in unitati 20 de unitati (farmacii si magazine tip plafar) nefiind gasit la 
comercializare produsul incriminat. 
6. Actiune ce control referitoare la suplimentele alimentare care contin substante neautorizate: EDGE  
Amplified Weight Release si Insane Bee Pollen (care contin “fenolftaleina “si  “fluoxetina”); Indigo si 
BtRim (care contin “ fenolftaleina”); Ampd Gold Bee Pollen (care contine “sildenafil”). 
 S-au efectuat controale in 22 de unitati (farmacii si magazine tip plafar). 
7. Control efectuat urmare adresei MS-ISS nr.13884/02.03.2015 privitoare la produsul biocid „Zeta 3 
Soft” distribuit de  S.C.Dentotal Protect SRL, sector 3  care nu de ine aviz emis de Comisia Na ional  
de Produse Biocide. 
S-a constatat , conform documentelor prezentate ca  produsele biocide din gama „Zeta” sunt fabricate 
in Comunitatea European  de c tre ZHERMARK SPA si sunt dispozitive medicale, fiind astfel 
exceptate de la prevederile Regulamentului (UE) nr. 528/2012 din 22 mai 2012 privind punerea la 
dispozi ie pe pia  şi utilizarea produselor biocide.  
Pentru importul, comercializarea şi depozitarea dispozitivelor medicale S.C.Dentotal Protect SRL 
de ine  Avizul de Func ionare nr.2458/09.06.2008 emis de Ministerul S n t ii, unde este specificat ca 
fiind unic distribuitor în Romania al produc torului ZHERMARK SPA.  
8.Actiune de control urmare adresei Ministerului Sanatatii nr. 7067/2015 referitoare la  produsul biocid 
clorura de var importat de  SC Comatchim SA Bucuresti din Str.Masina de Paine, nr.49-51, sector 2 
Societatea Comatchim SA nu face dovada Avizului de  plasare pe piata in Romania a produsului 
clorura de var, importat de la SC B Kontakt SRL Bulgaria.S-a dispus oprirea de la comercializare a 
cantitatii de clorura de var existenta in stocul societatii, pana la obtinerea Avizului de plasare pe piata 
din Romania. 
9. Control efectuat ca  urmare adresei MS nr.20322/26.03.2015,  referitoare la produsul biocid 
Hipoclorit de sodiu solutie, producator SC Rego Com SRL, identificat de reprezentantii Directiei de 
Sanatate Publica Arges ca nefiind avizat la Comisia Nationala pentru Produse Biocide. 
In urma verificarii efectuate la sediul societatii SC Rego Com SRL din Calea 13 Septembrie nr.115, s-a 
constatat ca produsul biocid nu este avizat si a fost interzisa comercializarea produsului pana la 
avizarea acestuia. 
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 10.Actiune de control urmare adresei MS nr. 13243/ 26.02.2015 referitoare la  unele neconformitati cu 
Reg. 1223/2009 ale produselor cosmetice de machiaj pentru copii si  pastelor de dinti  identificate de 
inspectorii sanitari din tara in cadrul actiunii tematice desfasurata in luna decembrie  2014.  
Au fost efectuate controale la sediile /punctele de lucru ale societatilor care produc/importa sau 
distribuie produsele si au fost dispuse masuri de remediere (reetichetare, notificare). 
11. Actiune de control urmare a  informarilor DSP  Arges nr.1874/23.04.2015 si nr.2100/06.05.2015, 
referitoare la furnizarea de aditivi alimentari cu neconformitati de etichetare. 
A fost efectuat un control la SC Dupont Exim SRL Bucuresti si au fost identificate si oprite de la 
comercializare premixurile a caror etichetare a fost gasita neconforma. S-a aplicat o sanctiune 
contraventionala(amenda) si s-a dispus reetichetarea. 
12.Actiune de control urmare adresei MS referitoare la comercializarea produselor alimentare 
„Ciococalmin 100 gr - 12 comprimate”,  neconforme de c tre S.C.Bremag Distribution SRL. 
Controlul  a evidentiat faptul ca produsele  nu sunt suplimente alimentare sau alimente cu destina ie 
nutri ional  special , fiind produse alimentare personalizate al c ror ambalaj con ine diverse mesaje 
(de aniversare, de felicitare, de divertisment, citate diverse, etc). Au fost facute recomand ri privind 
respectarea prevederilor legale  privind continutul mesajelor personalizate astfel încât s  nu fie indus în 
eroare consumatorul. 
13. Control efectuat urmare adresei MS nr. 28202/29.04.2015 referitoare la comercializarea de catre 
SC MANICOS SRL-cu sediul in Bucuresti, Drumul Taberei nr. 37,  a produsului cosmetic “Ulei de 
argan presat la rece VERRE DE NATURE BIO” care nu este notificat pe portalul european CPNP. S-
au constatat neconformitati de etichetare si notificare. A fost oprita de la comercializare cantitatea de 
9100 ml (stoc existent la data controlului) pana la etichetarea corespunzatoare si notificarea pe portalul 
european CPNP. A fost aplicata  amenda in valoare de 5.000 lei. 
14. Actiune de control urmare notificarii  MS nr. 35423/28.05.2015 referitoare la punerea pe piata fara 
aviz emis de Comisia Nationala pentru Produse Biocide a produsului   SAMTOX.  
 S-a efectuat o verificare la  SC Top  Land  Exim SRL , in Bucuresti ,  str. Piatra  Morii si  au fost 
oprite de la comercializare 480 bucati spray. S-a aplicat sanctiune contraventionala. 
15. Controale efectuate urmare adresei Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor 
Medicale referitoare la urmatoarele suplimente alimentare care contin  substante neautorizate: Halo-
Plex  Xtreme capsule(contine  substanta active  nedeclarata”chlorodehydromethyltestosterone”); 
Mega-Sten Extreme capsule (contine substanta activa declarata “methylstenbolone” sau “ultradol”); 
Ultra-Sten capsule(contine  substanta active  nedeclarata “dymethazine”); Vigoraxia capsule (contine 
substanta activa  nedeclarata”thiosildenafil”).Au fost inspectate  25 unitati (farmacii, plafaruri), fara a 
fi gasite  la comercializare produsele  mentionate. 
16. Actiune de verificare ca urmare a adresei MS. nr. 36991/04.08.2015 referitoare la  neconformitati 
identificate de inspectorii sanitari in cadrul actiunii tematice privind verificarea dosarelor produselor 
cosmetice si a conformitatii cremelor bio. 
Au fost efectuate controale la sediile sau punctele de lucru ale societatilor care produc/importa 
/distribuie produsele cosmetice organice cu neconformitati si s-au dispus masuri de remediere , dupa 
caz (reetichetare, notificare). 
17. Control de verificare ca urmare a  adresei  MS  nr.  60226/22.09.2015 privind  neconformitatile de 
etichetare identificate de inspectorii sanitari din cadrul DSP Mures la produsul biocid FREEDOM 11 
MICRO F distribuit de SICC Service Industrial Chemical Cleaning SRL . 
S-a constatat  ca produsul FREEDOM  11 MICRO F nu are mentionata pe eticheta data expirarii si a 
fost interzisa distribuirea cantitatii de 770 buc.x1 litru din produsul  mentionat pana la etichetarea 
corespunzatoare. 
18. Actiune de control urmare adresei MS cu nr. 60225/22.09.2015,  referitoare la efectele nedorite 
cauzate de utilizarea produselor cosmetice Herbagen Snail Extract Cream si Herbagen Snail Repair 
Serum. 
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Controlul efectuat la  laboratorul de produse cosmetice Genmar Cosmetics SRL,  nu a evidentiat 
neconformitati privind conditiile igienico-sanitare de functionare sau notificarea pe CPNP. 
19. Control efectuat urmare adresei OPC Alba  nr.  485/30.09.2015 referitoare la sesizarea  privind  
produsul Pasta de dinti Sensodyne de 100 ml, distribuit de SC Glaxosmith Kline Consumer Healthcare. 
Controlul efectuat  nu a evidentiat neconformitati cu Reg. 1223/2009.privind produl pasta de dinti 
Sensodyne. 
                                            CAPITOLUL V 

   AC IUNI SPECIALE 
 
Sunt ac iuni de supraveghere şi control efectuate cu ocazia desf şur rii unor evenimente şi /manifest ri  
la nivel na ional, european sau  interna ional. 
Se efectueaza supravegherea activa saptamanala  pentru Poliomielita Acuta Flasca  la Spitalul Clinic 
de Copii “Dr.Victor Gomoiu” si Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof .Dr.Alfred 
Rusescu”( in fiecare zi de luni). 
Lunar, un reprezentant al Biroului B a participat la intrunirile organizate la Prefectura Municipiului 
Bucuresti privind comunitatile la risc. 
 
CAPITOLUL VI  
 EVALUAREA CONFORMIT II CU DECLARA IILE PE PROPRIA R SPUNDERE  
CONFORM ORD 1030/2010 CU MODIFIC RILE ŞI COMPLET RILE ULTERIOARE 
În cursul anului 2015 s-a desf şurat, concomitent cu activit ile prevazute în planul tematic şi 
activitatea de evaluare a declara iilor pe propria r spundere depuse de solicitan i (agen i economici) la 
sediul ORCTB sau DSPMB. 
Au fost verificate 1021 declaratii pe propria raspundere. 
O parte din declara iile pe propria r spundere nu au fost evaluate deoarece punctele de lucru nu au 
putut fi identificate, agen ii economici nu au completat corect rubricile referitoare la datele de contact 
sau  lucr rile de amenajare nu erau finalizate.  
CAPITOLUL VII 
A. PROGRAMUL  NATIONAL II 
In conformitate cu Ord. MS 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor 
nationale de s n tate public  pentru anul 2015, Serviciul de Control in Sanatate Publica a desfasurat 
activitati de control si recoltare de probe in cadrul Programului 2, de  monitorizare a factorilor 
determinanti din mediul de viata si munca, avand drept scop protejarea sanatatii si prevenirea 
imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de viata. 

Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman 
In cadrul programului PN2 „Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman”  s-
au recoltat  52  probe de sare iodata , pentru determinarea continutului de iodat de potasiu exprimat in 
mg%. Probele au fost  trimise  spre analiza la  laboratorul DSPMB  si au fost corespunzatoare. 
 
 Rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfectii alimentare din Romania 
 Pe parcursul anului 2015 nu  au fost inregistrate  focare de toxiinfectii alimentare produse de 
consumul unor alimente neconforme. 
  Evaluarea factorilor de risc din materialele care vin in contact cu alimentul  
Conform Programului de monitorizare a factorilor de risc din materialele si obiectele care  vin in 
contact cu alimentele,s-au efectuat verificari privind verificarea materialelor si obiectelor care vin in 
contact cu alimentele la producatori, distribuitori si retaileri  si s-au  recoltat urmatoarele probe:  
-o proba folie  din  PVC pentru determinarea monomerului clorura de vinil, transmisa la CRSP Iasi. 
Proba a fost recoltata de la distribuitor fiind corespunzatoare; 
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-6 probe obiecte din masa plastica (3 flexibile si 3 care se umplu( pentru evaluarea migrarii globale  
din componente );probele au fost  recoltate de la   distribuitor si au fost analizate la INSP Bucuresti, 
fiind corespunzatoare; 
-o proba obiect ceramic pentru determinarea metalelor grele(Pb, Cd, Cu, Cr) probele au fost  recoltate 
de la retailer si au fost analizate la INSP Bucuresti, fiind corespunzatoare. 
Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii 
In conformitate  cu precizarile din metodologia pentru anul 2015 trebuiesc  evaluate conditiile igienico-sanitare doar 
in unitatile in care au fost identificate la comercializare  alimente inscriptionate  ca fiind tratate cu radiatii ionizante. 
In cursul lunii octombrie  2015 au fost recoltate doua probe plante aromatice  uscate, care au fost trimise pentru 
analiza la Institutul  de  Igiena si Sanmatate Publica Veterinara  Bucuresti, rezultatele fiind corespunzatoare. 
Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare 
In cadrul programului PN II privind monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare, in luna 
septembrie 2015, s-au recoltat, conform Metodologiei pentru anul 2015, elaborata de CRSP 
Timisoara,  2 probe de suplimente alimentare (Gripe Baby water si Ferozinc-C, producator Pharca 
Pharmaceuticals Alexandria, Cairo, importator SC Pharco Impex SRL) pentru analiza/determinare de 
metale grele (Pb si Cd), care au fost trimise laboratorului CRSP Timisoara. 
Metodologia prevede deasemenea, supravegherea unitatilor de profil, identificarea compozitiei 
suplimentelor alimentare in functie de categoria de consumatori, identificarea aditivilor din 
suplimentele alimentare destinate copiilor. 
Monitorizarea calitatii produselor cosmetice 
In cadrul programului PN II privind monitorizarea calitatii produselor cosmetice a fost efectuata  o 
actiune tematica de inspectie privind conformitatea produselor cosmetice ,,naturale” (creme bio fara 
conservanti). Au fost   controalate   11   unitati (  2 producatori,  2 distribuitori si 7 unitati de desfacere 
produse cosmetice- magazine de cosmetice ,  farmacii,  plafaruri)  si  verificate 14 creme bio fara 
conservanti. A fost prelevata o proba ,, Crema de fata cu laptisor de matca si vitamina A Apidermin –
producator Complexul Apicol Harnaj SA,  in vederea  analizarii microbiologice a produsului (numar 
de bacterii aerobe mezofile, determinare Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus coagulazo- pozitiv, 
Escherichia colli, Candida Albicans) Proba a fost transmisa spre analiza la Lab. DSP Buzau fiind 
conforma cu legislatia in vigoare. 

B.   PROGRAMUL NATIONAL  DE SANATATE VI                                        SANATATEA 
FEMEII SI COPILULUI. 
Subprograme 
1.2. Profilaxia anemiei feriprive la gravid   
In cursul primelor trei trimestre ale anului 2015, in Bucuresti un numar de 1373 de cutii cu Maltofer au 
fost distribuite gratuit de catre unitatile sanitare catre 1278 de gravide; stocul de Maltofer din depozitul 
DSPMB, la data de 31.03.2015, era epuizat. 
1.5. Profilaxia anemiei feriprive la sugar  
In cursul primelor trei trimestre ale anului 2015, s-au redistribuit in tara 1000 de flacoane de Ferrum 
Haussman, iar in Bucuresti un numar de 240 de flacoane au fost distribuite gratuit de catre unitatile 
sanitare catre 236 de nou-nascuti;   
1.6. Profilaxia rahitismului caren ial al copilului  
De la inceputul anului 2015 nu s-a distribuit vitamina D3, deoarece acest produs s-a epuizat atat din 
stocul DSPMB, cat si din stocurile unitatilor sanitare aflate in relatie contractuala cu DSPMB. 
1.4 Profilaxia malnutri iei la copii cu greutate mic  la naştere 
Unit ile care deruleaz  programul: Spitalul Clinic Filantropia, Spitalul Clinic „N. Malaxa”, Spitalul 
Clinic. „Dr. I. Cantacuzino”,  Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “ Prof. Dr. Panait Sarbu “ 
Bucureşti, Spitalul CFR nr. 2 si Spitalul universitar de Urgenta “Elias”.Propuneri de imbunatatire a 
PNS :conform noii legislatii acest subprogram s-a desfiintat, fiind cuprins in subprogramul 1.3 al 
noului PNS VI. 
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2.1. Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mic  la naştere sau alte patologii 
grave în perioada perinatal  Unitatile sanitare prin care se deruleaz  subprogramul:  Spitalul Clinic 
Filantropia, Spitalul Clinic. „Dr. I. Cantacuzino,  Spitalul Clinic „N. Malaxa”, Spitalul Clinic de 
Obstetrica Ginecologie” Prof. Dr. Panait Sarbu “ Bucureşti, Spitalul CFR nr.2 Bucuresti.
 Probleme/disfunctionalitati intampinate in realizarea activitatilor:sumele alocate nu s-au putut 
angaja in totalitate.Propuneri de imbunatatire a modului de derulare a PNS : conform noii legislatii de 
derulare al PNS VI, acest subprogram  a fost desfiintat. 
2.3 Prevenirea deficien elor de auz prin screening neonatal              
Unitatile prin care se deruleaz  subprogramul: Spitalul Clinic Filantropia, Spitalul Clinic 
„Dr.I.Cantacuzino”, Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sarbu “ Bucureşti. 
Propuneri de imbunatatire: continuarea programului. 

2.5. Diagnosticul precoce, preven ie primar  şi secundar , precum şi de monitorizare a unor afec iuni 
cronice la copil  
Acest program se continua cu Preven ia morbidit ii asociate şi a complica iilor, prin diagnostic 
precoce, precum şi monitorizarea unor afec iuni cronice la copil 
2.5.1. Astmul bronşic la copil 
Unitatea DSPMB prin care s-a derulat subprogramul: Spitalul Clinic pentru Copii “Prof.Dr. V.Gomoiu 
“. Probleme/disfunctionalitati intampinate: achizitionarea cu dificultate de la furnizor a kiturilor pentru 
determinarea IgE specifice. Propuneri de imbunatatire a modului de derulare a PNS : continuarea 
programului, elaborarea si distribuirea carnetelor de sanatate copiilor inclusi in acest subprogram, 
precum si individualizarea ritmului de evaluare periodica a copiilor inclusi. 
 2.5.2. Afec iuni generatoare de malabsorb ie, malnutri ie şi diaree cronic  la copil 
Unitatea prin care s-a derulat subprogramul: Spitalul Clinic pentru Copii “Prof.Dr. V.Gomoiu”. 
Disfunctionalitati intampinate in realizarea activitatilor: probleme de raportare a cheltuielilor. 
Propuneri de imbunatatire a PNS : continuarea programului si extinderea/diversificarea posibilitatilor 
de diagnostic si tratament. 
2.5.3. Mucoviscidoza la copil  
Unitatea DSPMB prin care s-a derulat subprogramul este Spitalul Clinic pentru Copii “Prof.Dr. 
V.Gomoiu”. 
Nu au fost intampinate probleme/disfunctionalitati in realizarea activitatilor. 
Propuneri de imbunatatire a PNS:continuarea programului si editarea unor materiale  informative 
destinate familiilor acestor pacienti cu privire la boala, profilaxie si conduita terapeutica, posibilitatea 
testarii genetice gratuite a pacientilor la care testul sudorii a prezentat valori border-line dupa a treia 
repetare a acestuia. 
 2.5.5.Hepatita cronic  la copil 
Unitatea prin care s-a derulat subprogramul : Spitalul Clinic de Copii “Prof.Dr. V.Gomoiu”. Nu au fost 
intampinate probleme/ disfunctionalitati in realizarea activitatilor.Propuneri de imbunatatire a modului 
de derulare a PNS : continuarea programului si diversificarea posibilitatilor de diagnostic prin acest 
subprogram. 
2.6. Prevenirea complica iilor, prin diagnostic precoce tratament medicamentos specific şi recuperare 
neuropsihomotorie a urm toarelor afec iuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile 
neuropsihomotorii de cauze multifactoriale  
Unitatile aflate in relatie contractuala cu DSPMB, prin care se deruleaza subprogramul sunt: Spitalul 
Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia", Bucureşti -Clinica de Neurologie Pediatric ; Spitalul 
Clinic de Copii " Prof.Dr. N.Gomoiu ". 
 Nu au fost intampinate probleme disfunctionalitati in realizarea activitatilor. 
 2.7. Profilaxia infec iei cu virusul respirator sinci ial (VRS) la copiii cu risc crescut de infec ie 
Nu au fost intampinate probleme disfunctionalitati in realizarea activitatilor. 
Propuneri de imbunatatire a modului de derulare a PNS : conform noii legislatii de derulare al PNS VI, 
acest subprogram s-a desfiintat, dar se deruleaza pana la epuizarea stocurilor. 
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3.1. Prevenirea sarcinilor nedorite prin  creşterea accesului la servicii moderne de planificare familial   
Cabinetele de planning familial solicita aceste produse pe baza de contracte; aceasta distributie s-a 
realizat prin 9 cabinete de planning familial. 
Probleme/ disfunctionalitati: lipsa unor tipuri de contraceptive gratuite (contraceptive hormonale 
injectabile, progestative orale), sterilete gratuite.Propuneri de imbunatatire a PNS : continuarea 
programului. 
3.3. Prevenirea malforma iilor congenitale prin diagnostic pre- şi postnatal şi sfat genetic     
Unitatea prin care se deruleaz  subprogramul este Spitalul Clinic  Filantropia Bucureşti .Probleme 
/disfunctionalitati intampinate: Registrul Unic in curs de completare; dificultati IT in sistem, deficit de 
personal si dotare. Propuneri de imbunatatire a  PNS:  continuarea programului.  
3.4. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 
Unit ile care au derulat subprogramul: Spitalul Clinic Filantropia, Spitalul Clinic. „Dr. I. 
Cantacuzino”, Spitalul Clinic „N. Malaxa”,  Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “ Prof. Dr. 
Panait Sarbu „ Bucureşti , Spitalul CFR nr. 2,  SUU Elias.Propuneri de imbunatatire a PNS : 
continuarea programului . 
3.5 Diagnosticul şi managementul amiotrofiilor spinale şi distrofiilor musculare de tip Duchenne şi 
Becker, precum şi prevenirea transmiterii ereditare a acestora 
Unitatile prin care se deruleaza subprogramul: Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia", 
Bucureşti - Clinica de Neurologie Pediatric ; Spitalul Clinic de Copii " Prof.Dr. N.Gomoiu ". 
Nu au fost semnalate probleme/ disfunctionalitati  in realizarea activitatilor. 
Propuneri de imbunatatire a modului de derulare a PNS : continuarea programului. 
 
Serviciul de Control în S n tate Public  a îndeplinit în totalitate obiectivele propuse  pentru anul 2015, 
identificând factorii de risc pentru s n tatea public  şi ac ionând în vederea diminu rii şi/sau elimin rii 
acestora. Prin activitatea desf şurat  s-a prevenit apari ia cazurilor de boal  (toxiinfec ii alimentare 
şi/sau alte boli contagioase), s-a asigurat o buna  stare de s n tate şi nutri ie în rândul copiilor şi 
tinerilor (prin verific rile privind respectarea prevederilor Legii 123/2008) şi un climat de via  şi 
munc  s n tos.  
Astfel, în  anul 2015 nu a fost semnalat  existen a niciunui focar de TIA  în colectivit ile de copii  şi 
tineri care servesc masa  în cadrul unit ii de înv mânt sau în alte unit i de alimenta ie colectiv .  Au 
fost facute recomand ri  şi corectate, acolo unde a fost cazul, greşelile alimentare din meniurile 
stabilite de conducerea unit ilor de înv mânt, în conformitate cu prevederile legisla iei sanitare.  
Actiunile desfasurate au prevenit  situa iile care ar fi putut genera evenimente nedorite, prin:   
-depistarea lucr torilor din sectorul alimentar şi/sau nealimentar, purt tori s n toşi de germeni  
patogeni; 
-scoaterea din consum a produselor alimentare şi/sau oprirea de la utilizare a produselor alimentare  şi 
nealimentare, care prezentau modific ri fízico-chimice, microbiologice, termene de valabilitate 
dep şite sau lipsa notific ri. 
-monitorizarea   calit ii apelor de îmb iere; 
-oprirea de la comercializare si utilizare a produselor cosmetice si biocide neconforme; 
-depistarea şi sanc ionarea celor care nu au respectat interdic ia fumatului în spa iile publice închise. 
O aten ie deosebit  s-a acordat  respect rii prevederilor legale în unit ile sanitare privind prevenirea, 
controlul şi supravegherea infec iilor nosocomiale. 
Prin întreaga activitate desfaşurat  au fost  identificate punctele critice din   toate domeniile de 
competenta, care urmeaza a fi monitorizate şi pe parcursul anului 2016
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C. Biroul RUNOS 
Directia de Sanatate Publica a Mun.Bucuresti isi desfasoara activitatea cu un numar de 226,5 posturi.  
 Structura posturilor a fost urmatoarea: 
                              - functionari publici            -    99        
                              - personal contractual     -    127,5                                                                                                
 Avand in vedere schimbarea continua a legislatiei si a structurii DSPMB, a lipsei de 
personal, dar si din cauza ca s-au preluat mai multe atributii cu personalul existent, activitatea s-a 
desfasurat in bune conditii si s-a rezolvat toate lucrarile solicitate. 
 In anul 2015 in cadrul Biroului RUNOS s-au realizat un numar de 390 lucrari, la care se 
adauga si urmatoarele dosare de inscriere la examene sau concursuri: 

- medici rezidenti   = 1484 dosare 
- medici specialisti (in doua sesiuni) = 542 dosare 
- medici primari = 265 dosare 
- transferuri pentru medici rezidenti (in doua sesiuni) = 71 dosare 
- examene pentru atestatele profesionale (in doua sesiuni)  = 146  dosare 
- intocmirea dosarelor pentru obtinerea certificatelor de conformitate = 1161 dosare 
-   s-au efectuat rotatii de stagii pentru medicii rezidenti cu pregatirea in  centrul Universitar  
Bucuresti, de la preluarea lucrarii in data de  01.07.2015, pana la data de 31.12.2015 =  6046 
stagii  

 
                        Activitatile desfasurate pana la data de 31.12.2015 au fost: 

* Pentru aparatul  propriu 
 s-au intocmit toate actele necesare incadrarii, modificarii si incetarii raporturilor de munca/ de serviciu 
pentru personalul incadrat la DSPMB 
s-au finalizat fisele de salarizare pe anul 2014; 
s-au intocmit lunar statele de plata pentru personalul propriu; 
s-au intocmit ordinele de plata, borderoul pentru Trezorerie si pentru BCR 
s-au intocmit ordonantarile pentru fiecare ordin de plata in parte 
s-au intocmit dispozitii si acte aditionale pentru totii salariatii pentru majorarea cu lei conf. OUG 
70/2014,  incepand cu data de 01.01.2015. 
s-au intocmit dispozitii si acte aditionale pentru totii salariatii pentru  modificarea salariala conf. 
Ordinului comun al M.S. si al CNAS privind asimilarea functiilor si salariilor cu cele din cadrul 
Caselor de Sanatate Judetene si a Mun.Bucuresti incepand cu data de 06.07.2015. 
s-au inregistrat in REVISAL toate modificarile salariale si s-au depus pe portalul Inspectoratului 
Teritorial de  Munca in aplicatia REGES. 
s-au centralizat, s-au transmis la A.N.I. si arhivat la dosarele de personal declaratiile de avere. 
s-au centralizat declaratiile pentru deduceri personale si suplimentare cu toate actele necesare ; s-au 
actualizat bazele de date din salarii pe baza acestora, 
s-au intocmit fisele fiscale pentru impozit 2014; 
s-au intocmit fisele personale cu datele din salarii pentru anul 2014, 
s-au eliberat adeverinte pentru reinoirea contractelor pentru descoperitul de cont,  pentru deduceri, 
banci, medici de familie, spital, pentru OAMMR in vederea stabilirii cotizatiei lunare,  etc 
 s-au facut declaratiile lunare catre  Administratia Financiara; 
 s-au efectuat lunar raportarile nominale la CAS, sanatate, somaj, Administratia Financiara; 
 s-au facut raportarile la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate; 
 monitorizarea lunara a cheltuielilor de personal; 
s-a urmarit planificarea concediilor de odihna 
s-au efectuat lucrari pentru Agentia Nationala a Functionarilor Publici si MS;  
s-a intocmit Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2016; 
 s-au efectuat darile de seama statistice pentru anul 2015; 
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s-au facut raportarile statistice lunare la INS si la MS;  
s-au intocmit dosare cu copii dupa state salariale pentru ultimii 5 ani, dupa contracte, dispozitii, acte 
aditionale pentru personalul contractual aflat in litigiu cu institutia; 
 s-au facut adrese la Ministerul Sanatatii si la Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru 
obtinerea diverselor aprobari necesare incadrarii sau promovarii functionarilor publici ori a 
personalului contractual; 
s-a urmarit respectarea legislatiei in vigoare privind salarizarea personalului; 
s-au  primit de la unitatile sanitare care au rezidenti pe loc si pe post cereri  privind efectuarea stagiilor 
pentru fiecare rezident in parte;  
s-au verificat conform curriculei fiecarei specialitati corectitudinea cererilor si a celorlate date; 
s-a verificat efectuarea tuturor stagiilor de catre rezidenti; 
s-a eliberat formularul “Rotatie de stagiu”  catre unitatea platitoare si catre unitatea in care isi 
desfasoara stagiul pentru fiecare rezident in parte, cu  specificarea perioadei de stagiu si a 
coordonatorului acreditat; 
s-au introdus in aplicatia M.S.(registrul rezidentilor) notele obtinute la fiecare stagiu efectuat pentru 
toti medicii rezidenti din Centrul Universitar Bucuresti; 
situatii pentru Curtea de Conturi a Romaniei: 
situatie privind  contributiile angajator cu sume datorate, virate si  ramase in sold  pe tipuri de 
contributii pentru anii 2013- 2014; 
 situatie privind  concediile medicale platite de angajator si din fondul FNUASS ; 
situatie privind  cheltuielile de personal, defalcat pe articole bugetare si pe surse  de finantare, pentru 
anii 2013- 2014; 
 situatie privind  numarul mediu lunar de  salariati, separat personal contractual si functionari publici 
pentru anii 2013- 2014; 
situatie privind personalul DSPMB  care a incetat activitatea in perioada 2013- 2014.; 
situatie privind drepturile salariale pentru un esantion de 22 salariati pentru anii 2013- 2014; 
situatie privind personalul aflat in functie  de conducere pentru  perioada 2010 – 2015 cu copii dupa 
Ordinele de numire in functie  precum si Ordinele de incetare din functia publica de conducere. 
s-au intocmit contractele de munca pentru medicii care au promovat examenul de rezidentiat sesiunea 
15 noiembrie 2015 si au ales post in cadrul DSPMB. 
s-a intocmit statul de functii la solicitarea Ministerului Sanatatii in vederea aprobarii lui. 
s-au intocmit dispozitii si acte aditionale incepand cu data de 01.12.2015, pentru salariati in vederea  
majorarii salariilor de baz  aferente lunii iunie 2015  cu 25% , conf. Legii 293/2015 privind aprobarea 
OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit 
din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice,  
 
      * Pentru alte unitati si personalul medica 
s-au facut inscrierile candidatilor la examenul de rezidentiat 2015; 
s-au finalizat transferurile medicilor rezidenti 2015; 
s-au facut inscrierile medicilor rezidenti la examenul de specialitate  
(au fost doua sesiuni) 2015; 
s-au facut inscrierile medicilor specialisti la examenul de primariat 2015; 
s-au facut inscrierile pentru obtinerea atestatelor profesionale (2 sesiuni); 
s-au facut demersurile necesare pentru desemnarea reprezentantilor DSPMB ca membrii in comisiile 
de concurs la unitati sanitare ce au organizat concursurii pentru medici si alt personal sanitar; 
primeste lunar de la toate unitatile sanitare de pe raza Municipiului Bucuresti formularul F2, verifica si 
arhiveaza informatiile din formular: numar de paturi, numar de posturi aprobate/vacante si numarul de 
posturi ocupate pe structurii de personal; 
 s-au intocmit dosarele personalului medical pentru obtinerea  certificatele de conformitate in numar de 
1161 
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            * Pentru Ministerului Sanatatii 
           S-au intocmit toate situatiile solicitate, cu respectarea termenului cerut:  
           - propuneri pentru organizarea examenului de grad principal pentru asistenti medicali 
generalisti, moase, asistenti medicali, pe grupe de specialitati; 
          - propuneri pentru estimarea necesarului de specialisti pentru urmatorii 6 ani, tinand cont de 
migratia personalului, pensionari, spor natural, etc., in vederea demararii actiunilor necesare 
organizarii concursului national de intrare in rezidentiat pentru domeniile: medicina, medicina dentara 
si farmacie, pentru unitatile din subordinea M.S., autoritatilor administratiei publice locale, de pe raza 
Mun. Bucuresti precum si pentru DSPMB; 
           - analiza financiara prind sporurile pentru conditii de munca pentru unitatile sanitare cu paturi si 
fara paturi din subordinea M.S., a autoritatilor administratiei publice locale, dispensarele scolare si 
prescolare de pe raza Mun. Bucuresti, precum si pentru DSPMB, pe structuri de personal;  
           - stituatii privind cheltuielile realizate cu personalul si numarul mediu de salariati pe ocupatii 
pentru unitatile sanitare cu paturi si fara paturi din subordinea M.S., a autoritatilor administratiei 
publice locale, de pe raza Mun. Bucuresti;  
            - situatii privind migrarea medicilor romani in perioada 2012-2014,  pentru unitatile sanitare cu 
paturi si fara paturi din subordinea M.S.; 
           - situatie pentru intocmirea proiectului de buget pe anul 2016 pentru aparatul propriu al 
DSPMB;  
           - situatie privind posturile de personal calificat pe tipuri de angajati, defalcat pe vacante si 
ocupate, pentru perioada 2012-2014, la momentul 1 septembrie, pentru aparatul propriu al DSPMB 
precum si pentru unitatile aflate in subordinea M.S.; 
          -    situatie privind normativul de personal, conform OMS 1224/2010 si OMSP 1778/2006 si 
existentul de personal, conform statului de functii aprobat pe categorii de personal, pentru unitatile  
subordonate M.S., indiferent de sursa de finantare; 
          -  situatie privind date referitoare la salariu de baza (conf. L 284/2010, OUG 70/2014, OUG 
83/2014 cu modificari si completari ulterioare), pe categorii de personal, pentru unitatile sanitare cu 
paturi si fara paturi din subordinea M.S., a autoritatilor administratiei publice locale, a dispensarelor 
scolare si prescolare de pe raza Mun. Bucuresti, precum si pentru DSPMB, pentru medici, farmacisti, 
biologi, biochimisti, psihologi, personal de cercetare, tesa, muncitori, etc; 
           - centralizare lunara si  verificare a tabelelor nominale de la toate unitatile sanitare din 
subordinea M.S. si a autoritatilor administratiei publice locale, pentru medicii rezidenti aflati in plata 
pe loc si pe post, pentru  bursele  acordate rezidentilor din Centrului Universitar  Bucuresti; 
           - Situatii privind cheltuielile salariale pe total unitate si trimestrial, separat pentru personalul 
contractual si functionarii publici; 
            - Situatie privind personalul ocupat si locurile vacante pentru unitatile subordinate M.S. si 
autoritatilor administratiei publice locale; 
            - Impactul financiar determinat de aplicarea OUG nr.35/2015 pentru unitatile subordinate M.S.,  
cat si a autoritatilor administratiei publice locale, pentru reteaua de medicina scolara, asistenta 
medicala comunitara si unitatile de asistenta medico-sociala. 
                  Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul DSPMB, Biroul RUNOS a participat si a 
indeplinit toate sarcinile solicitate de Conducerea D.S.P.M.B., chiar daca acestea au depasit uneori 
sfera de activitate a acestui birou.
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D. Birou Avize Autorizatii 
În perioada 01.01.2015-31.12.2015 în cadrul Biroului Avize Autoriz ri s-au primit un num r de 5990 de solicit ri pe diverse domenii de activitate. 

-autoriza ii sanitare de func ionare în baza referatului de evaluare =1338 finalizate;  
-autoriza ii sanitare de func ionare în baza declara iei pe proprie r spundere = 334 finalizate; 
-notific ri de asisten  de s n tate public  =1653 finalizate; 
-notific ri de certificarea conformit ii = 195 finalizate;  
-autoriza ii sanitare  pentru unit i de transfuzii sanguine = 14 finalizate; 
-înregistrarea în registrul unic al cabinetelor medicale şi eliberarea certificatului de înregistrare pentru: -cabinete medicale individuale =  452 finalizate; 
 -cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, asocia ii, funda ii = 8 finalizate  
  -societ i civile medicale; unit i  medico-sociale cu personalitate juridic  înfiin ate potrivit legii nr. 31/1990 = 566 finalizate  
 -cabinete de liber  practic  pentru servicii publice conexe actului medical = 5 finalizate  
 -radierea cabinetelor medicale şi  anularea  certificatelor de înregistrare  din registrul unic al cabinetelor medicale =  84 finalizate; 
- reluare activitate pentru cabinetelor medicale a c ror activitate a fost suspendat   = 5 finalizate 
- emitere cod U.S. = 6 finalizate; 
- autoriza ii de liber  practic  pentru: biologi, biochimişti, chimişti, kinetoterapeu i, fiziokinetoterapeu i, profesori cfm, fizicieni = 378 finalizate;   
- autoriza ii sanitare de func ionare pentru serviciile de ambulan  = 7 finalizate; 
- autoriza ii de func ionare pentru unit ile sanitare care examineaz  ambulatoriu candida ii pentru ob inerea permisului de conducere şi a conduc torilor de 
autovehicule sau tranvaie conform Ordinului M.S.  nr. 1159/2010 = 60 finalizate;  
-aprobarea unit ilor de asisten  medical  avizate pentru eliberarea certificatelor medicale tip A5 = 15 finalizate; 
-completare formulare care atest  eliberarea autoriza iei de liber  practic  pentru personalul medical care desfaşoar  activitatea sau urmeaz  s  o 
desf şoare într-o alt  ar = 10 finalizate; 
-vizarea documentelor emise de unit ile sanitare în vederea aplic rii apostilei de la Haga = 210; 
- vizare declara ii de program ale clinicilor şi cabinetelor medicale, conform anexei 39B = 160; 
- vizarea programului de lucru al fiec rui medic din comisia medical  care eliberez  avize pentru personalul din transporturi cu atribu ii în siguran a 
transporturilor, conform Ordin 1260/10.10.2013 şi a normelor privind procedura de control la unit ile medicale şi/ sau psihologice agreate s  efectueze 
examinarea personalului cu atribu ii în siguran a transporturilor, precum şi persoanele desemnate s  efectueze controlul  = 10; 
- arhivare avize pentru siguran a circula iei,  conform Ordin 1260/10.10.2013 = 191 cereri înregistrate ; 
- adrese studii de impact, transport probe biologice = 25 finalizate; 
- eviden  pentru Serviciul Contabilitate a lucr rilor cu tax , inregistrate de c tre B.A.A. dup  cerere şi dovada de plat , trimise cu opis şi în copie xerox  = 
1359; 
-diverse solicit ri primite (prin:- e-mail= 85;   fax, poşt , registratur - repartizate de directorul executiv = 204.  
- diverse solicit ri, raport ri trimise catre Ministerul S n t ii, Colegiul Medicilor, Prim ria Municipiului Bucureşti, Institutul Na ional de S n tate Public , 
C.A.S.M.B., A.N.I., C.N.S., e.t.c.;    



461 
 

 Men ion m faptul c ,  volumul de lucru este foarte mare, inând cont c  în cadrul biroului îşi desf şoar  activitatea 4 persoane - func ionari publici şi 1 
persoan  detaşat  de la Serviciul evaluare factori de risc din mediul de via  şi munc . 
- foarte multe activit i care se desf şoar  în cadrul acestui birou nu sunt stipulate în Ordinul 1078/2014- regulamentul de func ionare al Direc iei de 
S n tate Public :   
- autorizarea furnizorilor priva i de servicii de asisten  medical  de urgen  prespitaliceasc  şi de transport medical asistat şi transport medical neasistat, a 
serviciilor de ambulan  a municipiului Bucureşti şi S.M.U.R.D. ; 
-  avizare unit i sanitare pentru întocmirea certificatului de s n tate pentru ob inerea permiselor auto;  
- autoriza ii unit i de transfuzii sanguine;     
- autoriza ii centre de permanen ; 
- avizare unit i sanitare pentru întocmirea certificatului medical de s n tate tip A5; 
- completare formulare care atesta eliberarea autorizatiei de libera practica pentru personalul medical care desfasoara activitatea sau urmeaza sa o desfasoare 
intr-o alta tara ;  
-vizare documente în vederea plec rii în str in tate, vizarea documentelor emise de unitatile sanitare in vederea aplicarii apostilei de la Haga. 
- arhivare avize  pentru personalul din transporturi cu atribu ii în siguran a transporturilor, conform Ordin 1260/10.10.2013; 
  

E.Biroul Informatic  şi Biostatistic  Medical  
 
Biroul Informatic  şi Biostatistic  Medical  prelucreaz  de-a lungul unui ciclu statistic (un an) date privind: 
-serviciile medicale prestate de unit ile sanitare din re eaua sanitar  
-resursele de personal sanitar, aparatur  medical , medicamente ale re elei sanitare din Bucureşti 
-eviden ele de bolnavi cronici, organizând registre speciale de neoplazii maligne, st ri psihice, boli cu transmitere sexual  
-buletinele statistice de deces necesare Direc iei Municipale de Statistic  
-distribu ia şi gestiunea stocurilor de lapte praf pentru copiii sub un an eligibili în Programul Na ional specific 
-d rile de seam , rapoartele statistice statuate de normativele în vigoare în scopul alc tuirii unor baze de date optim -organizate, astfel încât 
solicit rile de informa ii de statistic  medical  s  fie nu numai corecte, dar şi transmise la termen -institu iilor/organiza iilor de ocrotire a 
s n t ii 
-unit ile sanitare de la care se preiau aceste date sunt sau nu în subordinea Direc iei de S n tate Public  a Municipiului Bucureşti, sunt sau nu 
unit i sanitare publice (cele private au un statut labil privind obliga iile de raport ri statistice; normativele în vigoare nu stipuleaz  decât 
obliga ii în raport cu Institutul Na ional de Statistic , includerea Biroului Informatic  şi Biostatistic  Medical  în ierarhiile statisticii devenind 
imperios necesar ) 
Din punct de vedere sanitar, Bucureştiul este dispropor ionat de mare în compara ie cu restul. 

La Biroul Informatic  şi Biostatistic  Medical  se codific  lunar aproximativ 2.000 de buletine statistice de deces. 

La Biroul Informatic  şi Biostatistic  Medical  se prelucreaz : 
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- aprox 1000 de rapoarte de la Cabinete de medicin  de familie 
- aprox 600 de rapoarte de la Cabinete de medicin  şcolar  
- aprox 500 de rapoarte de la Cabinete de medicin  de specialitate 
- aprox 300 de rapoarte de la Cabinete de medicin  dentar  
- 15 rapoarte de activitate, buget, personal de la institutele f r  paturi subordonate Ministerului S n t ii 
- documente statistice pentru asisten a spitaliceasc : 

- 43 de rapoarte de asisten  medical  de la spitalele publice 
- 34 de rapoarte de asisten  medical  de la spitalele private 
- raport de activitate (consulta ii, tratamente, activitatea în camera de gard /UPU, eviden e de TBC, oncologie, psihiatrie, boli infectioase 

transmisibile si netransmisibile, dermato, întreruperea cursului sarcinii, infec ii nosocomiale) 
- d ri de seam  privind mişcarea bolnavilor şi înso itorilor în sec ii/ compartimente de spital înso ite de indicatorii specifici de cheltuieli pe un 

pat, un bolnav, o zi de spitalizare 
- d ri de seam  de personal 

În România sunt aproximativ 400 de unit i sanitare cu paturi publice. Pentru întocmirea rapoartelor statistice, biroul nostru preia informa ii de la 43 de 
unit i sanitare cu paturi (inclusiv cele din subordinea MS, PMB, Academia Român , RATB) şi aprox 4.600 unit i sanitare f r  paturi. 

Lucr ri elaborate pentru anul 2015 
 
Permanente: 
Actualizarea bazei de date cu medicii din Bucureşti 
Volum: înregistr ri noi sau actualiz ri 
Integrat acestui domeniu de activitate este şi acordarea codurilor de paraf  medicilor  nou intra i în sistem sau celor care din diverse motive au 
nevoie şi dreptul la un nou cod de paraf . 
Actualizarea bazei de date cu eviden ele bolnavilor de cancer din Bucureşti , mutarea eviden elor la IOB a scos Biroul  Informatic  şi 
Biostatistic  Medical  din circuitul na ional; totuşi, cabinetele ONCO au raportat la biroul nostru d rile de seam  obişnuite.  
Lunare: 
1.Monitorizarea programului de lapte praf: 
întocmirea formularelor pentru medici – termen: data de 10 a fiec rei luni 
întocmirea listelor pentru prim riile de sector – termen: data de 1 a fiec rei luni 
termen: data de 5 a fiec rei luni 
stadiu: f r  întârzierii 
 
2.Codificarea buletinelor statistice de deces: 
volum: aprox. 2.000 de buletine (în lunile critice peste 2.300, în celelalte peste 1.800) 
termen: data de 15 a fiec rei luni 
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sinteze elaborate: 
 pentru 14 cabinete onco – decese de cancer  
 pentru aprox. 25 de jude e – comunicarea datelor de identificare civil  şi medical  ale persoanelor decedate în Bucureşti, având 
domiciliul în provincie 
 pentru Institutul Paulescu - decesele de diabet 
 pentru Compartimentul de Epidemiologie DSPMB, 
stadiu: cu  intarzieri de 1-2 zile 
 
3.Centralizatorul lunar: 
Volum: aproximativ 955 de medici de familie raportare pe e-mail, am elaborat raportul privind mortalitatea generala pe cauze (date dupa 
locul fenomenului) de la aprox 2000 buletine de deces. 
Termen: data de 25 a fiecarei luni 
 Incepand cu luna august  2015 am predat catre Centrul Na ional de Statistic  şi Informatic  în S n tate Public  centralizatorul lunar 
privind – Tabel sinoptic (date dupa locul intamplarii fenomenului); 
Gravide.Intreruperi de sarcina si decese materne(date dupa locul intamplarii) 
Decese sub un an (date dupa locul intamplarii fenomenului) 
Prevalent (evident bolnavilor cronici); 
Mortalitatea generala pe cauze(date dupa locul fenomenului) 
 
Pentru aceasta raportare am realizat urmatoarele machete: 
pentru medicii de familie trimestrul 3: 
-unde include lunile specifice trimestrului 3 (iulie, august, sept) 
-inclusiv trimestrul 3 si inciden a cazurilor noi pe coduri de boala, varsta si sex - conform cerintelor standard MS 19.4 aprobat de legea 
sanatatii nr.95/2006   
-legat de aceasta raportare pentru a avea o certitudine a datelor am creat macheta pentru verificarea incidentei.(vezi macheta verificare medici 
de familie) 
-am realizat cate o macheta pentru fiecare sector( 
 
Trimestriale: 
“Dare de seam  trimestrial   privind principalii indicatori ai cunoaşterii s n t ii” – raport care se transmite c tre Centrul Na ional de 
Statistic  şi Informatic  în S n tate Public . 
Cuprinde: 
-CAP.1 EVIDEN A GRAVIDELOR (in evidenta medicului de familie) 
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Trimestrul 

Aflate în 
eviden  
la 
începutul 
anului 

Nou intrate in evidenta 

Scoase 
din 
eviden

Ramase 
în 
eviden  
la 
sfâr itul 
anului 

Total 
Nou 
depistate

din 
care: 
cu 
risc 

    Nou depistate dup  
luna sarcinii Venite 

din alte 
teritorii 

 I-III 
 IV-
V  VI-IX 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

trim 1 5871 2872 2822 145 1961 543 318 50 2433 6310 
trim 2 6310 2255 2199 138 1463 409 327 56 2480 6085 
trim 3 6085 2905 2787 123 1750 557 480 118 2794 6196 

 
 
 
 
 
 
CAP.2 GRAVIDE NOU DEPISTATE DUP  GRUPA DE VARST   (în eviden a medicului de familie) 

    

Specificare Total
dup  grupa de vârst  a gravidei: 
Sub 
15 ani 

 15-
19 ani

 20-
24 ani

 25-
29 ani

 30-
34 ani

 35-39 
ani 

 40-44 
ani 

 45-49 
ani 

 50 ani 
+ 

trim 1 2822 0 65 332 1011 983 381 47 1 2 
trim 2 2199 2 51 278 759 726 342 37 3 1 
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trim 3 2787 0 57 270 981 988 427 62 2   
trim 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAP.3 ÎNTRERUPEREA CURSULUI SARCINII (în spitale şi în cabinete de obstetric -ginecologie PUBLICE) 

  

T
ri

m
. 

Cauza Total 
din care: 
Rural 

Grupe de vârst  
Sub 
15 ani 

 15-
19 ani 

 20-
24 ani 

 25-
29 ani 

 30-34 
ani 

 35-39 
ani 

 40-44 
ani 

 45-49 
ani 

 50 ani 
+ 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

tr
im

 1
 

Total 3026 1443 30 241 545 790 669 525 213 13 0 
La cerere 2121 1045 20 193 417 542 437 363 138 11 0 
Avort 
incomplet 905 398 10 48 128 248 232 162 75 2 0 
Avort 
provocat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tr
im

 
2 

Total 3009 1054 27 254 599 747 593 552 210 26 1 
La cerere 1991 736 18 182 410 491 378 357 142 12 1 
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Avort 
incomplet 1011 316 9 72 188 255 212 193 68 14 0 
Avort 
provocat 7 2 0 0 1 1 3 2 0 0 0 

tr
im

 3
 

Total 2655 860 19 206 466 701 571 473 192 26 1 
La cerere 1658 574 10 137 308 444 343 295 105 15 1 
Avort 
incomplet 994 284 9 69 157 257 228 177 86 11 0 
Avort 
provocat 3 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAP.4 ÎNTRERUPEREA CURSULUI SARCINII (în spitale şi în cabinete de obstetric -ginecologie PRIVATE) 
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Cauza Total 
din 
care: 
Rural 

Grupe de vârst  
Sub 15 
ani 

 15-19 
ani 

 20-24 
ani 

 25-29 
ani 

 30-34 
ani 

 35-39 
ani 

 40-44 
ani 

 45-49 
ani 

 50 ani 
+ 

tr
im

1 
Total 298 92 0 7 58 80 57 69 25 2 0 
La cerere 190 20 0 7 43 53 37 36 14 0 0 
Avort 
incomplet 105 72 0 0 15 27 19 32 10 2 0 
Avort provocat 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

tr
im

2 

Total 265 129 0 3 63 95 48 36 20 0 0 
La cerere 139 36 0 2 32 45 24 22 14 0 0 
Avort 
incomplet 125 93 0 1 31 50 24 13 6 0 0 
Avort provocat 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

tr
im

3 

Total 345 46 0 5 42 101 78 77 38 4 0 
La cerere 162 24 0 5 26 50 32 27 19 3 0 
Avort 
incomplet 108 12 0 0 11 22 28 35 11 1 0 
Avort provocat 75 10 0 0 5 29 18 15 8 0 0 

 
 
CAP.5  EVIDEN A BLNAVILOR TUBERCULOŞI (în dispensarul de ftiziologie) 
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Mediul 

                       
Bolnavi noi   

                
Bolnavi 
readmişi   Bolnavi scoşi din eviden  

     Bolnavi 
r maşi în 
eviden    

 0-14 15 
ani+ 

 0-14 15 
ani+ 

                 
Total 

din care: 
deceda i  0-14 15 

ani+ 
 ani  ani 

 0-14 
ani 

 15 
ani+ 

 0-14 
ani 

 15 
ani+  ani 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tr
im

1 

Total 23 292 0 55 15 304 0 19 59 873 
Urban 16 249 40 11 232 16 36 700 
Rural 7 43 15 4 72 3 23 173 

tr
im

2 

Total 28 263 0 47 28 364 0 21 72 847 
Urban 16 221 0 42 15 293 0 15 40 684 
Rural 12 42 0 5 13 71 0 6 32 163 

tr
im

3 

Total 17 210 0 27 38 313 0 22 49 815 
Urban 13 174 25 31 260 19 21 654 
Rural 4 36 2 7 53 3 28 161 

 
 
 
 
CAP.7 EVIDENTA DIABETULUI ZAHARAT (in dispensarul de nutritie si diabet) 



469 
 

Specificare              cod 
ICD 10 

TOTAL 
CAZURI 

FORMA CLINIC  DE BOAL  

Insulino 
dependent 

Insulino 
independent 

De malnutri ie 
Alte 
forme 

F r  precizare 

E10 E11 E12 E13 E14 
A 1 2 3 4 5 6 

T
R

IM
 1

  

Cazuri noi 1793 219 1563 11     
R maşi în eviden  112299 8986 102689 624 0 0 
Urban 95463 6744 88225 494     
Rural 16836 2242 14464 130     

T
R

IM
 2

 

Cazuri noi 1217 143 1067 7     
R maşi în eviden  112901 8646 103621 634 0 0 
Urban 95839 6553 88793 493     
Rural 17062 2093 14828 141     

  T
R

IM
 3

 Cazuri noi 1324 208 1100 16     
R maşi în eviden  114481 8776 105048 657 0 0 
Urban 97390 6920 89972 498     
Rural 17091 1856 15076 159     

                                                                                          
 Eviden a bolnavilor psihici (în cabinetul de psihiatrie, CSM) 
Eviden a copiilor sub 3 ani cu malnutri ie proteino-caloric  (în eviden a medicului de familie) 
Bolnavi ieşi i din spital 
Infec ii interioare din spital 
Boli infec ioase şi parazitare 
Evidentele HIV, SIDA 
Vaccin ri, revaccin ri 
Testarea imunit ii 
Activitati de inspectie sanitara: 
Alimente scoase din consum 
Controale sanitar       
   CAP.11 ALTE BOLI (în cabinetul medicul medicului de familie) 



470 
 

CAP.11 ALTE BOLI (în cabinetul medicul medicului de familie) 

Specificare Rând
Tbc.      Malarie  

Tumori 
maligne 

Anemii 
(se exclud 
anemiile 
secundare)  

Guşa 
simpl  
şi 
nodular  
netoxic    

Diabet 
zaharat  

Malnutri ie 
proteino-
caloric   

Rahitism 
evolutiv    

Obezita
te         

Tulbur ri 
mentale şi 
de 
comporta
ment  

Boli 
psihice  

Boala 
Alzhei
mer  

Scleroz
multipl

A15-
A19 

B50-
B54 

C00-
C97 

D50-D64 
E01-
E04 

E10-
E14 

E40-E46 E55 E66 F00-F99 F01-F39 G30 G35 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

T
R

IM
 1

 

Afla i 1 1460 0 16458 32578 18522 69628 766 466 9799 40898 1811 2506 358 
Intra i           2 77 0 918 1855 520 1389 65 18 788 1236 713 293 27 
Ieşi i              3 77 0 575 1450 339 1133 34 26 352 700 580 155 20 
R maşi în 
eviden  

4 1460 0 16801 32983 18703 69884 797 458 10235 41434 1944 2644 365 

T
R

IM
 2

 

Afla i 1 1460 0 16801 32983 18703 69884 797 458 10235 41434 1944 2644 365 
Intra i           2 63 0 745 1602 427 1220 27 10 795 1141 637 238 32 
Ieşi i              3 54 0 507 1204 272 742 33 12 161 472 398 121 3 
R maşi în 
eviden  

4 1469 0 17039 33381 18858 70362 791 456 10869 42103 2183 2761 394 

T
R

IM
 3

 

Afla i 1 1469 0 17039 33381 18858 70362 791 456 10869 42103 2183 2761 394 
Intra i           2 182 0 1653 2815 1353 2469 95 68 1650 2605 1757 525 82 
Ieşi i              3 91 0 619 1637 321 974 45 71 255 993 838 186 13 
R maşi în 
eviden  

4 1560 0 18073 34559 19890 71857 841 453 12264 43715 3102 3100 463 
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Specificare Rând

Epilepsie  

Reuma-
tism 
articular 
acut    

Cardiopatii 
reumatismale 
cornice    

Boli 
hipertensive  

Cardiopatie 
ischemic      

Cord 
pulmonar 
cronic        

Boli 
cerebro-
vasculare  

Boli 
pulmonare 
cronice 
obstruct.    

Boal  
ulceroas  

Ciroza 
şi alte 
hepatite 
cronice   

Ins
ific
ien
a 

ren
al  
cro
nic
   

Calculoz  
urinar       

G40-
G41 

I00-I02 I05-I09 I10-I15 I20-I25 I27.9 I60-I69  J41-J47 K25-K28
K70-
K76 

N0
0-
N0
8; 
N1
0-
N1
9 

N20-N23 

A B 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

T
R

IM
 1

 

Afla i 1 8133 2015 2303 223007 124965 2039 39152 34991 32731 30180 
91
15 

31173 

Intra i          2 158 26 25 4465 1535 23 907 938 286 617 
27
1 

698 

Ieşi i            3 137 32 40 2990 1977 67 906 665 591 479 
19
1 

629 

R maşi în 
eviden  

4 8154 2009 2288 224482 124523 1995 39153 35264 32426 30318 
91
95 

31242 

T
R

IM
 2

 

Afla i 1 8154 2009 2288 224482 124523 1995 39153 35264 32426 30318 
91
95 

31242 

Intra i          2 114 5 31 3717 1493 16 676 804 268 478 
29
8 

681 

Ieşi i            3 93 20 57 2347 1512 53 528 411 403 378 
15
8 

471 
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R maşi în 
eviden  

4 8175 1994 2262 225852 124504 1958 39301 35657 32291 30418 
93
35 

31452 

T
R

IM
 3

 

Afla i 1 8175 1994 2262 225852 124504 1958 39301 35657 32291 30418 
93
35 

31452 

Intra i          2 305 56 513 11540 4161 99 2157 1930 618 2338 
72
2 

1055 

Ieşi i            3 135 49 102 2978 1830 81 672 637 773 546 
23
8 

746 

R maşi în 
eviden  

4 8345 2001 2673 234414 126835 1976 40786 36950 32136 32210 
98
19 

31761 

Aşadar, s-au cerut/primit/înregistrat/sintetizat: 
Aprox 955 de rapoarte de la cabinetele MF 
1 rapoart de la Spitalul Marius Nasta privind Dispensarele TBC 
1 raport de diabet de la Institutul Paulescu 
31 de rapoarte de psihiatrie de la: 
                            cabinete de specialitate 
                            ambulatorii de spital 
CSM-uri (Centre de S n tate Mintal ) 
43 de rapoarte BIS (bolnavi iesiti din spital) 
d ri de seama de la compartimentul de Epidemiologie 
raport ri de la Inspec ia Sanitar  de Stat 
Termen de raportare: a 25 a zi din luna care succede încheierii unui trimestru 
Stadiu:  cu intarzieri de 2 – 3 saptamani 
 
Anual – pentru anul 2014 
Raportarea statistic  de Stat (“SAN”) 
Se face c tre INS şi are ca scop acumularea de material statistic documentat şi cu arhive autentificate de surse, material utilizabil în cercetare 
Are caracter obligatoriu prin lege şi comport  numai acele modific ri certificate INS 
Termen de raportare: 24 februarie  
Stadiu: nerealizat la termen: 
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            lipsa de personal:  
            marirea numarului de spitale private 
SAN cuprinde pentru fiecare unitate raportoare: 
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Încadrarea unit ii într-unul din cele 39 de tipuri de unit i sanitare; pentru spitale men ionarea 
num rului de intern ri efectuate pân  la 31 decembrie, pe sexe şi durat  de spitalizare, iar 
pentru cele care au în structur  spitalizare de zi, num rul interna ilor în acest regim pe sexe 
Num rul de cabinete medicale încadrate în unit i sanitare complexe (spitale, ambulatorii, 
policlinici, centre medicale, etc) 
Num rul de paturi din fiecare unitate sanitar , calificate ca urban/clinic, paturi de copii şi 
paturi de cronici, precum şi num rul de paturi pentru spitalizarea de zi pe 39 de specialitati si 
sub-specialitati medicale 
Num rul consulta iilor acordate în unit ile sanitare defalcat urban/rural functie de domiciliul 
pacientului 
Dotarea unit ilor sanitare cu aparatur  de înalt  performan  
Personalul sanitar cu studii superioare existent la sfârşitul anului, pe grupe de vârst  
Personalul sanitar cu studii medii existent la sfârşitul anului, pe grupe de vârst  
Personalul sanitar existent la sfârşitul anului, dup  tipul programului de lucru 
Num rul medicilor (exclusiv stomatologi), dup  specialitatea medical  
Num rul s lilor de opera ii şi al procedurilor chirurgicale efectuate pacien ilor, în spitale 
Cheltuielile unit ilor sanitare cu paturi, în anul financiar anterior anului pentru care se face 
raportarea, pe surse de finan are, categorii de cheltuieli şi tipuri de unit i 
Cheltuielile unit ilor sanitare cu paturi, în anul financiar anterior anului pentru care se face 
raportarea, pe tipuri de unit i şi servicii 
S-au primit/verificat- in limita timpului disponibil  câte un SAN pentru fiecare din cele 43 de 
spitale publice, pentru fiecare din cele 34 de spitale private, câte un SAN pentru fiecare din cele 
15 institute f r  paturi ale Ministerului S n t ii, un SAN pentru cabinetele medicale care-şi 
desf şoar  activitatea în spa ii publice, un SAN pentru cabinetele medicale care-şi desf şoar  
activitatea în spa ii private. Aşadar 86 de rapoarte SAN.Transmiterea lor a fost f cut  pe suport 
de hârtie si pe e-mail , autentificate de fiecare unitate sanitar , c tre Centrul Na ional de 
Statistic  şi Informatic  în S n tate Public  . 
Concomitent, am transmis pe  e-mail c tre INS - Direc ia Regional  Bucureşti toate SAN-urile 
individuale (cele alc tuite pentru fiecare unitate sanitar ). 
Pana in luna august 2015 Centrul Na ional de Statistic  şi Informatic  în S n tate Public  a 
cerut date suplimentare in vederea coroborarii corecte a datelor din diversele dari de seama 
anterioare/posterioare acestor SANuri. 
 
Raportarea SAN catre Centrul Na ional de Statistic  şi Informatic  în S n tate Public  a fost 
facuta impreuna cu urmatoarele pachete de date de statistica medicala: 

- Copia dup  avizele cu structura unit ilor sanitare acordate de Ministerul S n t ii. 
- CD-ul actualizat cu datele la zi pentru unit i şi paturi pe anul 2015 pe machet  în Excel 

(fişier Snr-jude .xls);  
Fisierele generate de aplica ia COM_PAR ce contin cabinetele medicale organizate conform 
Ordonan ei Guvernului nr. 124/1998, modificat  şi completat  prin Ordonan a de Urgen  a 
Guvernului nr. 116/1999 şi aprobat  prin Legea nr.629/2001; 

- Lista nominal  şi CD-ul cu unit ile particulare pe tipuri de unit i, înfiin ate conform 
prevederilor Legii nr. 31/1990 - privind societ ile comerciale şi Ordinului nr. 528 din 
30.07.1999. 

- Darea de seam  departamental  a unit ilor spitaliceşti (MS 60.4.4 Cap.2) pentru fiecare 
unitate câte un raport chiar dac  unitatea nu are personalitate juridic ;  

Darea de seam  departamental  a unit ilor cu paturi pentru T.B.C. (M.S. 60.4.4. Cap.3)  
Darea de seam  departamental  a dispensarelor T.B.C. (M.S. 60.4.4. Cap.3)  

- Darea de seam  privind personalul sanitar (MS 60.4.4. Cap. 15) 
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Darea de seam  M.S. 60.4.4.A Cap.15 ,,Personalul Sanitar’’ a fost completat  atât pentru 
unit ile sanitare publice şi private f r  paturi (unit i sanitare tip cabinet medical) cât şi pentru toate 
unit ile sanitare cu paturi din Municipiul Bucureşti, indiferent de forul lor tutelar şi statutul lor juridic  

- Darea de seam  departamental  privind principalii indicatori ai cunoaşterii s n t ii M.S. 2, 
pe anul 2015 şi trim. IV 2014 şi pe machet  EXCEL operativ ; 

- Darea de seam  departamental  privind activitatea policlinicii  cu  plat  (M.S. 60.4.2. 
Cap.5); 

- Fişele de deces: 
- matern (prin cauze directe şi respectiv cauze indirecte),  
- sub un an,  
- perinatal   
- 1- 4 ani restan e pentru anul 2013; 

- activitatea pe darea de seam  MS. 60.4.4. Cap.2 - pentru spitalele particulare 
Al doilea pachet de statistici anuale sunt cele legate de raportarea SINTEZA st rii de s n tate a 
popula iei şi activit ii medico–sanitare pentru anul 2014 
Termen de raportare: 28 martie 2015 
Stadiu: predat in luna mai 
Se face de c tre Centrul Na ional de Statistic  şi Informatic  în S n tate Public  şi c tre 
Conducerea Direc iei de S n tate Public  a Municipiului Bucureşti are ca scop sintetizarea în 
aprox. 50 de pagini şi 90 de tabele a întregii activit i medico-sanitare de pe teritoriul Bucureşti; 
documentul pune la dispozi ia celor interesa i date despre re eaua civil  sanitar , unit i, paturi, 
sec ii, laboratoare, bolnavi, servicii medicale etc.  Are la baz  material statistic documentat şi cu 
arhive autentificate de surse, material utilizabil fie în cercetare, fie în activit ile decizionale. 
Concomitent cu SINTEZA, am raportat la Centrul Na ional de Statistic  şi Informatic  în 
S n tate Public  şi: 

 Darea de seam  statistic  departamental  M.S. 4.4.A Cap.14 privind cheltuielile bugetare ale 
unit ilor sanitare, pentru fiecare unitate sanitar  ordonatoare de credit  

 Dare de seam  statistic  privind activitatea unit ilor ambulatorii de specialitate; 
 Dare de seam  statistic  departamental  privind activitatea cabinetelor (dispensarelor) de 

pneumologie – T.B.C.; 
 Centralizatorul activit ii spitalului separat pentru fiecare spital 
 Centralizatorul activit ii spitalului pentru spitalizarea de zi separat pentru fiecare spital care 

are paturi de zi 
 Centralizatorul investiga iilor de laborator, separat pentru ambulator şi separat pentru sta ionar 

(CD şi listing) 
 Centralizatorul bolnavilor ieşi i din spital cu bolile codificate pe 4 caractere alfanumerice, dupa 

– CIM-10- AM pentru fiecare unitate  
 Centralizatorul interventiilor chirurgicale si al altor proceduri (explor ri func ionale, 

investiga ii radiologice şi oncologice şi interven ii chirurgicale stomatologice şi non invazive)  
 Centralizatorul Morbiditatii in Cabinetul Medical de Familie pe: TOTAL 0-1 an, Feminin 0-1 

an, Total 1-14 ani, Feminin 1-14 ani, Total 15-64, Feminin 15-64, Total 65-peste, Feminin 65-
peste; codificarea bolii f cut  dup  lista de 992 de coduri; 

 Situa ia bolnavilor de diabet pe anul 2013; 
 Centralizarorul morbidit ii în unit ile ambulatorii de specialitate (centrele de diagnostic şi 

tratament, centre medicale de specialitate, ambulatorii de specialitate, ambulatorii integrate ale 
spitalelor şi cabinetele medicale de specialitate) pentru fiecare unitate; codificarea bolii f cut  
dup  lista de 992 de coduri. 

Alte activitati: 
 Adrese, lucrari  repartizate si rezolvate la nivelul biroului: 
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1) de la Domnul Secretar de Stat Prof Dr Dorel Sandesc privind proiectul „Cresterea calitatii actului 
medical in zonele rurale prin implementarea unui Sistem Informatic de telemedicina”; 
2) de la Centrul National de Statistica si Informatica in Sanatate Publica privind completarea 
informatiilor referitoare la sisteme informatice. 
3) de la biroul de Inspectie si control al factorilor de risc din mediul de viata si munca privind nivelul 
si dinamica morbiditatii inregistrate la medicii de familie prin IACRS,bronsita cronica, emfizem, 
astm  bronsic, IMA,cancer bronho-pulmonar pentru 2010-2014 din cartierele Pajura si Militari; 
4) de la Centrul National de Statistica si Informatica in Sanatate Publica privind informatii referitoare 
la infrastructura si dotari echipamente in aplicatia informatica; 
5) de la biroul Achizitii din cadrul DSPMB declararie inventar laptopuri, transmitere catre medicii de 
familie; 
6) realizarea unui raport cu medicii de medicina muncii repartizat biroului Avize autorizari; 
7) de la Directia Regionala de Statistica a Municipiului Bucuresti lista cu informatii referitoare la 
unitatile sanitare cu paturi, publice si private pentru anul 2014; 
8) de la biroul Avize si Autorizari (Secretar de Stat Alin Tucmeanu) realizarea unei baze de date la 
nivelul MS cu toti furnizorii de servicii medicale publici sau privati. Pe baza unor criterii a fost 
elaborata situatia solicitata. 
9) diferite adrese trimise la nivelul biroului…..  
10) actualizarea machetelor pentru darile de seama anul 2015 
11) transmiterea adreselor catre unitatile raportoare inclusiv colaborarea cu birourile din cadrul 
DSPMB. 
12) raspuns la adresa  de la Inspectoratul pentru situatii de Urgenta „Dealul Spirii”Bucuresti Ilfov 
privind planificarea controalelor de prevenire a situatiilor de urgenta. 
13) raspuns la solicitarea Doamnei Adriana Radu (reprezentant al Asociatiei de educatie sexuala Sexul 
vs Barza),privind liberul acces la informatiile de interes public; 
14) raportarile necesare pentru Controlul Managerial. 
15) raspuns la adresele date de Centrul National de Sanatate Mintala si Lupta Antidrog, privind 
diagnosticele psihiatrice pentru copii, cat si personalul de specialitate angajat  
 
Autoritatea Na ional  pentru Protec ia Consumatorilor Comisariatul Regional pentru Protec ia 
Consumatorilor Regiunea Bucureşti  Ilfov 

Autoritatea Na ional  pentru Protec ia Consumatorilor Comisariatul Regional pentru Protec ia 
Consumatorilor Regiunea Bucureşti  Ilfov a fost înfiin at  în baza prevederilor OUG nr.2/2001 pentru 
stabilirea unor m suri privind înfiin area, organizarea/reorganizarea sau func ionarea, dup  caz, a unor 
ministere, organe de specialitate ale administra iei publice centrale şi institu ii publice şi a HG 
nr.700/2012 privind organizarea şi func ionarea Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor, 
cu modific rile ulterioare. 

Autoritatea Na ional  pentru Protec ia Consumatorilor func ioneaz  ca organ de specialitate al 
administra iei publice centrale, cu personalitate juridic , în subordinea Guvernului şi în coordonarea 
ministrului economiei, comer ului şi turismului, este finan at  integral de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Economiei, Comer ului şi Turismului. 

Autoritatea coordoneaz  şi realizeaz  strategia şi politica Guvernului în domeniul protec iei 
consumatorilor, ac ioneaz  pentru prevenirea şi combaterea practicilor care d uneaz  vie ii, s n t ii, 
securit ii şi intereselor economice ale consumatorilor. 

Autoritatea eficientizeaz  activitatea statului în materie de protec ie direct  şi indirect  a 
consumatorilor prin cercetarea pie ei, informarea şi educarea consumatorilor şi înt rirea capacit ii 
decizionale. 

Autoritatea armonizeaz  protec ia direct  a statului cu cea oferit  de formele de protec ie 
asociativ  pentru ap rarea drepturilor consumatorilor, precum şi de stimulare a capacit ii de 
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autoprotec ie individual  şi asociativ  a consumatorilor, astfel încât aceast  s  devin  calea principal  
de protec ie. 

Autoritatea este desemnat  s  aplice Programul de atestare a procesului Kimberley. Autoritatea 
îndeplineşte orice alte atribu ii stabilite prin acte normative pentru domeniul s u de activitate. În 
activitatea sa, autoritatea colaboreaz  cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale 
administra iei publice centrale şi locale şi cu organismele neguvernamentale. 

Autoritatea are în subordine Comisariatele Regionale pentru Protec ia Consumatorilor, ca 
entit i cu personalitate juridic  acestea fiind organizate ca structuri teritoriale subordonate, cu 
competen e limitate teritorial şi conduse de comisari şefi. 

Comisariatul Regional pentru Protec ia Consumatorilor Regiunea Bucureşti Ilfov are în 
structur  Comisariatul pentru Protec ia Consumatorilor Bucureşti şi Comisariatul Jude ean pentru  
Protec ia Consumatorilor Ilfov, institu ii publice f r  personalitate juridic , ce sunt coodonate de 
comisari şefi adjunc i. 

Activitatea desf şurat  de Comisariatul pentru Protec ia Consumatorilor al Municipiului 
Bucureşti are la baz  atingerea obiectivelor pentru promovarea intereselor consumatorilor pe pia , şi 
anume, realizarea unui înalt nivel de protec ie a consumatorilor, înt rirea activit ii de informare, 
consiliere şi educare a consumatorilor, precum şi activit i specifice în domeniu, adaptate la 
standardele Uniunii Europene. Aşadar, stabilirea obiectivelor activit ii de control şi indicatorii de 
performan  au reprezentat etapa primordial  în activitatea pentru anul 2015 a Comisariatului, aceasta 
urm rind în principal verificarea conformit ii produselor şi serviciilor destinate consumatorilor, prin 
aplicarea efectiv  şi unitar  a legisla iei şi realizarea unui înalt nivel de protec ie şi informare a 
consumatorilor. La stabilirea obiectivelor s-au avut în vedere informa iile provenite de la consumatori, 
mass media, de la alte autorit i, precum şi din constat rile proprii. 

Obiectivele generale asumate pentru anul 2015 conform Planului de Ac iuni pentru realizarea 
la nivelul municipiului Bucureşti a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, au fost realizate, 
respectiv: 

 - protejarea  consumatorilor împotriva riscului de a achizi iona produse periculoase sau de a li 
se presta servicii care ar putea s  le afecteze via a, s n tatea sau securitatea acestora prin organizarea 
şi desf şurarea de ac iuni tematice lunare de control 

- solu ionarea cu celeritate a peti iilor consumatorilor precum şi îmbun t irea modalit ilor de 
primire şi informare a peti ioarului 

- creşterea nivelului de informare/educare a consumatorilor prin desf şurarea de campanii şi 
ac iuni de informare/educare a consumatorilor 

Activitatea de control desf şurat  de Comisariatul pentru  Protec ia Consumatorilor al 
Municipiului Bucureşti pe tot parcursul anului 2015 s-a concretizat în realizarea preponderent  a 
urm toarelor: 

solu ionarea sesiz rilor şi reclama iilor consumatorilor cu privire la lipsa conformit ii produselor 
şi serviciilor 

evaluarea rezultatelor verific rii unor sesiz ri şi reclama ii care eviden iaz  înc lc ri ale normelor 
legale sau ale unor reglement ri specifice domeniului protec iei consumatorilor 

identificarea neconformit ilor produselor şi serviciilor cu impact asupra consumatorilor şi 
dispunerea m surilor legale corespunz toare pentru limitarea  consecin elor acestora 

verificarea modului în care operatorii economici au îndeplinit m surile dispuse în actele de control 
şi însuşite de c tre aceştia 

prelevarea de eşantioane pentru analizarea acestora în laboratoare, în cadrul ac iunilor de control 
sau ca urmare a unor reclama ii/sesiz ri ale consumatorilor şi a unor ac iuni preventive 
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efectuarea controalelor tematice perioade, în scopul verific rii conformit ii produselor alimentare 
şi nealimentare precum şi al prest rii serviciilor în conformitate cu normele aplicabile din 
domeniul protec iei consumatorilor 

consilierea operatorilor economici cu privire la legisla ia aplicabil  controlului 

Indicatorii de performan  ce caracterizeaz  domeniul de activitate al institu iei noastre s-au  
concretizat în: 

nr ac iuni de control desf şurate pe domenii de activitate. Produse şi servicii alimentare. Produse şi 
servicii nealimentare, produse şi servicii financiare, alte segmente, acesta a fost de 5217 

nr total de PVCC cu amend  aplicat /încasat  = 1843/1613 

amenzi aplicate/amenzi încasate = 8.440.000./2.732.000 lei  

nr total de probe prelevate  113 din care nr total de probe neconforme 52 

valoarea m rfurilor comunitare/extracomunitare neconforme oprite definitiv de la comercializare 
237095/421433 lei 

nr total de peti ii înregistrate în 2015=21955 

nr total de peti ii închise în 2015 cu rezolvare amiabil , închise cu solu ionare pozitiv  retrase, 
închise ca nesolu ionabile, redirec ionate, neîntemeiate = 21256 

valoarea desp gubirilor =8745405 lei 

În scopul îmbun t irii activit ii institu iei, Comisariatul pentru Protec ia Consumatorilor al 
Municipiului Bucureşti îşi propune permanent ca activitatea de control asupra operatorilor 
economici s  fie orientat  spre urm toarele obiective: 

protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte şi promovarea bunelor 
practici comerciale 

eficientizarea în materie de protec ie direct  şi indirect  a consumatorilor prin informarea şi 
educarea consumatorilor 

informarea permanent  a conumatorilor asupra produselor şi serviciilor care prezint  riscuri pentru 
s n tatea şi securitatea  lor sau care  le pot afecta interesele economice 

solu ionarea sesiz rilor şi reclama iilor consumatorilor prin verificarea  privind respectarea 
dispozi iilor legale privind protec ia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor  şi 
serviciilor, precum şi la ap rarea drepturilor legitome ale consumatorilor, prin efectuarea  de 
controale pe pia  la produc tori, importatori, distribuitori, vânz tori, prestatori de servicii, 
inclusiv servicii financiare, având acces la locurile în care se produc, se depoziteaz  ori se  
comercializeaz  produsele sau în care se presteaz  serviciile, precum şi la documentele 
referitoare la acestea, excep ie f când controalele igienico sanitare la produc tori, în cazul 
produselor alimentare 

evaluarea rezultatelor verific rii unor sesiz ri şi reclama ii care eviden iaz  înc lc ri ale normelor 
legale sau ale unor reglement ri specifice domeniului protec iei consumatorului 

de inerea şi legalitatea documentelor de autorizare în baza c rora operatorul economic îşi 
desf şoar  activitatea  

identificarea neconformit ilor produselor şi serviciilor cu impact  asupra consumatorilor şi 
dispunerea m surilor corective pentru limitarea  consecin elor acestora 
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 prelevarea de eşantioane pentru analizarea acestora  în laboratoarele autorizate, în cadrul  
ac iunilor de control sau ca urmare a unor reclama ii/sesiz ri ale consumatorilor şi a unor 
ac iuni preventive 

Verificarea modului în care operatorii economici au îndeplinit m surile dispuse în actele de 
control şi însuşite de c tre aceştia 

Colaborarea cu alte institu ii ale administra iei publice centrale şi locale, precum şi cu institu ii 
similare din statele membre ale Ue prin schimbul  rapid de informa ii  privind produsele 
periculoase 

Consilierea operatorilor economici cu privire la  legisla ia  aplicabil  controlului prin acordarea 
consultan ei de specialitate precum şi  sprijin în vederea realiz rii de coduri  de conduit , la 
solicitarea operatorilor economici 

De asemenea, Comisariatul pentru Protec ia  Consumatorilor al Municipiului Bucureşti va  avea în 
vedere permanent efectuarea de  controale operative acestea caracterizându-se prin rapiditate, rigoare 
şi eficien , controale ce  urm resc în principal (verificarea punctual  a realiz rii m surilor dispuse 
pentru prevenirea unui risc şi/sau a celor cu termene scadente, verificarea conformit ii produselor sau 
serviciilor în cazul apari iei unui pericol iminent, verificarea men inerii/sist rii activit ii şi/sau opririi 
comercializ rii unor produse şi prest rii serviciilor, pân  la realizarea conformit ii, precum şi alte 
verific ri dispuse de şeful ierarhic, în condi iile legii,) şi controale tematice, menite s  asigure 
verificarea conformit ii produselor şi serviciilor cu normele aplicabile din domeniul protec iei 
consumatorilor. Periodic, se impune efectuarea unor astfel de controale, având în vedere sesiz rile şi 
reclama iile consumatorilor, contestarea unor cazuri frecvente de neconformitate, precum şi pentru 
prevenirea comercializ rii unor produse şi servicii sezoniere sau cu impact asupra securit ii şi 
intereselor economice ale consumatorilor. Aceste ac iuni se vor desf şura  în baza tematicilor 
elaborate la nivel central/regional şi vor fi repartizate de c tre Autoritatea Na ional  pentru Protec ia 
Consumatorilor, pentru executare, structurilor teritoriale aflate în subordinea lor. 

 
Direc ia Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor Bucureşti 
Stadiul îndeplinirii în anul 2014 a m surilor asumate în Planul de ac iuni  

Cadrul legislativ în baza c ruia func ioneaz  institu ia 
Direc ia Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor Bucureşti este organizat  şi 

func ioneaz  ca institu ie public  cu personalitate juridic , în subordinea Autorit ii Na ionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor şi este finan at  de la bugetul de stat şi din venituri proprii. 

D.S.V.S.A. Bucureşti func ioneaz  în baza Ordonan ei Guvernului nr. 42/2004, aprobat  cu 
modific ri şi complet ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific rile şi complet rile ulterioare şi H.G. nr. 
1415/2009, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 

D.S.V.S.A. Bucureşti are sediul în Municipiul Bucureşti, strada Ilioara nr. 16Y, sector 3, având 
ca obiect de activitate aplicarea legisla iei din domeniul ap r rii s n t ii publice, s n t ii animalelor, 
siguran ei alimentelor de origine animal  şi nonanimal , protec iei şi bun st rii animalelor. 

Conducerea institu iei a fost asigurat  de Directorul executiv, Dr. Ovidiu Valentin Zvorişteanu. 
D.S.V.S.A. Bucureşti func ioneaz  cu urm toarea structur : Laboratorul Sanitar Veterinar şi 

pentru Siguran a Alimentelor, Biroul Control Oficial S n tate Animal , Serviciul Catagrafie, 
Înregistrare, Evaluare, TRACES, Serviciul Control Oficial Siguran a Alimentelor, Biroul Antifraud , 
Serviciul Economic şi Administrativ, Biroul Eviden  Informatic  şi Control Administrativ, 
Compartimentul Audit Public Intern, Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, Compartiment Poli ia 
Sanitar  Veterinar  a Animalelor, Unitatea Opera ional  Local  – constituit  în cazul apari iei 
focarelor de boli în teritoriu. 
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I. Misiunea Direc iei Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor Bucureşti şi 
obiectivele care trebuiau atinse în anul 2015 

Misiunea D.S.V.S.A. Bucureşti este ap rarea s n t ii animalelor, protec ia animalelor, 
prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguran a alimentelor de origine animal  şi 
nonanimal  destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protec ia mediului, în 
raport cu creşterea animalelor, pe teritoriul municipiului Bucureşti.  

Obiectivele generale ale institu iei care trebuiau atinse în cursul anului 2015 au fost: 
 Organizarea activit ilor sanitare veterinare pe întreg teritoriul Municipiului Bucureşti, 

dup  o concep ie unitar .  
 Ap rarea s n t ii animalelor, protec ia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la 

animale la om, siguran a alimentelor de origine animal  şi nonanimal  destinate consumului uman, 
salubritatea furajelor pentru animale şi protec ia mediului, în raport cu creşterea animalelor, 
identificarea şi înregistrarea animalelor.  

 Asigurarea siguran ei alimentelor, de la ob inerea materiilor prime pân  la distribuirea 
alimentelor c tre consumator şi asigurarea unui nivel înalt de protec ie a vie ii şi s n t ii umane bazat 
pe analiza riscului. 

 Asigurarea liberei circula ii a alimentelor şi a hranei pentru animale, fabricate sau puse pe 
pia  în conformitate cu principiile şi cerin ele generale prev zute de legisla ia sanitar  veterinar  
aplicabil . 

 Colaborarea cu autorit ile administra iei publice centrale şi locale, cu asocia iile şi 
patronatele din domeniul agricol şi industria farmaceutic , cu reprezentan ii societ ii civile şi cu 
organiza iile jude ene din domeniul sanitar veterinar, conform limitelor de competen . 

 Respectarea cadrului juridic şi a reglement rilor specifice din domeniul sanitar veterinar şi 
al siguran ei alimentelor, a legisla iei na ionale şi europene; asigurarea supravegherii şi controlul 
aplic rii şi respect rii reglement rilor în domeniul s u de activitate.  

 Îmbun t irea managementului institu iei prin activit i de asigurare efectuate în scopul de 
a furniza entit ilor publice o evaluare independent  a proceselor de management al riscurilor, de 
control şi de guvernan  şi activit i de consiliere menite s  adauge valoare şi s  îmbun t easc  
procesele guvernan ei. 

Din obiectivele generale deriv  obiectivele specifice de activitate pentru anul 2015 ale 
D.S.V.S.A. Bucureşti: ap rarea s n t ii animalelor; ap rarea s n t ii publice şi siguran a 
alimentelor; evaluarea, controlul şi sanc ionarea nerespect rii legisla iei sanitare veterinare şi pentru 
siguran a alimentelor, în toate domeniile de activitate specifice, pe teritoriul municipiului Bucureşti. 
Autorizarea/înregistrarea sanitar  veterinar  şi pentru siguran a alimentelor a unit ilor din domeniul 
de activitate; monitorizarea unit ilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguran a 
alimentelor; solu ionarea notific rilor de alert  pentru produsele alimentare şi furaje; monitorizarea şi 
controlul opera iunilor de import-export, comer  intracomunitar, tranzit animale vii şi produse de 
origine animal  şi nonanimal ; asigurarea asisten ei managementului în ceea ce priveşte verificarea 
eficacit ii sistemului de control oficial aplicat la nivelul D.S.V.S.A. Bucureşti, în vederea 
îmbun t irii performan ei; creşterea performan ei medicilor veterinari din cadrul D.S.V.S.A. 
Bucureşti; lucr ri de investi ii.   

II. Indici de performan  şi gradul de realizare a acestora  
Serviciul Control Oficial S n tate Animal   
Num r verific ri efectuate/num r verific ri planificate în domeniul s n t ii, în domeniul 

farmaceutic veterinar şi al nutri iei animale: controale în unit i farmaceutice veterinare, unita i de 
asisten  medical veterinar : planificate 241, realizate 271 - grad de realizare 112,45%; controale în 
unit i din domeniul nutri iei animale: planificate 218, realizate 216  – grad de realizare 99.08%; 
controale în unit i din domeniul subproduselor de origine animal  care nu sunt destinate consumului 
uman: planificate 60, realizate 51 - grad de realizare 85 %; num r recolt ri probe: planificate/realizate 
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conform Programului cifric: recolt ri probe furaje: planificate 74, realizate 50 - grad de realizare – 
67,56% (24 probe furaje urmeaz  a fi recoltate în trim. I 2016; (considerat trim. IV 2015); recolt ri 
probe produse medicinale veterinare: planificate 18, realizate 10 - grad de realizare 55,56%; realizarea 
Programului cifric raportat la num rul de animale existent: num r tuberculin ri planificate: 294, 
realizate 278 - grad de realizare 94,55%; num r recolt ri probe sânge planificate: 1622, realizate 1494 
- grad de realizare 92,10%; num r ac iuni imunoprofilactice: planificate: 11743, realizate 4528 - grad 
de realizare 38,55%. 

Serviciul Laborator Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a Alimentelor 
Num r probe analizate din num r probe primite: 12486/12522, grad de realizare 99,71%. Num r 

probe neconforme din probele analizate şi confirmate: în cadrul Compartimentului Siguran a 
Alimentelor/Laborator Microbiologie alimentar : 8/8 probe - grad de realizare 100%; în cadrul LNR 
Bucureşti: 15/15 (probe Compartiment Reziduuri şi Contaminan i) - grad de realizare 100%; 95% din 
num rul de metode sunt acreditate RENAR, corespunz tor Programului de supraveghere.  

Serviciul Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, TRACES  
Actualizarea listei/catagrafiei unit ilor înregistrate sanitar veterinar pe site-ul DSVSAB - grad 

de realizare 100%; num r audituri efectuate/num r audituri planificate: 82/82 - grad de realizare 
100%; num r autoriz ri efectuate în termen/num r autoriz ri solicitate: 15/15 - grad de realizare 
100%; num r înregistr ri efectuate în termen/num r înregistr ri solicitate: 1936/1936 - grad de 
realizare 100%; num r instruiri efectuate/num r de instruiri planificate: 12/12 - grad de realizare 
100%; num r inspec ii planificate/num r inspec ii realizate în cadrul Planului cifric şi Programului de 
supraveghere şi control pentru produse de origine animal , aprobat pe anul 2015 (C.S.V.S.A.): 
1492/1492 (unit i evaluate pentru încadrare pe risc) – grad de realizare 100%; num r recolt ri probe 
planificate/num r recolt ri probe realizate: 52/52 – grad de realizare 100%. 

Controale efectuate în cadrul Planului cifric şi Programului de supraveghere şi control pentru 
produse de origine nonanimal , aprobat pe anul 2015: 909/78 (unit i evaluate pentru încadrare pe 
risc) – grad de realizare 8,58% (datorat insuficien ei de personal); probe prelevate în cadrul 
Programului de supraveghere şi control: num r probe realizate – 23, num r probe programate – 39 - 
grad realizare 58,97% (produsele nefiind identificate la comercializare/import).  

În cursul anului 2015, au fost eliberate de C.S.V.Z. 165 certificate sanitare veterinare privind 
transportul şi neutralizarea subproduselor de origine animal  ce nu sunt destinate consumului uman şi 
535 certificate sanitare veterinare pentru transportul animalelor vii (câini şi pisici), cu alt  destina ie 
decât Marea Britanie sau Irlanda. Totodat , au fost eliberate de C.S.V.S.A., 2500 certificate sanitare 
veterinare privind transportul şi neutralizarea subproduselor de origine animal  ce nu sunt destinate 
consumului uman.  

Serviciul Control Oficial Siguran a Alimentelor 
Controale efectuate în cadrul Planului cifric şi Programului de supraveghere şi control, aprobat 

pe anul 2015:  num r controale realizate 14255/num r controale programate 14660 – grad realizare 
97,2%; probe prelevate în cadrul Programului de supraveghere şi control: probe prelevate – 1592, 
probe programate – 1664 - grad realizare 95,6%. 

Biroul Antifraud  
În anul 2015, Biroul Antifraud  nu a avut un program na ional cadru cu obiective/activit i 

propuse, transmis de c tre Autoritatea Na ional  Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor.  
Compartimentul Audit Public Intern 
1. Num r misiuni realizate/Num r misiuni programate/ Num r misiuni ad-hoc:  5/6/0 = 100% 
Planul anual a fost actualizat o singur  dat , urmare Notei de Serviciu a A.N.S.V.S.A. prin care 

s-a dispus ca misiunea de audit cu tema ”Definirea clar  a mandatelor institu iilor administra iei 
publice” s  nu mai fie realizat . 

Restul activit ilor programate au fost realizate în raport de 100%.          
2. Num r recomand ri însuşite/Num r recomand ri înscrise în Raportul misiunii de audit intern: 

13/13 = 100%.  
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3. Num r recomand ri implementate/Num r recomand ri aprobate în Raportul misiunii de audit 
intern: 8/13 = 61,53%. 

Din totalul de 13 recomand ri aprobate în Raportul de audit intern au fost implementate 8 
recomand ri. Pentru 5 recomand ri nu a fost finalizat  implementarea, fiind par ial implementate.  

4. Num r iregularit i raportate/Num r iregularita i identificate: nu au fost semnalate 
iregularit i. 

Se constat  îndeplinirea, în anul 2015, în propor ie de 87,17% a indicatorilor de performan .  
Serviciul Economic şi Administrativ 
Gradul de încasare a debitelor: valoarea debitelor constatate 4.802 mii lei, valoarea debitelor 

încasate 4.682 mii lei - grad de realizare 97,50%. Gradul de realizare a cheltuielilor bugetare: suma 
cheltuielilor bugetare realizate 7.524 mii lei, suma cheltuielilor prev zute în buget 8.765 mii lei - grad 
de realizare 85,84 %. Gradul de realizare a achizi iilor publice: num r achizi ii realizate 43 num r 
achizi ii prev zute în program 49 - grad de realizare 87,75 %  

III. Scurt  prezentare a programelor desf şurate şi a modului de raportare a acestora la 
obiectivele institu iei 

 În domeniul ap r rii s n t ii animalelor 
În anul 2015, pe teritoriul municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Ordinului 

ANSVSA nr. 29/2014, au fost realizate urm toarele ac iuni sanitare veterinare: 
A fost programat  recoltarea a 1622 probe de sânge, fiind recoltate 1406, astfel: leucoz  

enzootic  bovin : programate 208 probe şi realizate 157; bruceloz   bovin : programate 208 probe şi 
realizate 157; bruceloz  ovin  şi caprin : programate 155 probe şi realizate 173; anemie infec ioas  
ecvin : programate 374 probe şi realizate 378; influen  aviar : programate 50 probe şi realizate 43; 
bluetongue bovine: programate 531 probe şi realizate 498 probe; pest  porcin  clasic :  programate 96 
probe şi realizate 88.  

Au fost programate 11743 vaccin ri, fiind realizate 4528, astfel: vaccin ri antic rbunoase 
bovine:  290 programate şi 210 realizate; vaccin ri antic rbunoase ovine şi caprine: 2944 programate 
şi 2817 realizate; vaccin ri antic rbunoase ecvine: 28 programate şi 34 realizate; vaccin ri antirabice 
câini şi pisici: programate 3481 şi 425 realizate; vaccin ri contra bolii de Newcastle: programate 5000 
şi realizate 1042; au fost programate 294 şi realizate 278 ac iuni de tuberculinare la bovine; au fost 
programate 20 probe creier pentru examen ESB şi recoltate 4;  au fost programate 10 probe creier 
pentru examen EST şi recoltate 6. 

În conformitate cu Planul cifric furaje au fost planificate 74 probe furaje, au fost realizate 50 
probe, 24 de probe furaje urmeaz  s  fie recoltate în trim. I 2016 (considerat trim. IV 2015); în 
conformitate cu Planul de prelevare şi testare produse medicinale veterinare pe anul 2015, au fost 
planificate 18  probe produse medicinale veterinare, fiind recoltate 10 probe; 

Conform Planului Cifric de Control pe anul 2015, au fost planificate 459 controale în: unit i 
farmaceutice veterinare (farmacii veterinare, puncte farmaceutice veterinare, depozite farmaceutice 
veterinare), unit i de asisten  medical veterinar , unit i din domeniul nutri iei animale, fiind 
realizate 487 controale; conform Planului de Inspec ii în unit i din domeniul subproduselor de origine 
animal  ce nu sunt destinate consumului uman, au fost planificate 60 inspec ii şi realizate 51 inspec ii.  

 În domeniul eviden ei informatice şi controlului administrativ, au fost realizate 
urm toarele activit i şi ac iuni: 

Au fost identificate şi înregistrate în Baza Na ional  de Date şi în Registrul Na ional al 
Exploata iilor: 113 bovine, 73 ovine, 184 caprine şi 122 suine. Pentru bovinele identificate şi 
înregistrate au fost emise paşapoarte individuale, acestea constituind documente obligatorii 
înso itoare ale animalelor din specia bovin . 

Au fost efectuate 17 controale în exploata iile de animale pe baza unei analize a riscului care 
a inut seama de urm toarele elemente: num rul animalelor prezente în exploata ie, considerente 
de s n tate public  şi de s n tate animal , transmiterea periodic  de informa ii DSVSAB, 
precum şi schimb rile substan iale de situa ie comparativ cu perioadele precedente de inspec ie. 
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Au fost verificate datele prezentate în documentele justificative şi facturile aferente privind 
efectuarea controlului oficial în unit ile de industrie alimentar , aflate în teritoriul de 
competen  al municipiului Bucureşti. BEICA a venit în sprijinul cet enilor asigurând cu 
promptitudine actualizarea şi acurate ea informa iilor publicate pe site-ul DSVSA. A realizat în 
timp util leg tura între diversele compartimente ale institu iei, prin asigurarea accesului 
neîntrerupt al personalului la software-ul specific. Au fost furnizate solu ii eficiente pentru 
remedierea disfunc ionalit ilor pe serverele institu iei. A ac ionat convergent cu toate 
compartimentele institu iei în scopul asigur rii transparen ei informa ionale şi venind în sprijinul 
solicit rilor cet enilor care au accesat site-ul DSVSAB. În perioada s rb torilor de iarn  a luat 
m suri pentru distribuirea informa iilor necesare inform rii cet enilor şi a asigurat mentenan a 
şi func ionalitatea serverelor şi a site-ului DSVSAB. 

 În domeniul ap r rii s n t ii publice şi siguran ei alimentelor, au fost realizate 
urm toarele activit i şi ac iuni: 

Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a Alimentelor 
În cadrul Laboratorului de Chimie alimentar : au fost efectuate determin ri fizico-chimice în 

cadrul Programul strategic la 149 probe, fiind efectuate 149 analize şi contra cost - 566 probe, cu 997 
analize; nicio prob  nu a fost neconform . 

În cadrul Laboratorului Aditivi Alimentari, au fost analizate 430 probe, fiind depistate 2 probe 
neconforme, pentru care inspectorii sanitari veterinari au dispus m surile impuse. 

În cadrul Laboratorului Microbiologie Alimentar , dintr-un total de 1792 probe, 2941 
investiga ii, 8356 teste analizate conform Programului strategic, au fost depistate 4 probe de ap  
necorespunzatoare microbiologic, iar din 2371 probe contracost, 4240 investiga ii, 12936 teste, au fost 
depistate 4 probe de ap  necorespunzatoare microbiologic. 

În cadrul laboratorului Metale grele au fost analizate 598 probe, cu 945 analize, din care 
contracost 428 probe, nicio prob  nefiind neconform , potrivit Reg. 1881/2006, cu amendamentele 
ulterioare. 

În cadrul laboratorului Micotoxine au fost efectuate un numar total de 2290 analize. 
Au fost raportate ca neconforme şi transmise c tre RASFF, 6 probe care nu au respectat 

prevederile Reg. 1881/2006, cu amendamentele ulterioare. 
Personalul din cadrul laboratorului Alergeni a efectuat un numar total de 134 analize privind 

determinarea Alergenilor din alune de p dure şi arahide. 
Laboratorul Reziduuri de Pesticide din cadrul LSVSA Bucureşti este singurul laborator din ar  

care realizeaz  analiza reziduurilor de pesticide din fructe, legume şi cereale, pentru controlul 
importurilor, inclusiv conform Regulamentului 669/2009 EC. Laboratorul Reziduuri de Pesticide a 
efectuat analize în cadrul Programului Na ional de Supraveghere şi Control pentru toate jude ele, 
deoarece LSVSA Iaşi a pierdut acreditarea RENAR la începutul anului 2014. Astfel, num rul probelor 
analizate în anul 2015 conform raportului LIMS este de 2420, cu 3653 analize, din care 9 probe 
neconforme, cu dep şiri ale LMA. 

Specialistul din cadrul Laboratorului de Dioxin  a coordonat şi realizat împreuna cu 
responsabilul LNR Micotoxine toate etapele centraliz rii, ambal rii şi transmiterii probelor recoltate 
conform Notei de Serviciu ANSVSA nr. 5990, la LNR Austria, pentru determinarea gradului de 
contaminare cu dioxin  şi PCB-uri asem n toare dioxinei. 

Specialiştii din cadrul LSVSAB au fost membri în comisii tehnice de evaluare şi au participat la 
autorizarea  laboratoarelor uzinale conform Ordinului ANSVSA  nr. 114/2013. În baza Notei de 
serviciu ANSVSA nr. 5624/13.01.2015 având ca obiectiv planul cifric de control în domeniul 
laboratoarelor sanitare veterinare pe anul 2015, specialiştii LSVSAB au fost membri în comisii tehnice 
de evaluare a 20 laboratoare uzinale de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi Jude ului Ilfov.  

Serviciul Control Oficial Siguran a Alimentelor, prin personalul din cadrul aparatului propriu 
şi personalul contractual, a urm rit în baza Programelor de activitate, a notelor de serviciu şi a 
dispozi iilor A.N.S.V.S.A., modul cum sunt respectate normele sanitare veterinare în unit ile care 



484 
 

recep ioneaz , depoziteaz , produc, prelucreaz , transport  şi comercializeaz  produse de origine 
animal  şi nonanimal , efectuând un total de 14.255 controale. Controalele efectuate de inspectorii din 
cadrul serviciului sau în comisii mixte cu reprezentan ii altor compartimente sau institu ii, au vizat 
urm toarele tematici: verificarea asigur rii trasabilit ii în unit ile de industrie alimentar , verificarea 
modului în care unit ile îşi întocmesc şi respect  planurile de dezinfec ie, dezinsec ie şi deratizare, 
verificarea pie elor agroalimentare şi hale pentru desfacerea produselor de origine animal  şi 
nonanimal , verificarea unit ilor autorizate sanitar veterinar pentru schimburi de comer  
intracomunitar, monitorizarea produselor care fac obiectul schimburilor intracomunitare şi import, în 
baza notific rilor efectuate etc. 

Totodat  au fost recoltate 1808 probe produse de origine animal  şi nonanimal , examinate în 
cadrul Programului de supraveghere şi control în domeniul siguran ei alimentelor, precum şi urmare  
dispozi iilor A.N.S.V.S.A. 

Serviciul Catagrafie Înregistrare Evaluare TRACES 
Serviciul Catagrafie Înregistrare Evaluare TRACES, prin personalul din cadrul C.S.V.S.A., a 

efectuat 118 controale tematice, care au vizat verificarea respect rii condi iilor sanitare veterinare şi 
pentru siguran a alimentelor, verificarea asigur rii trasabilit ii etc.  

 Controlul şi sanc ionarea nerespect rii legisla iei sanitare veterinare şi pentru siguran a 
alimentelor, în toate domeniile de activitate specifice, pe teritoriul municipiului Bucureşti, în vederea 
ap r rii s n t ii animalelor, s n t ii publice şi siguran ei alimentelor. 

Biroul Antifraud : 
Au fost efectuate 679 controale, constatându-se abateri de la legisla ia sanitar  veterinar  şi 

pentru siguran a alimentelor, în toate domeniile de activitate, fiind aplicate 137 sanc iuni 
contraven ionale, în valoare de 549340 lei şi 47 Avertismente. Urmare deficien elor constatate, s-a 
dispus suspendarea activit ii la 11 unit i şi interzicerea activit ii la 6 unit i. 

A fost retras  de la comercializare şi dirijat  spre neutralizare cantitatea de 3.100 kg produse 
alimentare de origine animal , în valoare total  de 186.000 lei. 

Serviciul Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, TRACES 
Urmare neconformit ilor constatate, au fost aplicate 21 sanc iuni contraven ionale, în valoare de 

49.900 lei. Totodat  au fost emise 2 ordonan e de interzicere a activit ii şi 1 ordonan  de suspendare 
temporar  a activit ii. 

Biroul Control Oficial Siguran a Alimentelor 
Urmare neconformit ilor constatate, au fost aplicate 114 sanc iuni contraven ionale, în valoare 

de 348.120 lei şi 165 Avertismente. Totodat  au fost emise 5 ordonan e de interzicere a activit ii şi 26 
ordonan e de suspendare temporar  a activit ii. 

Serviciul Control Oficial S n tate Animal  
Urmare neconformit ilor constatate în unit i de tipul cabinete medicale veterinare, farmacii 

veterinare, puncte farmaceutice veterinare, depozite farmaceutice veterinare, pet-shop, fabrici de 
nutre uri combinate, unit i din domeniul subproduselor de origine animal  ce nu sunt destinate 
consumului uman etc. au fost aplicate 10 sanc iuni contraven ionale, în valoare total  de 14.900 lei şi 
28 Avertismente, fiind dispuse 48 termene în vederea remedierii deficien elor.  

 Autoriz ri/ înregistr ri sanitare veterinare  
Consilierii din cadrul SCIET au solu ionat în termenul legal toate cererile privind ob inerea 

înregistr rii sanitare veterinare şi pentru siguran a alimentelor, fiind înregistrate un num r total de 
1954 unit i, din care 1936 unit i de vânzare cu am nuntul şi 18 unit i pentru vânzare direct  de 
produse alimentare. La un num r de 173 unit i s-a dispus neacordarea înregistr rii sanitare veterinare. 
Totodat , în vederea înregistr rii pentru siguran a alimentelor au fost evaluate un num r de 272 unit i 
şi 309 mijloace auto. S-au emis 7 autoriza ii sanitar veterinare pentru pie e agroalimentare, 8 
autoriza ii sanitar veterinare pentru schimburi intracomunitare şi 671 autoriza ii pentru mijloace de 
transport produse de origine animal , fiind acordat  viz  anual  sanitar  veterinar  la un num r de 889 
mijloace de transport. 
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Au au fost efectuate 15 evalu ri pentru ob inerea autoriza iei/înregistr rii sanitare veterinare, din 
care: 7 unit i din domeniul hranei pentru animale de ferm  şi 8 mijloace de transport hran  animale 
de ferm . Au fost efectuate 40 evalu ri pentru ob inerea autoriza iei/înregistr rii sanitare veterinare, 
din care: 23 unit i au fost autorizate, iar 17 unit i au fost înregistrate. Au fost efectuate 168 evalu ri 
pentru ob inerea autoriza iei/înregistr rii sanitare veterinare, din care: 45 unit i au fost autorizate, iar 
123 unit i au fost înregistrate.  

 Solu ionarea notific rilor de alert  pentru produse alimentare şi furaje 
În cadrul S.R.A.A.F., consilierii Serviciului Control Oficial Siguran a Alimentelor au solu ionat 

42 alerte, din care: 14 notific ri de alert  şi 11 alerte informative  pentru produse de origine 
nonanimal , 7 notific ri de alert  şi 10 alerte informative  pentru produse de origine animal  (6 
notific ri informative au fost ini iate de Bucureşti); Biroul Control Oficial S n tate Animal  a 
monitorizat în cadrul S.R.A.A.F. o notificare informativ  european . 

În cadrul S.R.A.A.F., consilierii SCIET/CSVSA au monitorizat 4 notific ri de alert . 
Monitorizarea şi controlul opera iunilor de import-export, comer  intracomunitar, tranzit  
A fost efectuat control de identitate şi control fizic în punctele finale de import de pe raza 

municipiului Bucureşti, la 2607 transporturi de produse alimentare de origine nonanimal , urmare 
notific rilor transmise de c tre operatorii din domeniul alimentar care deruleaz  opera iuni de import 
produse alimentare de origine nonanimal  din ri ter e şi au fost prelevate 377 probe, din produsele 
alimentare de origine nonanimal  provenite din import, înainte de punerea în libera circula ie. 

Au fost realizate ac iuni de control privind activit ile de comer  intracomunitar/import cu 
animale vii, hran  pentru animale de companie, în baza notific rilor efectuate de c tre operatorii 
economici, controlul fizic al loturilor şi controlul documentelor înso itoare, la 203 unit i, fiind 
înregistrate 40 solicitari în sistemul Traces. 

Asigurarea asisten ei managementului în ceea ce priveşte verificarea eficacit ii sistemului 
de control oficial, aplicat la nivelul D.S.V.S.A. Bucureşti, asigurarea obiectiv  şi consilierea 
permanent  a conducerii pentru îmbun t irea sistemelor de conducere şi control intern, 
precum şi pentru activit ile desf şurate în cadrul structurilor institu iei, în vederea 
îmbun t irii performan ei acesteia 

Misiunile de audit realizate au fost în num r de cinci având urm toarele teme:  
1. Evaluarea activit ii de întocmire şi realizare a deconturilor medicilor veterinari de liber  

practic  pentru ac iunile sanitare veterinare.  
2. Evaluarea activit ii de întocmire şi realizare a deconturilor medicilor veterinari de liber  

practic  pentru ac iunile de identificare a animalelor. 
3. Evaluarea modului de fundamentare, realizare şi utilizare a veniturilor. 
4. Modul de organizarea şi desf şurare a activit ii personalului contractual, angajat al 

D.S.V.S.A. Bucureşti pentru efectuarea controlului oficial în unit ile de prelucrare, procesare, 
depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de orgine nonanimal , în 
conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 113/2008, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare. 

5. Evaluarea Sistemului de control intern managerial la nivelul D.S.V.S.A. Bucureşti. 
 Creşterea performan ei medicilor veterinari din cadrul D.S.V.S.A. Bucureşti 

În cursul anului 2015 specialiştii LSVSAB au organizat un num r de 44 instruiri externe cu 
personal din cadrul LSVSA jude ene şi la cererea diverşilor agen i economici.  

LNR Micotoxine Bucureşti a organizat în luna mai 2015 workshop-ul anual privind 
micotoxinele, la care au participat 17 analişti din Laboratoare Oficiale. În perioada imediat urmatoare 
a fost organizat şi testul de competen  (PT-10-DON-2015) „Determinarea Deoxinivalenolului din 
cereale”, pentru laboratoarele implicate în controlul oficial şi prima participare a laboratoarelor private 
la acest test. 

A stabilit contacte în vederea eventualelor subcontract ri pentru realizarea analizelor în alte LNR 
Europene, a realizat centralizarea şi evaluarea posibilit ii transmiterii probelor (Nota Serviciu 
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ANSVSA nr 5671); a participat la un test interlaboratoare organizat de EURL pentru citrinina, ceea ce 
a implicat dezvoltarea metodei prin LC-MS; 

S-a asigurat suport tehnic personalului LSVSA Bucureşti: rapoarte, gestionare probe, corec ie 
BA, set ri aplica ie local , bonuri de consum, ad ugare/revocare utilizatori, ad ugare drepturi 
utilizatori, instruire pentru persoanele nou angajate; s-a asigurat suport tehnic privind interpretarea 
Testelor de Competen  la Laboratoarele Aditivi şi Fizico-chimie; 

Au fost întocmite diagrame, grafice, precum şi partea statistic  pentru Testul de competen  
organizat de Laboratorul Metale Grele în 2015 (PT-MG-2015). 

LNR Metale grele din alimente de origine nonanimal  a organizat cu LSVSA implicate în 
controlul oficial, o instruire cu tema „ Determinarea contamin rii cu metale grele din produse 
alimentare de origine nonanimal  prin GFAAS: metode de analiz  şi validare, criterii de performan  
şi legisla ie specific ”. Instruirea s-a finalizatat cu un Chestionar de evaluare şi cu testul de 
competen  PT-MG-2015 “ Determinarea con inutului de  Pb, Cd şi Sn din suc de fructe”.  

Specialistul din cadrul laboratorului Dioxine a fost implicat prin Ordinul Preşedintelui ANSVSA 
nr. 26/18.03.2015, în grupul de lucru format din specialişti din cadrul IDSA, IISPV şi DSVSA 
Bucureşti, pentru validarea metodei de determinare a dioxinei şi PCB-urilor asem n toare dioxinei. 

Specialiştii din cadrul Laboratorului de Pesticide au participat în grupurile de lucru pentru 
reziduurile de pesticide, organizate de EFSA, au diseminat informa iile c tre autorit ile competente 
(ANSVSA, MS şi MADR) primite de la reprezentan ii EURL şi EFSA. De asemenea, au acordat 
suport tehnic privind implementarea metodelor de analiz  la solicitarea specialiştilor din teritoriu, au 
întocmit rapoartele trimestriale şi anuale privind situa ia probelor analizate în cadrul laboratorului, au 
participat la ac iunile ANSVSA în vederea analiz rii şi stabilirii planului na ional de control a 
reziduriilor de pesticide, au întocmit necesarul în vederea bunei desf şur ri a activit ii în cadrul 
laboratorului şi participarea în comisii de licita ii şi de recep ionare a produselor (reactivi, 
consumabile, standarde analitice, echipamente etc.), au implementat legisla ia UE, au raportat anual 
c tre EFSA, situa ia probelor  analizate, au participat la ac iunile organizate de DSVSA Bucureşti în 
diferite situa ii. 

De asemenea, specialiştii din laboratorul DSVSA Bucureşti au participat la teste de 
intercomparare (pe diferite domenii: microbiologie, fizico-chimic, aditivi, alergeni, micotoxine, metale 
grele, pesticide) organizate Laboratoare Europene de Referinta (EURL), Institute Na ionale de 
Referin  (IISPV), FAPAS etc., la toate schemele de intercomparare rezultatele ob inute fiind 
satisf c toare. 

Specialiştii din cadrul LSVSA Bucureşti au participat în anul 2015 la 22 evenimente (instruiri, 
workshop-uri, grupuri de lucru) organizate de diferite institu ii na ionale şi interna ionale: ANSVSA, 
Organismul de acreditare din Romania (RENAR), Institutul de Igien  şi S n tate Public  Veterinar  
(IISPV), FIATEST, Laboratoare Europene de Referin  (EURL),Autoritatea European  pentru 
Siguran a Alimentelor (EFSA), Comisia European  - Programul BTSF (Better Trainnig for Safer 
Food).  

În anul anul 2015, consilierii din cadrul Biroului Control Oficial San tate Animal , au participat 
la 5 instruiri organizate de A.N.S.V.S.A., având urmatoarele tematici: Linii directoare şi nout i 
legislative în domeniul farmaceutic veterinar şi nutri iei animale, Controlul circula iei produselor 
medicinale veterinare, utilizarea formularelor de prescrip ie medical ; Programul de supraveghere al 
tuberculozei în exploata iile de bovine din Romania; Prevederi legislative europene şi m surile de 
combatere, monitorizare şi supraveghere a febrei catarale ovine (bluetongue); Legislatie European  
privind restric iile deplas rilor de animale receptive la bluetongue; Programul Na ional de Control 
Salmoneloze Zoonotice. 

În anul 2015, un consilier din cadrul Biroului Antifraud , a participat la o instruire organizat  de 
A.N.S.V.S.A., cu tematica “Evaluarea riscului pentru bluetongue (boala limbii albastre sau febra 
cataral  malign )", la DSVSA Dambovi a.   
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În cursul anului 2015 consilierii din cadrul SCOSA au participat la 3 instruiri tehnice, conform 
Planului de instruire pentru anul 2015, instruiri efectuate cu personalul propriu, consilieri şi personal 
contractual care asigur  controlul oficial - medici veterinari şi ingineri, la 1 instruire organizat  de  
A.N.S.V.S.A., la 1 instruire organizat  de Colegiul Medicilor Veterinari, precum şi la o şedin  de 
instruire organizata de L.S.V.S.A.B. pentru examenul parazitologic Trichinella spp. 

De asemenea, în anul 2015 personalul din cadrul SCOSA a participat la 4 instruiri având 
urm toarele tematici: Work-shop cod proiect SMIS 40099 “Eficientizarea structurilor implicate în 
gestionarea situa iilor de criz  generate de consumul de alimente cu impact asupra s n t ii publice”, 
Work-shop cod proiect  SMIS 40024 “Îmbunatatirea coordon rii interinstitu ionale şi asigurarea 
coeren ei procesului decizional la nivel tehnic şi managerial în domeniul siguran ei alimentelor”, 
Work-shop cod proiect  SMIS 39978 „Îmbun t irea prin creşterea eficacit ii şi eficien ei sistemelor 
de control oficial în domeniul siguran ei alimentelor în Romania, la nivel jude ean şi la frontiera UE, 
pentru conformitatea acestora cu prevederile legisla iei na ionale şi europene şi îmbun t irea 
con inutului rapoartelor privind activit ile de control oficial desf şurate”, instruiri în cadrul ANSVSA 
– Proiect SMIS 39978 - Activitatea nr. 10. 

În cursul anului 2015 consilierii din cadrul S.C.I.E.T. au organizat un num r de 12 instruiri 
tehnice, conform Planului de instruire pentru anul 2015, instruiri efectuate cu personalul propriu, 
consilierii din cadrul CSVSA, BAF, SCOSA şi cu medicii veterinari - personal contractual. 

 Lucr ri de investi ii 
În anul 2015 au fost realizate investi ii, cu respectarea sumelor aprobate în BVC/2015 şi listele 

de investi ii, în total de 310 mii lei, astfel: achizi ie aparatur  de laborator – 102 mii lei, achizi ie 20 
calculatoare – 78 mii lei, copiator - 35 mii lei, sistem de supraveghere video - 27 mii lei, licen e -  35 
mii lei, soft pentru monitorizare sanc iuni contraven ionale 33 mii lei. 

Raportarea cheltuielilor în anul 2015  
În anul 2015 cheltuielile de func ionare ale D.S.V.S.A. Bucureşti au fost în sum  total  de 7.762 

mii lei, fa  de prevederile din buget în sum  total  de  8.765 mii lei, gradul de realizare fiind de 
88,55%. 

 

Nr. 
crt. 

Specifica ie 
Buget 
aprobat 
mii mii lei 

Executat  
anul 2015  
mii lei 

Grad de 
realizare 
% 

1 PROGRAMUL STRATEGIC 1066, total din care: 616,00 541,00 87,82 
1.1. Bunuri şi servicii, din care finan ate din:    
1.1.1. Bugetul de stat    
1.1.2. Venituri proprii 616,00 541,00 87,82 

2 
PROGRAMUL ERADICARE BOLI 456, total din 
care: 

8,00 5,00 62,50 

2.1. Bunuri şi servicii, din care finan ate din:       
2.1.1. Bugetul de stat       
2.1.2. Venituri proprii 8,00 5,00 62,50  

2.2. 
Proiecte cu finan are din fonduri externe 
nerambursabile, din care: 

   

2.2.1. Bugetul de stat    
2.2.2. Venituri proprii       
2.3. Alte cheltuieli (desp gubiri), din care:    
2.3.1. Bugetul de stat    
2.3.2. Venituri proprii       
3 PROGRAMUL SISTEM INFORMATIC 457, total       
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din care: 

3.1. Bunuri şi servicii, din care finan ate din:        
3.1.1. Bugetul de stat       
3.1.2. Venituri proprii        
6 PROGRAMUL INSTRUIRE 460, total din care: 64,00  51,00  79,69  
6.1. Bunuri şi servicii, din care finan ate din:        
6.1.1. Bugetul de stat       
6.1.2. Venituri proprii 64,00  51,00  79,69 
7 PROGRAME NA IONALE 461, total din care: 8.077,00 7.165,00 88,70 
7.1. Cheltuieli de personal, din care 5.480,00 5.158,00 94,12 
7.1.1. Bugetul de stat  2.842,00  
7.1.2. Venituri proprii  2316,00  
7.2. Bunuri şi servicii (gospod reşti), din care: 2.070,00 1.697,00 81,98 
7.2.1. Bugetul de stat    
7.2.2. Venituri proprii  1.697,00  

7.3. 
Alte transferuri - Programe PHARE şi alte programe 
cu finan are nerambursabil , din care:    

7.3.1. Bugetul de stat    
7.3.2. Venituri proprii       
7.4. Active nefinanciare - Cheltuieli de capital, din care: 527,00 310,00 58,82 
7.4.1. Bugetul de stat    
7.4.2. Venituri proprii 527,00 310,00 58.82 
 TOTAL PROGRAME, din care: 8.765,00 7.762,00 88,55 
 Bugetul de stat 3.469,00 2.842,00 81,92 
 Venituri proprii 5.296,00 4.920,00 92,90 
 
V. Nerealiz ri, cu men ionarea cauzelor: 
Serviciul Control Oficial Siguran a Alimentelor 
Nerealizarea num rului de probe planificat pentru produsele de origine  animal  şi  nonanimal , 

s-a datorat faptului c  în perioada planificat , unele unit i şi-au încetat activitatea, nefiind identificate 
produsele care au f cut obiectul prelev rii. 

Datorit  personalului insuficient din cadrul serviciului, cât şi num rului mare de unit i de pe 
raza Municipiului Bucureşti, num rul de inspec ii a fost realizat în propor ie de 97,2 %. 

Biroul Control Oficial S n tate Animal  
Nu s-au realizat în întregime ac iunile sanitare veterinare prev zute în Planul cifric pentru anul 

2015, datorit  neînregistr rii de mortalit i sau sacrific ri de urgen  în efectivele de bovine, caprine, 
efectuarea de c tre proprietari a unor ac iuni imunoprofilactice, din ini iativ  proprie, precum şi ca 
urmare a greut ilor întâmpinate la vaccinarea antirabic  datorit  obligativit ii proprietarilor de a 
suporta cheltuielile privind microciparea şi înregistrarea câinilor în RECS, anterior opera iunii de 
vaccinare, ceea ce presupune costuri rezultate din plata microcipului, carnetului de sanatate şi a 
manoperei de identificare. 

Activitatea sanitar  veterinar  de interes public na ional nu a mai fost concesionat , începand cu 
luna aprilie 2015, pe teritoriul C.S.V.A. nr. 4+4A, iar la nivelul C.S.V.A. nr. 1 (constituit  din 
sectoarele administrative nr. 1, 2 şi 3) şi C.S.V.A. nr. 5, în perioada 01-27.10.2015, activitatea 
strategic  nu a fost acoperit  de contracte prest ri servicii sanitare veterinare, precum şi lipsa 
medicului veterinar prestator la nivelul acestor circumscrip ii în intervalul 01- 22.07.2015. 

Nu s-a realizat în totalitate Planul de prelevare şi testare produse medicinale veterinare pe anul 
2015, întruc t 6 probe au fost redirec ionate la DSVSA Ilfov, iar 2 probe nu s-au g sit în depozitele 
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farmaceutice din municipiul Bucureşti; planul de inspec ii în unit ile din domeniul subproduselor de 
origine animal  ce nu sunt destinate consumului uman, nu a fost realizat în totalitate, întrucat o parte 
din obiectivele prinse în plan şi-au încetat activitatea. 

Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a Alimentelor 
Nesiguran a personalului contractual privind continuitatea activit ii (~60% din totalul 

personalului din cadrul LSVSA Bucureşti este angajat conform prevederilor O.G. nr. 42/ 2004); 
personal insuficient raportat la activitatea laboratorului; media de vârsta ridicat  pentru personalul 
asistent; demersuri greoaie pentru permanentizarea personalului; desf şurarea cu dificultate a 
achizi iilor cu valoare bugetar  mare (ceea ce implic  foarte multe adrese, note de fundamentare, 
reveniri la note, completari, etc.); lipsa contractelor de service si mentenanta ceea ce duce la uzura 
tehnica si morala a echipamentelor in special a celor pentru determinarea pesticidelor, deoarece 
acestea functioneaza 24h/24h, fiecare echipament ruland ~2000 probe/an. Datorita uzurii, interventiile 
service sunt dese si foarte costisitoare ceea ce duce la blocari repetate ale fluxului analitic. LNR 
pesticide este singurul laborator din tara implicat in controlul oficial al fructelor si legumelor. Probele 
provin din importuri, productie autohtona pentru fabricile de procesare sau autocontrol, laboratorul 
analizand 180 pesticide/proba. 

Compartimentul Audit Public Intern 
În anul 2015 activitatea de audit public intern s-a desf şurat cu un singur auditor, ceea ce nu 

asigur  separarea atribu iilor de executare a activit ilor de cele de verificare şi avizare a acestora, 
precum şi cuprinderii unui num r mai mare de activit i în misiuni de audit. 

VI. Propuneri pentru remedierea deficien elor 
În scopul prevenirii şi înl tur rii nerealiz rilor şi deficien elor în activitate, se propune pentru 

anul urm tor: încheierea contractelor de service şi mentenan  pentru echipamentele de laborator, în 
scopul evit rii discontinuit ilor ap rute în activitatea laboratoarelor; achizi ionarea la timp a tuturor 
materialelor de laborator şi a reactivilor necesari efectu rii analizelor; validarea metodelor în 
concordan  cu arondarea Programului de supraveghere pentru anul în curs şi acreditarea acestora în 
conformitate cu SR EN ISO CEI 17025/2005; suplimentarea num rului de posturi aferent personalului 
implicat în activitatea de laborator, atât pentru cadrele cu studii superioare, cât şi medii; 
permanentizarea personalului contractual; aprobarea particip rii la diferite instruiri (contracost) pentru 
a îmbun t i activitatea de laborator, atât pentru dezvoltarea sistemului calit ii, cât şi pentru 
dezvoltarea activit ii analitice; achizi ia de echipamente performante, întrucât echipamentele existente 
sunt uzate moral şi tehnic. 

Pentru o corect  separare a atribu iilor şi cuprinderea în audit a tuturor activit ilor, conform 
Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, este necesar  suplimentarea num rului de posturi de 
auditor intern, cu înc  un post.  

Se impune organizarea de cursuri de perfec ionare a preg tirii profesionale, în mod deosebit în 
domeniul financiar-contabilitate, domeniul finan elor publice - mediului macroeconomic, sistemelor 
de resurse şi cheltuieli publice, procesul bugetar, finan area deficitelor bugetare, atribuirea, finan area 
şi derularea contractelor publice. 
 
 

Prim ria Municipiului Bucureşti 
 Serviciile de s n tate ale Capitalei, coordonate de Administra ia Spitalelor şi Serviciilor 
Medicale Bucureşti, sunt acordate prin cele 19 spitale şi policlinicile aferente, dar şi prin re eaua 
şcolar  din cele 581 de cabinete şcolare. 
 Cele 19 spitale au în total 5.565 paturi. Au fost trata i peste 1.500.000 de pacien i, aproape 
jum tate din afara capitalei. 
 În 2015 au fost înregistrate 220.849 de extern ri. Durata medie de spitalizare (DMS) la 
nivelul spitalelor ASSMB a fost de 6,23 zile, respectiv 6,34 zile pe sec iile de acu i (finan ate pe DRG) 
i 11,45 pe sec iile de cronici (nefinan ate pe DRG). 
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 Num r total de zile de spitalizare continu  la nivelul spitalelor ASSMB a fost de 1.500.348 
zile, respectiv 1.235.879 zile pe sec iile de acu i (finan ate pe DRG) i 264.469 pe sec iile de cronici 
(nefinan ate pe DRG). 
 Chiar dac  spitalele ASSMB nu au statut de unit i sanitare de urgen , în medie peste 35% 
dintre intern ri sunt urgen e medicale. 
 Spitalele au primit în total în 2015 de la bugetul local pentru cheltuieli curente 40.609.000 lei 
şi pentru investi ii 22.434.000 lei. De asemenea, au mai primit 36.200.000 lei, subven ii de la 
Ministerul S n t ii. 
 Re eaua de medicin  şcolar  cuprinde 581 de cabinete atât pentru şcolari, cât şi pentru studen i, 
dintre care 438 de cabinete medicale de medicin  general  şi 143 de medicin  stomatologic . 
 În 2015 au fost achizi ionate 20 de unituri dentare pentru dotarea cabinetelor stomatologice. 
 De asemenea au fost cump rate, medicamente, material sanitare, dezinfectan i şi m su e pentru 
instrumentar. 
 Prin re eaua de medicin  colar  este realizat i triajul epidemiologic al copiilor i al elevilor la 
început de an şcolar şi de semestru. 
 Triajul realizat de medicii şi asisten ii din re eaua şcolar  indic  faptul c  majoritatea 
suferin elor în rândul şcolarilor vizeaz  boli ale coloanei vertebrale, obezitatea, afec iuni 
oftalmologice şi carii dentare. De aceea, Municipalitatea, prin ASSMB,  a dezvoltat un program 
pentru monitorizatrera scoliozei, a obezit ii, a suferin elor dentare i oftalmologice i a altor boli 
cronice.  
 Tot prin spitalele ASSMB sunt asigurate interven iile de prim ajutor, dar şi spitalizarea 
oamenilor str zii în perioadele caniculare din timpul verii sau cu temperaturi extrem de sc zute, iarna. 
 Zeci de pacien i cu probleme medicale severe au fost îngriji i, în 2015, de echipele medico-
sanitare din spitalele ASSMB în perioadele cu temperaturi extreme. 
 În perioadele caniculare, ASSMB organizeaz  corturi medicalizate, unde sunt distribui i zeci 
de mii de litri de ap . 
 De asemenea, ASSMB asigur  asisten a medical  în Centrul medical din Pasajul de la 
Universitate, dar i pe Stadionul ”Arena Na ional ” Bucure ti, în cele zece cabinete medicale 
existente. 
 În puncte de prim ajutor au primit îngrijiri medicale, în 2015, peste 10.000 de persoane. 
● Construc ia de noi spitale 
— prin Administra ia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 
 În 2015 a continuat construirea celor dou  spitale ”Foişor” şi ”Gomoiu”. 
● Consolidarea unor policlinici din municipiul Bucureşti 
 — prin Direc ia Investi ii 
 Consolidarea policlinicilor: Titan, Iancului, Vitan, 11 Iunie, Medica, Pantelimon, Floreasca, 
Str. Drumea R dulescu, Globului, Doroban i. 
 Obiectivul urm rit const  în expertizarea structurii cl dirilor aflate în proprietatea 
municipalit ii, în vederea consolid rii acestora. 
 În aceste cl diri func ioneaz  cabinete medicale care au contracte de concesiune cu municipiul 
Bucureşti. Medicii titulari ai cabinetelor au formulat solicit ri pentru expertizarea structurii cl dirilor 
în vederea consolid rii acestora. 
 Au fost întreprinse m suri pentru ob inerea unor informa ii privind actele de proprietate şi de 
construire ale cl dirilor, clarificarea situa iei juridice, etc. 
 Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 2015 
pentru realizarea obiectivului "Dotarea cu echipamente performante a unor domenii precum 
oncologie, radioterapie etc." cuprins în programul de guvernare. 

 Spitalul Clinic ”Sfânta Maria” 
 Finan are investi ii: 7.271.000 lei 
 Spitalul a primit în 2015 un angiograf complex pentru organe periferice şi alte dot ri.  
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 La Centrul de Cercetare Chirurgie II din cadrul Spitalului Clinic “Sf. Maria”, în 2015 au fost 
completate dot rile pentru extinderea interven iilor la transplant pancreatic şi de pl mân. 

 Spitalul de Nefrologie „Dr. Carol Davila” 
 Finan are investi ii: 98.000 lei. 
 Spitalul a beneficiat în 2015 de echipamente medicale noi în valoare de 98.000 lei. 

 Spitalul Clinic ”Dr. I.Cantacuzino” 
 Finan are investi ii 250.000 lei.  
 Au fost achizi ionate echipamente medicale pentru sala de orepatii.  

 Spitalul de Ortopedie – Traumatologie i TBC osteoarticular ”Foişor” 
 Subven ii pentru finan are investi ii: 5.359.000 lei 
 A fost achizi ionat un dispozitiv cu ultrasunete pentru extragere proteze şi un sistem electronic 
pentru tratamentul pl gilor prin istilare sau terapie cu vacuum şi tum artrosopic. 

 Spitalul Clinic ”Colentina” 
 Subven ii pentru finan are investi ii: 3.497.000 lei. 
 ASSMB a cump rat pentru spitalul Colentina 48 de echipamente medicale pentru 
laboratoarele de explor ri  func ionale, saloane, sala de opera ie şi dializ . 

 Spitalul Clinic ”Col ea” 
 Subven ii pentru finan are investi ii: 2.190.000 lei. 
 Au fost achizi ionate echipamente medicale pentru laboratorul de explor ri func ionale. 

 Spitalul de Boli Infec ioase i tropicale “Dr. Victor Babe ” - Unitatea de elit , unica din 
Romania pentru boli tropicale. 

 Finan are investi ii 2.473.000 lei 
 Au fost cump rate 19 echipamente pentru laboratoarele de explor ri func ionale, buc t rie, 
sistem de barier , sistem video, dar şi analizor pentru laborator. 

 Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia” 
 Finan are investi ii : 292.000 lei 
 Au fost luate echipamente pentru laboratorul de explor ri func ionale şi sisteme de 
supraveghere video. 

 Spitalul Clinic de Obstetric  - Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" 
 Finan are investi ii: 718.000 lei. 
 Au fost achizi ionate 27 de echipamente medicale pentru dotare cabinete de explor ri 
func ionale, şi sp l toria. 
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Generalit i  
 

Programul de guvernare pentru tineret şi sport trebuie s  urm reasc  integrarea tinerilor pe 
pia a muncii, printr-un program de asisten  special  a acestora, de c tre institu iile guvernamentale de 
profil, de la absolvire şi pân  la încadrarea în munc ; asigurarea condi iilor pentru formarea continu , 
pentru men inerea nivelului de cunoştin e şi competen e la un nivel competitiv pe pia a muncii; 
asigurarea condi iilor pentru o via  intelectual , cultural  şi sportiv  corespunz toare, prin 
dezvoltarea şi modernizarea re elei institu iilor culturale, artistice şi sportive din mediul urban şi rural; 
asigurarea condi iilor de trai decente, prin acces la o locuin  în sistem ANL, în cazul în care tân rul 
nu de ine în familie alte propriet i; introducerea de facilit i fiscale pentru tineri care îşi întemeiaz  o 
familie. 
Institu ia cu atribu ii în domeniul sportului este Direc ia pentru Sport şi Tineret a Municipiului 
Bucureşti 
 
Cadrul legislativ 
 

Direc ia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti (DSTMB) este un serviciu public 
deconcentrat al Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS) cu personalitate juridic .  Institu ia 
func ioneaz  în baza H.G. nr.776/28.07.2010 privind organizarea şi func ionarea direc iilor jude ene 
pentru sport şi tineret, respectiv a Direc iei pentru Sport şi Tineret a Muncipiului Bucureşti şi H.G. 
nr.11/19.01.2013 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Tineretului şi Sportului. 

OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI INDICATORII DE PERFORMAN  CE CARACTERIZEAZ  
DOMENIUL DE ACTIVITATE AL INSTITU IEI 

Direc ia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti asigur  implementarea pe teritoriul 
Capitalei a strategiei generale guvernamentale în domeniu. Institu ia colaboreaz  cu autorit ile 
adminstra iei publice locale pentru organizarea şi promovarea activit ilor din domeniu.  
Regulamentele aprobate de MTS stabilesc organizarea, func ionarea şi atribu iile DSTMB. Totodat , 
MTS elaboreaz  şi acte normative specifice domeniului de activitate al institu iei. DSTMB îşi asigur  
sursele pentru finan area activit ilor pentru tineret şi sport de interes local din aloca ia bugetar  
anual  stabilit  de administra ia public  central  şi local , dar şi din venituri extrabugetare.  În 
condi iile lipsei unui patrimoniu sportiv ce poate aduce venituri, cel mai important aport la veniturile 
proprii ob inute de DSTMB îl reprezint  cota de 30% aplicat  impozitului de 2% pe spectacolele 
sportive desf şurate pe teritoriul municipiului Bucureşti.  Luând în considerare aria de competen  a 
institu iei, viziunea creeaz  o imagine ampl  a aspira iei pentru viitor pe care încearc  s  o ating  
DSTMB. Viziunea acoper  toate aspectele ce in de politicile publice de care r spunde institu ia, 
inând cont de impactul pe termen mediu şi lung pe care îl genereaz  activitatea acesteia.  La nivelul 

DSTMB, cultura organiza ional  exprim  în mod special personalitatea institu iei, ceea ce o distinge 
de alte servicii deconcentrate, pentru c  lucr m cu tân ra genera ie. Valorile cultivate în cadrul 
DSTMB sunt asumate de c tre to i salaria ii şi sunt utile pentru: realizarea modului de comunicare 
intern  din cadrul institu iei; crearea imaginii publice a institu iei; sprijinirea mecanismului de 
evaluare a performan elor personale şi profesionale. 

Cap.XXIII.   TINERET ŞI SPORT 
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În afar  de valorile personale, caracteristice fiec rui individ, modul în care sunt definite 
valorile comune este determinat şi de tr s turile culturii na ionale şi ale celei profesionale. 
Subcultura managerial , la rândul s u, are un rol important în imprimarea valorilor comune ale 
institu iei. Principalele valori comune pentru DSTMB sunt: onestitate şi utilitate, professionalism 
excelen  şi dezvoltare, transparen  şi cooperare 

Evaluarea capacit ii DSTMB de a-şi atinge viziunea şi obiectivele propuse precum şi de a 
realiza sarcinile prev zute de reglement rile legale în vigoare şi în conformitate cu politicile publice 
promovate prin strategia guvernamental  presupune o analiz  a resurselor disponibile şi a coeren ei 
func ional/structurale a institu iei. 

În mod similar, factorii ce in de mediul extern pot influen a direct capacitatea institu iei de a-
şi atinge scopurile, analiza impactului pe care aceştia îl au descriind principalele probleme cu care se 
confrunt  institu ia în prezent, posibil şi în viitor.  

În tabelul de mai jos este înf işat  o analiz  SWOT pentru DSTMB: 

 
Dac  managementul orientat c tre îndeplinirea unor obiective organiza ionale şi individuale 

riguros stabilite reprezint  cel mai complex şi frecvent sistem utilizat pentru mediul privat, în mod 
similar, modelul de management prin rezultate utilizat în sectorul public imprim  o mai adecvat  
considera ie asupra eficien ei şi eficacit ii serviciilor publice. 

Puncte tari Puncte slabe 
Management participativ, motivant; 
Existen a unor fişe de post detaliate care 
corespund viziunii, misiunii şi sarcinilor 
specifice fiec rui compartiment; 
Cadru propice dezvolt rii poten ialului 
uman; 
Existen a unui personal de specialitate cu 
experien  profesional  în domeniu; 
Cunoşterea structurilor sportive şi buna 
rela ionare cu acestea; 
Lipsa constrângerilor de timp, precum şi ale 
resurselor (umane, materiale, 
informa ionale); 

Lipsa unui sediu propriu al institu iei; 
Lipsa unei baze sportive; 
Imposibilitatea de a atrage venituri proprii 
substan iale pentru sus inerea activit ii la 
nivelul municipiului Bucureşti; 
 
 
 
 
 
 

Oportunit i Amenin ri 
Interes în creştere pentru practicarea 
sportului recreativ; 
Sus inere şi interes pentru activit ile 
sportive din partea organelor administra iei 
publice centrale şi locale; 
Tradi ie, palmares şi rezultate sportive 
remarcabile ob inute în decursul timpului; 
Poten ial uman şi num r de sportivi 
legitima i ridicat; 
Legisla ie ce ofer  posibilitatea ob inerii de 
venituri proprii; 
Stimularea activit ii prin premieri speciale 
acordate de c tre MTS conform HG 
1447/2007 

Subdimensionarea resurselor umane 
comparativ cu misiunea institu iei şi 
necesitatea atingerii obiectivelor 
organiza ionale; 
Diminuarea importan ei orelor de educa ie 
fizic  si sport în şcoal ; 
Aloc ri bugetare insuficiente pentru 
satisfacerea solicit rilor ale structurilor 
sportive  din teritoriu; 
Slaba colaborare între ministerele de resort 
cu inciden  în domeniu 
Ineficien  în aplicarea  prevederilor legii 
sponsoriz rii; 
Suspendarea acord rii unor stimulente 
func ionarilor publici;  
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Obiectivele fundamentale ale DSTMB pentru activitatea sportiv  sunt incluse în cadrul 
strategiei guvernamentale în domeniul educa iei fizice şi sportului şi se axeaz  pe sprijinirea a trei 
mari programe:  
P1 – promovarea sportului de performan   
P2 – sportul pentru to i   
P3 – între inerea, func ionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive. 
Întrucât, spre deosebire de majoritatea direc iilor jude ene pentru tineret şi sport, DSTMB nu are 
patrimoniu, misiunea institu iei se axeaz  în principal pe sprijinirea programelor P1 şi P2. Alocarea 
bugetar  din partea ordonatorului principal de credite se face pe cele dou  programe P1 şi P2 pentru 
sus inerea calendarului propriu al DSTMB (corelat cu cel al federa iilor sportive de specialitate).   

Având în vedere perioadele relativ reduse ale vârfului de form  în vederea ob inerii 
performan ei sportive, se urm reşte ca maximizarea efectelor programului guvernamental P1 s  se 
fac  sim it  în acest an olimpic. Tabelul urm tor reflect  modul de identificare a obiectivelor 
specifice, derivate pe baza obiectivului fundamental privind promovarea sportului de performan , 
pornind de la punctele forte ale institu iei referitoare la cunoaşterea structurilor sportive şi reuşitele 
privind colaborarea reciproc , cât şi la experien a în domeniu a unor membri ai compartimentului de 
sport: 
 

 
Obiectivele strategice au fost limitate la num rul strict necesar care s  corespund  unei 

construc ii func ionale: stimul/cauz , mediu/cadru institu ional, principii/reguli de func ionare, 
resurse/input şi rezultate/output: 
Stimularea practic rii sportului în municipiul Bucureşti – refacerea interesului şi a emula iei 
sportive; 
Asigurarea resurselor necesare desf şur rii optime a activit ilor sportive şi transform rii sportului 
într-un mecanism func ional; 
Îmbun t irea rezultatelor sportive. 

Obiective generale asumate pe anul 2015 
sprijinul tinerilor s  se încadreze pe pia a muncii în conformitate cu specializ rile ob inute în 
domeniul de activitate pentru care s-au preg tit, pentru a stopa exodul for ei de munc  tinere; 
realizarea unui sistem de securitate social  activ pentru tineri; 
implicarea şi cointeresarea autorit ilor publice locale în crearea, modernizarea şi dezvoltarea bazei 
materiale, precum şi a structurilor sportive pe plan local privind sportul pentru to i; 
dezvoltarea sportului de mas  şI a infrastructurii; 
în conformitate cu Legea educa iei fizice şi sportului nr.69/2000 cu complet rile şi modific rile 
ulterioare şi a HG 884/2001, efectuarea demersurilor necesare privind întocmirea unei baze de date 
reale a activit ii sportive efectuate de structurile sportive şi/sau unit ile de înv mânt, în 
colaborare cu ISMB la nivelul municipiului Bucureşti; 

Etapa Activit i ini iate de DSTMB
Conştientizarea oportunit ilor *eviden a disciplinelor sportive cu poten ial de înalt  

performan  
*eviden a structurilor sportive care au sec ii la 
ramurile sportive vizate şi particip  la competi iile 
na ionale şi interna ionale 
*poten ialul DSTMB de îndrumare metodologic  cu 
prioritate c tre structurile sportive vizate 

Stabilirea obiectivelor *ac iuni de selec ie pe ramurile sportive  
*verific ri ale loturilor reprezentative prin schimburi 
de experien  interjude ene şi interna ionale 
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cresterea rolului educa iei fizice şi a sportului în şcoli; 
valorificarea economic  a activit ilor sportive şi creşterea rolului managementului sportiv; 
dezvoltarea resurselor umane din domeniul sportului şi sprijinirea sportului de performan ; 
dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineret, conform legisla iei în 
domeniu, prin crearea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru tineret – Programul 
de centre de tineret – P1. 
realizarea m surilor de sus inere în domeniul tineretului, prin dezvoltarea şi diversificarea de ac iuni 
de tineret – Programul de sus inere al ac iunilor de şi pentru tineret – P2. 
derularea prioritar  a strategiilor în domeniul tineretului şi a politicilor publice de tineret, aferente 
Concursurilor locale de proiecte de tineret, conform Programului de Guvernare, precum şi sprijinirea 
cu prioritate a programelor şi ini iativelor menite s  faciliteze asumarea unui rol în via a public  a 
tineretului din municipiul Bucureşti.  
 

Promovarea şi sus inerea activit ilor sportive  
În conformitate cu noile cerin e ale Uniunii Europene cu privire la modalit ile de comunicare 

a institu iilor publice, Direc ia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti are pagin  pe site-ul 
de socializare www.facebook.com pentru a fi informa i în timp real şi men ine platforma website-ul 
institu iei în aşa fel încât popula ia s  aib  acces la cât mai multe informa ii, atât în ceea ce priveşte 
activitatea direc iei, cât şi cu privire la transparen a decizional  şi nu numai.  

În cadrul descrierii generale a DSTMB se reg sesc informa ii cu privire la conducerea 
institu iei, o prezentare a atribu iilor şi structurii acesteia în baza c reia func ioneaz , programul de 
guvernare, strategia teritorial  pentru sport şi tineret şi nu în ultimul rând, agenda de participare la 
comisiile şi comitetele de importan  local  cum ar fi: Colegiul Prefectural, Comitetul Municipiului 
Bucureşti pentru Situa ii de Urgen , Comisia de ac iune împotriva violen ei în sport, Comisia de 
dialog social. 

În ceea ce priveşte INFORMAREA PUBLIC , am considerat necesar s  aducem la cunoştin  
bucureştenilor şi nu numai, conform Legii 544, informa iile ce pot fi f cute publice şi termenele de 
solu ionare a cererilor venite din afara institu iei, legisla ia general  cu privire la activit ile şi 
ac iunile sportive şi de tineret şi nu în ultimul rând formulare tipizate ale institu iei privind: cereri, 
cereri pentru carnete de instructori sportivi, înfiin are asocia ii sportiv f r  personalitate juridic  şi 
cereri pentru sus inerea organiz rii ac iunilor sportive. 

SPORT - ANALIZA REALIZ RII OBIECTIVELOR ŞI INDICATORILOR DIN 
”PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMAN ” (P1) 
 
Num r de activit i sportive din calendarul DSTMB: 
REALIZAT: 55 
PROPUS: 55 
Coeficient de realizare: 100 % 
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În conformitate cu legisla ia în vigoare Direc ia pentru Sport şi Tineret a Municipiului 

Bucureşti este finan at  de la bugetul de stat şi din venituri extra bugetare. 
În anul 2015 pentru programul ”Promovarea Sportului de Performan ” (P1), suma alocat  din 
subven ii de la bugetul de stat a fost de 129.116 lei i au fost planificate pân  în luna decembrie 2015 
un num r de 55 competi ii sportive care au fost realizate.  

Organizarea integral  pentru o competi ie presupune asigurarea urm toarelor aspecte: 
loca ia de desf şurare a competi iei (chirie sal , paz , amenajarea s lii de concurs), premii (diplome, 
cupe, medalii şi materiale sportive), barem arbitraj, asisten  medical . 

S-au distins în cadrul programului ”Promovarea Sportului de Performan ”, urm toarele 
ac iuni sportive: Campionat Municipal – Badminton; Campionatele Municipale de Atletism; 
Campionat Municipal – tenis de mas  copii, juniori i seniori;Cupa Municipiului Bucure ti – 
snooker;Campionatul Sport Arena 3x3 - baschet;Cupa Municipiului Bucure ti – box;Summer Cup 
Sport Team – baschet;Cupa Davidans - dans sportiv;Cupa Bucure ti - taekwondo;Sport Arena – 
baschet 3X3;Cupa Sincron - arte mar iale;Campionatul Na ional – karting; Campionat municipal – 
polo fete i b ie i; Cupa Dracula / Cupa Spike/ - baschet;Top 8 – badminton;Cupa Mos Craciun – 
rugby;Cupa Olimpia - gimnastica ritmic ;CampionatulMondial - snooker U21; Bucharest Cristmas 
Cup – fotbal; Cupa Mun Bucuresti - s rituri în apa; Festivalul Judo-lui Românesc; 
 
 
IMPLICAREA FEDERA IILOR SPORTIVE NA IONALE I ASOCIA IILOR MUNICIPALE PE 
RAMUR  DE SPORT ÎN DERULAREA COMPETI IILOR SPORTIVE 
În anul 2015 DSTMB a colaborat cu federa iile sportive na ionale i asocia iile municipale pe ramuri 
de sport în organizarea campionatelor municipale şi ale unor competi ii de nivel na ional şi 
interna ional, dup  cum urmeaz :Campionate municipale: 43 ac iuni;Competi ii de nivel na ional - 4 
ac iuni:Competi ii de nivel interna ional - 8 ac iuni, Cele 27 de asocia ii municipale pe ramur  de 
sport existente la nivelul municipiului Bucureşti aucontribuit la organizarea competi iilor atât din 
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calendarul propriu al acestora, cât şi al competi iilor organizate de c tre DSTMB,Asocia ia 
Municipal  de ATLETISM, Asocia ia Municipal  de ARTE MAR IALE, Asocia ia Municipal  de 
BADMINTON,Asocia ia Municipal  de BASCHET,Asocia ia Municipal  de BOX, Asocia ia 
Municipal  de CICLISM,Asocia ia Municipal  de DANS SPORTIV,Asocia ia Municipal  de FOTBAL 
,Asocia iaMunicipal  de GIMNASTIC ,Asocia ia Municipal  de HANDBAL,Asocia ia Municipal  de 
HOCHEI PE GHEA ,Asocia ia Municipal  de JUDO,Asocia ia Municipal  de KAIAC-CANOE, 
Asocia ia Municipal  de KARATE TRADI IONAL,Asocia ia Municipal  de NATA IE,Asocia ia 
Municipal  de ORIENTARE,Asocia ia Municipal  de PATINAJ, Asocia ia Municipal  de POLO, 
Asocia ia Municipal  de RUGBY, Asocia ia Municipal  de SCHI-BIATLON, Asocia ia Municipal  de 
SPORTUL PENTRU TO I, Asocia ia Municipal  a SPORTULUI PENTRU PERSOANE CU 
HANDICAP, Asocia ia Municipal  de ŞAH, Asocia ia Municipal  de TABLE/BACKGAMMON, 
Asocia ia Municipal  de TENIS, Asocia ia Municipal  de TENIS DE MAS  , Asocia ia Municipal  de 
VOLEI 

ANALIZA REALIZ RII OBIECTIVELOR ŞI INDICATORILOR DIN PROGRAMUL 
”SPORTUL PENTRU TO I” (P2) 
Num r de competi ii din calendarul municipal: 
PROPUS: 10 
REALIZAT: 9 
Coeficient de realizare 90 % 
 

 
În anul 2015 pentru programul ”Sportul pentru to i” (P2), suma alocat  din subven ii de la bugetul 
de stat a fost de 18.730 lei i au fost planificate pân  în luna decembrie 2015 un num r de 10 
competi ii sportive realizându-se 9 ac iuni sportive.  
 
 

PROTOCOALE ŞI CONVEN II DE PARTENERIAT 
În decursul anului 2015, Direc ia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti a încheiat 

un num r de 64 de protocoale şi acorduri de parteneriat cu structuri sportive. Dintre acestea putem 
enumera: 
   Cluburile Copiilor Sector 1,3 la: gimnastic , handbal, rugby, fotbal, tenis de mas , şah, volei, 
nata ie Federa iile sportive na ionale Baschet, Snooker, Sambo. Asocia ia Municipal  de ATLETISM, 

0

2

4

6

8

10

12

14

propus realizat

sportul pentru toţi



498 
 

Asocia ia Municipal  de BADMINTON, Asocia ia Municipal  de BASCHET,Asocia ia Municipal  de 
BOX, Asocia ia Municipal  de DANS SPORTIV, Asocia ia Municipal  de FOTBAL ,Asocia ia 
Municipal  de GIMNASTIC , Asocia ia Municipal  de HANDBAL, Asocia ia Municipal  de JUDO, 
Asocia ia Municipal  de KAIAC-CANOE, Asocia ia Municipal  de NATA IE, Asocia ia Municipal  
de POLO,Asocia ia Municipal  de SCHI-BIATLON, Asocia ia Municipal  de TENIS DE 
MAS ,Asocia ia Municipal  de VOLEI, 
 

SITUA IA SPORTULUI ŞCOLAR DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
Olimpiada Na ional  a Sportului Şcolar s-a disputat în trei etape, pe şcoal , pe sector i pe 
municipiu, DSTMB oferind sprijin în desf urarea etapelor municipale la urm toarele discipline 
sportive: baschet, handbal, tenis de mas , volei la liceu, fete şi baie i.  
 

SITUA IA CONSTITUIRII ASOCIA IILOR SPORTIVE F R  PERSONALITATE JURIDIC  
TOTAL ASOCIA II: 394 
Din care nou înfiin ate în  anul 2015: 22 –  10 şcolare,12 private 
 

ANALIZ  COMPARATIV  A ASOCIA IILOR SPORTIVE F R  PERSONALITATE 
JURIDIC  ÎNFIIN ATE ÎN PERIOADA 2011 – 2015  
 

 
APRECIEREA ŞI EVALUAREA PERSONALULUI CU ATRIBU II ÎN DOMENIU  
Având în vedere volumul mare de activit i sportive din cadrul DSTMB, num rul mare de 

Federa ii Sportive Na ionale (74), num rul structurilor sportive existente în municipiul Bucureşti, 
precum şi alte atribu ii conform fişelor postului (situa ii, statistici, raport ri) ale angaja ilor din 
compartimentul sport, aceştia fiind în num r redus de 5 consilieri, activitatea de coordonare, 
îndrumare şi control s-a realizat în condi ii satisf c toare.  

Totodat , trebuie men ionat faptul c  activitatea competi ional  la nivelul municipiului 
Bucureşti se desf şoar  în weekend (vineri, sâmb t  şi duminic ), ceea ce însemn  c  angaja ii 
compartimentului sport au activitate 7 zile din 7 pe perioada unui an calendaristic de 365 zile. 

EDUCA IA FIZIC  ŞI SPORTUL - BENEFICII 
Educa ia fizic  şi sportul asigur  s n tate şi un nivel energetic ridicat, prin urmare este 

cercetat şi dovedit faptul c  sportul nu te ajut  numai la îmbun t irea formei fizice, ci şi la inducerea 
unei st ri fizice şi emo ionale pozitive. 
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Pentru a promova cât mai eficient o cultur  a s n t ii şi a mişc rii fizice trebuie s  se implice 
întreaga societate: p rin i, şcoal , pedagogi, antrenori, profesori, mass-media, etc. Educa ia prin 
sport este un deziderat indispensabil al educa iei pentru s n tate, care presupune promovarea 
sportului ca model social de toleran , ca stil de via , ca un concept moral, eliminarea manifest rilor 
de violen  şi rasism, atragerea copiilor care provin din diverse categorii sociale cu grad mare de 
risc şi asigurarea reintegr rii lor sociale, formarea unor mentalit i, atitudini pozitive şi active fa  
de via , îmbun t irea s n t ii prin intermediul activit ilor fizice şi sportului. 

Ca instrument de sprijinire a activit ilor fizice şi sportive menite s  îmbun t easc  
s n tatea, mişcarea sportiv  exercit  o influen  mai important  decât orice alt  mişcare social . 
Educa ia fizic  şi sportul reprezint  o activitate atractiv  pentru oameni şi beneficiaz  de o imagine 
pozitiv , cu toate acestea poten ialul recunoscut al mişc rii sportive de sprijinire a activit ilor fizice 
menite s  îmbun t easc  s n tatea, adesea nu este folosit pe deplin şi trebuie s  fie dezvoltat. 

Sportul şi exerci iile fizice au o contribu ie important  la coeziunea economic  şi psiho-
social , precum şi la formarea unor societ i mai bine integrate. Toat  popula ia, în special tinerii, ar 
trebui s  aib  acces la sport, în acest sens este necesar  abordarea nevoilor specifice şi a situa iei 
grupurilor insuficient de bine reprezentate, iar rolul special pe care sportul şi exerci iul fizic îl pot 
avea pentru tineri, persoane cu handicap şi pentru cei ce apar in unor categorii defavorizate, trebuie 
s  fie luate în considerare. 

Sportul este un fenomen social şi economic în continu  dezvoltare, el genereaz  valori 
importante precum spiritul de echip , solidaritatea, toleran a şi fair-play-ul, contribuind la 
dezvoltarea şi împlinirea social . 

DSTMB are ca obiectiv principal sus inerea si promovarea ac iunilor şi activit ilor sportive 
din raza municipiului Bucureşti şi o mai bun  informare a cet eanului cu privire la tot ce are 
leg tur  cu acest domeniu.  
 
 

TINERET - OBIECTIVELE DIREC IEI PENTRU SPORT ŞI TINERET REALIZATE ÎN ANUL 
2015 
Realizarea pân  în prezent a calendarului de ac iuni propuse, precum i promovarea activit ii de 
tineret. 

Desf urarea programului de întâlniri periodice cu ONG-urile din municipiul Bucure ti i/sau 
cu reprezentan ii acestora: Asocia ia Phatos, Centru de Excelen  Academia, Asocia ia Ecologic  
Arcul Carpatin, Uniunea Studen ilor din România, Forumul Tinerilor din România, Asocia ia 
Studen ilor i Elevi Basarabeni, Asocia ia Tinerilor Bucure ti, Asocia ia Tinerilor din România, 
Uniunea Na ional  a Studen ilor din România, Liga studen ilor 

Sus inerea parteneriatelor institu ionale pentru desf urarea activit ii de turism pentru copii i 
tineri (tabere), cu parteneri sociali precum Prim ria Municipiului Bucure ti, prim riile de sector, 
Direc iile de Asisten  Social . 

Colaborarea cu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolu ionarilor în vederea realiz rii 
programului de tabere pentru copiii revolu ionarilor; 

Colaborarea cu prim riile de sector, în vederea realiz rii programului de tabere sociale i a 
programului de tabere pentru persoane cu dizabilit i; 

Semnarea contractelor de parteneriat cu asocia iile i organiza iile neguvernamentale implicate 
în activit ile de tineret, conform calendarului de  activit i aprobat de MTS i anume: 
Asocia ia Phatos, Centru de Excelen  Academia, Asocia ia Ecologic  Arcul Carpatin, Uniunea 
Studen ilor din România, Asocia ia Clubul Sportiv Sport Promotion, Forumul Tinerilor din România, 
Asocia ia Studen ilor i Elevi Basarabeni, Asocia ia Tinerilor Bucure ti, Asocia ia Tinerilor din 
România, Uniunea Na ional  a Studen ilor, Liga studen ilor 
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BUGETUL ACTIVIT II DE TINERET 2015 
Program P1 şi P2 
 

 
 
 

PROGRAMUL DE SUS INERE AL AC IUNILOR DIN CADRUL CENTRELOR  DE 
TINERET (P1) 

Implic  crearea infrastructurii specific  serviciilor şi programelor pentru tineret. 
Tipuri de ac iuni şi proiecte eligibile pentru programul P1: târguri, expozi ii, activit i 

culturale, b nci de date, pagini web, cursuri, concursuri, seminarii, mese rotunde, schimburi de 
experien , multiplic ri, inscrip ion ri, vizite de lucru, etc. 

Centrul de tineret - este un proiect în cadrul Programului de centre de tineret al MTS, care 
implic  dezvoltarea unui set de module de servicii specifice pentru tineri, într-o loca ie determinat  cu 
caracter permanent. Centrul de tineret are rela ii de colaborare, în cadrul fiec rui proiect în parte, cu 
diverse institu ii guvernamentale i neguvernamentale. 

Punct de informare pentru tineri – este un proiect în cadrul Programului de centre de tineret 
al MTS, care presupune dezvoltarea de servicii de informare pentru tineri i de educa ie nonformal , 
într-un spa iu restrâns. 

În cadrul Programului de centre de tineret – 2015, apar eviden iate un num r de 4 Centre de 
tineret i anume: 
Centrul de tineret Biblioteca Metropolitan  Bucure ti 
Centrul de tineret Politehnica (AS Poli) 
Centrul de tineret Asocia ia Studen ilor la Medicin  Veterinar  (ASMV) 
Centrul de tineret „Bucharest Youth Hub” 
 

PROGRAMUL DE SUS INERE AL AC IUNILOR DE TINERET – (P2) 
Are ca obiectiv dezvoltarea şi diversificarea de ac iuni de tineret, şi se concretizeaz  atât prin 
proiecte proprii cât şi parteneriat. 
Tipuri de ac iuni şi proiecte eligibile pentru programul P2 sunt: cursuri, concursuri, edit ri, 
simpozioane, mese rotunde, întâlniri de lucru, biblioteci electronice, atelier de lucru, cluburi de 
tineret, manifest ri sportive şi turistice, etc. 
Dintre principalele activit i finan ate în cadrul bugetului aprobat pentru programul P2 men ion m: 
tabere na ionale şi tematice, proiecte proprii şi/sau în parteneriat. 
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CONCURSUL LOCAL DE  PROIECTE 
În cadrul Concursului local de proiecte de tineret organizat de c tre DSTMB, sub egida MTS 

s-au prezentat 23 dosare, dintre care s-au calificat pentru faza final  18 dintre proiecte fiind singurele 
eligibile conform criteriilor stabilite de metodologiile elaborate i aprobate de MTS. Din aceste 18 
proiecte câ tig toare, 9 au fost cele care i-au concretizat ac iunile, 5 proiecte eliminate din cauza 
lipsei documentelor solicitate, 3 proiecte respinse i 1 proiect neconven ional. 
 
 
 
 
 

Proiectele ce s-au organizat i desf urat cu sprijinul DSTMB au fost: 
”Curs Manager de Proiect” – Asocia ia Junii 
Constând în organizarea unei campanii de dezvoltarea i diversificarea ac iunilor privind implicarea 
tinerilor în via a comunit ii. 
Sum  alocat  de c tre DSTMB: 19.450 lei 
Sport Arena Streetball ”Baschet pentru To i” T 3 – Asocia ia Clubul sportiv Sport Promotion 
Constând în promovarea baschetului 3X3 ca o alternativ  pentru tineri de a- i petrece timpul liber i a 
adopta un stil de via  s n tos. Recunoa terea oficial  a evenimentului de c tre FIBA este o dovad  a 
avengurii pe care a c p tat-o de-a lungul anilor acest eveniment: organizarea la standarde înalte i un 
num r impresionant de participan i care a crescut în mod constant de la an la an ajungând în anul 2013 
la un numar 400 de echipe participante adic  12.000 de sportivi. 
Suma alocat  de c tre DSTMB: 20.000 lei 
Tab ra – coala de var  ”S n tate în societate” – Liga Studen ilor i Absolven ilor din UNEFS 
Obiectivul general al proiectului a fost de a dezvolta implicarea tinerilor în via a comunit ii printr-o 
coal  de var  despre conceptul de comunitate, civism i bune practici în domeniu. O societate 

func ional  nu se poate dezvolta decât prin comunit i responsabile care au la baz  implicarea activ  a 
membrilor s i. 
Suma alocat  de c tre DSTMB: 18.200 lei 
”Antreprenoriat ansa Tinerilor Bucure teni” – Asocia ia Tinerilor Bucure teni 
Obiectivul general al proiectului a fost de a sprijini i stimula creativitatea i perfoman a tinerilor în 
diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare – 
dezvolatre etc.). 
Suma alocat  de c tre DSTMB: 29.150 lei 
” Şcoala pentru democra ie şi participare activ ” – Forumul Tinerilor din România 
Obiectivul general al proiectului îl reprezint  dezvoltarea unei gândiri critice i a abilit ilor analitice, 
a atitudinilor i valorilor, precum i stimularea particip rii active în comunitatea tinerilor bucure teni.   
Suma alocat  de c tre DSTMB: 27.120 lei 
”Natura te iubeste, întelege-o şi tu”– Asocia ia Ecologic  Arcul Carpatin 
Obiectivul proiectului a fost de a con tientiza tinerii de beneficiile personale ob inute prin 
particip area la activit i în aer liber. 
Suma alocat  de c tre DSTMB: 8.400 lei 
”Tineri manageri de proiect europeni 2015” – Asocia ia ” Pro – Youth” 
Constând în promovarea metodelor de educa ie non-formal  în rândul tinerilor din Bucure ti, în 
vederea cre terii gradului lor de dezvoltare personal  i profesional . Proiectul urm re te s  ofere 
tinerilor o metod  alternativ  la educa ia din coal  sau facultate, cea non-formal , în vederea 
facilit rii dezvolt rii lor personale i profesionale. 
Suma alocat  de c tre DSTMB: 7.000 lei 
”InTrain” – Uniunea Studen ilor din România 

Proiecte 2014 2015 
Prezentate 15 23 

Aprobate 4 9 (cf. buget alocat) 
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Scopul proiectul este reprezentat de crearea unui mediu în care participan ii pot face schimb de 
experien  în ceea ce prive te metodele noi de dezvoltare atât personal  cât i non-formal  i s  
experimenteze aceste metode la un nivel optim , astfel încât la sf r itul taberei/excursiei  bagajul de 
cuno tin e s  le permit  s  desf oare activit i de trainer/formatori. 
Suma alocat  de c tre DSTMB: 9.575 lei 
”Ini iere în voluntariat” – Asocia ia  Studen ilor şi elevilor basarabeni 
Scopul acestui proiect este facilitarea accesului tinerilor la informarea i educa ia non-formal  cu 
accent pe importan a voluntariatului în via a civic  a comunit ii. 
Suma alocat  de c tre DSTMB: 20.005 lei 
 
  PROIECTE PROPRII / ÎN PARTENERIAT 

Proiectele de tineret proprii şi/sau în parteneriat care au fost cuprinse în calendarul de proiecte 
de tineret proprii şi/sau în parteneriat i în calendar aprobat de conducerea MTS, sunt urm toarele: 
”Unifest 2015” este unul dintre cele mai mari festivaluri studen e ti care a devenit un adev rat reper 
pe harta evenimentelor studen e ti. Festivalul este promotorul accesului liber al studen ilor la cultur , 
divertisment, art , sport, s n tate i educa ie non-formal , aflat sub egida Uniunii Studen ilor din 
România. Scopul festivalului Unifest este s  promoveze un adev rat stil de via , valorificând 
activit ile din domenii cât se poate de diversificate, menite s  acopere o palet  larg  de nevoi 
studen e ti, printre care se num r  cultura, divertismentul, educa ia i nu în ultimul rând s n tatea. 
Aflat la a XII-a edi ie, Unifest a adus timp de 10 zile cultura, arta, sportul, educa ia non-formal  i 
domeniile conexe mai aproape de studen i. 
”Studen iada 2015” este un eveniment foarte important în rândul studen ilor din România, anul acesta 
ajungând la cea de-a 8-a edi ie. 
”Curs Manager Proiect” este organizat cu scopul de a integra mai u or tinerii pe pia a muncii prin 
ob inerea calific rii de ”Manager Proiect” i de a creea o societate liber , caracterizat  prin existen a 
unei for e de munc  cu competivitate ridicat , cu deprinderi i cuno tin e în domeniile i sectoarele de 
activitate specifice în urma derul rii a 4 cursuri finalizate cu ob inerea certificatului A.N.C. recunoscut 
na ional de ”Manager Proiect”.  
”Tinerii în formare” a constat în promovarea metodelor de educa ie non-formal  în rândul tinerilor 
din Bucure ti. Obictivele proiectului au fost crearea unei comunit i de tineri bucure teni care s  fie 
promotorii metodelor de educa ie non-formal . 
”Antreprenoriat pentru profesioni ti” a constat în încercarea de a reduce omajul în rândul tinerilor 
care se afl  în sistemul înv mântului superior. Obiectivele acestui proiect au fost de a încuraja 
spiritul antreprenorial în rândul tinerilor. 
 

ANALIZA ACTIVIT II DE TURISM PENTRU COPII ŞI TINERI 
În vara anului 2015 Direc ia pentru Sport i Tineret a Municipiului Bucure ti a trimis în tab r  un 
num r de 258 de copii i tineri, dintre care: 
75 participan i în tabere pentru persoane cu dizabilit i; 
115 participan i în tabere sociale pentru persoane defavorizate; 
68 participan i în tabere pentru copii p rin ilor de in tori de certificate de revolu ionari. 
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Având în vedere normele metodologice privind organizarea taberelor pentru copii i tineri, proveni i 
din medii defavorizate social i a taberelor pentru persoane cu dizabilit i, men ion m urm toarele: 
Tabere  cu caracter social pentru persoane defavorizate 
În anul 2015, MTS a aprobat un num r total de 115 locuri, din care au fost ocupate un num r  
de 115 locuri, dar înc  nu s-a efectuat plata acestora. 
Tabere pentru persoane cu dizabilit i  
A fost aprobat ini ial un num r de 75 locuri, din care au fost ocupate 75 de locuri, iar din  
bugetul total de 30.000 lei, au fost cheltui i 30.000 lei. 
 Tabere pentru copii p rin ilor de in tori de certificate de revolu ionari 
În anul 2015, au fost 68 participan i în tabere pentru copii p rin ilor de in tori de certificate de 
revolu ionari în colaborare cu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolu ionarilor. 
Direc ia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti are în administrare un num r de 4 centre de 
agrement: 
a. 3 dintre centrele de agrement sunt nefunc ionale datorit  stadiului avansat de depreciere a 
cl dirilor şi anexelor pe motiv c  nu se pot angaja sume de la bugetul de stat f r  a fi intabulate;  
b. 1 centru de agrement este obiectul unui litigiu cu o societate comercial  în vederea recuper rii 
crean ei în sum  de 188.190 lei. 
Situa ia juridic  a centrelor de agrement a fost transmis  c tre MTS atât conducerii ministerului, cât i 
c tre Direc ia Economic  i Patrimoniu spre informare, analiz  i decizie. 
Un scurt istoric i rezumat al situa iei juridice aferent  centrelor de agrement, dup  cum urmeaz : 
Centrul de Agrement Stejarul 
Terenul aferent centrului figureaz  în proprietatea public  a Consiliului Jude ean Ilfov conform HG 
930/2002 – privind atestarea domeniului public al jud. Ilfov. 
În prezent este notificat în baza Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 
abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, prin care se solicit  restituirea propriet ii d-
lui Dumitru D. Bragadiru, compus  din teren, conac, instala ii aferente, situate conform denumirilor 
din anul 1939 în comuna Vârtej-Nefliu, jude ul Ilfov, teren pe suprafa a c ruia se afl  situat  tab ra 
„Stejaru”. 
De procesul privind aceast  cauz  s-a ocupat MTS, iar pân  la solu ionarea cauzei tab ra r mâne în 
administrarea DTMB.  
Nu am primit nici o informare cu privire la solu ionarea procesului de revendicare sau un act 
administrativ în baza c ruia centrul s  fie scos din administrarea noastr . 
Terenul nu se afl  în administrarea noastr , fapt ce împiedic  realizarea procesului de cadastrare i 
intabulare conform dispunerii Camerei de Conturi a Municipiului Bucure ti prin Decizia nr. 
130/2/10.07.2015 
Centrul de Agrement Cernica  
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Terenul aferent centrului figureaz  în domeniul public al comunei Cernica la pozi ia 55 din anexa la 
HG 930/2002 privind atestarea domeniului public al jude ului Ilfov, precum şi al oraşelor şi 
comunelor din jude ul Ilfov. 
Terenul nu se afl  în administrarea noastr , fapt ce împiedic  realizarea procesului de cadastrare i 
intabulare conform dispunerii Camerei de Conturi a Municipiului Bucure ti prin Decizia nr. 
130/2/10.07.2015 .  
Centrul de Agrement Mogoşoaia  
Terenul aferent centrului figureaz  ca apar inând domeniului public a Consiliului Jude ean Ilfov HG 
930/2002 privind atestarea domeniului public al jude ului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din 
jude ul Ilfov; 
În urma coresponden ei purtate cu reprezentan ii Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliar , 
DTMB (la acea dat ) a aflat c  tab ra noastr  se suprapune cu num rul cadastral 1874, pe baza titlului 
de proprietate nr.155/22.04.2005 emis de c tre Comisia Jude ean  Ilfov pentru Stablirea Dreptului de 
Proprietate asupra Terenurilor. Din schi a suprapunerii reiese o suprafa  de suprapunere egal  cu 
9435 mp.  
Acest fapt a fost adus la cunoştin  Direc iei Juridic, Achizi ii Publice şi Control Administrativ din 
cadrul MTS, la acea dat . 
Centrele de Agrement Pustnicul I şi II 
Terenul aferent centrului de agrement apar ine domeniului public al comunei Pantelimon conform HG 
930/2002 privind atestarea domeniului public al jude ului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din 
jude ul Ilfov. 
În urma verific rii contractului între fosta Agen ie Teritorial  a Taberelor şi Turismului Şcolar 
Bucureşti (actuala Direc ie pentru Sport i Tineret a Municipiului Bucureşti) şi SC Alin Ambient SRL 
de c tre Camera de Conturi a Municipiului Bucure ti, s-au constatat nerespectarea unor clauze 
contractuale şi s-a procedat la recuperarea pe cale legal  a debitelor pe care societatea le are c tre 
DTMB (DSTMB las aceast  dat ), conform dispunerii prin Decizia CCMB nr. 130/2/08.07.2015 . 
Deoarece DSTMB are ca activitate principal  şi domeniul Tineret, am creat în site-ul institu iei un 
capitol distinct şi pentru aceast  activitate, pe care vi-l prezent m pe scurt: 
Calendarul de activit i 
Raportarea anual  cu privire la activitatea în domeniul tineretului a intitu iei 
Prezentarea centrelor de agrement, a centrelor de tineret şi a ONG-urilor din municipiul Bucureşti,  
Loca iile taberelor şi prezentarea ofertelor de vacan  
Legisla ia specific , care vine în completarea legisla iei generale prezentate în capitolul Informare 
Public , cu problematica specific  domeniului tineretului 
Galerie foto, unde se reg sesc imagini de la activit ile şi proiectele sus inute de c tre DSTMB în 
acest domeniu. 
 

PROPUNERI 
O mai bun  colaborare cu autorit ile administra iei publice pe plan local, întocmirea de parteneriate 
cu consiliile locale urm rind aplicarea strategiei guvernamentale în teritoriu, ar debloca iner ia 
acestora în sensul unei utiliz ri eficiente a resurselor financiare pentru sprijinirea activit ii sportive pe 
plan local. 
Bugetarea activit ii sportive în raport corespunz tor cu solicit rile, pentru sus inerea calendarului 
propriu al institu iei, corespunz tor priorit ilor stabilite de comun acord cu structurile sportive pe 
ramur  de sport precum şi luarea în considerare a competi iilor sportive suplimentare ce apar în mod 
inerent pe parcursul anului. 
Atragerea unor sponsori care s  suplimenteze necesarul bugetar pentru sus inerea ac iunilor sportive 
de anvergur , prin punerea în valoare a imaginii unor sportivi de mare valoare. 
Realizarea unor parteneriate cu institu ii publice, regii autonome, societ i comerciale, ONG-uri 
care s  sus in  financiar desf şurarea evenimentelor sportive în teritoriu. 
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Semnarea de acorduri noi de parteneriat cu ONGT-urile ce au venit c tre noi cum ar fi Asocia ia 
Phatos, Centru de Excelen  Academia, Asocia ia Ecologic  Arcul Carpatin, Asocia ia Clubul Sportiv 
Sport Promotion, Uniunea Studen ilor din România, Forumul Tinerilor din România, Asocia ia 
Tinerilor Bucure ti, Asocia ia Tinerilor din România, Liga Studen ilor, Uniunea Na ional  a 
Studen ilor i a altor ONGT/ONGS-uri în vederea promov rii unor viitoare proiecte de tineret, i nu 
numai. 
Continuarea colabor rii cu prim riile de sector i cu Direc iile de Asisten  Social  pentru 
desf urarea în continuare a taberelor de odihn , tabere tematice, tabere pentru copiii revolu ionarilor, 
taberelor sociale i a taberelor pentru persoane cu dizabilit i. 
Finalizarea calendarelor de activit i de tineret proprii/sau în parteneriat cu cu ONGT-urile partenere 
i efectuarea pl ilor de c tre institu ia noastr , urmare vir rilor conform legisla iei în vigoare, a 

sumelor de la Ministerul Tineretului i Sportului. 
Continuarea programului de întâlniri periodice cu ONGT-urile din municipiul Bucure ti i asocia iile 
studen e ti prin înfiin area la nivelul municipiului Bucure ti a Consiliului Consultativ pe Probleme de 
Tineret. 
Modific ri ale legisla iei în vigoare pentru activitatea de tineret (legea 350/2006, H.G. 259/2006 
modificat  cu 651/2006, legea 333/2006), ce în urma Şedin ei de lucru organizat  cu ONGT/ONGS-
urile s-au stabilit urm toarele: 
Întroducerea Registrului ONG-urilor – sub patronajul DJST/DSTMB sau a autorit ilor locale 
Consilii consultative pentru problemele de tineret 
Introducerea Strategiei Na ionale şi Pilonii acesteia cu revizuirea acesteia la finalul termenului (ex : 
2020 termen final al actualei Strategi Na ionale). 
Suma alocat  pentru cheltuielile de mas  s  fie 5% din salariu minim pe economie (brut) şi pentru 
cheltuielile de cazare suma alocat  s  fie minim 80 lei/persoan . 
 
 Prim ria Municipiului Bucureşti 
 
  Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 
2015 pentru realizarea obiectivului "Modernizarea bazelor sportive na ionale apar inând ANS şi 
COSR pentru îmbun t irea condi iilor de preg tire a loturilor na ionale şi olimpice" cuprins în 
programul de guvernare. 
— prin Direc ia Investi ii 
● Modernizarea bazelor sportive na ionale - obiective noi şi reabilit ri. 
Sala Polivalent  Stadionul Na ional Lia Manoliu - B.dul Basarabia nr.37-39, sector 2; 
 Obiectivul urm rit const  în construirea unei arene sportive multifunc ionale, cu scopul de a 
oferi o loca ie modern  pentru organizarea de evenimente sportive în sal , concerte, congrese şi alte 
astfel de manifest ri. 
 Este în curs procedura de înscriere în cartea funciar  a dreptului de proprietate în favoarea 
Municipiului Bucureşti pentru acest imobil. 
 S-a ob inut Certificatului de urbanism nr.1469/94 ”B” din 10.12.2015 în scopul elabor rii, 
aviz rii şi aprob rii unei documenta ii de urbanism - PUZ - în vederea stabilirii condi iilor pentru 
construirea s lii multifunc ionale în cadrul Complexului Sportiv Na ional Lia Manoliu, cu încadrarea 
în documenta iile de urbanism în vigoare. 
 Selec ia constructorului pentru proiectarea şi execu ia lucr rilor a fost întârziat  din cauza 
contest rii succesive a rezultatului procedurii la Consiliul Na ional pentru Solu ionarea Contesta iilor 
şi ulterior, la Curtea de Apel Bucureşti, de c tre cei doi ofertan i interesa i în realizarea proiectului: 
Astaldi şi Strabag. 
 În prezent, se aşteapt  decizia instan ei de judecat . În situa ia în care contesta ia este 
respins  şi de instan , urmeaz  încheierea contractului de proiectare şi execu ie cu câştig torul 
licita iei, respectiv, asocierea reprezentat  de Astaldi. 
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Patinoarul artificial Mihai Flamaropol - B.dul Basarabiei nr.35, sector 2; 
 Obiectivul urm rit const  în refacerea, modernizarea vechiului Patinoar 23 August şi realizarea 
de spa ii adiacente necesare desf şur rii activit ilor sportive şi de agrement. 
 Patinoarul va avea o suprafa  desf şurat  de aproximativ 9.500 mp, cu o capacitate de 3.100 
locuri, inclusiv VIP. De asemenea, acoperişul viitorului patinoar va fi pietonal, sub form  de relief 
artificial orientat spre lacul din imediata vecin tate. Pe teren se va asigura şi o zon  de parcare în aer 
liber pentru aproximativ 82 autoturisme.  
 Ca urmare a demar rii procedurii de licita ie pentru proiectarea şi execu ia lucr rilor a fost 
încheiat Contractul de lucr ri nr.277/17.06.2015, executant şi proiectant fiind Asocierea S.C. UTI 
GRUP S.A.- Astaldi Spa (lider de asociere fiind S.C. UTI GRUP S.A.). Durata contractului este de 24 
luni proiectare şi execu ie + 12 luni servicii de operare şi mentenan .  
 Ordinul de începere pentru elaborarea proiectului a fost dat cu adresa nr.1875/26.07.2015. 
 A fost predat proiectul tehnic şi detaliile de execu ie.  
 S-a ob inut Certificatul de urbanism nr.1207/75B/29.09.2015, emis de c tre Prim ria 
sectorului 2, pentru demolarea vechiului patinoar şi ob inerea avizelor necesare emiterii autoriza iei 
de demolare. 
 Totodat , a fost ob inut Certificatul de urbanism nr.1470/95“B”/10.12.2015, eliberat de c tre 
Prim ria sectorului 2, pentru construirea noului patinoar, extinderea acestuia, cu func iuni 
complementare de tip sportiv, alimenta ie public , comer , parcare şi organizare de şantier. 
 Contractul de prest ri servicii de consultan  pentru execu ia obiectivului, nr.156/24.04.2015, 
a fost încheiat cu Louis Berger SAS. 
 
— prin Centrul de Proiecte şi Programe Educa ionale şi Sportive pentru Copii şi Ttineret  
 Scopul proiectelor sportive sus inute de municipalitate este de a promova sportul în rândul 
copiilor şi tinerilor bucureşteni, prin realizarea de competi ii sportive şi cursuri de formare cu tematici 
sportive. 
Cursuri gratuite de formare pentru elevii claselor I – IV 
 Obiectivul acestor cursuri este s  dezvolte şi s  educe personalitatea tinerilor şi copiilor, în 
plan intelectual, psihologic, moral şi fizic, prin practicarea sportului, s  stimuleze creativitatea, 
abilit ile şi s  consolideze cultura general  a tinerilor prin sport, s  promoveze o mai bun  integrare 
social  a tuturor cet enilor, prin atragerea în practicarea unor activit i sportive în vederea educ rii 
unui stil de via  s n tos şi preven iei unor comportamente de risc şi s  organizeze şi s  administreze 
activit i sportive, s  promoveze una sau mai multe discipline sportive, practicarea acestora de c tre 
membrii s i şi participarea la activit i şi competi ii sportive. 
 În cadrul acestui proiect, peste 4.050 de elevi au beneficiat de cursuri sportive gratuite. 
Şcoala de Tenis de Câmp şi Fotbal 
 Cursuri gratuite de: tenis de câmp – 250 de elevi participan i ai claselor I-IV, fotbal – 150 de 
elevi participan i ai claselor I-IV , patinaj - 550 de elevi, dans sportiv - 900 de elevi, arte mar iale - 
500 de elevi, înot - 1700 de elevi. 
Kid`s sport festival – edi ia a IV a 
 Impactul evenimentului asupra elevilor a fost unul pozitiv înc  de la prima edi ie, înscriindu-se 
şi participând în ultimii 3 ani aproximativ 6500 elevi la diferite sporturi. Aceştia au fost sus inu i de 
colegii şi profesorii lor dar şi de trec tori, întreg proiectul bucurându-se de aproximativ 6000 de 
vizitatori. 
Festivalul Tineretului şi Sportului 
 Festivalul Tineretului şi Sportului edi ia 2015 s-a desf şurat în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Federa iile de profil în Pia a George Enescu din Capital .  
 Ac iunea a avut ca scop promovarea sportului în rândul tinerilor bucureşteni. 
Impactul evenimentului asupra elevilor a fost unul pozitiv, înscriindu-se şi participând în ultimii 2 ani 
aproximativ 2500 elevi la diferite sporturi cum ar fi: fotbal, baschet, volei şi handbal. Aceştia au fost 
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sus inu i de colegii şi profesorii lor dar şi de trec tori, întreg proiectul bucurându-se de aproximativ 
10.000 de spectatori. 
Gala Sportului şcolar Bucureştean – edi ia a V-a 
 Prin organizarea acestui eveniment se urm reşte crearea unui sistem stimulativ, competitiv şi 
echitabil de evaluare şi recompensare a implic rii şi performan ei sportive, sistem destinat încuraj rii 
şi eviden ierii tinerilor talenta i. 
 În anul 2015 au fost premia i 123 de campioni elevi ai claselor V – XII care au ob inut locul I 
la Campionatele Na ionale şi locurile I, II, III la Campionatele Europene şi Campionatele Mondiale 
în perioada 15 septembrie 2014 – 15 septembrie 2015. 
Academia Sportului 
 Activitatea în cadrul Academiei de tenis şi a terenurilor multifunc ionale sub titulatura de 
Academia Sportului, a fost inaugurat  în data de 6 aprilie 2015, din dorin a de a creea o cultur  
sportiv  în rândul copiilor care s  îi ghideze c tre un stil de via  s n tos, o dezvoltare armonioas  şi 
s  îi ajute la o mai bun  integrare în societate înc  de la o vîrst  fraged . 
 În perioada s pt mânii “Şcoala Altfel – S  ştii mai multe, s  fii mai bun” un num r de 
aproximativ 2500 de elevi bucureşteni ai claselor 0 – IV înso i i de cca.100 de cadre didactice s-au 
înscris la Academia Sportului.  
 Copiii s-au putut bucura de diverse activit i sportive, dar şi de workshopuri de nutri ie şi de 
prim ajutor. 
High School Football League 
 Campionatul Liceenilor la Fotbal “HIGH SCHOOL FOTBAL LEAGUE” este o competi ie 
sportiv  ce reuneşte 16 echipe formate din elevi ai liceelor bucureştene, pe parcursul celor 30 de etape 
aceştia având ocazia de a-şi dovedi talentul fotbalisic, perseveren a şi capacitatea de efort în cadrul 
unei întreceri sportive dotat  cu premii atractive, în concordan  cu efortul depus şi cu rezultatele 
înregistrate pe durata întregului an şcolar. 
● Proiecte turistice în tabere 
 Taberele şi excursiile ofer  pentru fiecare participant un sejur în regim de gratuitate (cazare şi 
3 mese pe zi/gratuit sau cazare şi demipensiune/gratuit).  
 Taberele şi excursiile elevilor activi şi merituoşi se disting prin criterii judicioase de selec ie, 
prin condi ii deosebite de cazare, mas  şi relaxare, încurajarea şi recompensarea prin sejururi gratuite 
la mare şi la munte, în ar  şi în str in tate, precum şi antrenarea copiilor şi tinerilor în activit i de 
vacan  tematice şi de divertisment, fiind principii de baz  care au consacrat municipalitatea ca un 
actor principal în domeniul socio-educa ional bucureştean. 
 Excursiile şi taberele gratuite organizate de PMB recompenseaz  implicarea şi performan ele 
elevilor şi studen ilor bucureşteni, dup  cum urmeaz : 
 Elevii absolven i ai cursurilor gratuite de formare pe domenii de interes şi de utilitate pentru 
preg tirea complementar  a copiilor şi tinerilor. 
 Elevii şi studen ii premia i în cadrul evenimentelor organizate de municipalitate, în parteneriat 
cu ISMB sau în colaborare cu alte organiza ii de profil. 
 Elevii şi studen ii cu activit i sus inute de voluntariat în cadrul ac iunilor municipalit ii. 
 Elevii cu rezultate meritorii în plan şcolar şi extraşcolar desemna i de unit ile de înv mânt 
partenere, care ofer  sus inere logistic  consistent  evenimentelor organizate de c tre municipalitate. 
 Elevii cu merite deosebite la absolvirea şcolii/liceului (şefi de promo ie) şi la olimpiadele 
na ionale şi interna ionale pe discipline (olimpicii şi campionii na ionali şi interna ionali). 
 Elevii şi studen ii premia i la competi iile sportive interne şi interna ionale. 
 Elevii şi studen ii premia i la festivalurile cultural-artistice organizate de unit ile şi institu iile 
de înv mânt, în regim propiu. 
 Elevii remarca i în plan şcolar şi extraşcolar la nivelul şcolilor şi liceelor selectate de ISMB, ca 
partener al PMB, în baza criteriilor de performan  în educa ie. 
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 Elevii din cadrul Palatului Na ional al Copiilor şi al Cluburilor Copiilor din cele şase sectoare 
ale Capitalei implica i şi remarca i în cadrul evenimentelor dedicate copiilor. 
 Elevii, studentii şi cadrele didactice cu implicare şi rezultate notabile în cadrul Parteneriatului 
Civic pentru Educa ie. 
 Anul 2015 a fost din nou un an în care s-a ivit prilejul de a recompensa peste 15.000 de elevi 
bucureşteni, în urma implic rii meritorii în activit i extraşcolare şi nu numai, cu tabere şi excursii. 
 ›Tab ra de var  – în anul 2015 au participat 11.320 de elevi şi studen i remarca i prin implicare 
şi rezultate deosebite în activit ile şcolare şi extraşcolare. Tinerii bucureşteni s-au putut relaxa, lega 
prietenii dar şi distra prin participarea la o multitudine de activit i recreative, jocuri şi concursuri. 
 ›Tab ra de iarn  – în vacan a inter-semestrial  au participat 600 de elevi ai şcolilor bucureştene 
implica i în evenimentele organizate de municipalitate pe parcursul anului 2015. 
 › Excursii de weekend - pe parcursul anului 2015 în prim var  şi perioada toamn  – iarn  au 
fost organizate şi desf şurate 18 excursii angrenând 2700 de participan i, reunind astfel elevi dintr-o 
suit  de evenimente cultural-artistice, sportive şi educa ionale. 
 › Tabere organizate în vacan ele şcolare (intersemestriale şi de prim var ) – au participat 400 
de elevi implica i în coordonarea şi organizarea activit ilor şi evenimentelor municipalit ii.  
 ›Stagiu de perfec ionare pentru cadrele didactice - în lunile martie, mai şi decembrie 500 de 
cadre didactice au beneficiat de 5 stagii, ocazii cu care au desf şurat activit i manageriale în 
domeniul elabor rii şi coordon rii programelor specifice activit ii I.S.M.B. 
 
— prin Direc ia Cultur , Sport, Turism 
Campionatele municipale de atletism şi cupa municipiului Bucureşti 
 Scop: revitalizarea competi iilor sportive şcolare şi favorizarea dezvolt rii personalit ii 
elevilor în planul integr rii şcolare. 
 Perioada de desf şurare: anul 2015 
 Participan i: Participan ii la competi ii au fost în num r foarte mare - 1000 de sportivi, în 
special la categoria copii 1 şi copii 2, iar la celelalte categorii de vârst  au participat  500 de sportivi 
la fiecare categorie. 
Campionatul municipal de volei feminin, masculin - retur şi turneu final 
 Scop: petrecerea timpului liber ca mijloc de preîntâmpinare a consumului de droguri şi a 
actelor de violen , precum şi popularizarea voleiului în rândul elevilor, stimularea interesului pentru 
practicarea în mod organizat a voleiului.  
 Perioada de desf şurare: 30.11.2015 - 01.12.2015 
 Participan i: Au participat opt echipe de fete şi b ie i, cu juc tori de la categoria juniori şi 
cade i. Primele trei echipe de la fiecare categorie (fete / b ie i) au fost premiate. 
Cros popular antidiscriminare - ziua armenilor din România 
 Scop: crearea unor premise pentru dezvoltarea atitudinii de fair-play şi de toleran , 
promovarea diversit ii, indiferent de sex , orientare sexual , religie, orientare etnic  şi vârst .  
 Perioada de desf şurare: 24. 05. 2015 
 Participan i: au participat 80 de concuren i femei şi b rba i, iar primii trei clasa i la toate 
categoriile au fost premia i. 
Semimaratonul 21 km - edi ia a-IV-a 
 Scop: încurajarea publicului bucureştean pentru a participa la mişcare în mod organizat 
 Participan i: 10.000 de concuren i 
Politehniada - 2015 
 Scop: eveniment conceput pentru tineret, în vederea men inerii s n t ii, creearea unui cadru 
organizatoric adecvat precum şi angrenarea studen ilor din diferite universit i la mişcare. 
 Perioada de desf şurare: 15.05 – 17.05.2015 
 Participan i: festival de gimnastic  aerobic  şi dans la care au participat 256 studen i şi cros 
la care au participat 300 concuren i. 
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The Color Run România 2015 
 Scop: promovarea ideii unui stil de via  s n tos în ciuda stresului şi a presiunilor cotidiene, 
dar şi obiceiuri de via  s n toase - efort fizic moderat şi constant.  
 Perioada: 25 aprilie 2015 
 Participan i: au luat startul 6500 de participan i, au fost premia i primii trei clasa i la toate 
categoriile fete şi b ie i. 
Olimpiada sportului şcolar 
 Scop: educarea tinerilor prin sport, precum şi selec ia pentru finala pe ar  la Olimpiada 
Na ional  a Sportului Şcolar de cros. Faza pe sector şi pe municipiu. 
 Perioada de desf şurare: 24.10. 2015 
 Participan i: au participat 200 de elevi - fete şi b ie i clasele V- VIII şi IX - XII. Au fost 
premia i primii trei clasa i. 
Crosul universit ii - Cora - Lujerului - edi ia a - XII-a 
 Scop: promovarea unui stil de via  s n tos, în care sportul de ine un loc principal. 
 Perioada de desf şurare: 10 mai 2015 
 Participan i: au luat startul 2500 de participan i, primii trei clasa i au fost premia i. 
Cros Casiopeea - edi ia a VI-a 
 Scop: caritabil - lupta împotriva cancerului la sân, care a avut dou  obiective - informarea şi 
sensibilizarea femeilor cu privire la modalit ile de depistare precoce a cancerului la sân şi al doilea 
obiectiv a vizat colectarea de fonduri, prin sponsoriz ri şi dona ii ce au fost oferite asocia iilor 
implicate în combaterea acestor boli. De asemenea, s-a dorit conştientizarea publicului larg şi 
importan a sportului pentru dezvoltare s n toas  şi armonioas . 
 Perioada de desf şurare:  25- 26 septembrie 2015 
 La eveniment au luat startul 800 de participan i, iar pe scen  şi-au dat concursul pestei 50 de 
mici artişti. 
Maratonul 42 km –edi ia a Vlll - a 
 Scop: încurajarea publicului bucureştean pentru a participa la mişcare în mod organizat. 
 Perioada de desf şurare: 3-4 octombrie 2015 
 Au avut loc o expozi ie de fotografie care a promovat alergarea ca form  de activitate sportiv  
de mas , precum şi evenimente sportive organizate la nivel na ional şi interna ional. 
 La eveniment au participat 12000 de concuren i din ar  şi str in tate. 
Cupa prieteniei - fotbal amator 
 Scop: Promoveaz  ideea unui stil de via  s n tos şi combaterea sedentarismului cu ajutorul 
minifotbalului pentru amatori.  
 Perioada: 24-25. 10. 2015 
 Participan i: în cele dou  zile de competi ie s-au jucat 32 de meciuri, cu 290 de juc tori, fiind 
urm rite de 3000 de persoane. 
Ziua olimpic  – edi ia a X - a 
 Scop: Evenimentul promoveaz  angrenarea unui grup cât mai mare de copii în activit ile 
fizice. 
 Perioada de desf şurare: 12.06.2015 
 Participan i: prezentare mesaj olimpic, cros şi program artistic cu gimnastic , dansuri 
populare, fitness. La desf şurarea evenimentului au fost 1300 participan i. 
Alerg pentru s n tate - edi ia a Vll-a. 
 Scop: Evenimentul a avut ca scop atragerea unui num r cât mai mare de paricipan i în 
practicarea sportului de mas , precum şi descoperirea tinerilor cu aptitudini pentru practicarea 
sportului de performan . 
 Perioada: 14 iunie 2015 
 Participan i: cros – 800 de persoane, la opt categorii de vârst  
Campionatul municipal şl na ional de marş 10 şl 50 km 
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 Scop: performan a atletic  în probele de 10 km şi 50 km marş 
 Perioada: 01.11.2015 
 Participan i: la 10 km marş au participat 80 de sportivi, iar la 50 km marş au participat 30 de 
sportivi. 
Evenimentul sportiv “Skoda Forest Challenge” 
 Scop: sus inerea promov rii mersului cu bicicleta ca modalitate de recrea ie, încurajarea unei 
concuren e s n toase în industrie, sprijinul unei activit i sportive în creştere şi încurajarea unui stil de 
via  activ  printre angaja i.  
 Perioada : 19 - 20 iunie 2015 
 La eveniment au participat 1500 de concuren i care au alergat la 4 categorii - 5km, 7km, 
14km, 21 km, iar la mountain - biking şi alergare au concurat angaja ii companiilor înscrise pe un 
traseu de 10 km. Clasamentul oficial a fost în func ie de cel mai bun timp ob inut pe echip , la fiecare 
categorie, iar suplimentar s-a realizat un clasament realizat pe industrii în func ie de timpul ob inut. 
Târgul sporturilor şl al activit ilor recreative şl de dezvoltare personal   
 Scop: creşterea num rului de activit i destinate promov rii copiilor preşcolari, elevilor şi 
tinerilor amatori cu aptitudini în domeniul cultural, artistic, sportiv şi de divertisment. 
 Perioada: 24 - 26 iulie 2015. 
 La eveniment au participat 600 de copii din gr dini e, şcoli, asocia ii sportive,  înso i i de 
profesori , instructori şi p rin i. 
Eveniment sportiv de alergare - 2015 - Halloween 
 Scop: promovarea ideii unui stil de via  s n tos în ciuda stresului şi a presiunilor cotidiene, 
efort fizic moderat şi constant în timp şi o alimenta ie ra ional , o nou  alternativ  de petrecere a 
timpului liber. 
 Perioada: 01.11.2015. 
 Participan i: Au luat startul 200 de participan i la urm toarele categorii de vârst : 14-18 ani, 
19-29 ani şi 30 - 40 ani, iar spectacolul de Halloween nu a mai avut loc datorit  evenimentelor 
tragice de la Colectiv. 
Crosul Rompetrol Run 
 Scop: caritabil, la Funda ia Hospice Casa Speran ei.  
 Perioada: 06 iunie 2015. 
 Participan i: înscrierile s-au f cut la nivel de companie şi nu individual, în baza unui formular 
de participare transmis intern, în limita a 300 de concuren i, cu vârsta minim  de participare de 18 
ani. Fiecare kilometru alergat a fost transformat în dona ii pentru sus inerea func ion rii spitalului 
HOSPICE din Bucureşti. 
Preg tirea şi promovarea tinerelor talente în vederea practic rii fotbalului  
 Scop: atragerea, preg tirea şi promovarea tinerelor talente în vederea practic rii fotbalului, ca 
ramur  sportiv . 
 Perioada: martie 2014 - iunie 2015.  
 Participan i: în anul competi ional 2013-2014, A.C.S. ProProgresu a participat cu dou  grupe 
de juniori n scu i în anii 1999-1998 şi 1997-1996 în cadrul Campionatului de juniori organizat de 
c tre Asocia ia Municipal  de Fotbal Bucureşti, unde a ob inut locul trei în grupa 1997-1996. În anul 
competi ional 2014-2015 a participat cu dou  grupe de juniori în cadrul Campionatului republican de 
juniori, organizat de c tre Federa ia Român  de Fotbal, clasându-se pe pozi ia a patra.  
 

Prim ria sectorului 5 
Obiectivele capitolului Sport au fost realizate printr-o serie de proiecte, în contextul în care 

Consiliul Local i Prim ria Sectorului 5 sprijin , în mod constant, organizarea unor ac iuni cu caracter 
sportiv, pornind de la premisa c  sportul reu e te s  doboare barierele culturale, religioase sau pe cele 
de limb , între inând stabilitatea social , reconcilierea i dialogul între comunit i, promovând valori 
care contribuie decisiv i care au un rol ferm în men inerea leg turilor umane. Totodat , ca instrument 
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pentru educa ie, dezvoltare i pace, sportul promoveaz  cooperarea, solidaritatea, toleran a i 
incluziunea social , reprezentând unul dintre cele mai importante fenomene de mas , un instrument 
eficient i inovativ care promoveaz  drepturile omului, inspirând i motivând indivizii pentru 
schimbare social  sau prevenirea conflictelor. i, pentru c , înainte de toate, sportul înseamn  valori 
împ rt ite, în anul 2015, Prim ria Sectorului 5 a ini iat, respectiv sus inut dou  evenimente sportive: 
SportFest  

Derulat în data de 24 mai, proiectul s-a adresat iubitorilor de sport: publicului larg, elevilor  din 
colile gimnaziale, liceenilor, profesorilor, reprezentan ilor federa iilor, asocia iilor sportive i celor ai 

organiza iilor active în domeniu (s li de fitness), p rin ilor. Prin intermediul SportFest au fost 
popularizate programe psiho-motorii coordonate de speciali ti în domeniu, activit i de informare i de 
expresie sportiv , în scopul stimul rii i rafin rii canalelor senzoriale i de percep ie, pentru 
îmbun t irea coordon rii motrice i pentru satisfacerea nevoii de mi care a membrilor comunit ii 
sectorului 5. SportFest s-a bucurat de participarea entuziast  a reprezentan ilor Federa iei Române de 
Kempo, Federa iei Române de Lupte, Funda iei Parada (cu acroba ii din lumea circului), Asocia iei 
Municipale de Box Bucure ti, Asocia iei Clubul Sportiv Master Mind Bucure ti (demonstra ii de ah), 
Partidei Romilor Pro Europa  - filiala sector 5 (demonstra ii de arte mar iale). Deopotriv , ac iunea a 
fost sprijinit  de membrii cluburilor sportive sau ai altor entit i: Club Sportiv Municipal (sec ia ah), 
New Fit Way, Education Art & Fun, ACS Dance Prestige, CS Shinobi Club Bucure ti, CS Wabu Ryu 
Bucure ti, Club Scorpion, Policy Center for Roma and Minorities (street dance). Fiecare dintre 
organismele enumerate a prezentat demonstra ii specifice sporturilor de contact, de echip , de aerobic 
i fitness, dar i activit i de informare i promovare a regulilor de via  s n toas , prin permanent  

raportare la principii de ac iune precum: prietenie, distrac ie, condi ie fizic , joc, pl cere, performan , 
libertate, comunicare. Totodat , evenimentul a presupus sus inerea unor meciuri demonstrative de 
baschet i fotbal de c tre elevii din dou zeci i una de unit i de înv mânt preuniversitar de stat din 
sectorul 5, dar i a unor momente de dans modern de c tre membrii Clubului Copiilor Sector 5. La 
finalul activit ilor sportive, participan ii au fost recompensa i cu ajutorul sponsorilor Kaufland, Cora, 
West Life Fitness and Aerobic. Au fost distribuite pachete cu dulciuri, fructe, b uturi r coritoare i 
ap , iar Prim ria Sectorului 5 a acordat 620 de medalii i 38 de cupe în cadrul evenimentului. 
Stay Fit and Jump 

Organizat în data de 29 august 2015, în Parcul Izvor din sectorul 5, evenimentul Stay Fit and 
Jump a promovat, în rândul membrilor comunit ii locale, beneficiile unui stil de via  s n tos, prin 
intermediul unor activit i practicate în aer liber.De asemenea, evenimentul a avut caracter de 
unicitate, constituind primul cros organizat pe ghete kangoo jumps în România. Parcul Izvor a fost 
transformat într-o veritabil  sal  de fitness în aer liber, iar activit ile specifice evenimentului Stay Fit 
and Jump au  presupus desf urarea unor antrenamente de grup. În egal  m sur , activitatea principal  
a evenimentului a fost reprezentat  de crosul organizat pe ghete kangoo jumps. 
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Generalit i  
 
        Obiectivul general al strategiei în domeniul transporturilor îl reprezint  asigurarea 
infrastructurii şi serviciilor capabile s  fie suportul activit ii economice şi sociale, pentru 
îmbun t irea calit ii vie ii.  Pentru atingerea acestui obiectiv general şi a obiectivelor specifice din 
toate domeniile de transport, vor fi sus inute m suri generale şi ac iuni obligatorii precum punctele 
intermodale na ionale, modernizarea infrastructurii de transport rutier şi feroviar, modernizarea 
aeroporturilor na ionale, respectiv a infrastructurii de transport naval, maritim şi fluvial.   Pentru 
finan area lucr rilor, se vor folosi cu prioritate fonduri europene şi fonduri extrabugetare. 
Principalele institu ii cu atribu ii în domeniul transporturilor sunt S.C. METROREX S.A şi Regia 
Autonom  de Transport Bucureşti. 
 
S.C. METROREX S.A 
 

Proiectul Programului de investi ii pe anul 2015 a fost întocmit având în vedere strategia de 
dezvoltare, retehnologizare şi modernizare a retelei de metrou din Bucuresti şi a fost structurat pe 
urm toarele direc ii de ac iune : 
Continuarea activit ii cu accent deosebit pe finalizarea lucr rilor la obiectivele de investi ii aflate în 
diferite stadii de proiectare şi/sau execu ie; 
Preg tirea începerii lucr rilor la obiectivele de investi ii noi în scopul extinderii şi moderniz rii 
re elei de metrou din Bucureşti.  
 Fondurile aprobate pentru activitatea de investi ii în anul 2015, conform Legii Bugetului de 
Stat nr. 186/2014, au fost la începutul anului în valoare total  de 1.839.869 mii lei, structurate astfel: 
 
 
TOTAL, din care: 1.839.869 mii lei 
  

Titlul 55 - Investi ii ale agen ilor economici 
cu capital de stat 

3.000 mii lei 

Titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu 
finan are rambursabil  

17.646 mii lei 

Titlul 51 - Transferuri pentru finan area 
proiectului de investi ii la metrou 

27.291 mii lei 

Titlul 56 - Proiecte cu finan are din fonduri 
externe nerambursabile postaderare 

1.791.932 mii lei 

     
 Prin rectific rile bugetare cf. O.U.G. nr. 20/2015, O.U.G. nr. 47/2015, structura sumelor 
pentru bugetul de investi ii al METROREX în forma aprobat  la finalul anului,  a devenit : 
TOTAL, din care: 1.199.058 mii lei 
  
Titlul 55 - Investi ii ale agen ilor economici 3.000 mii lei 

 
Cap.XXIV.   TRANSPORTURI 
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cu capital de stat,  
din care realizat 
 

 
2.948 mii lei 

Titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu 
finan are ambursabil ,  
din care realizat 
 

17.646 mii lei 
 
14.646 mii lei 

Titlul 51 - Transferuri pentru finan area 
proiectului de investi ii la metrou,  
din care realizat 
(diferen a neconsumat  se va reporta în 
programul anului 2016) 
 

215.816  mii lei 
 
 
70.011 mii lei 

Titlul 56 - Proiecte cu finan are din fonduri 
externe nerambursabile postaderare,  
din care realizat 

962.596 mii lei 
 
613.177 mii lei 

  
 Fondurile aprobate pentru cheltuielile de capital pentru anul 2015 au fost realizate in procent 
de peste 64,15 % cu exceptia  titlului „Transferuri pentru finan area proiectului de investi ii la 
metrou” care a fost realizat în procent de 32,44 % datorit  faptului c  alocarea fondurilor a fost 
f cut  la finele trimestrului III al anului 2015 iar fondurile r mase neconsumate la finele anului se 
reporteaz  pentru anul urm tor şi pentru c  a existat oportunitatea utiliz rii fondurilor 
nerambursabile, degrevând astfel contribu iile financiare de la bugetul statului. Aceste sume au fost 
utilizate la urm toarele obiective de investi ii: 
 
Magistrala 4  
Tronson Gara de Nord – Str ulesti – Parc Bazilesu – Lac Str uleşti 
 
 Au fost realizate lucr ri privind devierea re elelor edilitare, excava ii, pere i mula i, structur  
de rezisten  (barete, planşee, pere i, radiere), compartiment ri, arhitectur , montare instala ii 
electrice, sanitare şi de ventila ie atât la depoul Str uleşti cât şi la sta iile de metrou Laminorului şi 
Str uleşti. Au fost finalizate ambele tunele de pe intersta ia Laminorului – Str uleşti şi un tunel pe 
intersta ia Parc Bazilescu (PS Zarea) – Laminorului, reprezentând 89 % din lungimea total  (1350 
ml din 1520 ml). Finalizarea ultimului tunel de pe intersta ia Parc Bazilescu (PS Zarea) – 
Laminorului, în lungime de 170 ml este progrmat  a fi realizat  la finele trimestrului I din anul 
2016. 
Termen de punere în func iune (PIF): decembrie 2016. 
Tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu  
Proiectul presupune achizi ia serviciilor pentru elaborarea: 
studiului de prefezabilitate;  
studiului de fezabilitate;  
studiului privind siguran a circula iei; 
studiului privind circula ia multimodal  aferente tronsonului Gara de Nord – Gara Progresu.  

Finan area a fost inclus   în „Programului de Cooperare Elve iano – Român vizând reducerea 
disparit ilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene estinse” printr-un Grant Elve ian. 
 A fost întocmit  documenta ia pentru procedura de achizi ii publice care  se afl  în curs de 
verificare şi aprobare la SECO (Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice – Consiliul Federal 
Elve ian). 
 Magistrala 5  
Tronsonul I Drumul Taberei – Universitate (14 sta ii, 9 km) 
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Tronsonul II Universitate - Pantelimon (13 sta ii + 1 depou, 8 km) 
Lucr ri în execu ie la Tronsonul I Drumul Taberei – Universitate (14 sta ii, 9 km): 
Sec iunea Râul Doamnei-Eroilor:  
 În cursul anului 2015 s-au continuat lucr rile de execu ie a pere ilor mula i, a pere ilor 
caset , excava ii, consolid ri teren, epuismente, devieri re ele, structur  de rezisten  sta ii (barete, 
planşee, pere i, radiere), hidroizola ii - pentru toate cele 9 sta ii şi au fost începute lucr rile de 
finisaje spa ii publice şi tehnice, precum şi montarea instala iilor aferente pentru punerea în 
func iune 
Sec iunea Sta ia, Depoul şi Galeria de Leg tur  Valea Ialomi ei 
 În cursul anului 2015 s-au continuat lucr rile de execu ie la toate cele trei obiecte (Sta ia, 
Depoul şi Galeria de Leg tur ) şi s-au început lucr rile finisaje şi montarea instala iilor aferente 
pentru punerea în func iune. 
Magistrala 6 Leg tura re elei de metrou cu Aeroportul Henri Coand  – Otopeni 
 În cursul anului 2015  au fost: 
-   ob inut  Avizul Ministerului Transporturilor pentru Strudiu de Fezabilitate Revizuit în varianta cu 
9 sta ii (dintre care 2 cu amenajare ulterioar ) şi 9 trenuri 
-  finalizate documenta iile tehnice (Proiectele Tehnice Preliminare) pentru varianta cu 9 sta ii 
(dintre care 2 cu amenajare ulterioar ) şi 9 trenuri, pentru urm toarele pachete de lucr ri:  
Arhitectur , instala ii electromecanice şi telecomunica ii; 
Material Rulant şi Sistemul de Siguran  a Traficului; 
finalizate Documenta iile de licita ie pentru lucr ri de:  
Arhitectura, instala ii electromecanice si telecomunica ii 
Material Rulant şi Sistemul de Siguran  a Traficului 
 
Ac iuni pentru anul 2016: 
·  Revizuire documentatie tehnico – economic  şi aprobare prin HG a indicatorilor tehnico –  
economici pentru varianta cu 12 sta ii şi 12 trenuri 
·   Aprobarea proiectului în cadrul Planului de Mobilitate Urban  Durabil  Bucureşti – Ilfov 
·   Întocmire şi aprobare prin HG a Planului de Dezvoltare a Infrastructurii de Metrou. 
·   Demararea şi depunerea aplica iei pentru finan are din fonduri externe nerambursabile 
·   Rectificare bugetar  cu alocare fonduri din POIM şi bugetul de stat necesare organiz rii 
procedurii de licita ie pentru achizi ie consultan  pentru exproprieri şi încheiere contract (acordare 
avans) şi exproprieri. 
Modernizarea Instala iilor pe Magistralele 1, 2, 3 şi Tronsonul de Leg tur  de metrou 
 S-au ob inut fonduri externe nerambursabile pentru urm toarele proiecte din cadrul acestui 
obiectiv de investi ii: 
A . Instala ii de Control Acces: 
 Proiectul se refer  la modernizarea instala iilor de control acces pentru 41 de sta ii de metrou 
din Bucureşti. 
 În anul 2015 s-au desf şurat procedurile de achizi ie, care s-au finalizat prin încheierea 
contractelor nr. 78 /2015 pentru execu ia lucr rilor şi nr. 73/2015 pentru prestarea serviciilor de 
informare şi publicitate.  A fost demarat  procedura de achizi ie public  pentru prestarea serviciilor 
de consultan , preconizat  a se finaliza la finele lunii februarie 2016. În anul 2016 se vor desf şura 
lucr rile de execu ie.     
Termen de realizare a investi iei: sfârşitul anului 2016. 
B . Instala ii de ventila ie: 
 Proiectul se refer  la modernizarea instala iilor de ventila ie ale  metroului bucureştean pe 
tronsonul Petrache Poenaru – Timpuri Noi – 6 sta ii şi 5 intersta ii. 
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 În anul 2015 s-au desf şurat procedurile de achizi ie, care s-au finalizat prin încheierea 
contractelor nr. 22/2015 pentru execu ia lucr rilor şi nr. 75/2015 pentru prestarea serviciilor de 
informare şi publicitate.  
 În cursul anului 2015 s-au executat lucr ri de demont ri la sistemele la tubulatura de 
ventila ie, de demont ri a atenuatoarelor de zgomot, a izola iilor fonice, a instala iilor de umidificare 
şi a grupurilor de pompare precum şi a postamentelor din beton armat la cele 6 sta ii de metrou. 
 Deasemenea s-au executat lucr ri de igienizari, repara ii şi rectific ri tencuieli şi zugr veli, 
dezafect ri zid rii, turn ri şape autonivelante şi vopsitorii epoxidice. În acelaşi timp s-au executat 
lucr ri de montaj a tubulaturii de ventila ie, a ventilatoarelor, a grilelor de ventila ie,a panourilor 
fonoabsorbante, a atenuatoarelor de zgomot, a traseelor de cablu, a l mpilor, a grinzilor monorail, a 
traseului frigorific şi a unit ilor interioare şi exterioare. Proiectul este finan at de la bugetul de stat 
şi din fondurile structurale prin cadrul programului  POS-T şi POIM. Stadiul de realizare a lucr rilor 
este de 43%. 
Termen de realizare a investi iei: sfârşitul anului 2016 
În cadrul proiectului Îmbun t irea serviciilor de transport public de c l tori cu metroul pe 
Magistrala 2  Berceni – Pipera s-a ob inut finan are din fonduri externe nerambursabile pentru 
urm toarele obiective de investi ii: 
Magistrala 2 – Berceni – Pipera – Acces nou la sta ia Tineretului 
În anul 2015 a fost început  procedura de achizi ie execu ie lucr ri de construire a unui acces nou la 
sta ia de metrou Tineretului.  
Procedura urmeaz  s  se finalizeze la începutul anului 2016, termenul de finalizare al lucr rilor fiind 
sfârşitul anului 2016 şi finan area asigurat  prin fonduri europene nerambursabile. 
Modernizarea Instala iilor pe Magistralele 1,2, 3 şi Tronsonul de Leg tur  de metrou 
  Cale de rulare pe Magistrala 2 – Berceni-Pipera 
  În anul 2015 s-a întocmit documenta ia tehnic   pentru calea de rulare, urmînd ca în 
anul 2016 s  se desf şoare procedura de achizi ie de lucr ri şi apoi execu ia lucr rilor. 
Achizi ia de trenuri noi de metrou - 24 buc (16+8) 
  În anul 2015  au fost efectuate recep iile la furnizor pentru cele 8 trenuri de metrou, 
în baza c rora trenurile au început sa fie livrate la Metrorex S.A. pentru efectuarea probelor în 
vederea punerii în func iune.  
  Punerea în func iune a trenurilor cu c l tori va începe în luna martie, a anului 2016, 
pentru trenul 1 şi se va finaliza în cursul lunii iunie, a anului 2016, pentru trenul 8. 
  S-au continuat serviciile de consultan  pentru achizi ia de trenuri noi de metrou. 
Extinderea re elei de metrou: 
- Continuarea lucr rilor pentru Magistrala 5 de metrou Sec iunea Râul Doamnei – Eroilor, inclusiv 
sta ia, depoul şi galeria de leg tur  Valea Ialomi ei. Realizarea a 10 sta ii, 1 depou şi tunelele 
aferente cu o lungime total  de 6,871 km. 
Valoare proiect: 3.122 mil. lei; Suma necesara 2016: 1.519,7 mil lei; Suma alocat : 783,8 mil lei; 
Stadiul actual de execu ie: 67%; Stadiu la final an: 90% (in conditiile alocarii , la rectificare a sumei 
de 735,88 mil. lei) 
- Extinderea Magistralei 4 cu dou  sta ii noi de metrou: Laminorului şi Str uleşti, precum şi 
realizarea unui depou, un terminal multimodal şi un Park & Ride, cu o lungime total  de 2,1 km. 
Valoare proiect: 1.056 mil. lei; Suma necesara 2016: 331,38 mil lei; Suma alocat : 270,38 mil lei; 
Stadiul actual: 65%; Stadiu la final an: 100% pentru sta ii , depou şi  90% terminal multimodal şi  
Park & Ride (in conditiile alocarii , la rectificare a sumei de 61 mil. lei) 
- Magistrala 2: Realizarea unui acces nou la sta ia de metrou Tineretului, care este necesar 
îmbun t irii accesului c l torilor atât din punct de vedere al dirij rii fluxurilor cât şi a cerin elor 
privind evacuarea în situa ii de urgen . 
Valoare proiect: 20,985 mil lei; Suma necesara 2016: 20,985 mil lei; Suma alocat : 20,985 mil lei; 
Stadiul actual:  0%; Stadiu la final an: 100%  
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- Extindere Magistrala 4 - Tronson Gara de Nord – Gara Progresu, demararea serviciilor de 
proiectare pentru Studiu de Prefezabilitate şi Studiu de Fezabilitate – Magistrala de tip diametral va 
conecta dou  din cele mai importante sta ii de cale ferat  Gara de Nord şi Gara Progresu cu 
Aeroporturile Interna ionale Bucureşti Otopeni şi Bucureşti B neasa şi va avea coresponden  cu 
toate magistralele de metrou în func iune şi de perspectiv . 
 Finan area este cuprins  în Programul de cooperare elve iano – român, vizând reducerea 
disparit ilor economice şi sociale in cadrul Uniunii Europene Extinse, cu un buget de 44.767 mii 
lei. 
Suma necesara 2016: 6 mil lei; Suma alocat : 6 mil lei; 
 În anul 2016 se va desf şura procedura de achizi ie pentru servicii de proiectare pentru 
Studiu de Prefezabilitate şi Studiu de Fezabilitate şi începerea efectiv  a serviciilor de proiectare. 
Modernizare instala iilor aferente re elei de metrou în func iune: 
 
- Modernizarea primului tronson al re elei de metrou, Timpuri Noi – Sem n toarea, prin înlocuirea 
tuturor instala iilor de ventila ie, atât cele care intr  în inciden  cu spa iile publice cât şi cele 
aferente spa iilor tehnice – 6 sta ii şi 5 intersta ii. 
Valoare proiect: 36 mil. lei; Suma necesara 2016: 20 mil lei; Suma alocat : 20 mil lei; Stadiul 
actual: 43%; Stadiu la final an: 100% .  
- Modernizarea sistemului de control acces pentru 41 de sta ii de metrou, modernizare care include 
şi dotarea sta iilor de metrou cu automate de vândut cartele (139 buc i). 
Valoare proiect: 182 mil lei; Suma necesara 2016: 182 mil lei; Suma alocat : 170 mil lei; Stadiul 
actual: 0%; Stadiu la final an: 100% (in conditiile alocarii , la rectificare a sumei de 12 mil. lei). 
- Continuarea ac iunilor privind facilitarea accesului persoanelor cu dizabilit i, prin montarea unui 
lift în sta ia Tineretului. Pân  la aceast  data au fost montate suplimentar fa  de cele existente, 
pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilit i, un num r de 81 de sc ri rulante, 75 lifturi şi 5 
platforme. 
- Inlocuire cale de rulare şi instala ii de pe tunel pe magistrala 2 Berceni – Pipera – 18 km  
Valoare proiect: 299,539 mil. lei; Suma necesara 2016: 80,66 mil lei; Suma alocat : 80,66 mil lei; 
Stadiul actual: 0%; Stadiu la final an 2016: finalizare procedur  de achizi ie, încheiere contract şi 
acordare avans. 
Achizi ie de material rulant: 
I. Punerea în func iune a 8 trenuri noi de metrou. 
Valoare proiect: 212,8 mil. lei ; Suma necesara 2016: 14,371 mil lei; Suma alocat : 14,371 mil lei; 
Stadiul actual: 70%; Stadiu la final an: 100%  
II. Achizi ia şi punerea în func iune a 13 trenuri noi de metrou pentru dotarea Magistralei 5 
Sec iunea Râul Doamnei – Eroilr inclusiv Sta ia, Galeria de leg tur  şi Depoul Valea Ialomi ei. 
 Procedura de achizi ie public  pentru achizi ia a 13 trenuri noi de metrou necesare 
func ion rii Magistralei 5 de metrou - la aceast  dat  CNSC a suspendat solu ionarea contesta iilor 
cu privire la aceast  procedur . 
Proiecte a c ror implementare urmeaz  s  fie început  în anul 2016: 
-  Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul II Eroilor – Pia a Iancului (5 
sta ii, 4,5 km) 
Ac iuni: proiectare (procedur  de achizi ie servicii de proiectare, încheiere contract şi demarare 
elaborare documenta ie tehnic ).  
Valoare proiect: 3361,6 mil. lei  
  Suma necesar  şi alocat  în anul 2016: 22,12 mil lei;  
- Magistrala 6 Leg tura re elei de metrou a municipiului Bucureşti cu Aeroportul International Henri 
Coand  Otopeni (12 sta ii, 14,2 km).  
Ac iuni: Organizarea procedurii de licita ie pentru achizi ie consultan  exproprieri şi efectuarea 
exproprierilor. 
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Valoare proiect: 5.899 mil. lei ;  
Suma necesara 2016: 124,18 mil lei; Suma alocat : 0  lei;  
Stadiul actual: Exist  semnat contract de proiectare, asisten  tehnic  şi consultan . Proiectarea este 
finalizat  în propor ie de 100%. Necesarul este pentru exproprieri.  
Ac iuni pentru anul 2016: 
 Revizuire documentatie tehnico – economic  si aprobare prin HG a indicatorilor tehnico - 
economici 
 Aprobare Plan Mobilitate Urban  Bucuresti – Ilfov 
 Întocmire şi aprobare prin HG a Planului de Dezvoltare a Infrastructurii de Metrou. 
 Demarare şi depunere aplica ie pentru finan are din fonduri externe nerambursabile 
 
 
Regia Autonom  de Transport Bucureşti 
 
1.  Cadrul legislativ al R.A.T.B 
 Cadrul legislativ în baza c ruia func ioneaz  Regia vizeaz  urm toarele acte normative 
principale: 
- Decizia Prim riei Municipiului Bucureşti 1179/10.12.1990 de înfiin are a Regiei Autonome de 
Transport Bucureşti în subordinea Prim riei Municipiului Bucureşti; 
- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unit ilor economice de stat ca regii autonome şi societ i 
comerciale; 
 - Legea 31/1990 privind societ ile comerciale; 
- Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernan a corporativ  a întreprinderilor 
publice; 
- Legea nr. 273/2006  privind finan ele publice locale; 
- Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice; 
- Ordonan a nr. 26/2011 privind înfiin area Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul 
Rutier; 
- Ordinul 272/2002 al Autorit ii Na ionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilit i Publice pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea 
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; 
-HCGMB nr.36/2005 privind acordarea de gratuit i anumitor categorii de c l tori, modificat  prin 
HCGMB nr.139/2006; 
- Regulamentul CE 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice 
de transport feroviar şi rutier de c l tori 
-  Legea serviciilor comunitare de utilit i publice nr.51/2006; 
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 
- Ordinul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 353/2007 privind normele de aplicare a 
Legii serviciilor de transport public local 82/2007; 
  -  Ordonan a nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 
- Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor 
rutiere şi a activit ilorconexe acestora stabilite prin Ordonan a Guvernului nr. 27/2011 privind 
transporturile rutiere; 
- Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 195/2002 privind circula ia pe drumurile publice; 
- Hot rârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonan ei de 
urgen  a Guvernului nr. 195/2002 privind circula ia pe drumurile publice; 
  - Ordinul Ministrului Administra iei şi Internelor şi al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii 
nr. 258/2012 pentru aprobarea Normelor privind condi iile de efectuare a serviciilor de transport 
public de persoane cu autobuzele în zona metropolitan  Bucureşti; 
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- H.C.G.M.B nr. 156/2001. Normele privind desf şurarea transportului în comun în mijloacele de 
transport ale RATB şi modul de sanc ionare a abaterilor s vârşite; 
- H.C.G.M.B nr. 267/2010 pentru aprobarea programului de transport rutier de persoane prin servicii 
regulate pe raza Municipiului Bucureşti şi a jude ului Ilfov, a modelului licen ei de traseu şi a 
contractului de transport public între RATB şi oraşele/ comunele din judetul Ilfov. 
- Ordonan a Guvernului nr. 21/2011 privind înfiin area Autorit ii Metropolitane de Transport 
Bucureşti; 
- Ordonan a Guvernului 26/2011 privind înfiin area Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier; 
- Legea nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi liber  circula ie a acestor date;  
- Ordonan a Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activit ii de solu ionare a peti iilor, 
aprobat  prin Legea nr.233/2002; 
-  Legea nr. 544/2001 privind  liberul acces  la informa iile de interes public; 
- Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 
 
Activitatea principal  a Regiei Autonome de Transport Bucureşti, conform Certificatului de 
înregistrare la Oficiul Na ional al Registrului Comer ului, este „Transporturi urbane, suburbane şi 
metropolitane de c l tori”, cod CAEN 4931. Pe lâng  activitatea precizat , RATB desf şurar  şi alte 
activit i autorizate conform datelor înregistrate la Oficiul Registrului de pe lâng  Tribunalul 
Bucureşti. 

În baza HCGMB 339/2009 Autoritatea Municipal  de Reglementare a Serviciilor Publice 
(AMRSP) este mandatat  pentru reprezentarea intereselor Municipiului Bucureşti în ceea ce priveşte 
aplicarea reglement rilor referitoare la Serviciul de Transport Public de Persoane. 
 Conform cap. I, art. 4, din statutul A.M.R.S.P., aprobat prin H.C.G.M.B. nr.339/2009: 
„Institu ia elaboreaz  şi prezint  autorit ilor publice locale, propuneri de reglement ri locale şi 
proceduri pentru aplicarea normelor na ionale şi locale, monitorizeaz  şi realizez  coordonarea 
aplic rii acestora, pentru ca serviciile s   satisfac  necesit ile utilizatorilor.”  

Pentru o monitorizare corect  şi rezonabil  a activit ii RATB, în urma dezbaterilor care au 
avut loc în şedin ele comune de lucru, odat  cu elaborarea  Regulamentului cadru  pentru efectuarea 
serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Bucureşti şi a caietului de sarcini 
conform Legii 92/2007 (aprobat de Consiliul Tehnico – Economic RATB, avizele 4 şi 
5/11.06.2013), au fost stabili i zece indicatori de performan  ( I 1 – I 10),  precum şi modul de 
raportare a acestora. 

Aceşti indicatori de performan , raporta i periodic la A.M.R.S.P., au fost adapta i la 
specificul Regiei având în vedere prevederile Ordinului 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului 
cadru pentru efectuarea transportului public local: 
I1 - Num rul total al mijloacelor de transport utilizate zilnic- raportare lunar   şi trimestrial ; 
I2-Num rul de reclama ii ale c l torilor privind calitatea transportului-raportare  trimestrial ; 
I3 – Num rul autobuzelor atestate Euro 3 sau Euro 4 - raportare trimestrial ; 
I4-Vechimea mijloacelor de transport şi dot rile de confort pentru c l tori - raportare        
trimestrial ; 
I5-Desp gubirile pl tite de c tre operatorul de transport pentru nerespectarea condi iilor de        
calitate şi de mediu - raportare trimestrial ;  
I6-Num rul abaterilor constatate şi sanc ionate de personalul împuternicit privind        nerespectarea 
prevederilor legale - raportare trimestrial ;  
I7-Num rul de accidente de circula ie produse din vina personalului propriu sau operatorului de 
transport - raportare trimestrial ;  
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I8-Num rul de curse, pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului fa  de 
programul de circula ie – raportare lunar  şi trimestrial ; 
I9-Num rul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de c l tori pe o 
perioad  mai mare de 24 de ore - raportare lunar  şi trimestrial ; 
I10-Num rul de c l tori afecta i de I 8 şi I 9 – raportare lunar  şi trimestrial ; 
Conform men iunilor din Fişa de inspec ie 03/27.05.2013, încheiat  cu ocazia verific rii 
indicatorilor I 8 – I 10,  modul de raportare a indicatorului I 10 se va clarifica ulterior. 
În cadrul ac iunii de monitorizare, reprezentan i legali ai autorit ii execut  verificarea realiz rii 
indicatorilor men iona i la sediile unit ilor de exploatare, pe traseele de tramvaie, troleibuze, 
autobuze şi la capetele de linii, unde inventariaz  toate informa iile relevante pentru evaluarea 
performan elor Regiei şi calit ii serviciului de transport prestat. 
În urma acestor verific ri sunt întocmite fişe de inspec ie sau monitorizare, precum şi rapoarte de 
evaluare care con in observa iile, rezultatele, concluziile verific rilor, precum şi propunerile 
A.M.R.S.P. 
 Obiectivele generale asumate pe anul 2015 şi activitatea desf şurat  şi principalele realiz ri 
din anul 2015. 
 În continuare v  prezent m obiectivele şi stadiul îndeplinirii acestor obiective, în func ie de 
priorit i, pentru încadrarea în sursele financiare aprobate. 

Obiectivul „Reducerea nivelului de zgomot şi de poluare a atmosferei rezultat în urma 
utiliz rii mijloacelor de transport ale R.A.T.B.” are prev zut ca ac iuni, programe, proiecte: 
- Participarea la întocmirea h r ii de zgomot a Municipiului Bucureşti. Participarea la întocmirea 
planului de ac iune pentru reducerea zgomotului urban în Bucureşti. 
Termen 3 ani cu finalizare în anul 2015 
Ac iune realizat . Urmeaz  a fi aprobat de c tre C.G.M.B. în perioada urm toare. 
- Participarea la întocmirea planului de Gestiune a Calit ii Aerului în Bucureşti. 
Termen 5 ani (program demarat în anul 2014) 
Program în curs de elaborare. 
Finan area pentru aceste planuri se asigur  prin Prim ria Municipiului Bucureşti ca autoritate 
coordonatoare, din fonduri structurale şi alte programe de finan are. 

 Obiectivul „Asigurarea capacit ii de transport necesar  pentru creşterea atractivit ii 
transportului public de persoane şi oferirea unui grad al c l toriei apropiat de nivelul european” are 
prev zut ca ac iuni, programe, proiecte: 
Men inerea parcului mediu circulant în zile de lucru (num r vehicule):  
Programul pentru 2015 a fost de 1.216 vehicule, din care 287 tramvaie, 184 troleibuze şi 745 
autobuze. 
Realiz rile au fost de 1.120 vehicule (92,11%), din care 251 tramvaie (87,46%), 170 troleibuze 
(92,39%) şi 699 autobuze (93,83%).  
Capacitatea oferit  (calculat  la 6,5 c l./mp): 
Programul pentru 2015 a fost de 9.800,290 mil.loc.km., din care 4.465,517 mil.loc.km. la tramvaie, 
929,027 mil.loc.km. la troleibuze şi 4.405,746 mil.loc.km. la autobuze. 
Realiz rile au fost de 8.932,75 mil.loc.km. (91,15%), din care 4.000,73 mil.loc.km. la tramvaie 
(89,59%), 861,08 mil.loc.km. la troleibuze (92,69%) şi 4.070,94 mil.loc.km. la autobuze (92,40%). 
Ac iune realizat . 
Preciz m c  Programul de transport rectificat a fost aprobat în şedin a Consiliului de Administra ie 
al R.A.T.B. din data de 22.04.2015, în vederea încadr rii în sursele financiare aprobate de 
municipalitate pentru anul 2015 prin H.C.G.M.B. nr.80/06.04.2015. 
Obiectivul „Optimizarea re elei de transport public” are prev zut ca ac iuni, programe, proiecte: 
Analiza traseelor existente pentru satisfacerea în cât mai bune condi ii a cererii de transport: 
Programul pentru 2015 a fost de 148 trasee, din care: 24 trasee tramvaie, 15 trasee troleibuze şi 109 
trasee autobuze. 
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Realiz rile au fost de 149 trasee (100,68%), din care: 24 trasee tramvaie (100,00%), 15 trasee 
troleibuze (100,00%) şi 110 trasee autobuze (100,92%). 
Ac iune realizat . 

Obiectivul „Reducerea cheltuielilor de exploatare” are prev zut ca ac iuni, programe, 
proiecte: 
Încadrarea în valoarea cheltuielilor energetice programate la transportul cu tramvaie şi troleibuze:  
În anul 2015 valoarea cheltuielilor energetice a fost de circa 24.500,00 mii lei, raportat  la un 
program aprobat în luna decembrie 2015, de 29.100,00 mii lei.  
Ac iune realizat . Procent de încadrare 84,19%. 
- Efectuarea de cheltuieli totale propor ional cu gradul de realizare a veniturilor totale 
Conform Bugetului de Venituri şi Cheltuieli valoarea veniturilor totale programate a fost de 
815.000,00 mii lei. 
Realiz rile preliminate (pân  la încheierea situa iilor financiare la 31.12.2015) sunt în valoare de 
815.000,00 mii lei. 
Procent de realizare 100,00%. 
Conform Bugetului de Venituri şi Cheltuieli valoarea costurilor totale programate a fost de 
815.000,00 mii lei. 
Realiz rile preliminate (pân  la încheierea situa iilor financiare la 31.12.2015) sunt în valoare de 
815.000,00 mii lei. 
Procent de realizare 100,00%. 
 Valoarea subven iei programate a fost de 504.265,00 mii lei. 
Realiz rile preliminate sunt în valoare de 504.265,00 mii lei.  
Procent de realizare 100,00%. 
 
La data de 15.12.2015 Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin Hot rârea nr.223, a aprobat 
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Bucureşti pentru anul 2015, care 
include subven ia aferent  activit ii de transport public, în sum  de 515.200 mii lei, din care 10.935 
mii lei reprezentând sume aferente creditelor restante din anul 2014. 
Gradul de acoperire al cheltuielilor din subven ie:  
La nivelul anului 2015 cheltuielile au fost acoperite în propor ie de 61,87% din subven ie (situa ie 
preliminat  pân  la încheierea situa iilor financiare la 31.12.2015). 

Obiectivul „Înnoirea şi modernizarea parcului circulant existent” are prev zut ca ac iuni, 
programe, proiecte: 
- Urm rirea realiz rii programului de dotare concomitent cu cel de scoatere din func iune al 
vehiculelor cu norm  de casare îndeplinit  şi chiar dep şit  (fabricarea de tramvaie cu podea par ial 
coborât , modernizare tramvaie, fabricarea de tramvai cu podea par ial coborât  CA 41– prototip, 
achizi ii troleibuze şi autobuze).  
În lista de investi ii cu finan are de la buget local aprobat  pe anul 2015 prin H.C.G.M.B. 
nr.80/06.04.2015 rectificat  prin H.C.G.M.B. nr.222/15.12.2015 au fost prev zute: 
*     2 tramvaie BUCUR LF-CA cu podea par ial coborât  cu aer condi ionat la valoarea  de 
8.720,00 mii lei realizate şi puse în func iune în anul 2015 şi decontate la valoarea de 8.591,31 mii 
lei.  
Procent de realizare fa  de ultima list  aprobat  100,00% . 
*    1 buc. modernizare tramvaie V3A-93 la valoarea de 1.919,14 mii lei şi realizat în anul 2015 la 
valoarea de 1.751,13 mii lei.  
Procent de realizare fa  de ultima list  aprobat  100,00% . 
*   2 tramvaie BUCUR LF-CA cu podea par ial coborât  restan  de plat  din anul 2014, la valoarea 
de 6.756,00 mii lei şi decontate la valoarea de 6.755,68 mii lei.  
Procent de realizare fa  de ultima list  aprobat  100,00% . 
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*   10 moderniz ri tramvaie V3A-93 declanşare proceduri de achizi ie în anul 2015 şi realizarea de 
moderniz ri tramvaie în anul 2016 la valoarea de 19.183,33 mii lei credite de angajament şi 10,00 
mii lei credite bugetare în anul 2015.  
Ac iune nerealizat , se va realiza în anul 2016. 
 În Lista cu propuneri de investi ii cu finan are de la bugetul local pentru anul 2015 au mai 
fost cuprinse: 50 autobuze şi 20 troleibuze; 50 autobuze urbane cu lungimea de 10,50 m (midibuse); 
2 autobuze Double Deck; 12 vehicule noi parc propriu; achizi ii dot ri Uzina de Repara ii, respectiv: 
o instala ie portabil  de detensionat prin vibra ii mecanice controlate, un centru de prelucrare 
orizontal 2000 x 2500 mm, un centru de prelucrare orizontal 1000 x 1350 mm, un compresor de aer 
tip SSR-M 200, o maşin  de echilibrat dinamic rotoarele motoarelor electrice; un sistem de 
management al traficului pentru vehicule de transport pasageri; 60 automate de vânzare titluri de 
c l torie; 2 servere Microsoft, inclusiv licen e software; modernizare 2,848 km c.s. linii de tramvai; 
execu ie re ele de gaze naturale pentru centralele termice de la depoul Titan şi autobaza Pipera; 21 
echipamente medicale; 3 instala ii de semnalizare a prezen ei vagoanelor de tramvai în pasajele: 
Lujerului, M r şeşti, Victoriei,   repere care nu se mai reg sesc în lista de investi ii cu finan are de la 
buget local aprobat  pe anul 2015 prin H.C.G.M.B. nr.80/06.04.2015, rectificat  prin H.C.G.M.B. 
nr.222/15.12.2015. 

Obiectivul „Asigurarea bazei tehnico-materiale pentru desf şurarea activit ii de între inere 
şi exploatare” are prev zut ca ac iuni, programe, proiecte: 
- Achizi ionarea de bunuri şi alte obiective de investi ii.  
Valoarea prev zut  în lista de investi ii cu finan are din surse proprii rectificat  a fost de 2.140,88 
mii lei. 
Au fost achizi ionate şi decontate dotari în valoare de 1.735,42 mii lei, din surse proprii.  
Procent de realizare 81,06%. 

 Obiectivul „Reducere consum de energie termic  şi protec ia mediului” are prev zut ca 
ac iuni, programe, proiecte: 
În lista de investi ii cu finan are de la buget local aprobat  pe anul 2015 prin H.C.G.M.B. 
nr.80/06.04.2015 rectificat  prin H.C.G.M.B. nr.222/15.12.2015 au fost prev zute: 
* Modernizarea centralelor termice de la sediul D.Î.R, depoul Colentina şi depoul Vatra Luminoas : 
29,00 mii lei 
Ac iunea se va realiza în anul 2016. 

Obiectivul „Expertize tehnice” are prev zut ca ac iuni, programe, proiecte: 
- Expertize tehnice cl diri R.A.T.B. – 54.182 mp 
În lista de investi ii cu finan are de la buget local aprobat  pe anul 2015 prin H.C.G.M.B. 
nr.80/06.04.2015 rectificat  prin H.C.G.M.B. nr.222/15.12.2015 au fost prev zute: 
* Expertize tehnice cl diri R.A.T.B. – 77,99 mii lei 
Obiectiv realizat. Procent de realizare 100,00%. 

Obiectivul „Creşterea securit ii şi siguran a circula iei de transport.” are prev zut ca ac iuni, 
programe, proiecte: 
- Repara ii tramvaie, troleibuze, autobuze şi agregate. 
Valoarea prev zut  în fondul de produc ie a fost de 54.675,36 mii lei. 
Au fost executate lucr ri de repara ii în valoare de 9.507,449 mii lei. 
Procent de realizare 17,39%. 
- Repara ii capitale de utilaje, confec ii de piese şi produse nenominalizate pentru unit ile R.A.T.B. 
Valoarea prev zut  în fondul de produc ie a fost de 7.489,642 mii lei.  
Au fost executate lucr ri de repara ii în valoare de 4.539,88 mii lei. 
Procent de realizare 60,62%. 
- Realizarea, prin proiectul DOGANA, a comunica iilor în sistemul de transport public. 
Valoarea alocat  proiectului în anul 2015 a fost de 5,728 mii lei (rectificat ), din care: 
- surse externe:    4,010 mii lei prin Comisia European ;  
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- surse R.A.T.B.: 1,718 mii lei. 
În anul 2015 s-au cheltuit 5,728 mii lei.  
Comisia European  a decis începerea cu întârziere a proiectului, respectiv 1 septembrie 2015.  
Procent de realizare 100%. 

Obiectivul „Îmbun t irea structurii organizatorice a Regiei în scopul descentraliz rii, 
responsabiliz rii şi eficientiz rii activit ii tuturor nivelelor ierarhice” are prev zut ca ac iuni, 
programe, proiecte: 
- Actualizarea structurii organizatorice a Regiei. 
Pe parcursul anului 2015 structura organizatoric  a R.A.T.B.  a fost  modificat  succesiv, ultima 
organigram  în baza c reia se desf şoar  activitatea Regiei fiind aprobat  de c tre Consiliul de 
Administra ie RATB în data de 09.10.2015. Totodat , ca etap  de transformare a Regiei în societate 
comercial  a fost aprobat  prin Hot rârea Consiliului de Administra ie nr.23/08.09.2015 o 
propunere de organigram , transmis  spre analiz  şi aprobare c tre C.G.M.B.  
     - Actualizarea Regulamentului de Organizare şi Func ionare, func ie de propunerile transmise de 
entit ile organizatorice în concordan  cu structura organizatoric  aprobat . 
În anul 2015 organigrama Regiei a suferit actualiz ri succesive (urmarea punerii în aplicare a unor 
sentin e civile pronun ate în materia Litigiilor de Munc  la care Regia a fost parte) în urma analiz rii 
Regulamentului de Organizare şi Func ionare aprobat în data de 31.03.2014, activit ile desf şurate 
la nivelul structurilor organizatorice au r mas nemodificate 
- Reactualizarea fişelor de post ca instrumente principale de stabilire a atribu iilor, sarcinilor şi 
responsabilit ilor, în vederea atingerii obiectivelor entit ii organizatorice, în concordan  cu 
procedura opera ional  din Manualul Calit ii şi în concordan  cu Regulamentul de Organizare şi 
Func ionare aprobat. 
Fişele de post au fost elaborate/actualizate permanent, în func ie de modific rile de structur  
organizatoric  aprobat , în concordan  cu procedura opera ional  aplicabil  „Elaborarea şi 
actualizarea fişei de post”. 

Obiectivul „Realizarea unui corp de personal contractual competent” are prev zut ca ac iuni, 
programe, proiecte: 
- Atragerea de personal calificat, competent, care s  r spund  cerin elor domeniilor de activitate 
specifice. 
Au fost angajate 108 persoane, din care: 
-   43 persoane cu studii superioare; 
-   65 persoane cu studii liceale sau gimnaziale. 

Obiectivul „Men inerea stabilit ii personalului contractual din cadrul R.A.T.B.” are 
prev zut ca ac iuni, programe, proiecte: 
- asigurarea mediului de lucru favorabil; 
- facilitarea mobilit ii ocupa ionale şi profesionale. 
Au trecut de pe o func ie pe alta şi/sau dintr-un compartiment în altul 308 salaria i, astfel: 
de pe studii medii pe studii superioare: 36 persoane; 
de pe studii medii tot pe studii medii: 235 persoane; 
de pe studii superioare tot pe studii superioare: 9 persoane; 
de pe o func ie de execu ie pe o func ie de conducere: 16 persoane; 
de pe o func ie de conducere pe o func ie de execu ie: 4 persoane; 
de pe o func ie de conducere tot pe o func ie de conducere: 8 persoane. 

Obiectivul „Îmbun t irea performan elor profesionale ale angaja ilor prin proiectarea şi 
aplicarea unor programe de perfec ionare eficiente” are prev zut ca ac iuni, programe, proiecte: 
Implementarea programului de formare – dezvoltare continu : 
- Participarea angaja ilor la sesiuni de instruire specifice domeniului activit ii desf şurate – 
transport public. 
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Valoare cursuri organizate: 345,139 mii lei, reprezint  cursuri organizate de c tre Biroul Formare 
Profesional , cu resurse proprii.  
Procent de realizare 100 %. 
- Participarea angaja ilor la sesiuni de instruire specifice domeniului activit ii compartimentelor. 
Valoarea programat  a cursurilor a fost de 106,000 mii lei. 
Valoare cursuri organizate: 86,502 mii lei, reprezint  cursuri organizate de c tre Biroul Formare 
Profesional .  
Procent de realizare 81,61 %. 
Cursurile au fost organizate conform Planului de Formare Profesional  2015 rectificat . 

Obiectivul „Asigurarea securit ii şi s n t ii în munc ” are prev zut ca ac iuni, programe, 
proiecte: 
- Urm rirea şi verificarea efectu rii instruirii pentru protec ia muncii. 
A fost efectuat  instruirea introductiv-general  pentru un num r de 503 persoane. 
Ac iune realizat  100%. 
- Organizarea trimestrial  de sesiuni de lucru de c tre Comitetul de Securitate şi S n tate în Munc . 
Au fost organizate 3 sesiuni de lucru ale Comitetului de Securitate şi S n tate în Munc  – R.A.T.B.  
Ac iune realizat  75%, ca urmare a decalajului survenit în urma schimb rii managementului 
superior. 
- Identificarea de noi factori de risc şi gestionarea fişelor de expunere la factori de risc. 
Au fost identificate noi riscuri la locurile de munc  şi au fost revizuite evalu rile existente de la 
locurile de munc  cu m suri concrete aplicabile în Planul de Prevenire şi Protec ie.  
Ac iune realizat  100%. 
- Monitorizarea serviciilor de control medical de medicina muncii la angajare şi periodic. 
Au fost efectuate circa 18.054 controale anuale periodice pentru angaja ii Regiei. 
Ac iune realizat  100%. 
Servicii de monitorizare salaria i expuşi la noxe (radiografii pulmonare – azbestoz ). 
Au fost monitoriza i 172 salaria i. 
Ac iune realizat  100%. 

Obiectivul „Optimizarea serviciilor de control din vehicule” are prev zut ca ac iuni, 
programe, proiecte: 
- Eficientizarea activit ii de control prin: 
Finalizarea proiectului pilot de organizare a controalelor – pe linie de transport, ocazie cu care 
repartizarea echipelor se va realiza numai pe linie de transport; 
Începând cu luna martie 2015 s-a aplicat m sura de modificare a repartiz rii echipelor de control din 
tronsoane în linii 
Ac iune realizat  100%. 
Selectarea controlorilor legitima ii c l torie care au rezultate deosebite şi abilit i de formatori, 
precum şi a personalului din cadrul Biroului Controlori în vederea instruirii acestora prin 
intermediul Biroului Formare Profesional ; 
Proiect realizat par ial în anul 2015. 
Ac iune realizat  25%. 
Îmbun t irea func ionalit ilor echipamentelor şi aplica iilor utilizate în activitatea de verificare a 
titlurilor de c l torie; 
Aplica iile de la sectoarele de controlori au o nou  func ionalitate, respectiv afişarea pozi iei 
geografice a fiec rui echipament de control. 
Ac iune realizat  100%. 
Continuarea demersurilor pentru implementarea aplica iei  de monitorizare GPRS şi harta GIS la 
toate sectoarele de control. 
Monitorizarea pozi iei în traseu a echipelor de controlori se realizeaz  prin aplica ia Skayo.Control. 
Ac iune realizat  100%. 
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- Extinderea corpului de controlori legitima ii de c l torie prin angajare de personal. 
Consider m c  meseria de controlor legitima ii de c l torie presupune o implicare psihic  deosebit , 
motiv pentru care se înregistreaz  o diminuare constant  a num rului de personal angajat în cadrul 
corpului de control, de aceea, ac inea de extindere a corpului de control legitima ii de c l torie va fi 
urm rit  cu prioritate în anul 2016. 
- Extinderea func ionalit ilor echipamentelor de control Google Nexus. Adaptarea aplica iilor 
pentru eliminarea opera iunilor care implic  costuri suplimentare (verificare date c l tori prin 
echipamentele existente în vederea evit rii întocmirii de procese verbale care au câştig de cauz  în 
instan  în cazul contest rii de c tre contravenient. Exemplu: card uitat acas ). 
Aplica iile aferente activit ii de la sectoarele de controlori şi aplica iile instalate pe echipamentele 
mobile de control au fost updatate şi s-au efectuat teste privind modific rile survenite în urma 
solicit rilor Serviciului Control. 
Ac iune realizat  100%. 
- Reorganizarea sectoarelor de controlori în func ie de necesit ile din teren. 
Controlorii au fost distribui i în traseu, îns  numai pe liniile/tronsoanele aferente sectorului unde au 
fost ini ial repartiza i (conform Contractului Individual de Munc ) f r  a putea fi muta i acolo unde 
este nevoie de personal de control. 

Obiectivul „Îmbun t irea rela iei cu c l torii şi a imaginii Regiei prin optimizarea 
serviciilor de transport prestate de RATB şi o mai bun  informare a publicului c l tor” are prev zut 
ca ac iuni, programe, proiecte: 
- Eficientizarea activit ii de rela ionare cu c l torii prin: 
înfiin area unui punct de rela ii cu publicul în cadrul sediului Şerban Vod  nr.168 care va prelua şi 
solu iona sesiz rile şi sugestiile c l torilor; 
Având în vedere relocarea sediului din Calea Şerban Vod  nr. 168 sector 4 în Şos. Giurgiului nr. 
168, sector 4, acest proiect s-a realizat în noua loca ie. 
Ac iune realizat  100%. 
comunicarea problemelor semnalate de c l tori c tre CCS (Corpul de Control Superior) astfel încât 
s  se intervin  în timp real pentru solu ionarea celor reclamate. 
Prin func ionarea în noua loca ie a personalului care desf şoar  activit i de rela ii cu publicul şi a 
controlorilor apar inând CCS, toate problemele semnalate de peten i sunt solu ionate în timp real. 
Ac iune realizat  100%. 
- Continuarea demersurilor în vederea achizi ion rii şi dot rii corpului de control cu uniform  sau 
semne distinctive în rela ia cu c l torii. 
Ac iune nerealizat  în anul 2015 datorit  bugetului restrâns. Achizi ionarea uniformei pentru 
controlorii legitima ii de c l torie a fost supus  aprob rii şi în Planul Anual al Achizi iilor Publice 
pe anul 2016. 
- Continuarea colabor rii cu alte structuri din cadrul Regiei pentru a remedia problemele de 
exploatare constatate la mijloacele de transport în comun. 
În decursul anului 2015, Serviciul Control a comunicat serviciilor abilitate, spre analiz  şi 
remediere, problemele/deficien ele (ce in de echipamentele îmbarcate în mijloacele de transport). 
Ac iune realizat  100%. 
- Extinderea modului de verificare a titlurilor de c l torie. Eliminarea disonfortului creat c l torilor 
c rora li se aplic  sanc iuni cu toate c  de in titluri de c l torie valabile. (Posibilitatea ca de pe 
echipamentul de control s  se permit  accesul  la o baz  de date în vederea verific rii titlurilor de 
c l torie, pentru c l torii care nu de in cardurile de transport asupra lor, îns  posed  abonamente 
valabile). 

Prin intermediul CNP-ului se poate realiza verificarea titlurilor existente pe carduri, asociate 
unui client R.A.T.B., evitându-se astfel aplicarea sanc iunilor. 
Ac iune realizat  100%. 
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- Colaborarea  cu organele de ordine prin program ri de ac iuni cu Jandarmeria Bucureşti şi Ilfov şi 
cu Poli iile Locale de Sector în vederea înl tur rii fenomenelor antisociale prezente în vehiculele 
Regiei (transport materiale reciclabile, c l tori cu comportament deviant). 

În luna aprilie 2015 s-a propus un protocol de colaborare între R.A.T.B şi Poli ia Local  
aferent  sectoarelor 1, 2, 3, 4, 5 şi 6, din Municipiul Bucureşti. Au r spuns favorabil numai Poli iile 
Locale ale sectoarelor 2 şi 3, realizându-se ac iuni de control, func ie de personalul de care aceştia 
au dispus. 

Scopul acestor ac iuni comune a fost asigurarea condi iilor optime de siguran  şi ordine în 
mijloacele de transport ale Regiei, fiind vizate cu prioritate: combaterea fraudei şi a faptelor de 
natur  contraven ional  în mijloacele de transport în comun, stabilirea identit ii c l torilor 
contravenien i, îndep rtarea comercian ilor ambulan i şi a persoanelor care creeaz  disconfort 
celorlal i pasageri. În acest sens, s-au efectuat, în lunile mai şi august ale anului 2015, un num r de 8 
ac iuni de control în colaborare cu Poli ia Local  a Sectorului 2, respectiv a Sectorului 3, pe liniile 
urbane 16, 36 şi 103. 
În cadrul acestor ac iuni s-au realizat verific ri ale legitima iilor de c l torie şi au fost aplicate 
sanc iuni contraven ionale nepl titorilor (302 procese verbale de contraven ie). 
S-a constatat c  datorit  prezen ei organelor de ordine, atitudinea conflictual  a c l torilor frauduloşi 
este mult mai ponderat , aceştia evitând s  se manifeste zgomotos în prezen a jandarmilor, nefiind 
îns  intimida i de agen ii de control. 
Ac iune realizat  34%. 
- Modernizarea re elei de vânzare a titlurilor de c l torie prin înlocuirea a 5 cabine aflate în stare 
avansat  de degradare cu altele recondi ionate/reparate la Uzina de Repara ii. 
Au fost înlocuite 7 cabine în termenul stabilit, conform programului de repara ii anual cu Uzina de 
Repara ii.  
Ac iune realizat  140,00%. 
- Între inerea st rii corespunz toare din punct de vedere estetic şi func ional a cabinelor ce nu vor fi 
înlocuite cu cele fabricate la Uzina de Repara ii. Activitate de repara ii curente sau de recondi ionare 
a unor cabine la Uzina de Repara ii. 
Valoarea prev zut  din surse proprii a fost de 50,00 mii lei. 
 Au fost asigurate lucr rile de repara ii curente prin echipa de între inere a Serviciului Vânzare. 
Valoarea cu aprovizionarea materialelor fiind de circa 40,00 mii lei 
Ac iune realizat  80,00%. 
- Eficientizarea programului City Tour prin diversificarea mijloacelor de realizare a campaniei de 
promovare a proiectului „Bucharest City Tour” 2015. În acest sens, se vor avea în vedere ac iuni 
specifice de marketing care s  conduc  la  creşterea gradului de interes atât al publicului, cât şi al 
partenerilor R.A.T.B. interesa i de asocierea cu acest proiect. 
A fost realizat şi implementat întregul concept de promovare al proiectului City Tour, respectiv:  
- harta City Tour (50.000 buc.), flyere (100.000 buc), vouchere (200 carnete), sepci (20 buc),  
tricouri (40 buc), executie grafic  totemuri sta ii City Tour şi recolantare 14 sta ii;   
- parteneriate cu hotelieri şi agentii de turism, negociere cu clien ii pentru vânzare module 
publicitare pe materialele tip rite, etc.; 
- difuzare pe LCD-urile din vehicule a clipului de promovare Bucharest City Tour. 
Ac iune realizat  100%. 
- Atragerea Agen iilor de Turism în dezvoltarea şi promovarea City Tour 2015 precum şi extinderea 
colabor rilor cu unit ile hoteliere pentru creşterea num rului de utilizatori ai liniei turistice. 
Num rul parteneriatelor cu hotelurile/agentiile de voiaj a fost extins de la 26 în 2014 la 42 în 2015. 
Ac iune realizat  100%. 
- Creşterea adaptabilit ii Serviciului Public la cerin ele utilizatorilor prin realizarea unui sondaj de 
opinie cu privire la gradul de interes şi de utilizare a liniilor de noapte. Chestionarul va fi postat pe 
site-ul Regiei în sec iunea “Sondaje”. 
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Ac iune nerealizat . Proiectul a fost amânat pentru anul 2016. 
- În func ie de rezultatele sondajului, va fi realizat  o campanie direc ionat  pe informare/promovare 
cu privire la serviciile de transport oferite de liniile de noapte. 
Ac iune nerealizat . Proiectul a fost amânat pentru anul 2016. 
- Elaborarea Manualului de Identitate Vizual . 
Ac iune nerealizat . Proiectul a fost amânat pentru anul 2016. 
- Realizarea unor campanii de informare focusate pe readucerea în aten ia publicului c l tor a 
modului corect de utilizare a cardurilor de transport. În acest sens se va avea în vedere diversificarea 
ac iunilor de informare a c l torilor privind validarea multipl , consultarea cardului, validarea pe 
propria r spundere, portofel electronic. 
Au fost actualizate şi difuzate pe LCD-urile din autobuze clipuri informative în limba român  
privind validarea, consultarea soldului, validarea multipl , postate pe LCD-urile din toate vehiculele. 
- Realizarea unei campanii de informare direc ionat  spre c l torii ocazionali, în special c l tori din 
afara Bucureştiului, prin punerea la dispozi ie de materiale cu informa ii generale privind utilizarea 
cardului MULTIPLU. Informa iile vor fi puse la dispozi ie şi în limba englez , iar diseminarea 
materialelor tip rite va avea loc cu predilec ie în zonele cu afluen  mare de c l tori str ini (gar , 
aeroport, zona central ). 
Au fost actualizate şi difuzate pe LCD-urile din autobuze clipuri informative privind validarea 
corect , astfel: 
- pe LCD-urile din vehiculele liniilor Expres 780, 783 s-a difuzat clip informativ în limba englez  
privind validarea corect  a titlurilor de c l torie. Acest clip se adreseaz  în special c l torilor str ini;  
- au fost difuzate clipuri informative în limba român  privind validarea, consultarea soldului, 
validarea multipl , postate pe LCD-urile din toate vehiculele. 
- Realizarea unei Broşuri de prezentare a R.A.T.B., în scopul utiliz rii cu ocazia particip rii 
R.A.T.B. la diverse evenimente, conferin e, târguri. 
Proiect nefinalizat din lips  de resurse financiare. 
- Realizarea unei Broşuri de prezentare a Uzinei de Repara ii, în scopul utiliz rii cu ocazia 
particip rii RATB la diverse evenimente, conferin e, târguri. 
A fost realizat  concep ia grafic  şi informativ  a Broşurii şi transpus  pe suport electronic. 
- Realizarea periodic  de materiale video şi fotografii, cu caracter documentar şi de informare 
privind evenimente, realiz ri şi activit i din cadrul R.A.T.B. 
în cadrul Studioului Video au fost actualizate clipurile privind instruc iunile de validare corect ; 
au fost realizate în trafic  seturi de fotografii şi filmule e cu autobuzele liniei turistice şi  sta iile de 
pe traseul turistic; 
au fost realizate la Uzina de Repara ii fotografii şi filmule e cu tramvaiele Bucur LF pentru a fi 
inserate în materialele electronice de prezentare a acestora; 
au fost realizate seturi de fotografii cu mijloacele de transport surprinse în trafic în diverse 
anotimpuri pentru a fi utilizate la diverse materiale personalizate cu imagini R.A.T.B.; 
au fost realizate materiale video şi fotografice cu ocazia Zilei Transportatorului; 
au fost realizate materiale video şi fotografice cu ocazia evenimentului de promovare City Tour – 
“Concert Lora” 
- Conceperea şi realizarea de diferite materiale şi obiecte promo ionale destinate campaniilor de 
marketing, de fidelizare a c l torilor şi pentru nevoile Regiei 
A fost realizat  concep ia informativ  şi grafica pentru materialele de promovare şi prezentare 
pentru Centrul de S n tate RATB. 

Obiectivul „Actualizarea cadrului legislativ” are prev zut ca ac iuni, programe, proiecte: 
- Conformarea cu prevederile legislative din Deciziile Comisiei Europene privind serviciile de 
transport feroviar şi rutier de c l tori în Bucureşti şi jude ul Ilfov prin stabilirea etapelor de 
implementare a Regulamentului Comisiei Europene nr.1370/2007 privind serviciile publice de 
transport feroviar şi rutier de c l tori în Bucureşti şi jude ul Ilfov, împreun  cu reprezentan ii 
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P.M.B., ai Ministerului Dezvolt rii Regionale şi Administra iei Publice, Autoritatea Metropolitan  
de Transport Bucureşti, Ministerul Transporturilor şi Agen ia pentru Dezvoltare Regional  
Bucureşti-Ilfov. 

În prezent Regia Autonom  de Transport Bucureşti se afl  în proces de transformare şi de 
aliniere la prevederile legislative europene în domeniu, respectiv Regulamentul (CE) nr.1370/2007 
al Parlamentului şi al Consiliului European. Acest proces implic  încheierea unui contract de 
servicii publice între Regia Autonom  de Transport Bucureşti ca operator de transport public şi 
autoritatea contractant , unde vor fi stabilite clar condi iile de prestare a serviciului de transport 
public, precum şi modul de acordare a compensa iei şi a diferen ei de tarif aferent  reducerilor şi 
gratuit ilor la transportul public. 

În acest sens, în cursul anului 2015 Regia Autonom  de Transport Bucureşti a transmis 
municipalit ii propunerea de Contract de Servicii Publice, elaborat în condi iile transform rii în 
societate comercial  şi, în paralel, a întreprins demersuri de aliniere a legisla iei na ionale la 
prevederile acestui contract (Legea 92/2007 a serviciului de transport public de persoane) şi a 
participat activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urban  pentru Municipiul Bucure ti. 
- Asigurarea unui cadru legislativ care s  reglementeze domeniul de activitate desf şurat, ca acesta 
s  corespund  cu sistemul automat de taxare implementat. 
- Continuarea demersurilor începute în anul 2013 privind modificarea şi actualizarea H.C.G.M.B. 
nr.156/2001 pentru aprobarea Normelor privind desf şurarea transportului în comun în mijloacele 
de transport ale R.A.T.B. şi a modului de sanc ionare a abaterilor s vârşite. 
- Întreprinderea demersurilor necesare modific rii procedurii de încasare a suprataxei de c l torie 
prin centrele de emitere şi reînc rcare carduri din re eaua de vânzare proprie, a tipizatelor „Proces 
verbal de contraven ie şi constatare” întocmite de c tre controlorii legitima ii de c l torie, precum şi 
a procedurii opera ionale apar inând Serviciului Control. 

În vederea reglement rii activit ii de constatare şi sanc ionare a contraven iilor s vârşite de 
c l tori în mijloacele de transport în comun apar inând R.A.T.B, din luna aprilie 2015  au început 
demersurile pentru modificarea H.C.G.M.B. nr.156/2001 şi a modului de încasare a suprataxei.  
Propunerea nu a fost avizat  ini ial de serviciul de specialitate, dar ulterior, a fost elaborat , avizat  
pentru legalitate, aprobat  de Consiliul de Administra ie al Regiei şi transmis , în luna noiembrie 
2015, Consiliului General al Municipiului Bucureşti o nou  propunere de hot râre C.G.M.B. privind 
Normele de desf şurare a transportului în comun în mijloacele de transport ale R.A.T.B. şi modul de 
sanc ionare a abaterilor s vârşite, cu abrogarea H.C.G.M.B. nr.156/2001.  

Obiectivul “Analiza pie ei externe Regiei, a cererilor şi ofertelor adresate R.A.T.B, a 
oportunit ilor care se vor manifesta, a diferitelor forme de interes din partea unor agen i economici 
sau clien i pentru încheierea de contracte care s  aduc  venituri suplimentare prin valorificarea 
facilit ilor oferite de infrastructura R.A.T.B.” are prev zut ca ac iuni, programe, proiecte: 
- Valorificarea suportului de reclam  aferent parcului circulant, stâlpilor ce apar in infrastructurii de 
transport a Regiei şi cardurilor aferente titlurilor de c l torie. 
- Urm rirea derul rii lunare a contractelor încheiate de Serviciul Marketing. 
Au fost încheiate şi derulate contracte privind închirierea din sfera de activitate a Serviciului 
Marketing. 

Obiectivul „Atragerea de venituri pentru Regie prin valorificarea materialelor deşeu 
recuperate şi a celor uzate” are prev zut ca ac iuni, programe, proiecte: 
- Creşterea gradului de valorificare a materialelor deşeu recuperabile, a materialelor uzate, cât şi a 
celor rezultate ca urmare a cas rilor şi a dezmembr rilor de mijloace fixe, utilaje şi vehicule, în 
scopul realiz rii de venituri suplimentare. 
Prin intermediul Bursei Române de M rfuri au fost vândute deşeuri feroase şi neferoase, cauciuc şi 
anvelope uzate în valoare de 64.106,12 lei + TVA. 
Au fost vândute materiale rezultate din activit i de repara ii (ulei uzat). 
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A fost încheiat un contract de proiectare pentru devierea i refacerea instala iilor R.A.T.B. afectate 
de construirea Magistralei 5.  
 Au fost încheiate contracte de  prest ri servicii – execu ie lucr ri cu diverse societ i. 
- Identificarea corect  ca denumire şi localizare, gruparea şi evaluarea stocurilor de materiale şi 
piese f r  mişcare, în vederea valorific rii acestora. 
Stocurile de materiale, piesele f r  mişcare şi mijloacele fixe declarate disponibile spre valorificare 
au fost centralizate, astfel încât identificarea şi valorificarea lor s  se fac  într-un mod cât mai corect 
şi rapid. 
-Publicarea, în mediile de informare şi pe site-ul Regiei, a reperelor şi serviciilor disponibile pentru 
vânzare. 
Au fost publicate pe site anun uri cu privire la valorificarea stocurilor existente în cadrul Regiei. 
-Studierea pie ei externe, în vederea identific rii de poten iali cump r tori. 
A fost prospectat  pia a în vederea  contact rii societ ilor care au ca obiect de activitate 
achizi ionarea şi valorificarea materialelor uzate aflate în unit ile Regiei. 
 Obiectivul „Identificarea de noi oportunit i de atragere a veniturilor pentru Regie în 
domeniul serviciilor” are prev zut ca ac iuni, programe, proiecte: 
- Analiza pie ei externe, în vederea identific rii agen ilor economici care şi-ar putea manifesta 
interesul în diverse colabor ri avantajoase pentru Regie. 
- Analiza ofertelor primite de c tre R.A.T.B. şi negocierea cu solicitan ii, în vederea încheierii unor 
contracte avantajoase pentru Regie (prest ri servicii, închiriere, etc). 
S-au efectuat prest ri de servicii de transport persoane, prin punerea la dispozi ia beneficiarului 
autobuze cu şofer în zilele şi intervalele orare solicitate, pentru  diferite activit i.  
 Obiectivul “Îmbun t irea gestion rii resurselor cu men inerea echilibrului bugetar” are 
prev zut ca ac iuni, programe, proiecte: 
- Acoperirea cheltuielilor din venituri proprii şi subven ia pentru activitatea de transport. 
La nivelul anului 2015 cheltuielile au fost acoperite în propor ie de 100,00% din veniturile proprii şi 
subven ie (situa ie preliminat  pân  la încheierea situa iilor financiare la 31.12.2015). 
- Încheierea unui Contract comercial între Regie şi S.C.T.M. Bucureşti Metrorex S.A. având ca 
obiect utilizarea sistemului automat de taxare pentru transportul public în municipiul Bucureşti 
precum şi integrarea tarifar , conform prevederilor Hot rârii Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti 197/2012,  prin comercializarea prin re eaua de vânzare proprie a titlurilor de c l torie 
“unice” R.A.T.B.-METROREX. 

În cursul anului 2015 au avut loc întâlniri succesive între reprezentan ii R.A.T.B. şi cei ai 
Metrorex privind posibilit ile de reluare a colabor rii dintre cei doi operatori de transport în cadrul 
„Sistemului automat de taxare pentru transportul public în oraşul Bucureşti”; totodat  a fost întocmit 
un draft de contract comercial încheiat între R.A.T.B. şi S.C.T.M. Metrorex S.A., având ca obiect 
stabilirea responsabilit ilor în utilizarea „Sistemului automat de taxare pentru transportul public în 
oraşul Bucureşti” şi transmis spre analiz  şi propuneri serviciilor implicate în derularea contractului. 
- Actualizarea ofertei tarifare a Regiei şi introducerea obligativit ii valid rii tuturor titlurilor de 
c l torie comercializate pe cardurile contactless. 
documenta ia justificativ  de actualizare a tarifelor titlurilor de c l torie a fost transmis  spre analiz  
şi aprobare C.G.M.B. în data de 29.04.2015, cuprinzând, pe lâng  actualizarea titlurilor de c l torie 
existente în oferta tarifar , şi urm toarele propuneri: 
includerea în oferta tarifar  a unui titlu tarifar nou, respectiv abonamentul lunar general urban + 
expres, tarif 180 lei/lun , cu discount de 15 lei fa  de achizi ionarea separat  a celor dou  titluri; 
introducerea obligativit ii valid rii tuturor titlurilor de c l torie comercializate pe cardul de 
c l torie; acordarea de carduri electronice beneficiarilor H.C.G.M.B. nr.139/2006, respectiv 
pensionarilor cu domiciliul stabil în Bucureşti; 
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adaptarea ac iunilor coercitive în func ie de gravitatea faptei s vârşite, prin modificarea suprataxei 
de la 50 lei/caz la 10 lei/caz pentru  nevalidarea oric rui tip de abonament valabil şi 100 lei/caz 
pentru neachizi ionarea unui titlu de c l torie valabil (c l torie şi portofel electronic).  

O ac iune complementar  implement rii noii politici tarifare a constituit-o propunerea de 
modificare a reglement rilor legislative în vigoare la nivel local, aferente activit ii de transport 
public de persoane, respectiv: 
- Modificarea Hot rârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.156/2001 privind 
aprobarea politicii tarifare actualizate a Regiei Autonome de Transport Bucureşti şi a modului de 
sanc ionare a abaterilor s vârşite, în concordan  cu oferta tarifar  actualizat . 
Au fost transmise municipalit ii solicit ri succesive de actualizare a ofertei tarifare şi de corelare 
corespunz toare a H.C.G.M.B. 156/2001 „privind aprobarea politicii tarifare actualizate a R.A.T.B., 
a Normelor privind desf şurarea transportului în comun în mijloacele de transport ale R.A.T.B. şi a 
modului de sanc ionare a abaterilor s vârşite”. 
- Modificarea Hot rârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 139/2006 privind acordarea 
unor gratuit i anumitor categorii de c l tori, în concordan  cu oferta tarifar  actualizat . 

În vederea adapt rii ofertei de vânzare a Regiei la practica european  a operatorilor de 
servicii publice de transport şi eficientiz rii activit ii prestate, o propunere important  o reprezint  
acordarea de carduri electronice de c l torie beneficiarilor prevederilor Hot rârii Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti nr. 139/2006 (pensionarii cu domiciliul în Bucureşti). 
Propunerea Regiei prevede acordarea de gratuitate pensionarilor cu domiciliul în Bucureşti, cu 
pensie de pân  la 1.500 lei/lun  (în condi iile în care, începând cu 01.07.2016 salariul 
minim/economie va fi de 1.300 lei/lun ), zilnic, dar nu în intervalele 8.00-10.00 şi 17.00-19.00 (cu 
excep ia s rb torilor legale), pe baza cardurilor electronice de c l torie. 
- Modificarea Hot rârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 144/2013 privind aprobarea 
Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza municipiului Bucuresti şi a 
jude ului Ilfov, a modelului licen ei de traseu şi a contractului de transport public între Regia 
Autonom  de Transport Bucureşti şi oraşele/ comunele din jude ul Ilfov, în concordan  cu oferta 
tarifar  actualizat  şi pentru recuperarea integral  a costurilor aferente presta iei de transport public 
pe traseele preor şeneşti. 
Permanent au fost întreprinse demersuri pentru sus inerea propunerii de actualizare a ofertei tarifare, 
cu toate implica iile aferente. 
 Obiectivul „Reducerea crean elor şi pl ilor restante”. 
Nivelul rectificat al valorii programate a crean elor: 84.523,00 mii lei. 
 Realiz ri preliminate: 83.545,00 mii lei. 
Ac iune realizat  98,84%. 
Nivelul rectificat al valorii programate a pl ilor restante: 231.230,00 mii lei. 
Realiz ri preliminate: 226.142,00 mii lei. 
Ac iune realizat  97,80%. 
 Facem precizarea c  realiz rile prezentate sunt raportate la obiective rectificate fa  de cele 
propuse ini ial, rectific rile fiind determinate de hot rârile C.G.M.B. (men ionate în cuprins) 
referitoare la sursele de finan are a activit ii Regiei Autonome de Transport Bucureşti. 
Serviciul public de transport este esen ial în definirea nivelului de trai în societatea modern  şi este 
obligatoriu s  existe şi s  r spund  nevoilor şi preferin elor cet enilor, deci obiectivul principal este 
continuarea activit ii Regiei în condi iile asigur rii unei finan ri care s  permit  recuperarea 
integral  a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare. 
Astfel, proiectele demarate în anul 2015 vor fi continuate, iar o parte din cele neini iate în anul 
precedent au fost prev zute s  se desf şoare în anul 2016, completate de demersuri de atragere de 
fonduri pentru realizarea acestora. 
 
Prim ria Municipiului Bucureştiâ 
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— prin  Direc ia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circula iei 
 In condi iile dezvolt rii metropolei circula ia rutier  se schimb , volumul de transport creşte 
în concordan  cu tendin ele de dezvoltare materiale şi sociale ale locuitorilor, ceea ce impune 
transformarea vechiului sistem al re elei de circula ie într-un nou sistem eficient, corespunz tor unui 
oraş cu vitalitate sporit  în toate domeniile. 
 Strategia în domeniul infrastructurii şi transporturilor vizeaz , în principal, acele ac iuni 
menite s  conduc  la prioritatea transportului public concomitent cu dezvoltarea şi modernizarea 
elementelor componente ale acestuia. 
 In acest sens se au in vedere urm toarele: 
 - promovarea ideii de utilizare integral  a multiplelor moduri de transport, cu scopul de a 
asigura o mobilitate ridicat  şi de a controla înc rcarea traficului; 
 - continuarea procesului de reabilitare şi modernizare a infrastructurii de transport (linii de 
tramvai, depouri etc.) şi de dotare cu noi mijloace de transport; 
 - implementarea sistemului de management al traficului şi sistem GPS; 
 - m rirea progresiv , pe etape, a capacit ii de circula ie a arterelor, în raport cu creşterea 
traficului prin l rgiri de artere, realizarea de pasaje rutiere şi pietonale; 
 - continuarea procesului de reabilitare şi modernizare a penetra iilor existente şi crearea 
altora noi în vederea realiz rii continuit ii cu autostr zile care converg c tre capital ; 
 - completarea şi închiderea inelului median de circula ie; 
 - materializarea unor proiecte de pasaje supraterane şi subterane inclusiv modernizarea celor 
existente, atât în zona central  a oraşului cât şi în cartierele de locuin ; 
 În acest sens DTDSC, prin programul de investi ii pe anul 2015, a continuat proiectele de 
investi ii privind infrastructura capitalei. 
 Sumele alocate pentru lucr ri de investi ii au fost în valoare de 323.640.000 Lei. 
 Totalul cheltuielilor la finele anului 2015 a fost 321.024330 lei, ceea ce reprezint  o realizare 
bugetar  de 99,3 %. 
 Principalele investi ii ce s-au derulat în anul 2015: 
Supral rgire Str. Ion Ionescu de la Brad, Str. Gh. Ionescu Siseşti 
 Valoare investi iei aprobat  prin HCGMB este de 374.393.000 lei 
 Valorile decontat, inclusiv exproprieri, la finele anului 2015, au fost de 153.549.000 lei. 
 Investi ia a fost finalizat  în anul 2015. 
Str pungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu 
 Valoare investi iei aprobat  prin HCGMB este de 349.866.000 lei 
 Valorile decontat Ia finele anului 2015 au fost de 114.923.000 lei din care exproprieri 
31.360.000 lei. 
 La finele anului 2015 lucr rile s-au executat în procent de 60%, derularea contractului fiind 
încetinit  datorit  utilit ilor ce sunt executate de de in torii de re ele. 
 Investi ia este preconizat  a se finaliza în anul 2016. 
Penetra ie Splaiul Independen ei - Ciurel - Autostrada Bucureşti-Piteşti 
 Valoare investi ie aprobat  prin HCGMB este de 2.009.746.000 lei. 
 Valorile decontate la finele anului 2015 au fost de 94.030.000 lei. 
 Ca prim stadiu al acestui obiectiv este realizarea travers rii râului Dâmbovi a pe direc ia A1-
Splaiul Independen ei, prin intermediul unui pod hobanat. Podul va avea o lungime de 235,2 m şi o 
l ime total  de 13,9 m (3 benzi de circula ie rutier ). Executat fizic 10 %. 
Reabilitare sistem rutier şi linie tramvai - Bd. L. Rebreanu 
 Valoare investi iei aprobat  prin HCGMB este de 158.883.000 lei. Valorile decontate la 
finele anului 2015 au fost de 88.489.000 lei. 
 S-au executat lucr ri la cale de rulare tramvai, sistem rutier şi trotuare în propor ie de 90 
%. Lucrarea va fi finalizat  in anul 2016. 
Reabilitare sistem rutier şi linie tramvai - Bd. Aerog rii 
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 Valoarea investi iei aprobat  prin HCGMB este de 65.923.000 lei. 
 Valorile decontate la finele anului 2015 au fost de 38.115.000 lei. 
 Caracteristici tehnice: lungime total  traseu 0,915 km, l ime 21 m, 4 benzi, lungime traseu 
linie tramvai 0,915 km, parc ri 580 mp. 
 Principalele activit i în execu ia acestui obiectiv sunt: lucr ri de drum, lucr ri de 
modernizare a liniei de tramvai, lucr ri de amenajare peisagistic  şi spa ii verzi, lucr ri de amplasare 
a mobilierului urban, lucr ri de execu ie a unui terminal multimodal, lucr ri de execu ie a unui Parc 
& Ride, lucr ri de re ele edilitare. 
 Executat fizic 90 %. Lucrarea va fi finalizat  în anul 2016. 
Îmbun t ire condi ii de circula ie Pasaj Muncii 
 Valoare investi iei aprobat  prin HCGMB este de 84.841.000 lei. 
 Valorile decontate la finele anului 2015 au fost de 62.335.000 lei. 
 Caracteristici tehnice: suprafa  18.635 mp, lungime estacad  260 m, l ime estacad  8 m, 
lungime linie tramvai 2,4 km, refugii pietonale 4. 
Exist  doua tipuri de lucr ri care au fost executate: lucr ri interioare (refacerea re elei de iluminat 
public şi semnalizare, reglementarea circula iei prin semafoare/marcaje), şi lucr ri exterioare (l rgire 
carosabil, modernizarea refugiilor RATB şi înfiin are de noi sta ii de tramvai). 
 Lucrarea a fost finalizat  in anul 2015. 
Pasaj suprateran Mihai Bravu - Splaiul Unirii 
 Valoare investi iei aprobat  prin HCGMB este de 199.759.000 Lei 
 Valorile decontate la finele anului 2015 au fost de 172.838.000 lei 
 Caracteristici tehnice: viaductul de acces V c reşti, lungime de aprox. 325 m, 2 deschideri x 
l2 m, l ime 2x10,1 m. 
 În anul 2015 investi ia a fost finalizat . 
Reabilitare sistem rutier şi linie tramvai - Şos. Iancului şi Şos. Pantelimon 
 Valoare investi iei aprobat  prin HCGMB este de: şos. Pantelimon 312.132.000 lei şi şos. 
Iancului 107.497. 000. 
 Caracteristici tehnice: 
  - Şos. Iancului: Lungime total  - 1,250 km, L ime - 22 m, Nr. benzi rulare – 4, Lungime 
traseu linie de tramvai - 1,25 km cale dubl , Par pri - 110 locuri, Semnalizare vertical  - 136 buc. 
 - Şos. Pantelimon: Lungime total  - 3.85 km, L ime - 27 m, Nr. benzi pe sens – 3, Lungime 
traseu linie de tramvai - 6.51 km cale simpl , Lungime cabluri c.c - 7,1 km, Peroane sta ie - 15 buc., 
Cabin  cap linie – 1. 
 Valorile decontat la finele anului 2015 au fost: 
 - pentru Şos. Pantelimon 104.850.000 lei, 
 - pentru Şos. Iancului 40.20.000 lei. 
 În anul 2015 s-au executat lucr ri în procent de 100% la Şos. Iancului şi 60% Şos. 
Pantelimon. 
Pasaj subteran Pia a Presei Libere 
 Valoare investi iei aprobat  prin HCGMB este de 104.354.000 lei. 
 Pasajul este realizat pe direc iile şos. Bucureşti-Ploieşti- şos. Kiseleff cu lungime traseu de 
460 m şi bretea cu lungime de 280 m ce face leg tura cu b.dul M r şti. Totodat  proiectul prevede 
un pasaj pietonal nou ce traverseaz  şos. Bucureşti- Ploieşti. 
 Valorile decontat la finele anului 2015 au fost de 68.664.000 lei  
 În anul 2015 s-a finalizat investi ia. 
Modernizare Pia a Roman  şi Pasaj Pietonal 
 Valoare investi iei aprobat  prin HCGMB este de 103.811.000 lei. 
 Obiectivul are ca scop reamenajarea Pie ei Romane şi realizarea unui pasaj pietonal subteran 
pentru traversarea B.dul General Magheru cu acces la sta ia de metrou Pie a Roman , bd. Lasc r 
Catargiu şi bd. Dacia. 
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 În anul 2012 s-a elaborat proiectul tehnic, urmând ca în anul 2016 s  înceap  execu ia 
lucr rilor. 
Supral rgire Fabrica de Glucoz  
 Valoarea investi iei aprobat  prin HCGMB este de 300.515.000 lei. 
 Obiectivul are ca scop l rgirea la 4 benzi de circula ie a Şos. Fabrica de Glucoz  pe sectorul 
cuprins între Calea Floreasca şi Şos. Petricani pe o lungime total  de 1,8 Km, reconfigurarea 
intersec iilor pe care le traverseaz  Şos. Fabrica de Glucoz  şi racordarea la viitoarea intersec ie cu 
sens giratoriu a autostr zii A3 Bucureşti - Ploieşti - Braşov, asigurarea canaliz rii pluviale, iluminat 
stradal, amenajare spa ii verzi şi trotuare. 
 În anul 2015 s-a expropriat zona afectat  de lucrare. Valoarea exproprierilor a fost de 
47.800.000 lei. 
Lucr ri noi la care exist  studii de fezabilitate şi indicatorii tehnico economici ce au fost aproba i în 
şedin ele CGMB  
 ○ Penetra ie şi racord Splaiul Unirii - Autostrada Bucureşti – Constan a. Valoare investi iei: 
1.370.016.000 lei 
 ○ Penetra ie Bd. Timişoara. Valoare investi ie: 188.743.000 lei. 
 ○ Str pungere şi supral rgire Str. Avionului. Valoare investi ie: 615.670.000 lei. 
 ○ Str pungere Splai Dudescu-Sos. Oltenitei. Valoare investi ie: 309.627.000 lei. 
 ○ Supral rgire Bd. Expozi iei. Valoare investi ie: 231.786.000 lei. 
 ○ Supral rgire Calea Grivi ei. Valoare investi ie: 159.067.000 lei. 
 ○ Pasaj subteran şos. Nordului - str. Elena Vacarescu. Valoare investi ie: 135.343.000 lei. 
 ○ Pasaj rutier Şos. Colentina - Str. D.na Ghica. Valoare investi ie: 85.725.000 lei. 
 ○ Nod intermodal R zoare. Valoare investi ie: 907.463.000 lei. 
 ○ Modernizare Pia a Arcului de Triumf şi pasaj pietonal. Valoare investi ie: 110.048.000 lei. 
 ○ Întregire Splaiul Unirii - zona Bd. M r şeşti - Hanul lui Manuc. Valoare investi ie: 
149.132.000 lei. 
 ○ Reabilitare sistem rutier Bd. General Vasile Milea. Valoare investi iei: 33.050.000 lei. 
 ○ Supral rgire str. Braşov pân  la şos. Alexandriei cu pasaj rutier la intersec ia str. Braşov-
bd. Ghencea. Valoare investi ie: 235.812.000 lei. 
 ○ Reabilitare sistem rutier şi linie de tramvai Dimitrie Pompei şi Barbu V c r scu. Valoare 
investi iei: 212.710.000 lei. 
 ○ Parcare multietajat  Tip 130, 300 
 ○ Diametrala N-S, etapa II str.Vasile Pârvan-str. Uranus. Valoare investi ie: 722.685.000 lei. 
 ○ Îmbun t irea re elei stradale şi extinderea re elei de tramvai necesare dezvolt rii 
Complexului Coloseum. Valoare investi ie: 60.654.000 lei. 
 ○ Reconfigurare intersec ie sos. Pantelimon - Bd. Chişin u şi pasaj rutier denivelat subteran. 
Valoare investi ie: 133.039.000 lei.  
 
— prin  Administra ia Str zilor Bucureşti 
● Lucr ri de reabilitare sistem rutier şi lucr ri edilitare. 
 - str. Sufaru Gheorghe, Procent de realizare 100%. 
- str. Teiuş. În derulare. 
● Lucr ri de între inere şi administrare.  
 - Chitilei, Cl bucet, Dornei, Pu ul lui Cr ciun, Grivi ei, Ion Mihalache, Bucureştii Noi, 
Str uleşti, Gloriei, Alex. Averescu, M r şeşti, Nata iei, Bucureşti-Târgovişte, Doroban i, Radu 
Beller, Dem I. Dobrescu, Academiei, Lasc r Catargiu, Magheru, Nicolae B lcescu, P- a 
Universit ii, Budişteanu, Occidentului, A. I. Cuza, Banu Manta, Turda, I. G. Duca, Bucureşti - 
Ploieşti, Witing, Mircea Vulc nescu, Nordului, Expozi iei, Alex. Şerb nescu, Calea Victoriei, 
Poligrafiei, Cotroceni, Iuliu Maniu, Valea Cascadelor, Geniului, Ghirlandei, P r lu elor, Preciziei, 
Tuf nelelor, Piscul Cr sani, M rgelelor, Dealul ugulea, Fabricii, Veteraniilor, Timonierului, 
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Oboga,  Constantin Noica, Dâmbovi a, Orşova, Plevnei, Giuleşti, Mehadia, Constructorilor, 
Crângaşi, George Vâlsan, Vintil  Mih ilescu, Arieşu Mare, Azurului, George Zamfirescu, Pascal 
Cristian, Baia de Arieş, Ceahl u, Virtu ii, Timişoara, Eroii Sanitari, Eroilor, Splaiul Independen ei,  
Baicului, Heliade între vii, Icoanei, Matei Voievod, Morarilor, Olari, Pierre de Coubertain, 
Vergului, Armeneasc , M gura Vulturilor, Cristian Radu, Ritmului, Victor Manu, Vatra Luminoas , 
Pache Protopopescu, Carol 1, J. L. Calderon, Regina Elisabeta, Mihail Kog lniceanu, Ferdinand,  
Chişin u, Ceaikovschi, Fundeni, Maşina de Pâine, Petricani, Sportului, F inari, Glinka, Ion 
Berindei, Vasile Lasc r, Dacia, Maria Rosetti, C.A. Rosetti, Popa Petre, Batiştei, Grigore Ionescu, 
Mihai Eminescu, Lacul Tei, Teiul Doamnei, Dimitrie Pompei, Barbu V c rescu, Bulevardul 1821, 
Bazaltului, Gheorgheni, Lespezi, Nu u Ion, Odoarei, R di ei, R ureanu, Sapien ei, Sp taru Preda, 
Spiralei, 13 septembrie, Giurgiului, Panduri, S laj, Amurgului, Antiaerian , Rahovei, Alexandriei, 
Romancierilor, P- a Constitu iei, Chilia Veche, Aleea Potaisa, Aleea Callatis, Valea lui Mihai, aleea 
Valea lui Mihai, aleea Istru, Cara Z.Anghel, Târgul Neam , Gârleni, Braşov, Prelungirea Ghencea, 
Ghencea, Drumul Taberei, Vl deasa, Valea Doftanei, Sibiu, Drumul G zarului, P- a Na iunile 
Unite, Splaiul Unirii, Calea Şerban Vod , Tismana, Cu itul de Argint, Berceni, Gheorghe Şincai, Ion 
Iriceanu, Na iunile Unite, Izvor, B.P. Haşdeu, Mihai Bravu, Libert ii, Constantin Istrati, 11 iunie, 
Progresului, Reşi a, Alexandru Obregia, Stoian Militaru, Calea V c reşti, Tineretului, Metalurgiei, 
Regina Maria, George Coşbuc, Viilor, Pasaj Unirii, P- a Unirii + halelor, Corneliu Coposu, Decebal, 
Dudeşti, Pantelimon, Octavian Goga, Calea Dudeşti, Camil Ressu, Theodor Pallady, Drum între 
tarlale, G rii C elu, bd Unirii, Lucian Blaga, Baba Novac, C-tin Brâncuşi, Nerva Traian, Nicolae 
Grigorescu, Mircea Vod , Câmpia Libert ii, Dristorului, Hristo Botev, Energeticienilor, 
Fizicienilor, Râmnicu Vâlcea, Râmnicu S rat, Vitan, Vitan Bârzeşti, I.C. Br tianu, Traian. 
 Realizat 100% 
 
Prim ria sectorului 2 
 
INFRASTRUCTURA RUTIER  
 
În domeniul transporturilor, pentru domeniul de activitate Infrastructura rutiera, se asigura m surile 
de îmbun t ire a indicilor calitativi ai re elei de drumuri din Sectorul 2, prin derularea programelor 
de reabilitare, reparare si intretinere a sistemului rutier, programe executate de c tre Administra ia 
Domeniului Public. 
Obiective : 
Amenajare Parcaje de re edin  700 mp - str. Herta, sector 2  
Investitie in continuare 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 132 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 132 mii lei.  
        Realizat  
Execu ie lucr ri de repara ii capitale str zi ie ite din perioada de garan ie de bun  execu ie 
Investitie in continuare 

1.ALEE ADIACENTA ALEII CAMPUL 
MOSILOR 
2.STR. VASELOR (SUPRAFATA CAROSABILA 
INTRE CALEA MOSILOR SI STR. ION 
MAIORESCU) SI TROTUARE 
3.BLANDUZIEI 
4.ION FLORUTA - TROTUARE 
5.ALEI SI TROTUARE B-DUL LACUL TEI NR. 
63-69 
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            Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 1.316 mii lei, din care s-au utilizat pana la 
finalizare,  in trimestrul 4 2015, 1.316 mii lei. 
            Realizat  
Elaborare PT si Executie Reparatie capitala Pod Ostrov Delfinului  
Investitie in continuare 
Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 2.070 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 1.790 mii lei. 
In curs de realizare  
 
Execu ie lucr ri de repara ii capitale str zi ie ite din perioada de garan ie de bun  execu ie - 7 
str zi  

1.INTRARI RICINULUI 
2.STRADA INTRAREA CASMALEI 
3.ALEEA ABANOSULUI ( POST POLITIE 
LOCALA ) 
4.STRADA NICOLAE CULEA 
5.ALEE DE LEGATURA STR. MAGURA 
VULTURULUI - STR. BAICAN IONESCU 
6.STRADA TONY BULANDRA - CAROSABIL 
7.STRADA AUSTRULUI 

Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 2.856 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 2.856 mii lei. 
Realizat  
 
Execu ie lucr ri de întretinere sistem rutier 32 str zi – regie proprie 

1 Str. Alex. Romano 17 Str. Borangicului 
2 Str. D-trie Racovi  18 Str. Duzilor 
3 Str. Mecet 19 Str. Tepeş Vod  x str. Gh. Costaforu 
4 Str. Mihail Georgescu 20 Str. Magnoliei 
5 Str. Cornişor x str. Gorgan Sp taru 21 os.Colentina nr.26, bl.64 A 
6 Str. Aurului 22 Str.D-na Ghica nr.83, bl.63  

7 Str. Laz r Florea 23 
os. tefan cel Mare nr.240, bl.59, 

sc.A 

8 Cosmos – alee spre Dobroieşti 24 
os. tefan cel Mare nr.240, bl.59, 

sc.B 
9 Str. Albişoarei 25 Calea Mo ilor nr.189, bl.1, sc.1 
10 Str. Oble ilor 26 Str. Thomas Masaryk 
11 Str. Mrenei 27 Str. Speran ei 
12 Str. Ştiucii 28 Str. Tuzla 
13 Str. Crapului 29 Str. Arh. Hârjeu 
14 Str. Pl ticii 30 Str. Ştefan Mih ileanu 
15 Str. Linului 31 Str. Polovraci 
16 P- a Gh. Costaforu (parc) 32 Str. Mecet x str. Austrului 

 
Suplimentar: 
 
1.Str. Thomas Masaryk 45.Str. Dropiei 89.Parc Titus Ozon 
2.Str. Speran ei 46.Str. Drobeta 90.Parc Lunca Florilor 



535 
 

3.Str. Tuzla 47.Intr. Râmnic 91.Parc Florilor 

4.Str. Arh. Hârjeu 
48.Str. Maior B cil  blocuri 
ANL 

92.Str. Chopin 26 

5.Str. Ştefan Mih ileanu 48.B-dul Basarabia nr. 84 93.Str. Lavi ei 
6.Str. Polovraci 50.Alei Parc Plumbuita 94.Şos. Pantelimon 301 
7.Str. Mecet x str. Austrului 51.Str. Cern u i 95.Str. Baia de Aram  
8.Str. Moroieni x str. Melodiei 52.Str. Câmpului 96.Str. Cern u i 
9.Str. Cremeni a nr. 38 53.Str. Grigore Moisil nr. 10 97.Str. Sarafineşti 
10.Str. Maior Coravu Ion nr. 8 54.Str. Ramuri Tei nr. 5 98.Al. Cisl u 
11.Str. Eufrosin Potec  55.B-dul Ferdinand nr. 89 99.Str. Savu Marin 
12.Str. Valer Dumitrescu x str. Sever 
Popescu 

56.Str. Dimitrie Grozdea 100.Str. P s rani 

13.Str. Sinaia x str. Bujorul Alb 57.Str. Italian  101.Parc Izvorul Rece 
14.Str. Tony Bulandra 58.Şos.Mihai Bravu bl. P8 102.Parc Marimar 

15.Str. Ciocârliei x şos. Fundeni 
59.Str. Eufrosin Potec  nr. 
11 

103.Str. Lacul Tei nr. 109 

16.Str. Pâncota x str. Sinaia 60.Str. Dr guşin Deleanu 104.Str. Mozart nr. 41 
17.Str. Zefirului nr. 11, nr. 20 61.Str. Stâncii 105.Parc Cloşani 

18.Str. Saltului nr. 40 62.Str. Marian Cristescu 
106.Şos. Pantelimon nr. 
245 

19.Str. Sinaia x str. Dobrici 63.Str. Râşnov 107.Intr. Teiul Doamnei 
20.Str. Moroieni x str. Ni  Ene 64.Str. Lunca Florilor 108.Al. Capidava 

21.Str. Ştefan Mih ileanu nr. 21 65.Str. Spinului 
109.Str. Ghinea Br t şanu 
nr. 2 

22.Str. Gheorghe St nescu x şos. 
Pantelimon 

66.Str. Polovraci 110.Str. Nicolae Cânea 

23.Str. Vaporul lui Assan nr. 4 67.Str. Tuzla 111.Şos. Electronicii 

24.Str. Ion Berindei nr. 4 68.Calea Moşilor nr. 199 
112.B-dul Ferdinand nr. 
124 

25.Str. Tudor Mihai 69.Şos. Colentina nr. 1 113.Str. Fântânica 

26.Şos. Pantelimon 301 70.Parc Na ional 
114.Şos. Pantelimon nr. 
260 

27.Str. Maiorului x str. Gheorghe 
i eica 

71.Str. Maior Coravu 
115.Şos. Ştefan cel Mare 
nr. 44 

28.Str. Dragoş Vod  72.B-dul Basarabia – trotuar 116.Str. Aaron Florian 

29.Str. I.H. R dulescu 
73.Str. D-na Ghica nr. 30, 
bl.11 

117.B-dul Basarabia nr. 47 

30.Şos. Mihai Bravu nr. 125 -133 74.Str. Chopin 118.Str. Carei 11 
31.Str.  Simion Busuioc 75.Str. Cremeni a nr. 39 119.Str. Rascoala 1907 
32.Str. Cremeni a 76.Str. Popa Rusu nr. 13 120.Şos. Iancului nr. 5 
33.Şos. Mihai Bravu x Str. 
Chiristigiilor 

77.Str. Dr. Burghelea 
121.Str. Sinaia x Al. 
Sinaia 

34.Aleea Ilia 78.Parc Lunca Florilor 122.B-dul Basarabia 62 
35.Str. Ion Berindei 79.Şos. Pantelimon nr. 241 123.Str. Sinaia 

36.Str. Maria Ghiculeasa 80.Str. Baicului nr. 83 
124.Str. Gheorghe 
St nescu 

37.Str. Braşoveni 81.P- a Cantacuzino 125.Şos. Iancului nr. 7 

38.Str. Drobeta nr. 11 82.Str. Marcu Armaşu 
126.B-dul Ferdinand nr. 
124 
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39.Str. Opanez 83.Al. Cenuşeresei 127.B-dul Basarabia 86 
40.Şos. Dobroieşti 84.Str. I.L. Caragiale nr. 26 128.Str. Paul Greceanu 
41.Str. Teofil 85.Str. Sp taru Mihai nr. 29 129.Parc Morarilor - alei 
42.Str. F g r şanu 86.Str. Chopin nr. 30, 34 130.Parc Floreasca - alei 
43.Str. Speran ei 87.P-ta Rosseti 131.Str. Baicului nr. 65-67 
44.Str. Radovanu 88.Parc Plumbuita 1   

Bugetul alocat, din Buget local, a fost de: 60 mii lei, din care s-au utilizat pana la finalizare, in 
trimestrul 4 2015, 60 mii lei. 
Realizat  
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Generalit i  
Obiectivul general al strategiei în domeniul turismului, IMM şi mediului de afaceri implic , 

pe de o parte, un efort de reconstruc ie, promovare şi creştere a num rului de turişti şi, pe de alt  
parte, în implementarea de politici privind sporirea competitivit ii economice şi refacerea încrederii 
investitorilor şi, în general, a clasei antreprenoriale în mediul de afaceri românesc. Aceste activit i 
vizeaz  promovarea României ca destina ie turistic  prin realizarea unei strategii turistice na ionale, 
îmbun t iri aduse în plan legislativ, facilit i fiscale şi o serie de solu ii sectoriale în domeniul 
turistic. În ceea ce priveşte IMM-urile şi sprijinirea mediului de afaceri, avem în vedere o serie de 
facilit i fiscale pentru crearea de locuri de munc , stimularea şi dezvoltarea sectorului IMM şi 
consolidarea instrumentelor de garantare şi contragarantare pentru stimularea sectorului IMM. 

Institu iile cu atribu ii în domeniul turismului, IMM şi mediului de afaceri sunt 
autorit ile publice locale şi Direc ia de Statistic  a Municipiului Bucureşti 

 
Prim ria Municipiului Bucureşti  

 Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 
2015 pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea şi promovarea produselor turistice cu valoare 
ad ugat  (turismul eco, de s n tate, de conferin e şi congrese, cultural etc.)" cuprins în programul 
de guvernare. 
— prin Administra ia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic 
● Prezentarea Bucureştiului ca destina ie cultural  şi turistic  
 Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost organizate urm toarele evenimente culturale: 
 ○ 9 Mai 2015 - Ziua Europei 
 Celebrarea Zilei Europei prin inaugurarea expozi iei "Bucureştiul v zut prin ochii t i", 
vernisaj care a avut loc în sala dc aşteptare a aeroportului interna ional Bucureşti Henry Coand . 
 Expozi ia permanent  se desf şoar  inclusiv în prezent pe o suprafa  de 1500 mp şi const  
în expunerea pe panouri luminoase şi/sau pe panouri din stiplex transparent, a fotografiilor 
câştig toare la prima edi ie a concursului "Ochiul Magic", desf şurat  în vara anului 2014. 
 ○ 9 Mai 2015 - Ziua Europei la Cern u i – Ucraina 
 Expozi ie organizat  de c tre AMPT - "Bucureştiul v zut prin ochii t i la Cern u i. 
Evenimentul a fost prilejuit de inaugurarea de c tre Centrul Român "Eudoxiu Hurmuzachi" din 
Cern u i a salonului expozi ional permanent "Bucureşti", salon care g zduieşte o cafenea literar  în 
care se reuneşte frecvent comunitatea româneasc  din Cern u i, sub egida CR Eudoxiu Hurmuzachi 
având loc sesiuni literare româneşti, lans ri de carte, ini iative culturale care promoveaz  oraşul 
Bucureşti şi românismul în Bucovina de Nord. 
 ○ 19-20 iunie 2015 - Bucharest International Air Show - Administra ia Monumentelor şi 
Patrimoniului Turistic a participat în calitate de Partener Oficial la mitingul aviatic Bucharest 
International Air Show care a avut loc pe Aeroportul B neasa din Bucureşti în zilele de 19 iunie şi 
20 iunie 2015, cel mai mare eveniment de profil din Europa de Sud-Est. 
 ○ Concursul de fotografie "Ochiul Magic" - edi ia a Il-a 
 În perioada 25-28 iunie şi 11 iulie 2015, la Sala Palatului, eveniment menit s  reliefeze 
poten ialul turistic al oraşului prin intermediul artelor vizuale (în cazul de fa , fotografia) a constat 
în prezentarea Bucureştiului aşa cum este el v zut de c tre concuren ii înscrişi în concurs. 
 ○ Festivalul „Bucureştii lui Caragiale"-2015- edi ia a IV-a 
 O manifestare de amploare, cu desfaşurare zilnic  pe parcursul a 90 de zile (28 iunie - 22 
septembrie 2015), totalizând un num r de 149 spectacole (zilnic fiind programat ccl pu in un 
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eveniment), 41 de titluri diferite, implicând 33 de institu ii, trupe şi ansambluri teatrale şi coregrafice 
din ar  şi str in tate (Turcia, Grccia, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Spania şi Polonia). 
 În cadrul festivalului au avut loc manifest ri culturale prin punerea în scen  cu accesibilitate 
neîngr dit  a unor piese de teatru sus inute dc institu iile de cultur  partenere şi reprezenta ii 
artistice muzicale tematice. 
 ○ Amplasarea expozi iei "Bucureştiul v zut prin ochii t i" în Pasajul Her str u I şi Pasajul 
Her str u II. Expozi ia const  în 103 casete luminoase cu dimensiunile l000mm x 700mm, realizate 
din aluminiu cu ecran translucid, luminate interior, cu aplicare folie polipropilen  3mm cu 
expunerea imaginilor reprezentative din Bucureşti. 
 ○ Zilele Bucureştiului la Cern u i (20 septembrie 2015) - Colaborarea cu Centrul Românesc 
Eudoxiu Hurmuzachi din Cern u i, început  în prim vara anului 2015 cu inaugurarea Centrului 
Cultural Eudoxiu Hurmuzachi şi a Cafenelei Literare "Bucureşti", a fost urmat  în toamna anului 
2015 ( 20 septembrie - Zilele Bucureştilor) de inaugurarea Terasei Literare "Bucureşti", eveniment 
la care AMPT a contribuit cu realizarea unei expozi ii permanente format  dintr-un num r de 8 
panouri din stiplex - tablouri ilustrând monumente din Bucureşti, cu imagini ob inute în cadrul 
concursului de fotografie Ochiul Magic 2015. 
 ○ Desf şurarea evenimentului "Cr ciun la PMB" în zilele de 18 şi respectiv 23 decembrie 
2015 în cadrul c ruia s-au distribuit invita ilor str ini materiale de prezentare a Bucureştiului ca 
destina ie cultural . 
 De asemenea, pentru îndeplinirea obiectivului, institu ia a participat, al turi dc alte institu ii 
de cultur , la urm toarele evenimente: "M r işor de Bucureşti", S rb tori ale comunit tii evreieşti - 
Hanukka 2015. Festivalul International de Film Bucureşti / Biff Edi ia XI, Festivalul Festin pe 
Bulevard, edi ia a IlI-a, manifest ri specifice unor na ionalit i, etnii, culte sau minorit i - 
din comunitatea bucureştean . 
 A fost realizat un procent de 100% din totalul obiectivelor aprobate. 
— prin  Direc ia Cultur  Sport Turism, Serviciul Turism 
 Planific  şi gestioneaz  programe de promovare şi dezvoltare în domeniul turismului specific 
Municipiului Bucureşti, prin colaborare cu alte institu ii politice, mediul privat şi institu ii de 
finan are. Programele derulate includ valorificarea unor interese economice sau sociale ale capitalei 
şi pe teritoriul altor jude e; promovarea Bucureştiului ca destina ie turistic  european  la nivel 
interna ional; participarea la târguri/expozi ii de specialitate din tar  si str in tate; sus inerea 
activit ii Centrului de Informare Turistic  cu materiale informative (broşuri, h r i s.a.) despre 
Bucureşti destinate disemin rii în rândul turiştilor români şi str ini care viziteaz  capitala; sprijinirea 
şi colaborarea cu institu iile administra iei publice centrale şi locale, agen ii economici şi ONG-uri, 
mai ales prin furnizarea de materiale informative pentru evenimentele/conferin ele/congresele ce au 
loc în Bucureşti şi pe care aceştia le organizeaz . 
Participare manifest ri expozi ionale - târguri de turism 
- manifest ri expozi ionale interna ionale de turism 
 ○ Târgul de Turism - WTM, Londra, Marea Britanie desf şurat în perioada 2-5 noiembrie 
2015;  
 ○ Târgul de Turism - EIBTM, Barcelona, Spania, în perioada 17-19 noiembrie 2015; 
 ○ Târgul Interna ional pentru Propriet i Imobiliare şi Investi ii EXPO REAL – Munchen 5 - 
7 octombrie 
- manifest ri expozi ionale interne de turism 
 ○ Târgul de Turism al României, desf şurat la ROMEXPO în perioada 12-15 martie 2015 
(TTR) 
Gestionare programe de promovare şi dezvoltare a turismului în Municipiul Bucuresti şi realizare 
materiale informative în scopul facilit rii accesului la informa iile turistice despre Bucureşti. 
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 În anul 2008 s-a încheiat  Conven ia cu privire la publicarea “H r ii Turistice a Municipiului 
Bucureşti” nr. 4342/14.05.2008 cu S.C. Schubert & Franzke S.R.L privind publicarea a patru edi ii 
de h r ii turistice pentru Municipiul Bucureşti. 
 Ultima edi ie a h r ii turistice, edi ia a-5-a, a fost editat  şi tip rit  în anul 2015. Fiecare 
edi ie a h r ii a ap rut într-un num r de 100,000 de exemplare şi a fost pus  în totalitate gratuit la 
dispozi ia Municipiului Bucureşti, iar Prim ria Municipiului Bucureşti prin serviciul Turism a 
asigurat distribuirea h r ilor, atât în cadrul Punctului/Centrului de Informare Turistic  – Pasaj 
Universitate cât şi în cadrul misiunilor de promovare (târguri, seminarii, conferin e, congrese interne 
şi interna ionale, evenimente cultural - artistice s.a.) la care s-a participat sau au fost solicitate de 
c tre agen i economici care activeaz  în domeniul turismului (hotelieri, ONG-uri, restaurante).  
Colaborare cu Autoritatea Na ional  pentru Turism. 
 Pe parcursul întregului an Serviciul Turism a oferit sprijin privind solicit rile 
reprezentan elor de promovare extern  ale Autorit ii Na ionale pentru Turism fie prin transmiterea 
de informa ii turistice, a materialelor de promovare a Bucureştiului (poze, film de promovare, 
broşuri, pliante). Astfel s-a acordat sprijin/consultan  echipelor de filmare Travel Channel: 
Expedition Unknown, BCNPLAY ESTUDIO AUDIOVISUAL S.L Barcelona şi National 
Geographic privind realizarea unor film ri despre atrac iile turistice din capital . De asemenea au 
fost transmise broşuri şi pliante c tre reprezentan ele de promovare extern  ale României din 
Austria,  Fran a, Germania, Israel, Italia, Polonia, Spania, U.K., SUA. 
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Generalit i  
     
     Guvernul României se va implica pentru asigurarea dreptului de a-şi p stra şi dezvolta liber 
exprimarea identit ii etnice pentru to i cet enii apar inând minorit ilor na ionale, astfel încât s  se 
poat  manifesta pe deplin în via a public , în administra ie şi justi ie, în sfera culturii, limbii, 
religiei, educa iei, vie ii publice, în conformitate cu Constitu ia României, cu angajamentele 
României în procesul de integrare în Uniunea European , precum şi cu documentele europene şi 
interna ionale în materie. Vor fi stimulate efortul comun şi dialogul cu minorit ile na ionale în 
vederea îmbun t irii actului decizional şi afirm rii identit ii etnice. 

 
 Prim ria Muncipiului Bucureşti 

     Stadiul îndeplinirii m surilor asumate de institu ie în planul orientativ de ac iuni pe anul 2015 
pentru realizarea obiectivului "Guvernul va sus ine minorit ile na ionale în scopul men inerii 
identit ii lingvistice, tradi iilor şi culturii minorit ilor na ionale" cuprins în programul de 
guvernare. 
— prin  Centrul de Crea ie, Art  şi Tradi ie — CREART 
Festivalul Etniilor “Etnorama” 
 Acest evenment şi-a propus s  celebreze diversitatea cultural , oferind etniilor reprezentative 
din Bucure ti ocazia de a- i prezenta tradi iile, obiceiurile i me te ugurile în cadrul unui program 
plin de concerte, ateliere de crea ie şi piese de teatru. 
 15 – 17 mai 2015, Parcul Her sr u 
— prin  Biblioteca Metropolitan  Bucureşti 
Agora Cultural  @ Biblioteca Ta” 
 Proiectul reprezint  o modalitate inovatoare de a con tientiza publicul privind valoarea 
memoriei colective i de a încuraja participarea minorit ilor la via a cultural , într-un mod creativ.  
 Proiectul va demonstra c  bibliotecile i utilizatorii lor au poten ialul de a revolu iona 
schimbul de cuno tin e i idei, de a valorifica diversitatea cultural  i de a stimula vocile individuale 
i colective s  se exprime i s  se valorizeze reciproc. Proiectul î i propune s  identifice i s  pun  în 

valoare specificul cultural al minorit ilor etnice din România prin tehnica Digital Storytelling. 
 Folosind tehnica pove tilor digitale, bibliotecarii i utilizatorii serviciilor de bibliotec  vor 
reflecta într-o manier  artistic  istoria i cultura etniilor reprezentate în România, dar i credin ele i 
valorile acestor minorit i. Prin intermediul pove tilor digitale atât bibliotecarii, cât i utilizatorii 
bibliotecilor î i vor îmbun t i cuno tin ele culturale, aptitudinile literare, dar i în elegerea i 
aplicarea tehnologiei în via a cotidian .  
 Proiectul „Agora Cultural  @ Biblioteca Ta” este o ini iativ  a ANBPR, finan at  prin 
Granturile SEE 2009-2014, Programul PA17/RO13 Promovarea diversit ii în cultur  i art  în 
cadrul patrimoniului cultural european (www.fonduri-diversitate.ro) în România. Valoarea total  a 
finan rii este de 202.644 euro. Proiectul ce  a debutat în anul 2015, are ca parteneri Jazzmontor  
AS, Norvegia, Asocia ia Cultural  Replika i Bibliotecile publice din Bucureşti, Sibiu, Cluj i 
Br ila. 
 Proiectul se desf oar  în perioada ianuarie 2015 – aprilie 2016, în prezent rezultatele 
acestuia totalizând un num r de 667 pove ti digitale. 
— prin Direc ia Cultur , Sport, Turism 
"Cultur  rom : conservarea şl revitalizarea meşteşugurilor, parte a patrimoniului imaterial" 
 Scop: revitalizarea patrimoniului imaterial al etniei rome. 
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 Parteneri: ATTDE ( Asocia ia Tineri pentru Dezvoltare Durabil  în Europa), Asocia ia non- 
guvernamental  norvegian  Romers Rettgheter. 
 Perioada: 28- 30 august 2015. Participan i: 2000 persoane. 
Program comprehensiv de revalorizare a meşteşugurilor tradi ionale ale romilor 
 Scop: promovarea unui program comprehensiv de revalorizare a meşteşugurilor tradi ionale 
ale romilor prin dezvoltarea de produse, realizarea unei re ele de distribu ie a produselor, 
organizarea de evenimente ale meşteşugurilor tradi ionale şi ateliere de lucru şi demonstra ii 
meşteşug reşti. 
 Parteneri: Agen ia Na ional  pentru Romi, Asocia ia Meşteşugarilor şi Comercian ilor 
Tradi ionali Rromi. 
 Perioada: 10- 20 septembrie 2015 
 Participan i: cca 5000 de vizitatori au interac ionat cu meşteşugarii prezen i  
  

Prim ria sectorului 2 
Aplicarea strategiei na ionale şi reorientarea acestei strategii spre programe specifice, menite s  
asigure îmbun t irea substan ial  a situa iei romilor, cu un accent deosebit pe comunit ile de romi 
aflate într-o situa ie de s r cie extrem  - Creşterea eficien ei structurilor institu ionale şi a 
personalului dedicat problematicii rome; 

Integrarea familiilor de romi în comunitate 
Descriere: Integrarea familiilor de romi în comunitate - ameliorarea condi iilor de via , prin 
colaborare cu actorii societ ii civile. 
Stadiul şi procentul de realizare: 
Realizat – 100 %, şi anume: 
Transmiterea datelor solicitate c tre Agen ia Na ional  pentru Romi; 
Transmiterea datelor solicitate c tre Institutul pentru Studierea Problemelor Minorit ilor Na ionale, 
cu referire la comunitatea rom  din Sectorul 2, pentru o monitorizare la nivel comunitar a 
schimb rilor privind integrarea romilor; 
Participare lunar  la întâlnirile grupului de lucru mixt pentru romi, din cadrul Prefecturii 
Municipiului Bucureşti; 
Raportatea strategiei privind integrarea romilor în societate; 
Transmitere raportului de progres, pe anul 2014, privind incluziunea cet enilor români apar inând 
minorit ii rome, c tre Alian a pentru Unitatea Romilor din România; 
Efectuarea de campanii de informare, consilierea elevilor şi p rin ilor de etnie rom , eliberarea a 
circa 500 de recomand ri şi adeverin e de atestare a etniei, în vederea acces rii locurilor speciale 
pentru romi, acordate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, pentru clasa a IX-a, în anul 
şcolar 2015-2016; 
Participare la şedin a public  de repartizare a elevilor romi în clasa a IX-a, pentru anul şcolar 2015-
2016; 
Completarea şi transmiterea c tre Institutul pentru Studierea Problemelor Minorit ilor Na ionale, a 
chestionarului privind situa ia comunit ilor de romi, care tr iesc în mod compact; 
Organizarea a 3 şedin e de lucru cu Asocia ia Florarilor în vederea identific rii unor 
programe/proiecte pentru îmbun t irea situa iei romilor; 
Consilierea a circa 500 de cet eni de etnie rom  – florari privind condi iile de reînnoire a 
autoriza iilor de func ionare; 
Elaborarea Planului de ac iuni pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei Guvernului României, 
de incluziune a cet enilor români, apar inând minorit ii rome, pentru perioada 2015-2020; 
Participare la masa rotund  privind stadiul de implementare a Strategiei Guvernului României, de 
incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii rome, pentru perioada 2015-2020; 
Elaborarea strategiei privind incluziunea minorit ii rome, în vederea acces rii de fonduri europene, 
în cadrul POCU 2014-2020; 
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Transmiterea c tre Prefectur  a stadiului îndeplinirii activit ilor din Planul local de m suri privind 
incluziunea minorit ii rome la nivelul sectorului 2; 
Întocmirea situa iei cu cet enii de etnie rom  care figureaza pe raza Sectorului 2, f r  acte de 
identitate sau acte de stare civil  pentru a putea dispune m surile ce se impun; 
Consilierea peten ilor de etnie rom  în rela ia cu Prim ria Sector 2.             
 

Incluziune social , egalitate de şanse şi creşterea serviciilor sociale; 
 Descriere: Construirea unui Centru de incluziune social , care s  asigure servicii socio-medicale şi 
de consiliere pentru ocuparea unui loc de munc , în zona Plumbuita – Steaua Roşie. 
 Stadiul şi procentul de realizare: 
Realizat – 30 %. 

Dezvoltarea şi diversificarea activit ilor economice în cartierul Pantelimon- Ostrov, prin 
atragerea de investi ii strategice, dezvoltarea mediului de afaceri în mod durabil; 
 Descriere: Înfiin area unei întreprinderi sociale pentru persoane defavorizate inclusiv a celor de 
etnie rom ; 
Stadiul şi procentul de realizare: 
Realizat – 10 %. 

Creşterea gradului de ocupare în zona Baicului, asigurarea de oportunit i egale tuturor 
categoriilor sociale prin asigurarea accesului la educa ie şi formare, servicii medicale şi sociale; 
Descriere: Realizarea unui Centru multifunc ional de incluziune social  care s  asigure servicii 
socio-medicale, prin reabilitarea unui imobil de cca. 300 mp (P+1), situat în Str. Albişoarei 
intersec ia cu Str. Ştiucii (cartierul Ostrov); 
 Stadiul şi procentul de realizare: 
Realizat – 15 %. 
 
 Prim ria sectorului 4 

Planul local de ac iune privind Strategia de integrare a romilor din Sectorul 4 pentru perioada 
2013-2020, a fost asumat în mod selectiv de Consiliul Local al Sectorului 4 prin Hot rârea 
Consiliului Local nr. 27/28.02.2013, cu precizarea c  acesta va fi implementat treptat, în m sura în 
care vor fi alocate fonduri de la bugetul local.  
 Cu ocazia ultimelor edin e ale Grupului de Lucru  Local pentru persoanele apar inând etniei 
rome de la nivelul Sectorului 4, s-a constatat c  Strategia i Planul Local de Ac iune nu contravine 
noului act normativ, respectiv Hot rârea Guvernului nr. 18/2015, fapt pentru care s-a hot rât 
men inerea Planului Local de Ac iune asumat prin Hot rârea Consiliului Local amintit  mai sus. În 
situa ia în care se va constata ca se impune modificarea acestui plan, v  vom comunica în timp util 
noile documente aprobate. 
 În cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 nu sunt angaja i exper i locali 
pentru rromi i nici mediatori sanitari. În Sectorul 4  Asocia ia Partida Romilor Pro Europa Filiala 
Sector 4, sprijin  din punct de vedere material, în m sura fondurilor de care dispun, cet enii rromi 
afla i în dificultate, pe care îî i consiliaz  în vederea ob inerii documentelor de identitate sau 
ac iunile privind înregistrarea tardiv  a na terii. La ora actual , exist  o situa ie destul de exact  a 
cet enilor de etnie rrom  din sector, care nu de in acte de stare civil  i nici acte de proprietate pe o 
serie de locuin e. 
 Preciz m c , Planul orientativ de ac iuni pe anul 2015, este pus în aplicare conform 
competen elor ce revin fiec rei Direc ii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului 
Sectorului 4 precum i de c tre Direc iile descentralizate aflate în subordinea Consiliului Local 
Sector 4, dup  caz.   
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Bucurestiul, Capitala rii, este un oraş specific de câmpie, situat în sud-estul rii, în centrul 

Câmpiei Române, de o parte şi de alta a celor dou  râuri Dâmbovi a şi Colentina. Are o suprafa  de 
238 km.p., este împ r it în 6 sectoare cu suprafe e cuprinse între 30 şi 70 km.p. şi este înconjurat în 
întregime, ca un brâu de jude ul Ilfov, cu care împarte, multe din influen ele exercitate de 
componenta economic  şi social .  

Ca o situatie inedit  şi singular , Bucureştiul este singura unitate administrativ-teritorial  care 
nu are statut de jude , fiind îns  deseori asimilat acestora, în diferite statistici sau lucr ri care 
necesit  date comparative. Plecând de la aceast  situa ie, dac  facem o paralel , cu jude ele, 
Bucureştiul îşi poate scoate în eviden  urm toarele puncte tari: 

 Important nod comercial şi de transport (atât la nivel na ional, cât şi interna ional); 
 Nivel economic ridicat; 
 Dezvoltare accentuat  a mediului privat; 
 Procent investi ional ridicat şi cea mai mare concentrare de personal în cercetare - dezvoltare 

; 
 Rata scazut  a şomajului; 
 Nivel bun de informatizare 

Ca puncte slabe ale Bucureştiului, putem men iona:  
 Poluare accentuat  (calitate sc zut  şi deficitar  a mediului); 
 Consum ridicat de energie pentru procesul de produc ie; 
 Infrastructur  învechit  şi degradat , (la care, în prezent s-a început un amplu proces de 

refacere); 
 Resurse financiare şi umane insuficiente şi neadaptate la condi iile actuale ale Capitalei 

(spa ii institu ionale insuficiente şi degradate, lipsa personalului calificat, lipsa dot rilor, 
etc.); 

 Slaba participare a societ ii civile la actul decizional; 
 Grad relativ sc zut de siguran  civic , pe fondul unor tendin e de creştere a violen ei, în 

special la manifest rile sportive; 
 Statutul de Capital  i-a conferit totuşi, de-a lungul timpului, o for  şi o dinamic  superioar  
celorlalte jude e, un nivel superior al PIB-ului, precum şi o structur  social  şi profesional  cu un 
standard mai ridicat. Bucureştiul are o popula ie de peste dou  milioane de locuitori, un million îl 
tranziteaz  zilnic şi de asemenea tot cca. un million de maşini circul  zilnic pe str zile şi şoselele 
sale. 
 Mediul economic este deosebit de atractiv datorit  structurii institu ionale existente, a for ei de 
munc  calificate, şi a sistemului de comunica ii mai dezvoltat decât în alte regiuni ale rii. Sectorul 
serviciilor este bine dezvoltat, cu prec dere în ceea ce priveşte telecomunica iile, intermedierile 
financiare, educa ia şi cercetarea, transportul şi depozitarea, turismul şi  serviciile culturale, 
serviciile c tre întreprinderi (inclusiv software) şi comer ul. Având în vedere faptul c  Bucureştiul 
îndeplineşte şi func ia de Capital , administra ia public  concentreaz  un num r mare de angaja i. 
 Economia are o structur  diversificat , num rul cel mai mare din popula ia activ  fiind angajat 
în servicii, urmat de industrie şi agricultur , iar sectoarele care au contribuit la formarea valorii 
ad ugate brute au fost în ordine: 1. Afaceri imobiliare, închirieri şi servicii c tre firme; 2. Industria 
prelucr toare; 3. Comer ul;  4. Transportul, depozitarea şi comunica iile;  5. Construc ii.  

CONCLUZII
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 Unii edili, de-a lungul istoriei au facut tot ce-au putut spre a-i da un aspect pl cut, decent, 
inedit. Astfel se explic  existen a pe teritoriul oraşului a unor edificii publice dar şi case de locuit cu 
influen e arhitectonice de tot felul: clasice şi neoclasice, gotice şi neogotice, baroce sau de inspira ie 
autohton  – opera unor prestigioşi arhitec i români dar şi str ini la care s-a apelat. Unii dintre ei 
chiar s-au dedicat acestei activit i, au depus foarte mult  energie, au sacrificat timp liber încercând 
s  schimbe fa a Bucureştiului şi s  îmbun t easc , calitativ, via a locuitorilor.  
 Considera ii generale privind cadrul juridic al lucr rii 
        Prezentul raport a fost realizat în baza prevederilor Legii 340/2004 privind prefectul şi institu ia 
prefectului, cu complet rile şi modific rile ulterioare, a Hot rârii Guvernului nr.460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii 340/2004, prin care se men ioneaz  c  Institu ia Prefectului 
“realizeaz  documentarea necesar  şi elaboreaz  pe baza acesteia Raportul anual privind starea 
economico-social  a municipiului Bucureşti, care se înainteaz , potrivit legii, Guvernului, prin 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative”. De asemenea, lucrarea a avut la baz  obiectivele 
cuprinse în Programul de Guvernare 2005-2008. 
 Pe baza Programului de Guvernare 2013-2016, autorit ile administra iei publice locale, 
institu iile publice deconcentrate din teritoriu, conduse de Institu ia Prefectului Municipiului 
Bucureşti, regiile autonome şi societ ile comerciale de interes local şi-au asumat prin Planul 
orientativ de ac iuni pentru realizarea la nivelul municipiului Bucureşti a obiectivelor cuprinse în 
Programul de guvernare, obiective şi activit i care au vizat relansarea economic , reînnoirea şi 
modernizarea Capitalei, iar evaluarea activit ilor institu iilor şi rezultatele ob inute pe parcursul 
anului 2015 au facut obiectul lucr rii de fa . 
 

Considera ii generale privind modul de structurare a lucr rii 
Lucrarea a fost structurat , conform celor mai sus men ionate, în concordan  cu domeniile 

Programului de Guvernare, respectiv: agricultur , ap rare, ape şi p duri, buget, comunica ii, cultur , 
dezvoltare şi administra ie, educa ie, cercetare, energie, externe, rela ia cu românii de pretutindeni, 
finan e, fonduri europene, industrie, comer  şi competitivitate, interne, justi ie, mari proiecte de 
infrastructur ,  mediu, munc , dialog social, s n tate, tineret şi sport, transporturi, turism, IMM şi 
mediul de afaceri, minorit i. 

În ordinea men ionat , fiecare capitol este prezentat prin intermediul institu iilor cu atribu ii în 
domeniu, avându-se pe cât posibil în vedere, func ie de specificul activit ilor desf şurate, 
urmatoarea structur : 

1. cadrul legislativ în baza c rora institu iile func ioneaz  (avându-se în vedere şi armonizarea 
legisla iei na ionale în domeniu cu cea a Uniunii Europene); 

2. obiectul de activitate al acestora; 
3. cadrul institu ional (structura de organizare şi func ionare; m surile de îmbun t ire şi 

compatibilizare cu sistemul european); 
4. managementul resurselor umane; 
5. infrastructura şi baza material  (situa ia juridic  a terenurilor şi imobilelor din 

administrare; starea tehnic  a cl dirilor şi func ionalitatea spa iilor de lucru); 
6. asigurarea financiar  a activit ii (raportul total cheltuieli/total fonduri bugetare alocate, 

separate pentru activitatea curent  şi sectorul de investi ii; categoriile de cheltuieli la care 
s-au înregistrat subfinan ri de natur  s  afecteze bunul mers al activit ii; programe şi 
proiecte pentru atragerea de fonduri europene; modalit i de atragere a capitalului privat şi 
de implicarea material  a mediului de afaceri în rezolvarea problemelor comunit ii); 

7. obiectivele asumate pe anul 2015, în concordan  cu Programul de Guvernare şi Planul 
orientativ de ac iuni pentru realizarea la nivelul municipiului Bucureşti a obiectivelor 
cuprinse în Programul de guvernare; 

8. activitatea desf şurat  şi principalele realiz ri din anul 2015 
 


