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1.

STAREA ECONOMICĂ

Bucureşti este cel mai prosper oraş din România, fiind unul dintre principalele centre comerciale
şi noduri de transport din Europa de Est. Economia Bucureştiului este în principal axată pe comerţ şi
servicii, acestea din urmă crescând în importanţă în special în ultimii ani. Oraşul are peste 100.000 de
unităţi locale active (firme), inclusiv sediile sociale pentru aproape toate marile companii care îşi
desfăşoară activitatea în România.
Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, în anul 2017 au fost înmatriculate
2.373 societăți comerciale.

Municipiul Bucureşti

Valoarea capitalului social total subscris exprimat în:
Valută
Moneda naţională
- mii lei - Dolari SUA - EURO 109.005,6
26.972.921
23.954.023

Societăţi
comerciale
-număr2.373

Câştigul salarial mediu net (se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a:
impozitului, contribuţiei salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, contribuţiei individuale de
asigurări sociale de stat şi a contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj) în luna
decembrie 2017, la nivelul Municipiului Bucureşti, a fost de 3.545 lei/persoană, iar evoluția acestuia se
reflectă în tabelul următor:
- lei/persoană Anul 2017

Total
Agricultură, vânătoare şi
servicii anexe, silvicultură şi
piscicultură
Industrie şi construcţii
Servicii

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

3190

2886

3060

3106

3039

3095

3089

3054

3082

3081

3164 3545

1792

1837

1902

2011

2372

2034

2274

2142

2226

2145

2130 2406

2561

2410

2673

2684

2526

2623

2620

2623

2686

2562

2629 3262

3358

3013

3166

3222

3178

3225

3216

3170

3188

3219

3307 3623

Conform datelor Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale, situația pensiei
medii lunare de asigurări sociale de stat, pe categorii de pensii, se prezintă astfel:
- lei/lună –
2017
trim. I
trim. II
trim. III
trim. IV
1. Pensie de asigurări sociale
1246
1247
1360
1362
1.1. Pensie pentru limită de vârstă
1369
1368
1490
1489
1.2. Pensie anticipată
1286
1277
1389
1391
1.3. Pensie anticipat parţial
820
840
941
967
1.4. Pensie de invaliditate
681
674
728
722
- gradul I
568
559
600
590
- gradul II
680
673
728
721
- gradul III
703
697
753
748
1.5. Pensie de urmaş
703
705
771
774
2. Ajutor social (pensie)
235
240
267
273
3. Pensie I.O.V.R.
351
350
349
352
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1.1. Evoluția principalelor sectoare economice
a) Industrie
1. Indicii
luna corespunzătoare din anul precedent = 100
producţiei
2017
industriale
(serie
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.
brută)
Municipiul
Bucuresti - 94,2 77,5 101,6 85,7 102,9 98,7 96,2 96,6 98,9 100,5 88,4 98,3
total

2018
ian. 2)
102,9

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în
industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în
timp ce IPI, calculat la nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea
industrială.
2. Indicii
valorici ai
cifrei de
afaceri din
industrie pe
total (piaţa
internă şi
piaţa
externă)
Municipiul
Bucuresti total

luna corespunzătoare din anul precedent = 100
2017

2018

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

96,2

92,4

105,3

90,5

110,2

103,5

103,3

106,9

104,6

110,9

105,4

98,4

131,9

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în
industrie (IND TS). Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective
care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform
recomandărilor europene, indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei
de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.

b) Agricultură
Suprafaţa agricolă a Municipiului Bucureşti este de 1.550 ha, din care: suprafaţa arabilă 1.461 ha,
vii (hibride) 6 ha, patrimoniu pomicol 57 ha (livezi pe rod 32 ha), păşuni naturale 26 ha, suprafaţă
încadrată la intravilan, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.
269/21.12.2000.
Situaţia suprafeţelor însămânţate, recoltate şi a producţiilor obţinute în anul 2017
Nr. Cultura
Suprafaţa
Suprafaţa
Producţia
Producţia
crt.
Însămânţată (ha) Recoltată
medie (kg/ha)
Totală (to)
(ha)
1
Grâu
273
273
5.201
1.420
2
Orzoaică de primăvară
14
14
3.500
49
3
Ovăz
3
3
2.000
6
4
Porumb boabe
12
12
2.833
34
5
Floarea soarelui
81
81
3.271
265
4

6
7
8
9
10

Plante medicinale
Cartofi
Legume de câmp
Legume de seră
Plante de nutreţ

24
8
57
15
94

24
8
57
15
94

6.167
7.375
6.702
146.533
8.638

148
59
382
2.198
812

Principalele realizări ale Direcției Pentru Agricultură a Municipiului București (D.A.M.B.)
Implementarea politicilor și strategiilor în agricultură
În cursul anului 2017 au fost eliberate:
• 174 de autorizații de defrișare pentru nuci din categoria ,,nuci răzleți”, cf. Legii nr. 348/2003,
republicată;
• 24 avize consultative în vederea eliberării atestatelor de producător, cf. prevederilor Legii nr.
145/2014;
• 14 certificate de abilitare import ingrășăminte chimice și biologice din țări din afara U.E, în baza
Legii nr. 232/2010, privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor și
R(CE) nr. 2003/2003, iar la solicitarea Minsterului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a fost
transmisă lista importatorilor abilitați, în vederea postării pe site-ul ministerului;
Activitatea de implementare în agricultura ecologică s-a desfășurat, în baza Ordinului nr.
1253/2013 cu modificările și completările ulterioare, fiind efectuată informarea corectă și rapidă a
operatorilor și a persoanelor fizice/juridice cu privire la legislația privind producția de produse
agroalimentare ecologice, în vederea stimulării continue a acesteia, înregistrându-se 294 fișe în
agricultură ecologică (din care: 125 fișe de înregistrare a producătorilor în agricultură ecologică, 4 fișe de
înregistrare a unitătilor de producție de acvacultură ecologică, 34 fișe de înregistrare a procesatorilor în
agricultură ecologică, 4 fișe de înregistrare a operatorilor în agricultură ecologică-floră spontană, 12 fișe
de înregistrare a importatorilor de produse ecologice, 4 fișe de înregistrare a exportatorilor de produse
ecologice, 111 fișe de înregistrare a comercianților de produse ecologice); totodată a fost transmis lunar,
în format electronic, la direcția de specialitate din cadrul MADR, centralizatorul operatorilor înregistrați
în agricultură ecologică, conform Anexei nr. 10 la Ordinul MADR nr. 1253/2013.
În cursul anului 2017 s-au întocmit și transmis la MADR 21 de situații statistice privind stocurile
la produsele agricole, depozitele de cereale autorizate, certificatele de abilitare eliberate pentru importul
de îngrășăminte, situația alcoolului etilic alimentar fabricat și comercializat. De asemenea, a fost
întocmită situația statistică a terenului pe categorii de folosință și forme de proprietate.
În cursul anului 2017 au fost emise 3 avize comune, alături de O.C.P.I. a municipiului București,
privind reintroducerea în circuitul agricol a unor terenuri situate în sectorul 1.
Conform HG. nr. 39/2017, în anul 2017 a fost acordat sprijin financiar, în cuantum de 13.797,9
lei, pentru pogramul „Tomate Românești”. Odată cu apariția legislației sus menționate, s-a desfășurat o
campanie de promovare a programului în piețele agroalimentare de pe raza municipiului București, fiind
organizate întâlniri de lucru cu producătorii agricoli cărora li s-au adus la cunoștință condițiile de
eligibilitate și accesare a programului „Tomate Românești”.
În anul 2017, D.A.M.B a participat la implementarea Campaniei naționale de informare și
promovare “Alege oaia”, lansată la INDAGRA 2017 – și desfășurată sub coordonarea MADR, împreună
cu reprezentanți ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și
reprezentanți ai federațiilor/asociațiilor din sectorul de creștere a ovinelor. Campania s-a desfășurat în
Piața Agroalimentară Obor, având drept scop principal încurajarea consumului de carne și produse din
carne de oaie pe tot parcursul anului și informarea consumatorul asupra modului de preparare a cărnii de
oaie și a produselor din carne de oaie. Obiectivul final al campaniei îl constituie dezvoltarea unei culturi
culinare în acest sens, sprijinirea crescătorilor autohtoni de ovine și înființarea unei piețe de Gros care va
constitui un intermediar între crescătorii de ovine și canalele de comercializare. În același timp, a fost
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promovată și campania privind ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a
crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, în baza H.G. nr. 500 din 13 iulie 2017.
În scopul încurajării consumului de produse agroalimentare și tradiționale, ziua de 10 octombrie a
fost dedicată prin excelență promovării produselor agroalimentare românești și producătorului român. În
acest scop, D.A.M.B., alături de MADR, a participat și sprijinit campania pentru încurajarea consumului
de produse agroalimentare și tradiționale, campanie care a avut drept scop îmbunătățirea statutului
producătorului român în lanțul alimentar, încurajarea consumului de produse agroalimentare și
tradiționale și sporirea gradului de conștientizare a consumatorului privind aportul benefic al acestor
produse.
Implementarea politicilor în industria alimentară și de promovare a schemelor de calitate
naționale și europene
A fost realizată informarea corectă a operatorilor economici privind legislația în vigoare pentru
obținerea de produse tradiționale și produse alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești.
În cursul anului 2017, s-a înregistrat o solicitare de la S.C. Plăcinta Boierului S.R.L., în vederea atestării
produselor tradiționale, conform Ordinului MADR nr. 724/29 iulie 2013, pentru următoarele produse:
plăcintă boierească cu brânză dulce și stafide, plăcintă boierească cu dovleac, plăcintă boierească cu
brânză sărată, plăcintă boierească cu mere.
Formare profesională, promovare și elaborare proiecte
În anul 2017, au fost organizate cursuri privind implementarea angajamentelor încheiate în cadrul
Măsurii 10 – agromediu și climă, în urma cărora au fost eliberate 18 certificate de participare, obținânduse în același timp și venituri proprii în valoare de 2.700 lei. Cu aceeași ocazie a fost efectuată o campanie
de informare a potențialilor beneficiari privind oportunitățile de accesare a măsurilor de sprijin în cadrul
PNDR 2014 – 2020, a schemelor de plăți directe și ajutoare naționale tranzitorii care se aplică în
agricultură.
Au fost publicate în reviste de specialitate sau online și pe site-ul propriu al D.A.M.B., articole cu
diverse teme de interes, privind activitatea D.A.M.B., precum „De ce Agricultură ecologică?”, „Norme
de ecocondiționalitate”, „Ziua națională a produselor agroalimentare românești”, a fost organizată o
conferință de presă la care au fost prezentate principalele acțiuni întreprinse de către D.A.M.B.
Au fost desfășurate activități de consiliere și informare a fermierilor, în cadrul campaniei de
depunere a cererii unice de plată la APIA (Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură), prin care
D.A.M.B. a asigurat difuzarea de materiale informative (pliante și broșuri) privind măsurile de plată
directe de către APIA. În urma acestei campanii au fost contactați și informați 167 fermieri.
Pentru consultanță și formare profesională au fost desfășurate și activități de informare a
fermierilor (Fișa Fermierului) privind practici, tehnologii în sistem ecologic și forme de sprijin alocate în
acest domeniu: Adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor climatice, Legislație privind agricultura
ecologică, Norme de ecocondiționalitate.
Având în vedere specificul activității, la sfârșitul anului, a fost depus la Autoritatea Națională
pentru Calificări, dosarul pentru cursul „Operator în ferme ecologice mixte” în vederea autorizării
D.A.M.B., ca Furnizor de Formare Profesională.
Monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în domeniul agriculturii și industriei
alimentare și statistică agricolă, monitorizare piață
Activitatea privind Inspecția de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol s-a desfășurat, în anul
2017, astfel:
•
au fost efectuate 201 controale la operatorii economici care își desfăsoară activitatea în domeniul
vitivinicol;
• au fost prelevate 12 probe de vin îmbuteliat și vrac;
• au fost retrase 356 sticle, cu etichetare neconformă cu legislația în vigoare;
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• au fost autorizate 28 de spații comercializare vin vrac și emise 103 reautorizari pentru spații
comercializare vin vrac;
• au fost vizate 3.083 documente de însoțire a produselor vitivinicole;
• a fost autorizat un laborator privat și emisă o reautorizare la ANPC pentru efectuarea analizelor la
vin și la celelalte produse pe bază de must și vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe
piața internă.
Pe baza protocolului între MADR și ANAF, a fost semnat Planul de acțiune pentru verificarea
legalității desfășurării activităților de producție și comercializare în domeniile produselor viticole și
băuturilor spirtoase. Pentru implementarea acestui plan, inspectorul ISCTV din cadrul D.A.M.B. a
participat în echipe mixte cu inspectorii MADR și ANAF, acțiune de control care s-a finalizat cu
prelevarea de 6 probe vin îmbuteliat și vrac în vederea efectuării de analize organoleptice, fizicochimice, izotopice la un laborator autorizat de MADR.
Inspecția de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea și Valorificarea Legumelor.
Verificările au urmărit în principal aspectele următoarele: existența unui spațiu distinct destinat
comercializării legumelor și fructelor pentru producătorii agricoli, cf. Legii nr. 145/2014; identificarea
meselor/tarabelor prin afișarea la un loc vizibil a unei copii a atestatului de producător sau a certificatului
de atestare fiscală pentru societățile comerciale; etichetarea produselor agricole supuse comercializării
conform legislației în vigoare. De asemenea, a fost actualizată lista piețelor agroalimentare funcționale
amplasate pe raza Municipiului București.
Au fost efectuate 373 de controale la operatorii economici care își desfăsoară activitatea în
domeniul comercializării legumelor și fructelor în stare proaspătă, aplicându-se 22 avertismente și 261
sancțiuni contravenționale, în valoare de 98.200 lei, pentru următoarele deficiențe:
• lipsa facturilor fiscale de achiziție a produselor supuse comercializării conform art. 10, alin.(1)
din Legea nr. 312/2003 rep. și art. 23, alin.(1) din Legea nr. 348/2003 rep.;
• lipsa informării corecte a consumatorului prin afișarea la raft a etichetelor de produs cu
inscripționarea obligatorie a categoriei de calitate și a țării de origine conform art. 9, alin.(1) din Legea
nr. 312/2003 rep.;
• lipsa afișării la locul de vânzare de către producătorii agricoli a etichetei de produs, cu informații
obligatorii conform art. 14, alin(3) din Legea nr. 145/2014;
Inspectorii D.A.M.B. au efectuat, conform Legii nr. 145/2014, 80 de controale privind modul de
comercializare a legumelor și fructelor în piețele agroalimenatre ale Municipiului București, în comisii
mixte cu inspectori ai altor județe, precum și cu inspectori M.A.D.R. De asemenea, au fost efectuate
controale de conformitate cu standardele de comercializare la fructele şi legumele în stare proaspătă
provenite din import, urmate de eliberarea certificatelor de conformitate, fiind întocmit un proces verbal
de neconformitate pentru neîncadrarea în standardele de calitate a unui lot de castraveţi, import Turcia,
acesta fiind impropriu consumului uman.
Inspectia în Industria Alimentară.
În anul 2017 au fost constituite echipe mixte din consilieri cu atribuţii de inspecţii din cadrul
MADR precum şi inspectori din cadrul D.A.M.B., în vederea verificării modului de comercializare a
produselor lactate în pieţele municipiului Bucureşti, în cadrul acțiunilor fiind verificați 96 comercianți
produse lactate, din care 32 producători agricoli (persoane fizice) și 64 operatori economici persoane
juridice.
Tot în perioada 01.01.-31.12. 2017, au fost verificați 95 operatori economici şi au fost aplicate 25
sancţiuni contravenţionale, respectiv 23 avertismente şi 2 amenzi în valoare de 4.500 lei. În urma
controalelor efectuate la operatorii economici şi conform proceselor verbale de control, au fost
identificate o serie de neconformităţi, astfel:
- ventilație necorespunzătoare în spațiile de depozitare materii prime (făină, sare iodată), care să asigure
menținerea parametrilor calitativi ai produselor conform standardelor;
7

- depozitarea necorespunzătoare a făinii (direct pe paviment), fără a fi asigurate spaţii tehnologice;
- inexistența contractelor de vânzare-cumpărare cu societăţile furnizore de făină sau cu beneficiari pentru
produse finite;
- neetichetarea cu elementele de identificare prevăzute în HG nr.106/2002 cu modificările şi completările
ulterioare a sacilor cu făină existenţi în spaţiile de depozitare;
- inexistența termohigrometrelor pentru monitorizarea temperaturii şi a umidităţii în spaţiile de
depozitare materii prime;
- nerespectarea modului de afișare obligatoriu în structurile de vânzare cu amănuntul a pâinii şi
produselor de panificaţie, cf. art.11, alin. (3) din OUG 12/2006;
- marcajele ştampilate pe ouă cu numărul de identificare a producătorului nu sunt lizibile şi vizibile
conform art.8, alin .(3), din Ordinul MADR nr.461/2004;
- neclasificarea şi nemarcarea ouălor în conformitate cu art. 7, alin. (1) din HG NR. 415/2004 şi art. 8 din
Ordinul MADR nr. 461/2004;
- neasigurarea condiţiilor de depozitare a ouălor.
Inspecția Tehnică pentru Controlul Fertilizanților
În perioada 01.01-31.12. 2017, au fost verificați 6 operatori economici, au fost prelevate 5 probe
din loturile de îngrășăminte chimice ambalate și au fost trimise la laboratoare acreditate, pentru
efectuarea de analize specifice; în urma verificărilor s-a constatat că produsele analizate s-au încadrat în
parametrii prevăzuți în Reg.(CE) nr.2003/2003; totodată, a fost aplicată o sancțiune contravențională în
valoare de 5.000 lei pentru etichetare neconformă.
Inspecția Tehnică în domeniul Depozitelor de Cereale
În perioada 01.01 – 31.12.2017 au fost verificați 3 operatori economici, nefiind constatate
neconformități.
În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea
grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu
modificările și completările ulterioare și cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale
nr. 171/2006, s-a procedat la verificarea menținerii criteriilor de recunoaștere ale grupului de producători
S.C. Agrounion S.R.L.
Statistica Agricolă
• s-a asigurat colectarea și transmiterea zilnică a prețurilor la legume-fructe din punctul de referință
de pe raza Municipiului București, respectiv Piața de Gros, întocmindu-se 88 fișe transmise către MADR
pentru consolidarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și AlimentareS.I.P.P.A.A, conform O.M.A.D.R nr. 445/2008.
• s-a asigurat colectarea și transmiterea la MADR a situațiilor operative și statistice privind
producția vegetală realizată pe trimestre, suprafețele însămânțate și producțiile obținute în anul 2017,
estimarea producției agricole la principalele culturi;
• s-a efectuat centralizarea și transmiterea la M.A.D.R a formularelor statistice AGR 2A privind
suprafața însămânțată în anul 2017, a formularelor statistice AGR 2B privind suprafața recoltată și
producția obținută în anul 2017, programul producției vegetale pentru anul 2018 și balanța suprafețelor
agricole.
Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți activităților D.A.M.B (identificare a
vinurilor neconforme aflate în rețeaua de comercializare prin prelevări de probe; emiterea de autorizații
pentru spațiile de comercializare vin vrac după îndeplinirea condițiilor; retragerea de la comercializare a
legumelor și fructelor în stare proaspătă neconforme; număr probe prelevate de îngrășăminte chimice și
organice utilizate în agricultură, conform tematicilor specifice elaborate de MADR și transmiterea la
termen a tuturor situațiilor statistice, conform cerințelor) a fost de 100%.
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Principalele realizări ale Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti
(D.S.V.S.A.B)
Serviciul Control Oficial Sănătate Animală
În domeniul farmaceutic veterinar şi al nutriţiei animale au fost efectuate 492 controale, din care
274 planificate, în unităţi farmaceutice veterinare, unităţi de asistenţă medicală veterinară, unități care
utilizează/importă/distribuie produse biocide.
În domeniul sănătății animale au fost efectuate 139 de controale la deținători de animale
domestice sau de companie, pentru monitorizarea unor boli sau pentru verificarea deconturilor depuse de
medicii veterinari din cadrul CSVA nr. 1 și 2, pentru efectuarea acțiunilor sanitare veterinare. Conform
Planului cifric control furaje, s-au realizat 54 recoltări probe.
În anul 2017, pe teritoriul municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Ordinului
ANSVSA nr. 35/2016, au fost realizate următoarele acţiuni sanitare veterinare:
Nr.

Denumirea acțiunii

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12

Supraveghere serologică pesta porcină clasică/africană
Supraveghere serologică influență aviară galinacee
Supraveghere serologică influență aviară palmipede
Supraveghere pasivă influență aviară
Supraveghere serologică bluetongue bovine
Capturare vectori bluetongue
Supraveghere E.S.B. - sacrificate pentru consum
Supraveghere E.S.B.- bovine moarte
Supraveghere E.S.B.- bovine bolnave
Supraveghere scrapie ovine - sacrificate pentru consum
Supraveghere scrapie ovine - moarte
Supraveghere scrapie caprine - sacrificate pentru
consum
Supraveghere scrapie caprine - moarte
Supraveghere pasivă vulpi, moarte
Tuberculinare bovine TU
Tuberculinare bovine TCS
Supraveghere serologică leucoza enzootică bovină
Supraveghere activă rabie câini
Supraveghere serologică bruceloză bovine
Supraveghere serologică bruceloză ovine
Supraveghere serologică bruceloză caprine
Supraveghere serologică anemie infecțioasă ecvină
Loca americană a albinelor
Nosemoza albinelor
Varooza albinelor
Vaccinare anticărbunoasă bovine
Vaccinare anticărbunoasă ovine
Vaccinare anticărbunoasă caprine

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Programat Realizat

Procent

2
30
25
10
177
19
18
1
1
1
1

2
30
25
21
153
19
6
1
0
1
1

100%
100%
100%
100%
86,44%
100%
33.33%
100%
0%
100%
100%

4

5

100%

4
1
344
79
131
2
137
54
39
33
25
25
25
240
1.081
776

4
1
302
53
129
2
129
56
43
39
12
23
35
206
758
503

100%
100%
87,8%
67%
98,47%
100%
94,16%
100%
100%
100%
48%
92%
100%
85.83%
70.12%
64,82%
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30
31
32
33
34
35

Vaccinare anticărbunoasă cabaline
Vaccinare contra Bolii de Newcastle
Vaccinare antirabică câini (oct.2016-2017)
Vaccinare antirabică pisici (oct. 2016-2017)
Vaccinare antirabică câini (oct.2017-2018)
Vaccinare antirabică pisici (oct. 2017-2018)

33
3.700
3.200
181
2.800
160

39
3.059
1.088
127
710
120

100%
82.67%
34%
70,16%
25.35%
75%

În anul 2017, pe teritoriul municipiului București au evoluat 9 focare de influență aviară la
păsările sălbatice, 1 focar de influență aviară la păsările domestice și 2 focare de herpesviroza crapului
koi, care au fost stinse prin intermediul personalului propriu.
Serviciul Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranţa Alimentelor
S-au recepționat 11.827 probe, reprezentând 18.961 analize (grad de realizare 98,46%, raportat la
numărul de probe refuzate din diferite motive), din care 5 probe neconforme în cadrul Compartimentului
Siguranţa Alimentelor/Laborator Microbiologie alimentară, 2 probe, în cadrul Compartiment Reziduuri
şi Contaminanţi - LNR Micotoxine și 16 probe LNR pesticide.
Serviciul Catagrafie, înregistrare, evaluare, TRACES
A fost actualizată lista/catagrafierea unităţilor înregistrate sanitar veterinar pe site-ul
D.S.V.S.A.B., s-au efectuat 50 de audituri/încadrare pe grupe de risc, s-au emis 13 autorizări, s-au
înregistrat 3.036 documentații, s-au evaluat, în cadrul Programului de supraveghere şi control pentru
produse de origine animală, 1.236 unităţi încadrare pe risc și s-au recoltat 65 probe.
S-au evaluat, în baza Programului de supraveghere şi control pentru produse de origine
nonanimală, 218 unităţi pentru încadrare pe risc.
Au fost eliberate 188 certificate sanitare veterinare privind transportul şi neutralizarea
subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi 944 certificate sanitare
veterinare pentru transportul animalelor vii (câini şi pisici), cu altă destinaţie decât Marea Britanie sau
Irlanda. De asemenea, au fost emise 92 autorizații sanitare veterinare în domeniul sănatate animală, din
care: 22 proiecte de cercetare, 24 unități DDD, 11 autorizații transport auto animale, 33 farmacii
veterinare și 2 biobaze; au fost emise 40 documente sanitare veterinare pentru pet-shop și o înregistrare
mijloc auto pe o distanță de până la 65 km; totodată, au fost eliberate 2.570 certificate sanitare veterinare
privind transportul şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului
uman și 21 de certificate de sănătate pentru exportul produselor alimentare de origine nonanimală în țări
terțe.
Serviciul Control Oficial Siguranţa Alimentelor
În domeniul animal, în cadrul Programului de supraveghere şi control, s-au realizat 15.498
controale, s-au prelevat 1.124 probe, precum și 24 probe pentru determinarea de E. Coli VTEC și 32
probe contaminanți.
În domeniul nonanimal, în cadrul Programului de supraveghere şi control, s-au efectuat 3.791
controale și au fost prelevate 712 probe.
În anul 2017 au fost înregistrate 350 sesizări la D.S.V.S.A.B, fiind efectuate 688 controale, cu
privire la verificarea respectării normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, impuse de
legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor europeană şi naţională, toate aspectele
menţionate în sesizări fiind soluţionate cu respectarea prevederilor legale care reglementează această
activitate, raportat la prevederile legislaţiei sanitare veterinare naţionale şi comunitare.
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c) Turism
Prin funcţiile sale complexe, prin poziţia în cadrul ţării şi prin numeroasele obiective cu valoare
istorică şi arhitectonică, Bucureştiul reprezintă unul dintre principalele centre turistice ale României.
Capitala dispune de o apreciabilă bază materială, în continuă extindere. Activitatea turistică din
Bucureşti şi din întreaga ţară este coordonată de către Ministerul Turismului şi susţinută de mai multe
societăţi de turism.
Cele mai importante obiective turistice ale Municipiului Bucureşti sunt: Casa Poporului (Palatul
Parlamentului), Ateneul Român, Arcul de Triumf, Palatul Băncii Naţionale, Teatrul Naţional,
Universitatea, Parcul Cişmigiu, Grădina Botanică, Parcul Herăstrău, Muzeul Satului, Muzeul Naţional de
Artă a României, Muzeul Naţional de Istorie a României.
Datele prezentate în următoarele tabele sunt obţinute din cercetarea statistică referitoare la
„Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” care se adresează tuturor
structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat.
Sosiri în principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică
Tipuri de structuri
de primire
turistică
Total

- număr -

Anul 2017
ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

123.909 137.850 169.362 158.925 190.832 188.770 181.938 175.745 199.641 197.471 171.328 148.199

din care: hoteluri 118.895 131.632 161.822 151.497 182.072 180.199 171.700 164.592 189.373 187.251 163.036 141.721
În anul 2017 au fost cazaţi în unităţile de primire turistică 2.043.970 turişti, în creştere cu 6,1%
faţă de anul precedent. Dintre aceştia, peste 95% s-au cazat în hoteluri.
Înnoptări în principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică

-număr -

Tipuri de
Anul 2017
structuri de
ian.
feb.
mar.
apr.
mai
iun.
iul.
aug.
sep.
oct.
nov.
dec.
primire
turistică
198771 220958 272551 267593 311597 307187 297703 293667 324232 327522 285072 253392
Total
din care
188496 20893 259032 252982 295718 290515 279402 274310 305285 308223 267985 240181
hoteluri
Înnoptările înregistrate în 2017 în structurile de primire turistică au însumat 3.360.245, în creştere
cu 6,7% faţă de cele din anul 2016. Durata medie a şederii în anul 2017 a fost de 1,6 zile.
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în total unităţi de cazare
ian.

Indicele de utilizare
netă a locurilor de 30,6
cazare

feb. mar. apr.

mai

Anul 2017
iun. iul.

37,5

48,0

49,0

41,9

42,5

46,1

- procent -

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

45,6

51,8

50,8

45,5

39,2

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare, calculat ca raport între numărul de înnoptări şi
capacitatea turistică în funcţiune exprimată în locuri-zile, a înregistrat cea mai mare valoare în luna
septembrie (51,8 %).
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d) Transporturi
Conform informațiilor furnizate de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, evoluția numărului de vehicule rutiere
înmatriculate în circulaţie la începutul anului, pe tipuri de vehicule şi forme de proprietate, este
reflectatată în următorul tabel:
- număr -

Tipuri de vehicule rutiere
Autobuze şi microbuze
Autoturisme
Mopede şi motociclete (inclusiv
mototricicluri şi cvadricicluri)
Autovehicule de marfă
din care,
- autocamioane
- autotractoare
Vehicule rutiere pentru scopuri
speciale
Tractoare
Remorci şi semiremorci

Forma de
proprietate

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Total
Persoane fizice
Total
Persoane fizice
Total
Persoane fizice
Total
Persoane fizice

10984
344
988847
520402
16562
10744
177419
21067

10110
341
941084
532068
17496
11937
163686
21784

9094
342
906292
545837
18172
12828
155757
23057

8629
334
892986
566250
18957
13676
145351
24465

8571
319
901129
587233
19767
14456
143955
25565

8637
330
924213
607269
20433
15084
146389
27013

8655
340
957068
628858
21185
15712
152164
28275

8906
349
1004137
655876
22233
16580
161614
29778

Total
Total

170617
6802

157680
6006

150525
5232

127506
17845

125361*)
18594*)

126636
19753

130697
21467

138157
23457

13839
205
3029
898
38991
11516

11605
231
2982
875
38539
12130

10916
254
2976
859
38915
12725

10266
308
2976
851
38960
13314

10080
305
2994
843
39095
13856

10039
339
3025
837
40053
14482

10199
373
3061
836
41443
15153

10353
427
3089
833
43359
15934

Total
Persoane fizice
Total
Persoane fizice
Total
Persoane fizice

Transportul în comun de suprafață, asigurat de R.A.T.B. (Regia Autonomă de Transport
București), cuprinde o arie de 633 km², din care 228 km² în zonă urbană, cu o lungime a rețelei de 471
km cale dublă și trasee totalizând 1.661 km cale dublă. Principalele obiective propuse de regie, pentru
anul 2017, au inclus:
1. „Adaptarea la cererea de transport”
* Menţinerea parcului mediu circulant zi de lucru):
• Programul pentru 2017 a fost de 1.212 vehicule, din care 260 tramvaie, 167 troleibuze şi 785
autobuze.
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• Realizările au fost de 1.248 vehicule (102,97%), din care 256 tramvaie (98,46%), 163 troleibuze
(97,60%) şi 829 autobuze (105,60%).
* Capacitatea oferită (calculată la 6,5 căl./mp):
• Programul pentru 2017 a fost de 9.655,131 mil.loc.km., din care 4.227,483 mil.loc.km. la
tramvaie, 846,951 mil.loc.km. la troleibuze şi 4.580,697 mil.loc.km. la autobuze.
• Realizările estimate au fost de 9.420,29 mil.loc.km. (97,56%), din care 4.129,88 mil.loc.km. la
tramvaie (97,69%), 813,10 mil.loc.km. la troleibuze (96,00%) şi 4.477,31 mil.loc.km. la autobuze
(97,74%).
2. „Optimizarea reţelei de transport public”:
* Analiza traseelor existente pentru satisfacerea în cât mai bune condiţii a cererii de transport:
• Programul pentru 2017 a fost de 162 trasee, din care: 26 trasee tramvaie, 16 trasee troleibuze şi
120 trasee autobuze;
• Realizările estimate au fost de 162 trasee (100,00%), din care: 26 trasee tramvaie (100,00%), 17
trasee troleibuze (106,25%) şi 119 trasee autobuze (99,17%).
3. „Modernizarea activităţii comerciale”:
* Verificarea liniilor de transport, pe baza planului anual de control, în funcţie de caracteristicile fiecărei
linii de transport şi resursa umană disponibilă, cu un anumit efectiv de controlori și la un anumit interval
de timp. Astfel că, sunt linii cu cerere mare de transport ce sunt verificate zilnic (ex: linie tramvai 41, 32,
21) și linii ce sunt verificate săptămânal (ex: linie autobuz: 381, 335), bilunar sau lunar (ex: linie autobuz
149, 139, 243, tramvai: 47).
4. „Integrarea tarifară”:
* Reluarea colaborării cu SC METROREX SA prin încheierea unui nou contract.
• În cursul anului 2017 au avut loc întâlniri ale comisiei comerciale privind stabilirea ofertei
tarifare integrate R.A.T.B.-METROREX pentru sistemul de transport public din Municipiul Bucureşti cu
reprezentanţii Metrorex.
• În data de 4.12.2017, prin HCGMB nr. 606 au fost aprobate titlurile de călătorie comune pe
mijloacele de transport ale R.A.T.B. şi SCTMB Metrorex SA, valoarea acestora şi modul de decontare
între cei doi operatori de transport, conform Acordului de principiu nr. 8514/04.12.2017.
• În data de 07.12.2017 a fost încheiat contractul de comodat nr.4562/C între R.A.T.B. şi
METROREX cu obiectul – acordare sub formă de împrumut a 50 de validatoare tip VBR 500 în scopul
utilizării acestora în staţiile de metrou, pentru validarea titlurilor de transport încărcate pe carduri
contactless.
• Tot în data de 07.12.2017 a fost încheiat între R.A.T.B. şi METROREX contractul nr. 4563 în
scopul implementării biletului unic de transport în Municipiul Bucureşti, ce va putea fi folosit pentru a
circula cu mijlocele de transport în comun ale RATB şi ale Metrorex SA în beneficiul cetăţenilor din
Muncipiul Bucureşti.
* Corelarea tarifelor unice R.A.T.B. - METROREX cu oferta tarifară propusă pentru actualizare de către
RATB municipalităţii.
• Odata cu aprobarea unei noi oferte tarifare a R.A.T.B. se va proceda si la actualizarea tarifelor
integrate RATB – METROREX.
Transportul în comun subteran, asigurat de METROREX, cuprinde 4 linii de metrou, cu o
lungime de 69,25 km cale dublă si 53 de stații, cu o adâncime medie de 12 m. Parcul în exploatare
cuprinde 83 de trenuri, din care 44 tip Bombardier. Se află în constructie o nouă linie, M5-Râul
Doamnei-Hașdeu(Operă), Tronson 1: 6,5 km, 10 stații. Cele patru magistrale existente asigură
transportul zilnic a peste 600.000 de călători, reprezentând cca. 20% din totalul celor care utilizează
mijloacele de transport în comun. Au fost achiziționate 13 trenuri noi de metrou, iar în luna martie 2017,
pe magistrala 4 (Gara de Nord – Lac Străuleşti) au fost date în folosință stațiile de metrou Laminorului și
Străulești.
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1.2.

Amenajarea teritoriului, urbanism și locuințe, servicii publice de gospodărire comunală
a) Urbanism și amenajarea teritoriului

Primăria Municipiului București, prin Direcţia Urbanism, a realizat, în anul 2017, următoarele
obiective:
 Dezvoltare urbană echilibrată a teritoriului Capitalei, in interiorul său şi în relaţie cu
vecinătăţile - Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Bucureşti (PUG.MB)
PUG.MB în vigoare, aprobat prin Hotarârea C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin Hotarârea
C.G.M.B. nr. 232/2012, prelungit prin Hotarârea C.G.M.B. nr. 224/2015 a înregistrat, de-a lungul unei
perioade de 17 ani, sute de intervenţii importante prin intermediul Planurilor Urbanistice Zonale şi
Planurilor Urbanistice de Detaliu aprobate, devenind astfel depăşit în raport cu noile realităţi economice
şi teritoriale ale Capitalei, ceea ce impune revizuirea acestuia prin păstrarea liniilor directoare ale
strategiei aprobate în anul 1999 care s-au dovedit corecte, amendarea celor care au fost invalidate sau
alterate de evoluţia dezvoltării oraşului în ultimii ani.
PUG.MB revizuit va identifica zonele şi sub-zonele spre care ar trebui canalizată dezvoltarea
oraşului şi va propune indicatori urbanistici atractivi în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile
pentru aceste zone. În acelaşi timp, trebuie prevăzute rezolvări clare pentru cât mai multe din situaţiile
speciale ce apar în oraş. Scopul final al revizuirii este eliminarea majorităţii situaţiilor în care se apelează
la urbanism derogatoriu. De asemenea, vor fi trasate direcţiile de dezvoltare spaţială a Capitalei (în palier
strategic) pentru un orizont mediu de timp şi totodată, va fi elaborat regulamentul local de urbanism (în
palier operaţional) pentru întregul teritoriu administrativ al oraşului. De asemenea, va fi luată în
considerare relaţia oraşului cu vecinătăţile sale şi relaţiile care se stabilesc în teritoriu.
În anul 2012 a fost demarată procedura de achiziţie publică - concurs de soluţii. Scopul
concursului a fost selectarea concurentului care oferă atât o echipă multidisciplinară capabilă să ducă
lucrarea la bun sfârşit, într-un timp stabilit, cât şi o echipă capabilă să ofere soluţii directoare, de
principiu, inovative şi creative, care vor fi apreciate de un juriu de specialitate cu competenţă
recunoscută, pe baza unor criterii obiective definite în caietul de sarcini.
În anul 2013 s-a încheiat contractul de servicii nr.469/07.10.2013, cu Universitatea de Arhitectură
şi Urbanism „Ion Mincu" - Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză şi Consulting, Arnaiz Arquitectos
SLP, SC Aecom Ingeniería SRL, SC Intergraph Computer Services SRL, SC Compania de Consultanţă
şi Asistenţă Tehnică SRL, SC Synergetics Corporation SRL (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu" - Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză şi Consulting - lider). Contractul are valoarea
de 35.225.000 lei, exclusiv TVA, şi durată de finalizare 41 de luni (cumulat de la lansarea comenzilor
pentru livrabile).
După încheierea contractelor de servicii cu persoanele juridice cărora le vor fi atribuite serviciile,
Serviciului Proiecte Urbane îi revine rolul de a asigura gestionarea documentelor contractului în urma
repartizării corespondenţei contractuale de către conducerea direcţiei şi de verificare a conformităţii
documentaţiilor predate în cadrul comisiilor de recepţie numite de conducerea direcţiei şi aprobate de
Primarul General (organizare de şedinţe de analiză tehnică a documentaţiilor predate, redactare de puncte
de vedere cu privire la eventuale modificări ale soluţiilor, discutarea acestora în cadrul şedinţelor
comisiei de recepţie etc.).
În cadrul proiectului "Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiul Bucureşti", conform
contractului nr.469/2013, la acest moment, se derulează Etapa I - „Elaborare formă sintetizată a
PUG.MB în vigoare şi stadiul actual al dezvoltării urbane". S-a întocmit Faza 1.1 „Elaborare formă
sintetizată a PUG.MB în vigoare" şi subfaza I.2A. din cadrul Fazei I.2 „Stadiul actual al dezvoltării
urbane". Aceasta a cuprins studii de fundamentare: Analiza privind Zona Metropolitană; Analiza
integrării în schema de trafic a traseelor CF existente la nivelul MB si a AUB; Studiu de delimitare a
zonelor de protecţie; actualizare studii istorice; Analiza stadiului actual de dezvoltare - Studiul: Locuinţa;
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Analiza stadiului actual de dezvoltare - Studiul: Dotare tehnico-edilitară; Furnizarea de servicii publice;
Mediu si altele.
Pentru proiectul PUG.MB urmează a se finaliza Faza 1.2 a contractului cu restul studiilor de
fundamentare (ex.: Studiu privind mobilitatea urbană în teritoriu; Studiu privind morfologia tipologică
urbană în teritoriu; Documentaţii PUZ-uri Zone Protejate; Demografie; Vulnerabilităţi şi riscuri; Analiza
şi diagnosticul tendinţelor de dezvoltare; Analiză şi diagnostic SWOT etc.)
La sfârşitul Etapei I - Faza 2, se va întocmi un document de sinteză care va analiza toate studiile
de fundamentare cu scopul de a sintetiza problemele relevante în această etapă, care sunt susceptibile de
a avea un impact pentru Etapa II - „Elaborare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de
Urbanism", în ceea ce priveşte reglementarea urbanistică a teritoriului administrativ al Municipiului
Bucureşti.
Probleme apărute pe parcursul derulării contractului in anul 2017:
Pe parcursul derulării contractului au existat sincope în comunicarea dintre autorităţile
responsabile implicate în process, care au afectat inclusiv fluxurile de date solicitate de către achizitor.
Pe parcursul elaborării livrabilului E1F2_5 „Studiu de delimitare a zonelor de protecţie;
actualizare studii istorice") au fost întâmpinate dificultăţi de natură tehnică, cauzate de lipsa de acurateţe
a BDU-PMB - adrese şi numere poştale lipsă şi neactualizate, care au generat spaţializarea a doar 50%
din cele 2.621 de poziţii din lista Monumentelor Istorice din anul 2010, aceasta ducând la afectarea
livrabilului din punct de vedere calitativ. Actualmente, BDU - PMB poate fi actualizată cu datele
actualizate provenite de la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale - Institutul Naţional al
Patrimoniului, prin adresa INP nr.3567/05.08.2015 şi înaintate către UAUIM - CCPEC, prin adresa nr.
3610/24.03.2016. Este necesară reluarea recepţiei pentru acest livrabil pe fondul modificării
competenţelor de autorizare a construcţiilor şi aprobare a documentaţiilor de urbanism în zonele de
protecţie a monumentelor istorice survenite la nivelul anului 2016. Recepţia livrabilului s-a reluat deja în
luna ianuarie 2018.
Măsuri întreprinse, in anul 2017, pentru depăşirea problemelor susmenţionate:
Au fost convocate întruniri cu OCPI si ANCPI, în urma cărora s-a obţinut furnizarea unui ortofotoplan pentru 15 imobile, la nivelul anului 2010, scara 1:500; s-au organizat întruniri cu autoritățile
responsabile, pentru facilitarea transferului de date.
Au fost trimise către primăriile de sector adrese cu solicitarea completării datelor aferente anului
2013 cu cele nou apărute. Au avut loc mai multe întâlniri cu furnizorii de date care nu au răspuns iniţial
şi au fost făcute adrese de revenire cu solicitări către aceştia (datele au fost solicitate în repetate rânduri).
Regenerare şi revitalizare urbană
Studiu (Diagnostic urban Zona Ferentari în vederea lansării unui program de regenerare
urbană)
Având în vedere starea actuală a întregului cartier Ferentari, este necesar a fi luate măsuri de
remediere cât mai curând, în caz de neintervenţie existând riscul de depreciere accelerată ce se va
traduce prin costuri economice şi sociale sporite. Întrucât, în acest areal, există zone construite aflate în
stare de degradare (clădiri, locuinţe insalubre, spaţii publice, infrastructură tehnico-edilitară), afectate de
probleme economice şi sociale acute (calitate precară a locuirii, infracţionalitate, vulnerabilitate şi
segregare socială etc.), proiectul va fi unul de regenerare urbană, care va include măsuri şi acţiuni ce vor
fi realizate asupra patrimoniului construit şi al spaţiilor publice din zona/zonele de acţiune prioritară
selectată/e, protejând şi valorizând elementele de mediu natural sau antropizat, stimulând economia
locală, în beneficiul comunităţii.
Sunt necesare operaţiuni de regenerare urbană, care să creeze nuclee de însănătoşire a imaginii
urbane şi să favorizeze incluziunea socială, având ca scop final ameliorarea calităţii vieţii rezidenţilor.
Astfel, în perioada 2017-2018, va fi elaborat un studiu/documentaţie prin care să fie analizat contextul
local actual din diferite puncte de vedere: socio-demografic şi servicii, economic, accesibilitate şi
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mobilitate, locuire, probleme de mediu şi care va sta la baza unei strategii de dezvoltare locală integrată a
zonei.
Pentru acest studiu, procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de servicii s-a
finalizat in 2016.
A fost încheiat contractul de prestări de servicii nr. 587/31.08.2017.
Acest studiu va sta la baza demersului PMB de a accesa fonduri cu finanţare europeană.
Având în vedere iniţiativa UE de a implementa în perioada de programare 2014-2020 un concept
nou de dezvoltare „Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii' (DLRC) în oraşele mai
mari de 20.000 de locuitori, cu oportunităţi de finanţare nerambursabilă prin POCU 2014*2020 (Axa
prioritară 5) şi oportunităţile de finanţare nerambursabilă prin axele Programul Operaţional Regional
(POR) 2014-2020 (Axa Prioritară 9 - „Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor
defavorizate din mediul urban - infrastructura"), dedicate DLRC, se intenţionează ca acest program de
regenerare urbană pentru zona Ferentari sa fie finanţat din asemenea fonduri.
Închidere Inelul median de circulaţie la nord/autostrada urbană. P.U.Z. şi studii de fezabilitate
Realizarea proiectului va ameliora considerabil circulaţia auto în zona de Nord a Capitalei, prin
redistribuirea importantelor valori de trafic existente şi prognozate, creând legături fluente, în deplină
siguranţă a traficului, cu Şoseaua Colentina, Şoseaua Andronache, Penetraţia Autostrăzii Bucureşti Braşov, în imediata vecinătate a Străzii Gherghiţei, Şoseaua Petricani (arteră de circulaţie importantă,
care reprezintă un tronson al Inelului median de circulaţie), Şoseaua Pipera (arteră de circulaţie prin care
se realizează o legătură directă şi facilă cu oraşul Voluntari), Bd. Aerogării/Strada Nicolae Caramfil,
Şoseaua Nordului, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti (DN 1), Bd. Poligrafiei, Bulevardul Bucureştii
Noi/Şoseaua Chitilei, Calea Giuleşti, Calea Crângaşi, Şoseaua Virtuţii. Vor fi realizate, prin proiect,
lărgiri ale profilelor transversale ale arterelor ce se intersectează cu traseul Inelului Median, intersecţii,
pasaje rutiere denivelate, pasaje pietonale, spaţii de parcare considerate ca terminale multi-modale,
punându-se accent pe îmbunătăţirea eficienţei transferului de călători şi armonizării diferitelor moduri de
transport (metrou, cale ferată, transport public de suprafaţă de toate categoriile, turism, taxi etc.).
Urmează a fi obţinut Acordul de mediu pentru faza SF.
Ameliorarea calităţii spaţiului public, revitalizare urbană
Organizarea de concursuri de soluţii de urbanism
Concurs de soluţii pentru amenajare zona Piaţa Matache, care a fost cuprins în Lista obiectivelor
de investiţii cu finanţare de la bugetul local, pe anul 2017, a fost transferat în 2018; Concursul de soluţii
ce se va organiza pentru amenajarea zonei Piaţa Matache răspunde, în primul rând, unor cerinţe imediate
de eliminare a disconfortului produs de perturbarea zonei vocaţional destinată comerţului agro-alimentar
(istoric recunoscută și accesată de pe o mare arie urbană) prin interacţiunea cu artera lărgită BuzeștiBerzei. Tema de concurs este elaborată.
Astfel, se va urmări refuncționalizarea zonei, luând în considerare dezideratul reamplasării şi
reconstrucţiei Halei Matache Măcelaru şi al realizării unui spaţiu public de calitate.
Concursul de soluţii pentru acest obiectiv este inclus în propunerea de buget pe anul 2018.
Ca serviciu public, s-a urmărit realizarea următoarelor obiective:
-Protejarea interesului public - prin elaborarea de regulamente și reglementări urbanistice;
-Eficienţa actului administrativ - răspunsuri prompte şi competente pentru petiţiile/solicitările venite din
partea cetăţenilor;
-Transparenţa deciziilor - Organizarea activităţii de informare şi consultare a publicului conform Ordin
MDRT nr. 2701/2010, pentru documentaţii de urbanism.


În anul 2017 au fost înregistrate la Direcția de urbanism 15.516 lucrări, din care 14.414 prin
Registratura PMB (CIDRC) si 1102 lucrări interne.
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Pentru un număr total de 5.490 lucrări, au fost trimise adrese de răspuns prin CRM si 2.353
răspunsuri au fost transmise direct la programul cu publicul.
În anul 2017 s-au emis astfel: Autorizaţii construire: 468; Recepţii autorizaţii
desfiinţare/construire: 160; Certificate urbanism: 1698; Certificate urbanism reţele edilitare: 799; Avize
pre-coordonare reţele pentru PUZ-uri: 37; Avize terase sezoniere: 285; Certificate edificare a
construcţiilor: 161; Acorduri de principiu flyere: 90.
În vederea întocmirii unor planuri de urbanism zonale/planuri urbanistice de detaliu, s-au emis în
anul 2015 următoarele: Avizele Arhitectului Şef pentru PUZ - uri: 36; Avizele Arhitectului Şef pentru
PUD - uri: 1; Avize de oportunitate pentru PUZ - uri: 146; Avize preliminare pentru PUZ - uri: 62;
Avize preliminare pentru PUD - uri: 2; Situaţii urbanistice diverse: 140; Răspunsuri la petiţii şi sesizări:
593.
Proiecte HCGMB pentru aprobare PUZ/PUD, pentru care s-au emis: Rapoarte consultare: 48;
Expunere motive: 48; Rapoarte de specialitate: 48; Documente de planificare: 45; Proiecte HCGMB: 48;
Referate PUZ/PUD: 45.
Toate activităţile enumerate mai sus implică muncă de documentare, analiză, consultare și
redactare a documentelor ce se emit.
În cadrul Serviciului Proiecte Urbane din cadrul PMB, pe parcursul anului 2017, s-a asigurat
asistenţa tehnică şi furnizarea de servicii de consultanţă de specialitate, prin elaborarea a 359 avize de
consultanţă preliminară în domeniul urbanismului, circulaţiei şi amenajării teritoriului, la solicitarea
persoanelor fizice şi juridice. Informaţiile conţinute în avizele de consultanţă sunt necesare în etapa
preliminară de elaborare a documentaţiilor tehnice de specialitate, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, ele asigurând prezervarea terenurilor pentru viitoare dezvoltări ale reţelei stradale.
Avizele de consultanţă preliminară sunt solicitate atât de direcţiile specializate ale primăriilor
sectoarelor municipiului Bucureşti, cât şi de Primăria Municipiului Bucureşti. Rezolvarea acestui tip de
problemă implică atât o deplasare pe teren pentru actualizarea datelor de analiză, cât şi o documentare în
vederea corelării informaţiilor şi reglementărilor conţinute în documentaţiile de urbanism aprobate
pentru zona analizată.
De asemenea, SPU a răspuns la un nr. de 623 petiţii adresate de cetățeni, pe probleme de
urbanism şi amenajarea teritoriului.
De asemenea, Direcţia Urbanism, prin serviciile sale, asigură comunicarea cu cetăţenii oraşului,
în cadrul unui program de lucru cu publicul în cadrul căruia sunt rezolvate nelămuririle solicitanţilor.
Primăria Municipiului București, prin Direcţia Investiţii, a realizat, în anul 2017, următoarele
obiective propuse:
 Punerea în aplicare a Legii nr. 153/2011 privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a
clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţade imobile
Pentru definirea zonelor de acţiune prioritară şi elaborarea regulamentului de intervenţie pentru
acestea, au avut loc şedinţe de lucru la care au participat direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti cu atribuţii în desfăşurarea procedurii de implementare/aplicare a prevederilor
Legii nr. 153/2011 privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
În cadrul acestor întâlniri au fost aduse propuneri/amendamente în ceea ce priveşte constituirea
unei proceduri de lucru comune în baza “Regulamentului de intervenţie cu privire la reabilitarea
faţadelor pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, în municipiul Bucureşti” elaborat
de către instituţia Arhitectului Şef.
Acţiunea de inventariere a imobilelor care fac obiectul lucrărilor de intervenţie în condiţiile Legii
nr. 153/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a deţinătorilor acestora, poate fi încredinţată
direcţiilor de specialitate ale Primăriilor Sectoarelor 1-6, în baza unei hotărâri a Consiliului General al
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Municipiului Bucureşti, urmând ca centralizarea datelor să se facă la nivelul Primăriei Municipiului
Bucureşti, pentru stabilirea zonelor de prioritate de intervenţie.
A fost aprobată Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 571/22.11.2017 prin
care se aprobă mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Municipiul Bucureşti pentru asigurarea
contribuţiei proprii a deţinătorilor clădirilor, în vederea realizării lucrărilor de intervenţie privind
creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural-arhitecturală a
anvelopei acestora.
Anexa 1 la HCGMB nr. 571/22.11.2017 se va aplica deţinătorilor clădirilor, în vederea realizării
lucrărilor de intervenţie privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin măsuri de
reabilitare structural-arhitecturale a anvelopei acestora. Municipiul Bucureşti va asigura cota de
contribuţie proprie a deţinătorilor clădirilor, necesară implementării proiectului programului multianual
şi termenelor de realizare a lucrărilor de intervenţie privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a
clădirilor prin măsuri de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei acestora. Cota de contribuţie
proprie a deţinătorilor clădirilor, ce a fost asigurată de Municipiul Bucureşti se va recupera pe o perioadă
de 10 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, în rate lunare, în baza unui contract de restituire a
sumelor avansate, semnat între Autoritatea Administraţiei Publice Locale şi deţinătorii clădirilor.
b) Locuințe
Conform datelor furnizate de către Direcția Regională de Statistică a Municipiului București,
situația locuinţelor terminate la nivelul Capitalei se prezintă astfel:
Număr locuinţe terminate
Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016
Municipiul Bucureşti

2673

3324

4448

3838

Trim. I
398

Anul 2017
Trim. II
Trim. III
1566
1009

Numărul autorizaţiilor de construire eliberate
ian.
feb. mar. apr. mai
iun.
iul.
aug. sep.
oct. nov. dec.
26
49
51
52
43
99
89
90
79
46
37
20
2015
54
29
70
52
112
52
91
98
68
59
53
48
2016
54
31
63
54
85
60
88
40
98
70
49
69
2017
În anul 2017 au fost eliberate 761 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, cu 25
autorizaţii mai puține decât în anul precedent.
Anul
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Principalele realizări ale Primăriei Municipiului București
○ Locuinţe sociale/tineret
Având în vedere necesarul de locuinţe sociale şi de tineret la nivelul Municipiului Bucureşti, au
fost identificate terenuri pe teritoriul Muncipiului Bucureşti, solicitându-se în acest sens certificate de
urbanism pentru următoarele locaţii: Str. Antiaeriană nr.6, Sector 5, Str. Orăştiei nr.12, Sector 4, Str.
Stoica Ludescu nr. 80, sector 1, Şos. Panduri nr. 77, sector 5, Str. N.D.Cocea nr. 78-82, sector 5, Şoseaua
Vitan Bârzeşti nr. 20A, sector 4.
Au fost întreprinse demersuri pentru clarificarea şi soluţionarea situaţiei juridice a
amplasamentelor.
Terenul din Str. N.D.Cocea nr.78-82, sector 5, în suprafaţă de 30.000 mp. a fost transmis din
administrarea Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane în administrarea C.G.M.B.-Direcţia
Investiţii prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 106/28.05.2016.
Au fost obţinute certificate de urbanism pentru adresele din Str. Orăştiei nr. 12, sector 4 şi Str.
N.D.Cocea nr.78-82, sector 5, prin care se solicită PUZ. În acest sens, în luna octombrie 2017 s-a solcitat
Direcţiei Urbanism din cadrul P.M.B. să iniţieze procedurile pentru realizare PUZ.
Pentru terenul din Şos. Panduri nr.77, sector 5, a fost eliberat Certificatul de urbanism nr.
1293P/13.11.2017 de către Primăria Sectorului 5.
○ Realizarea lucrărilor de consolidare la blocurile de locuinţe conform Ordonanţei Guvernului nr.
20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – lucrări în continuare
● Imobil situat în Str. Ion Câmpineanu nr. 9, sector 1:
Pe parcursul anului 2017, lucrările de execuţie s-au desfăşurat în baza contractelor: Acord
Contractual nr. 8578/12.02.2010 şi Contract nr. 272/15.06.2016 pentru finalizarea lucrărilor. Lucrările
prevăzute în Contractul de lucrări nr. 272/15.06.2016 pentru finalizarea lucrărilor (cantităţi
suplimentare de lucrări apărute pe parcursul desfăşurării execuţiei) sunt strâns legate cu lucrările rest
de executat din Acordul Contractual nr. 8578/12.02.2010. În prezent, lucrările aferente obiectivului sunt
executate în procent de 40%, cu termen de finalizare în februarie 2018.
● Imobil situat în Str.Stefan Luchian nr. 12C, sector 2:
Constatarea unor deficienţe ale structurii de rezistenţă a imobilului, care nu au putut fi prevăzute
în proiectul tehnic iniţial, a condus la necesitatea revizuirii acestuia şi la stabilirea, din punct de vedere
cantitativ şi valoric, a lucrărilor suplimentare necesare. Asociaţia de proprietari nu a fost de acord cu
suplimentarea costurilor, astfel că, la solicitarea acesteia, în prezent, lucrările sunt sistate.
Având în vedere cele de mai sus, în prezent, contractul de execuţie este în curs de reziliere.
● Imobil situat în B.dul Schitu Măgureanu nr. 19, sector 1:
Lucrările la acest imobil sunt sistate, reînceperea acestora fiind condiţionată de refacerea
proiectului de către asociaţia de proprietari, după obţinerea unei noi autorizaţii de construire pentru restul
de executat. Pe parcursul execuţiei lucrărilor de consolidare, asociaţia de proprietari a solicitat
Ministerului Culturii si Patrimoniului Naţional, clasarea clădirii ca monument istoric fără anunţarea în
prealabil a Primăriei Municipiului Bucureşti şi a constructorului, fapt ce a condus la modificarea
proiectului şi implicit la necesitatea emiterii unei noi autorizaţii de construire specifică monumentelor
istorice. Obţinerea acesteia intră în atribuţiile proprietarilor.
Din punct de vedere al structurii de rezistenţă, lucrarea este realizată în proporţie de 100%, restul
lucrărilor de executat fiind lucrări de finisaje interioare, faţadă şi instalaţii, acestea fiind realizate în
procent de 80%.
Având în vedere cele de mai sus, în prezent, contractul de execuţie este în curs de reziliere.
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c) Servicii publice de gospodărire comunală
La 1 ianuarie 2017, lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 2.801 km,
lungimea totală simplă a conductelor de canalizare însuma 3.987 km, iar cea a reţelei de distribuţie a
gazelor naturale 2.077 km. În anul 2017, SC Apa Nova a executat lucrări de extindere a reţelei publice
de apă de cca. 2,7 km, iar a reţelelor de canalizare de cca. 3,8 km, fiind totodată reabilitate 10 km de
rețea apă potabilă, 4,6 km de rețea de canalizare și instalate noi contoare de apă de tip smart. Valoarea
totală a investițiilor în anul 2017 a fost de 142 mil. lei.
În anul 2017, cele 4 termocentrale de producere a energiei electrice şi termice situate în
Municipiul Bucureşti aparținând SC ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. au furnizat Sistemului
Energetic Naţional 2.471.228 MWh energie electrică, precum și 4.674.363 Gcal energie termică produsă
sub formă de apă fierbinte pentru aproximativ 92% din consumatorii racordaţi la sistemul de alimentare
centralizat cu energie termică al Municipiului Bucureşti, consumul de combustibil fiind de 1.107.726 mii
Nmc gaze naturale și 14.692 t păcură.
În anul 2017, s-au înlocuit, prin grija RADET, peste 10,5 km conducte pe rețeaua principală și
51,4 km pe rețeaua secundară, bugetul alocat pentru investiții fiind de 21,628 mil. lei.
La nivelul Primăriei Municipiului București se află în derulare proiectul Netcity, fiind finalizate
lucrări pentru 934 km de canal și racordați la reteaua metropolitană de fibra optică cca. 330 mii locuitori
(110 mii locuințe).
Rețeaua stradală totaliza cca. 3.397 de km.
1.3.

Stadiul realizării programului de investiții

Investițiile brute în bunuri corporale reprezintă investițiile în toate bunurile corporale pe parcursul
perioadei de referință. Sunt incluse mijloacele fixe corporale noi și cele existente, indiferent dacă sunt
cumpărate de la terțe părți, dobândite în urma unui contract de leasing financiar (adică dreptul de a
utiliza un bun de folosință îndelungată în schimbul plății unei chirii pe parcursul unei perioade
prestabilite și relativ extinse) sau sunt produse pentru uzul propriu (respectiv producția capitalizată de
mijloace fixe corporale), care au o durată de utilizare mai mare de un an, inclusiv bunuri corporale care
nu se produc, cum ar fi terenurile. Pragul duratei de utilizare a unui bun care poate fi capitalizat poate fi
mărit conform practicilor contabile ale societății, acolo unde aceste practici impun o durată de utilizare
mai mare decât pragul de un an indicat mai sus.
Investițiile nete reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcții, de instalații și de
montaj, pentru achiziționarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creării de noi
mijloace fixe, pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucția celor existente, precum și valoarea
serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe existente și al terenurilor (taxe notariale,
comisioane, cheltuieli de transport, de încărcare-descărcare) etc.
Programele de investiții, derulate în anul 2017, de Primăria Municipiului București prin
Direcţia Utilităţi Publice, pentru dezvoltarea/reabilitarea rețelelor publice, au fost următoarele:
 Obiectivul “Realizarea reţelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public,
precum şi a drumurilor aferente Ansamblului de locuinţe "Henri Coandă" sector 1 - 2 Loturi” care
include proiectarea şi execuţia reţelei de distribuţie a apei potabile, a reţelei de canalizare a apelor uzate,
a reţelei de canalizare a apelor pluviale, a sistematizării verticale şi a sistemului rutier şi proiectarea şi
execuţia reţelei de iluminat public zonele 1 şi 2, amplasate pe raza teritorială a Municipiului Bucureşti,
respectiv zona 3 şi zona 4 aferente acestui ansamblu, amplasate în prezent pe domeniul public al
Consiliului Judeţean Ilfov şi a oraşului Voluntari. S-a atribuit prin licitaţie publică contractele de
proiectare şi execuţie nr. 729/30.12.2013 şi nr. 731/30.12.2013.
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Durata contractată este de 67 de zile pentru proiectare şi 265 de zile execuţie (zile lucrătoare).
Valoarea lucrărilor pentru cele două loturi atribuite este după cum urmează:
 119.124.523,04 lei inclusiv TVA din care proiectare 3.469.646,3 lei inclusiv TVA pentru lotul I
 97.963.827,32 lei inclusiv TVA din care proiectare 2.854.286,23 lei inclusiv TVA pentru lotul II
Stadiu actual: pentru cele două contracte de proiectare şi execuţie a fost lansat ordinul de începere
aferent părţii de proiectare începând cu data de 16.06.2014.
Progresul fizic al lucrărilor per proiect până la data de 31.12.2017 este de 54,11 %.
A fost semnat Actul adiţional nr. 1 la contractul de proiectare cu execuţie nr. 731/30.12.2013
privind obiectivul “Realizarea reţelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum
şi a drumurilor aferente Ansamblului de locuinţe Henri Coandă, sector 1 – Lotul 1” înregistrat în
Registrul Unic de Contracte cu nr. 435/13.12.2016, act adiţional care face ca valoarea contractului să
devină 98.469.028,63 lei fără TVA, suma suplimentară fiind datorată acelor modificări ale Listelor de
cantităţi de la ofertă ce pot fi considerate nesubstanţiale.
A fost semnat Actul adiţional nr. 2 la contractul de proiectare şl execuţie lucrări nr.
731/30.12.20136.1. - înregistrat în Registrul Unic de Contracte cu nr. 771/06.10.2017. Preţul total
convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului pentru îndeplinirea contractului, a
devenit de 117.752.231,16 lei fără TVA, din care:
-oferta de bază, în sumă de 96.198.070,19 lei fără TVA
-cheltuieli diverse şi neprevăzute în sumă de 2.270.958,44 lei fără TVA aprobate prin actul
adiţional nr. 1/13.12.2016 (sumă aferentă acelor modificări care, în conformitate cu art. (4) si art. (5) din
Instrucţiunea nr. 1/02.03.2016, pot fi considerate modificări nesubstanţiale);
-cheltuieli suplimentare în sumă de 19.283.202,53 lei fără TVA (sumă aferentă acelor modificări
care, în conformitate cu art. (8) din Instrucţiunea nr. 1/02.03.2016, pot fi considerate modificări
substanţiale şi a cărei valoarea în urma exprimării în termeni monetari, nu depăşeşte valoarea ce rezultă
din aplicarea procentului de 19,969% din valoarea iniţială a Contractului, sub pragul de 20% din
valoarea contractului iniţial, acceptată, conform art. (14) din Instrucţiunea nr 1/02.03.2016).
Lotul II
Antreprenorul a depus Proiectul Tehnic final în data de 20.10.2017. Documentaţia respectivă a
fost avizată în CTE – ANB în data de 28.07.2017 şi în CTE – PMB în data de 13.11.2017.
A fost încheiat actul adiţional nr. 1 la contractul de proiectare şi execuţie lucrări nr. 729 din
30.12.2013 privind obiectivul “Realizarea reţelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat
public, precum şi a drumurilor aferente ansamblului de locuinţe Henri Coandă, sect. 1 – Lot II”
înregistrat în Registrul Unic de Contracte cu nr. 436/13.12.2016, prin care s-a stabilit faptul că: ,,Ordinul
de începere pentru partea de execuţie va fi lansat după clarificarea situaţiei juridice a terenurilor aflate în
prezent pe raza teritorială a Consiliului Județean Ilfov și a orașului Voluntari (n.n. transmiterea
suprafeţelor de teren pe care urmează a se edifica lucrările aferente în patrimoniul Municipiului
Bucureşti) , dar nu mai tarziu de 30.04.2017.’’
A fost semnat Act adițional 2 înregistrat în Registrul Unic de Contracte cu nr. 179/28.04.2017
prin care se prelungește data până la care poate fi emis Ordinul de începere pentru execuție, până la
30.09.2017 şi actul adiţional nr. 3 înregistrat în Registrul Unic de Contracte nr. 756/28.09.2017 prin care
se prelungește data până la care poate fi emis Ordinul de începere pentru execuție, până la 31.12.2017
S-a obţinut Autorizaţia de Construire în data de 19.12.2017 iar ordinul de începere a lucrărilor a
fost comunicat cu data de 22.12.2017.
Canal colector Cheile Turzii fără bazine de retenţie HCGMB 154/2013
Lucrările de reconfigurare a reţelei de canalizare în zona străzii Cheile Turzii au menirea de a
soluţiona problemele debitelor mari colectate în perioadele de precipitaţii abundente sau de topire a
zăpezii, care determină frecventele situaţii de inundabilitate în zonă.
Proiectul se referă la execuţia unui canal Dn 120cm în lungime totală de 3,467 km, între
colectorul A3 şi Bdul. Metalurgiei (amplasament METROU Berceni) şi execuţia unui colector nou de
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beton Dn 80cm, pe şoseaua Berceni, precum şi două baterii de bazine de retenţie pentru acumularea
debitelor mari în perioadele cu precipitaţii însemnate cantitativ.
Ţinând cont de valoarea mare estimată pentru aceste investiţii s-a încercat obţinerea de fonduri
europene pentru punerea acestor proiecte în aplicare.
Depunerea aplicaţiei la AM POIM pentru verificarea de conformitate cu prevederile Ghidului de
finanţare a fost făcută în data de 12.05.2017.
În data de 15.09.2017 s-a primit mail din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene cu punctul de vedere al JASPERS cu privire la proiectul
"Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii
și Henri Coandă" din care reiese beneficiul acestui proiect pentru Municipiul Bucureşti.
Urmează redepunerea aplicaţiei complete, având în vedere ultimele date şi informaţii.
Execuţie bazine de retenţie Şufaru Gheorghe pentru deservire zona Bucureşti – Măgurele
Pentru soluţionarea problemei referitoare la preluarea apei pluviale din zona Bucureşti-Măgurele,
se impunea realizarea unui bazin de retenţie cu un volum util Vu=4000 mc. Bazinul se realiza din beton,
îngropat. Se realizau 2 cuve, fiecare având volumul util 2000 mc. În partea opusă admisiei apei se realiza
staţia de pompare. Pentru cele 2 cuve ale bazinului se realiza o başă generală, din care aspiră pompele.
La intrarea apei din rezervor în başă, se monta câte o stavilă pentru fiecare cuvă. Staţia de
pompare urma a fi echipată cu 2 pompe montate uscat. Din staţie, apa urma a fi evacuată prin
intermediul unei conducte de PEID, de 280 mm cu lungimea L = 77 ml. Pe strada Şufaru Gheorghe se
monta până la intersecţia cu strada Teiuș, conducta de refulare până la intersecţia cu strada Teiuş unde se
facea legătura cu conducta realizată de Administraţia Străzilor.
Contractul de execuţie 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.
Valoarea lucrărilor conform contractului este de 14.387.820,978 lei exclusiv TVA.
La această dată procentul lucrărilor executate se prezintă astfel:
 spriji. exc. p.m. + spraituiri met.(p.m. sprij. pe contur exec ctn - 100%,, execuție grinzi solid.
p.m. - 100%,, sprijiniri structură metalică incintă - 100%,, terasamente - 100%,, puțuri epuisment
- 100%);
 structura - 100%; -arhitectura - 100%; -instalatii electrice - 100%; -instalații bazin retenție - 85%.
Derularea lucrărilor a fost decalată cu un interval de trei luni de zile, iar ulterior, în perioada
27.12.2016-10.03.2017, a fost sistată cu acordul achizitorului. Aceste perioade decalează automat
termenul de execuţie.
Antreprenorul a solicitat prelungire de termen pentru execuţia lucrărilor până la data de
15.09.2017. În urma analizării acestei solicitări, consultantul a considerat necesară şi oportună
prelungirea termenului de execuţie până la data de 31.07.2017. În acest sens constructorul a transmis
graficul de execuţie actualizat.
Executantul a fost notificat că pentru toate lucrările executate după data de 31.07.2017 vor fi
aplicate penalităţi de întârziere conform contractului.


Programul investiţional al S.C. METROREX S.A, pentru anul 2017, privind transportul
public de călători a prevăzut lucrări la următoarele obiective:

Magistrala 4, Racord 2, Gara de Nord – Lac Străuleşti
- Lucrări structură şi instalaţii la Depoul Străuleşti şi Parc & Ride;
- Execuţie lucrări structură şi instalaţii la două staţii (Laminorului şi Lac Străuleşti);
- Execuţie lucrări structură şi instalaţii la Terminalul multimodal Străuleşti;
- Lucrări de refaceri suprafețe.
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Stațiile de metrou Laminorului și Străulești, au fost date în folosință transportului cu călători în
luna martie, 2017.
Stadiul realizărilor (%) = plăți efectuate / program; (valorile sunt exprimate în mii lei)
Total: 106.381 / 173.781 (61%) din care
- 83.617 / 150.435 – T 51: 55 %;
- 22.764 / 23.346 – T 58 (POIM): 97 %;

Modernizarea instalaţiilor pe Magistralele 1, 2, 3 şi Tronsonul de Legătură de metrou
- Lucrări de modernizare a instalaţiilor de ventilaţie. Tronson Petrache Poenaru – Timpuri Noi (6 staţii, 5
interstaţii);
- Lucrări de modernizare a instalaţiilor de control acces (41 de staţii);
- Demararea procedurii de achiziţie a lucrărilor la calea de rulare pe Magistrala 2 Berceni – Pipera.
Stadiul realizărilor (%) = plăți efectuate / program; (valorile sunt exprimate în mii lei)
Total: 139.770 / 142.150 – T 58 (POIM): 98 %;

Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon.
Tronson Drumul Taberei – Universitate. Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor.
- Lucrări de structură staţii şi tunele;
- Lucrări de finisaje;
- Instalații generale: ventilație, sanitare, electrice;
- Instalații de curenți slabi: control acces, TVCI, radiocomunicații, detecție incendiu, antiefracție,
ceasoficare și fibră optică ;
- Lucrări de refaceri suprafețe.
Stadiul realizărilor (%) = plăți efectuate / program; (valorile sunt exprimate în mii lei)
Total: 369.056 / 446.733 (83 %) din care
- 13.476 / 55.208 – T 51: 24 %;
- 355.107 / 374.081 – T 58 (POIM): 95 %;
- 473 / 17.444 – T55: 3 %

Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon
Tronson Universitate – Pantelimon. Galeria de legătură, staţia şi depoul Valea Ialomiţei
- Lucrări de finisaje;
- Lucrări de montaj instalaţii;
- Lucrări de refaceri suprafețe.
Stadiul realizărilor (%) = plăți efectuate / program; (valorile sunt exprimate în mii lei)
Total: 61.288 / 62.254 din care (98 %)
- 18 / 30 – T 55: 60 %;
- 61.270 / 62.224 – T 58 (POIM): 98 %;

Magistrala 2 Berceni – Pipera
Finalizarea procedurii de achiziţie a lucrărilor și demararea lucrărilor de construire a unui nou
acces la staţia de metrou Tineretului.
Stadiul realizărilor (%) = plăți efectuate / program; (valorile sunt exprimate îm mii lei)
Total: 3.422 / 3.687 – T 58 (P.O.I.M.): 93 %

Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni
- A fost întocmită documentația de aprobare prin HG a indicatorilor tehnico-economici pentru varianta
cu 12 staţii şi 12 trenuri; indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HG 930 / 08.12.2016;
- A fost întocmită documentația de aprobare prin HG a listei de exproprieri;
Stadiul realizărilor (%) = plăți efectuate / program; (valorile sunt exprimate îm mii lei)
Total: 0 / 138.241 – T 51: 0 %

Facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități în rețeaua de metrou
Stadiul realizărilor (%) = plăți efectuate / program; (valorile sunt exprimate îm mii lei)
Total: 55 / 1.000 – T 55: 5,5 %

Achiziţie 13 trenuri noi de metrou
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Stadiul realizărilor (%) = plăți efectuate / program; (valorile sunt exprimate îm mii lei)
Total: 230 / 230 – T 65: 100 %;
Regia Autonomă de Transport București (RATB) a realizat, în anul 2017, următoarele
obiective de investiții, avand ca obiectiv eficientizarea transportul public de călători:
1. „Creşterea confortului călătoriei
* Achiziţionare staţii de spălare automată – 3 bucăţi.
Valoarea prevazută în lista cu propuneri obiective de investiţii cu finanţare de la bugetul local a fost de
1.955,87 mii lei.
Obiectiv realizat şi decontat 100%.
2. „Modernizarea parcului de vehicule
* Urmărirea realizării programului de dotare concomitent cu cel de scoatere din funcţiune al
vehiculelor cu normă de casare îndeplinită şi chiar depăşită (modernizare tramvaie) – 4 bucăţi.
Valoarea prevazută în lista obiectivelor de investiţii cu finanţare de la bugetul local a fost de 7.606,72
mii lei.
Obiectiv realizat şi nedecontat 100%.
* Modernizare autobuze MERCEDES EURO3 cu sistem de climatizare în salonul de călători – 20
bucăţi.
Valoarea prevazută în lista obiectivelor de investiţii cu finanţare de la bugetul local a fost de 1.630,30
mii lei. Au fost modernizate bunuri în valoare de 81,52 mii lei.
Obiectiv realizat şi nedecontat 5%.
* Modernizare troleibuz ASTRA IRIBUS cu sistem de climatizare în salonul de călători – 7 bucăţi.
Valoarea prevazută în lista obiectivelor de investiţii cu finanţare de la bugetul local a fost de 957,01 mii
lei.
Obiectiv nerealizat.
3. „Adaptarea şi modernizarea sistemelor de întreţinere”
* Înnoirea parcului de vehicule pentru întreţinere şi exploatare prin achiziţionarea unor vehicule noi
pentru parcul propriu - 13 bucăţi.
Valoarea prevăzută în lista obiectivelor de investiţii cu finanţare de la bugetul local a fost de 5.372,05
mii lei.
Obiectiv realizat 100% şi 18,79% decontat.
4 „Modernizarea Diviziei Reparaţii Mijloace de Transport”
* Achiziţionare maşină de echilibrat dinamic rotoarele motoarelor electrice -1 bucată.
Valoarea prevazută în lista obiectivelor de investiţii cu finanţare de la bugetul local a fost de 2.591,82
mii lei.
Obiectiv realizat 100% şi nedecontat.
* Achiziţionare electrocompresor de aer comprimat (cu şurub) şi uscător -1 bucată.
Valoarea prevazută în lista obiectivelor de investiţii cu finanţare de la bugetul local a fost de 347,07 mii
lei.
Obiectiv realizat 100% şi nedecontat.
5. „Modernizarea infrastructurii de transport cu tramvaiul”
* Achiziţionare instalaţie de semnalizare a prezenţei vagoanelor de tramvai în pasajul Lujerului - 1
bucată
Valoarea prevazută în lista obiectivelor de investiţii cu finanţare de la bugetul local a fost de 960,08 mii
lei.
Obiectiv realizat 100% şi nedecontat.
* Delimitarea amprizei liniei de tramvai 21.
Valoarea prevazută în lista obiectivelor de investiţii cu finanţare de la bugetul local a fost de 495,00 mii
lei.
Obiectiv realizat 100% şi nedecontat.
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6. „Modernizarea depourilor, autobazelor, substaţiilor electrice, terminalelor, punctelor
de transfer”
* Modernizarea centralei termice din Depoul Colentina.
Valoarea prevazută în lista obiectivelor de investiţii cu finanţare de la bugetul local a fost de 853,97 mii
lei.
Obiectiv 100 % realizat si 15% nedecontat.
*Modernizarea centralei termice din Depoul Vatra Luminoasă.
Obiectiv realizat 100% şi decontat.
7. „Modernizarea sistemului informatic”
* Achiziţionare echipamente şi licenţe software pentru platforma centrală Sistem Taxare.
Valoarea prevazută în lista cu propuneri obiective de investiţii cu finanţare de la bugetul local a fost de
7.931,71 mii lei. Procedură anulată.
8. „Îmbunătăţirea relaţiei cu călătorii şi a imaginii companiei”
* Înregistrarea la OSIM a mărcii operatorului de transport, realizarea” Manualului de identitate
vizuală”, implementarea „Manualului de identitate vizuală”. Demersul se va realiza odată cu
transformarea Regiei în Societate Comercială.
* Realizarea unui sondaj de opinie cu privire la proiectul City Tour. Acesta va avea la bază un
chestionar, postat pe site-ul www.ratb.ro, în secţiunea „Sondaje”.
* Realizarea periodică de materiale video şi fotografii cu caracter documentar şi de informare privind
evenimente, realizări şi activităţi din cadrul R.A.T.B.
Acțiune realizată 100%.
* Conceperea şi realizarea unor materiale actualizate de prezentare a Regiei şi obiecte promoţionale
destinate campaniilor de marketing în vederea fidelizării călătorilor.
Acţiune realizată 50% (finalizarea acestora urmând să se realizeze dupa transformarea în Societate
Comercială)
9. “Modernizarea sistemului de achiziţie şi de plată a călătoriei, dezvoltarea activităţii
comerciale”
* Extinderea și diversificarea modalitaţilor de comercializare a titlurilor de călătorie - achiziţionarea a
5 automate de vânzare.
 Valoarea prevazută în lista obiectivelor de investiţii cu finaţare de la bugetul local a fost 1.543,43
mii lei.
Obiectiv realizat 100% şi decontat.
10. „Dezvoltarea activității de cercetare-dezvoltare”
* Realizarea, prin proiectul ELIPTIC a unui studiu privind posibilităţile de dezvoltare a unui sistem
integrat de încărcare cu energie electrică a vehiculelor electrice utilizându-se inclusiv reţeaua
energetică a operatorilor de transport din Bucureşti.
 Valoarea alocată proiectului în anul 2017 a fost de 15,90 mii lei, din care:
- surse externe: 15,90 mii lei prin Comisia Europeană.
În anul 2017 s-au cheltuit 15,90 mii lei.
Obiectiv realizat 100%.
* Testarea, prin proiectul ZEEUS, a unor soluţii de transport cu autobuze electrice prin demonstraţii
operaţionale cu vehicule de mare capacitate şi facilitarea preluării acestor soluţii la nivel european.
 Nu au existat cheltuieli pentru proiect
Obiectiv realizat 100%.
* Creşterea securităţii comunicaţiilor în sistemul de transport public, prin proiectul DOGANA
 Valoarea alocată proiectului în anul 2017 a fost de 22,58 mii lei, din care:
- surse externe: 15,81 mii lei prin Comisia Europeană.
-surse proprii: 6,77
În anul 2017 s-au cheltuit 22,58 mii lei.
Obiectiv realizat 100%.
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11. „Creşterea siguranţei şi securităţii pasagerilor şi a personalului angajat”
* Realizarea cursurilor conform:
 P.A.A.S. - Servicii formare profesională - firme terţe (participanţi: 44 persoane) 28.052,00 lei.
* Conform deciziei nr. 642/15.02.2017 obţinerea certificatului de calificare profesională continuătransport persoane au participat 394 persoane pentru care s-a alocat suma de 132.785,00 lei.
* Hotărârile nr. 60/08.11.2019 şi 19/14.03.2017, privind obţinerea permisului de conducere categoria Tv.
A avut 49 de participanţi alocându-se suma de 265.602,00 lei.
Acţiune realizată 100%.
* Reparaţii tramvaie, troleibuze, autobuze şi agregate.
 Valoarea prevăzută în fondul de producţie a fost de 63.453,73 mii lei.
 Au fost executate lucrări de reparaţii în val. de 19.877,581 mii lei.
Acţiune realizată 31%.
* Reparaţii capitale de utilaje, confecţii de piese şi produse nenominalizate pentru unităţile RATB.
 Valoarea prevăzută în fondul de producţie a fost de 13.284,20 mii lei.
 Au fost executate lucrări de reparaţii în valoare de 7.165,88 mii lei.
Acţiune realizată 54%.
* Organizarea de acţiuni în colaborare cu organele de ordine ce au ca scop asigurarea condiţiilor
optime de siguranţă şi ordine în mijloacele de transport ale Regiei, fiind vizate, cu prioritate, combaterea
fraudei şi a faptelor de natură contravenţională în mijloacele de transport public.
 Pentru a oferi servicii de calitate prestate în condiţii de siguranţă şi pentru diminuarea numărului
de călători neplătitori din mijloacele de transport în comun, Biroul Controlori a colaborat după un
program stabilit de comun acord cu Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului
Bucureşti şi Poliţia Locală a sectoarelor 1, 2, 3, respectiv Poliţia Locală sector 5. În acest sens, s-au
efectuat acţiuni de control în cadrul cărora s-au realizat verificări şi s-au aplicat sancţiuni
contravenţionale. Au fost propuse 178 acţiuni în colaborare cu Poliţiile locale de sectoare şi Poliţia
Locală a Municipiului Bucureşti, din care s-au realizat 108 acţiuni si au fost sancţionate 5.044 persoane.
*Achiziţii de bunuri şi alte obiective de investiţii.
 Valoarea prevazută în lista cu propuneri obiective de investiţii cu finaţare din surse proprii a fost
5.171,15 mii lei. Au fost achiziţionate bunuri în valoare de 3.843,63 mii lei. Obiectiv realizat şi decontat
74,33%.
În domeniul educaţiei, Primăria Municipiului București, prin Direcţia Investiţii, a avut ca
obiectiv îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale din Bucureşti şi totodată, îmbunătăţirea
calităţii procesului educaţional, prin construirea unor grădiniţie în curţi ale şcolilor existente din cele 6
sectoare ale Capitalei şi realizarea unor centre de tip after-school.
Au fost întreprinse măsuri privind clarificarea situaţiei juridice a terenurilor, au avut loc vizite pe
teren şi discuţii cu reprezentanţii şcolilor şi ai primăriilor de sector, cu responsabili ai sistemului de
învăţământ, pentru stabilirea locaţiilor necesare.
Locaţiile pentru amplasarea construcţiilor au fost propuse de către primăriile de sector. Pe lângă
construirea a 6 grădiniţe şi a 6 centre after-school, în lista obiectivelor de investiţii a direcţiei au fost
incluse şi extinderi, reparaţii, reabilitare şi modernizare şcoli gimnaziale (5 locaţii), licee/colegii (9
locaţii), construirea unui număr de 7 complexuri multifuncţionale pentru activităţi didactice şi sport în
sectorul 3 şi construirea unui număr de 13 săli de sport în sectoarele 2 şi 6, unele dintre ele, fiind dotate
şi cu bazin de înot.
Pentru locaţiile propuse au fost obţinute extrase de carte funciară pentru informare, eliberate de
către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
S-au făcut demersuri pentru modificarea în cartea funciară a imobilelor, în vederea înscrierii
numelui proprietarului şi administratorului acestora, respectiv, „proprietate publică a municipiului
Bucureşti” şi „administrator - Consiliul Local al sectoarelor municipiului Bucureşti”.
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La solicitarea P.M.B., Primăriile de sector au transmis datele necesare privind descrierea succintă
a obiectivelor propuse, din punct de vedere tehnic, funcţional, dotări specifice, posibilităţi de asigurare a
utilităţilor etc.
A fost obţinut acordul unităţilor de învăţământ în incinta cărora se vor amplasa obiectivele
propuse.
Au fost întocmite notele conceptuale ale proiectelor, temele de proiectare şi caietele de sarcini
necesare demarării procedurilor pentru elaborarea studiilor de fezabilitate.
În anul 2017, au fost demarate următoarele proiecte în baza Normei interne aprobată prin
Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.596/2017, către entităţile juridice la care
Municipiul Bucureşti este acţionar majoritar, astfel:
 A fost demarată procedura pentru Elaborare PT+DE+DTAC+AT şi Execuţie „Complex
Multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport în incinta Şcolii Gimnazială Leonardo Da Vinci (fosta
Şcoala nr. 75)”, strada Gheorghe Petraşcu nr. 55, Sector 3;
 A fost demarată procedura pentru Elaborare PT+DE+DTAC+AT şi Execuţie Complex
Multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 92, str. Aleea Vlahuţă
nr. 1A, Sector 3;
 A fost demarată procedura pentru Elaborare PT+DE+DTAC+AT şi Execuţie Complex
Multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport în incinta Şcolii Gimnaziale A.I. Cuza (fosta Şcoală
nr. 199), Bbdul. Nicolae Grigorescu nr. 14, Sector 3;
 A fost demarată procedura pentru Proiectare şi Asistenţă Tehnică în vederea realizării unui
Complex Multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport în incinta Şcolii Liceului Benjamin Franklin,
strada pictor Tăttărăscu nr. 1, Sector 3;
 A fost demarată procedura pentru Proiectare şi Asistenţă Tehnică în vederea realizării unui
Complex Multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 47, Şoseaua
Gării Căţelu nr. 130, Sector 3;
 A fost demarată procedura pentru Proiectare şi Asistenţă Tehnică în vederea realizării unui
Complex Multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport în incinta Şcolii Gimnazială nr. 67, Aleea
Magnetului nr. 1-3, Sector 3;
 A fost demarată procedura pentru Proiectare şi Asistenţă Tehnică în vederea realizării unui
Complex Multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 112, strada
Pătulului nr. 2, Sector 3;
 A fost demarată procedura de Elaborare SF+PT+DTAC+DE şi Asistenţă Tehnică pentru
Construire corp Nou Grădinţă 8 grupe în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 40, Strada Periş nr. 27, Sector 2;
 A fost demarată procedura de Elaborare SF+PT+DTAC+DE şi Asistenţă Tehnică pentru
Construire corp Nou Grădinţă 8 grupe în incinta Grădinţei nr. 150, str. Ştiucii nr. 154, Sector 2;
 A fost demarată procedura de Elaborare SF+PT+DTAC+DE şi Asistenţă Tehnică pentru
Construire corp Nou Grădinţă 8 grupe în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 32, Strada Sportului nr. 21,
Sector 2;
 A fost demarată procedura de Elaborare SF+PT+DTAC+DE şi Asistenţă Tehnică pentru
Construire corp Nou Grădinţă 8 grupe în incinta Şcolii Gimnaziale Petre Ghelmez, Strada Pescăruşului
nr. 124, Sector 2;
Prin proiectul “Reabilitarea Infrastructurii Educaţionale în Bucureşti”, finanţat de Banca
Europeană de Investiţii (BEI), au fost selectate 102 obiective dintre unitățile de învățământ preuniversitar
de stat (4 grădinițe; 65 şcoli generale; 15 licee; 18 şcoli speciale), pentru reabilitare și construirea de
clădiri noi, precum şi de achiziţionare a unor dotări şi echipamente noi. Unul din obiective, Școala
Generală nr.47 a fost scoasă din proiect din cauza existenței unui litigiu - Legea nr.10/2001.
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Pe parcursul anului 2017 au fost realizate următoarele:
- 3 şcoli finalizate cu Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor:Şcoala Specială Profesională
nr.2, Colegiul Tehnic V. Harnaj, Şcoala Generală Nr. 41.
- 4 şcoli finalizate cu Proces Verbal de Recepție Finală: Şcoala Generală Nr. 311, Școala de Muzică şi
Arte Plastice Nr. 3 „Cuibul cu Barză”; Colegiul Tehnic Traian, Colegiul Tehnic Moţoc.
Situaţia reabilitării unităţilor de învăţământ din cadrul proiectului se prezintă astfel:
- 80 şcoli au recepție finală;
- 11 şcoli au recepţie la terminarea lucrărilor şi sunt în garanţie, urmând ca după perioada de garanţie să
fie efectuată recepţia finală (2017, 2018, 2019).
- 4 şcoli (Liceul George Enescu, Școala Generală nr.87, Școala Generală nr.173 şi Școala Generală
nr.7), nefinalizate; s-a propus rezilierea contractelor de execuție;
- Liceul Nichita Stănescu - contractul a fost reziliat, iar lucrările rămase de executat au fost scoase la
licitaţie pentru finalizare;
- 2 şcoli (Școala Generală nr.149 şi Școala Generală nr.16) au fost executate lucrărie în proporție de
80%, contractul a fost reziliat, iar lucrările rămase de executat au fost scoase la licitaţie pentru finalizare;
- Colegiul Viilor - contractul suspendat până la soluţionarea litigiului pentru etajele IV şi V. Menţionăm
că au fost executate lucrările de reabilitare până la etajul 4 inclusiv, unde se desfăşoară activitatea
educaţională;
- Colegiul Mihai Viteazul - nu se poate face recepţia finală din cauza unor probleme apărute pe perioada
de garanţie şi nerezolvate până la această dată ;
- Grupul Școlar Gusti - s-au demarat lucrările de execuţie calcan;
- Școala Generală nr.47 a fost scoasă din program în timpul derulării proiectului din motive juridice;
- 1 sală sport nefinalizată (Școala nr.74) – propunere reziliere contract.
Programul a cuprins şi construirea şi reabilitarea a 54 de săli de sport din cadrul celor 102 şcoli
din program, din care, 26 săli de sport noi; 28 săli de sport reabilitate.
Pe lângă reabilitarea unităţilor de învăţământ, proiectul a mai prevăzut:
- dotarea cu mobilier a tuturor unităţilor de învăţământ;
- dotarea cu articole sport a sălilor de sport, precum şi a terenurilor de sport;
- dotarea cabinetelor medicale şi stomatologice la unităţile de învăţământ cuprinse în proiect (Au fost
dotate 103 cabinete medicale şi 60 cabinete stomatologice, la 99 de şcoli);
- dotarea a 35 de unităţi de învăţământ cu mobilier, instrumente şi utilaje pentru cantine şi semiinternate:
- dotări echipamente IT şi aparatură electronică şi sisteme de supraveghere;
- dotări cu mobilier, instrumente şi aparatură laboratoare pentru toate unitățile de învăţământ gimnazial şi
liceal, precum şi la anumite şcoli speciale. Laboratoarele au fost dotate cu instrumente specifice şi
dispozitive, conform programei şcolare, precum şi cu sisteme multimedia;
- dotarea cu instrumente muzicale pentru unitățile de învăţământ cu profil vocațional;
- dotarea atelierelor cu echipamente şi utilaje pentru toate unitățile de învăţământ cu profil tehnic şi
profesional cuprinse în proiect, pentru care s-au stabilit 15 tipuri de profiluri tehnice: Atelier industrie
alimentară; Atelier croitorie; Atelier Estetică şi igienă corporală; Atelier Electronică automatizări şi
tehnică de Calcul; Atelier Mecatronică; Atelier protecția mediului şi horticultură; Atelier tâmplărie
mecanică/manuală; Atelier construcții; Atelier instalații; Atelier lăcătuşerie mecanică; Atelier
electromecanic; Atelier Electronică automatizări şi tehnică de Calcul; Atelier prelucrări mecanice;
Atelier veterinar; Atelier apicol; Atelier mecanic auto.
În cursul anului 2017 a fost finalizat Contractul de furnizare produse nr. 180/ 28.04.2017 având
ca obiect Sisteme de Supraveghere Video încheiat cu S.C. QUALITY BUSINESS SOLUTIONS SRL, în
valoare de 14 644,40 euro fără TVA, pentru Școala Gimnazială nr. 173; Centrul Special nr. 3.
Pentru finalizarea proiectului, se impune continuarea lucrărilor de reabilitare pentru 8 şcoli, la
care contractele au fost reziliate sau suspendate.
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1.4.

Comerț și protecția consumatorului

Comerţul internaţional cu bunuri cuprinde toate schimburile de bunuri între România şi alte
ţări, având ca obiect: importul de mărfuri direct pentru consum, mărfurile importate scoase din
antrepozitele vamale sau zonele libere, pentru a fi scoase la consum, exportul de produse naţionale,
precum şi exportul de mărfuri importate declarate pentru consumul intern. De asemenea, se cuprind:
importurile temporare de bunuri străine pentru prelucrarea în interiorul ţării (prelucrare activă) şi
exporturile de produse compensatoare după prelucrarea în ţară; exporturile temporare de bunuri pentru
prelucrare din alte ţări (prelucrare pasivă) şi importurile de produse compensatoare după prelucrarea în
afara ţării şi bunurile importate sau exportate în sistemul de leasing financiar (la valoarea integrală a
bunurilor).
La nivelul municipiului București, în anul 2017, se înregistrază un sold negativ al balanței
comerciale, potrivit tabelului următor:

- mii euro -

Anul 2017
ian.1)

feb. 1)

mar. 1)

apr. 1)

mai1)

iun. 1)

iul. 1)

aug. 1)

sep. 1)

oct.2)

732305 818702 914674 781073 832553 774453 936101 1004777 1006776 1033855
Total exporturi FOB
1541761 1695174 2086252 1655948 1876035 1818146 1832723 1843895 1998163 2158535
Total importuri CIF
-809456 -876472 -1171578 -874875 -1043482 -1043693 -896622 -839118 -991387 -1124680
Sold FOB/CIF
Datele sunt exprimate valoric în preţuri externe efective FOB - preţuri la frontiera ţării exportatoare exporturi şi CIF - preţuri la frontiera ţării importatoare - pentru importuri

1.I-31.X2)
8835269
18506632
-9671363

pentru

În luna octombrie 2017, principalele ţări partenere cu operatorii economici cu sediul în
Municipiul București, din punct de vedere al comerţului internațional cu bunuri, au fost: Germania,
Italia, Olanda și Regatul Unit al Marii Britanii, ele deţinând peste 30% atât din valoarea exportului, cât şi
din valoarea tranzacţiilor de import.
EXPORT

mii euro

Germania
Bulgaria
Italia
Ungaria
Franța
Olanda
Spania
Regatul Unit al Marii Britanii
Grecia
Belgia

1629735
731417
528274
503322
458143
361945
342741
337639
332849
326241

%
din total
export
18,4
8,3
6,0
5,7
5,2
4,1
3,9
3,8
3,8
3,7

IMPORT
Germania
Ungaria
Italia
Polonia
China
Franța
Olanda
Republica Slovacia
Austria
Bulgaria

mii euro
2978491
1453713
1426458
1295804
1102520
1081939
942853
855751
799048
720112

%
din total
import
16,1
7,9
7,7
7,0
6,0
5,8
5,1
4,6
4,3
3,9

Principalele realizări ale Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor - Regiunea
Bucureşti-Ilfov
Instituția a desfășurat acțiuni de control în 2017 care au avut la bază, în principal, cele 31.500
reclamații înregistrate de la consumatori, precum și ca urmare a tematicilor de control naționale,
respectiv a tematicilor proprii. De asemenea, s-a procedat la efectuarea de controale cu alte instituții
colaboratoare.
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Activitatea de control s-a concretizat în încheierea a peste 1.908 procese-verbale de constatare a
contravențiilor, aplicându-se amenzi în valoare totală de 6.237.000 lei precum și 587 avertismente, ca
urmare a verificărilor efectuate asupra operatorilor economici.
Analizând sesizările și reclamațiile primate, rezultă că cca. 6.000 dintre acestea se referă în
principal la serviciile de telefonie mobilă și fixă, precum și la serviciile de transmisiuni prin cablu și
internet.
De asemenea, un număr semnificativ de reclamații au vizat în principal următoarele aspecte:
-comercializarea produselor online;
-nerespectarea termenului de livrare a produselor comandate;
-nerespectarea drepturilor pasagerilor de către companiile aeriene;
-neacordarea garanției la produsele achiziționate precum și scoaterea din garanție a produselor
electronice în mod nejustificat;
-comercializarea de produse neconforme;
-nerespectare clauze contractuale.
Majoritatea reclamațiilor au fost soluționate în favoarea consumatorilor, fiindu-le restituite atât
bunuri cât și sume importante de bani, în valoare de aproximativ 4.000.000 lei.
La nivelul CRPC București-Ilfov s-au urmărit produsele periculoase notificate prin sistemul
„Rapex” și s-a acordat o atenție deosebită combaterii practicilor comerciale incorecte ale operatorilor
economici în relația cu consumatorii, atât prin tematicile dispuse de ANPC cât și prin tematicile proprii.
Controalele tematice sunt menite să asigure verificarea conformității produselor și serviciilor cu
normele aplicabile din domeniul protecției consumatorilor, având ca obiectiv constatarea unor cazuri
frecvente de neconformitate, precum și pentru prevenirea comercializării unor produse și servicii
sezoniere sau cu impact asupra securității și intereselor economice ale consumatorilor, actul de control
fiind caracterizat de următoarele principii: legalitate, regularitate, egalitate de tratament,
confidențialitate, profesionalism, integritate, obiectivitate și imparțialitate, consecvență și
proporționalitate. Controlul va avea drept scop final obținerea de date și informații concludente, a căror
analiză, prelucrare și interpretare să permită evaluarea corectă a nivelului de înțelegere, acceptare și
respectare a legislației în vigoare de către operatorul economic controlat.
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2.
2.1.

STAREA SOCIALĂ

Starea de sănătate și educație a populației
a) Sănătate

Municipiul Bucureşti ocupă locul I în ierarhia naţională din punct de vedere al numărului de
spitale şi policlinici, concentrând aproape 16% din spitale şi 54% din policlinici.
Evoluția unităţilor sanitare pe categorii de unităţi şi forme de proprietate, la începutul fiecărui
an, este prezentată în tabelul următor:

- număr -

Categorii de unitati sanitare
Spitale

Ambulatorii de specialitate

Ambulatorii integrate spitalului

Policlinici
Dispensare medicale

Centre de sănătate

Forme de proprietate

Unități medico-sociale

Cabinete medicale școlare
Cabinete medicale studențești
Cabinete medicale de familie

2015

2016

2017

78

78

79

83

92

93

54

51

50

50

50

51

50

Proprietate privată

21

27

28

29

33

41

43

Total

11

19

17

22

19

17

21

Proprietate publică

8

8

9

10

8

7

8

Proprietate privată

3

11

8

12

11

10

13

Total

47

43

41

40

44

44

42

Proprietate publică

46

43

41

40

42

43

41

Proprietate privată

1

:

:

:

2

1

1

Total

134

128

146

156

160

6

6

Proprietate privată

134

128

146

156

160

6

6

Total

6

6

6

6

6

6

6

Proprietate publică

6

6

6

6

6

6

6

Total

1

2

3

1

1

1

1

Proprietate publică

1

1

1

1

1

1

1

:

1

2

:

:

:

:

Total

13

14

13

13

13

13

7

Proprietate publică

13

14

13

13

13

13

7

1

1

1

1

1

1

1

Total
Proprietate publică
Proprietate publică

1

1

1

1

1

1

1

12

13

14

15

15

8

9

3

4

4

4

4

5

5

9

9

10

11

11

3

4

97

104

121

122

131

430

464

Proprietate publică

:

:

:

:

1

1

1

Proprietate privată

Total

Cabinete medicale de medicină
generală

2014

75

Proprietate privată
Centre medicale de specialitate

2013

Proprietate publică

Total
Centre de diagnostic și tratament

2012

Total

Proprietate privată
Centre de sănătate mintală

2011

97

104

121

122

130

429

463

Total

2

1

1

1

1

1

1

Proprietate publică

2

1

1

1

1

1

1

Total

132

132

134

134

463

457

456

Proprietate publică

132

132

134

134

463

457

456

Total

10

10

10

10

19

19

10

Proprietate publică

10

10

10

10

19

19

10

1106

1116

1117

1142

1162

1355

1372

Total

31

Societate medicală civilă

Proprietate publică

654

650

649

646

647

2

2

Proprietate privată

452

466

468

496

515

1353

1370

Total

3

3

2

2

2

1

1

Proprietate publică

3

3

2

2

2

:

:

Proprietate privată

:

:

:

:

:

1

1

Total
Cabinete stomatologice

Cabinete stomatologice școlare
Cabinete stomatologice
studențești

Societate stomatologică civilă
medicală

2205

2322

2376

2468

2588

2896

2975

Proprietate publică

317

323

313

316

310

2

2

Proprietate privată

1888

1999

2063

2152

2278

2894

2973

Total

130

135

136

136

136

131

131

Proprietate publică

130

135

136

136

136

131

131

9

8

8

8

22

21

14

9

8

8

8

22

21

14

17

18

18

17

16

3

3

1

1

1

1

1

:

:

Total
Proprietate publică
Total
Proprietate publică
Proprietate privată

16

17

17

16

15

3

3

1211

1492

1555

1637

1675

1515

1594

Proprietate publică

347

351

357

346

360

:

:

Proprietate privată

864

1141

1198

1291

1315

1515

1594

26

28

27

25

23

9

9

8

10

10

10

9

:

:

Total
Cabinete medicale de specialitate

Societate civilă medicală de
specialitate

Total
Proprietate publică
Proprietate privată

18

18

17

15

14

9

9

1006

1045

1074

1082

1085

972

970

Proprietate publică

57

52

54

57

58

60

59

Proprietate privată

949

993

1020

1025

1027

912

911

Total

Total
Farmacii

Puncte farmaceutice

215

255

:

:

1

1

1

Proprietate publică

:

1

:

:

1

1

1

Proprietate privată

215

254

:

:

:

:

:

53

25

33

29

28

28

29

Total
Depozite farmaceutice

Creșe

Laboratoare medicale

Proprietate publică

1

1

1

1

1

1

2

Proprietate privată

52

24

32

28

27

27

27

Total

21

23

25

41

:

:

:

Proprietate publică

19

19

21

35

:

:

:

Proprietate privată

2

4

4

6

:

:

:

Total

440

500

536

492

523

874

892

Proprietate publică

341

385

414

370

387

376

372

Proprietate privată
Laboratoare de tehnică dentară

Centre de transfuzie

99

115

122

122

136

498

520

Total

242

251

251

251

254

257

255

Proprietate publică

177

169

159

155

158

8

4

Proprietate privată

65

82

92

96

96

249

251

Total

1

1

1

1

1

1

2

Proprietate publică

1

1

1

1

1

1

2

282

309

Total
Alte tipuri de cabinete medicale
: = lipsă date

255

82

89

90

94

Proprietate publică

27

44

44

46

41

23

22

Proprietate privată

228

38

45

44

53

259

287
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Numărul de paturi din unităţile sanitare, pe categorii de unităţi sanitare şi forme de proprietate, la
începutul fiecărui an

- număr -

Categorii de unitati sanitare

Forme de proprietate

În spitale - total

De obstetrică-ginecologie (în spitale)

Pentru copii (în spitale)

În centre de sănătate de spital
În unităţi medico-sociale

2015

2016

2017

Total

21192

21107

21898

21919

Proprietate publică

19869

19795

20305

20328

1323

1312

1593

1591

Total

21259

21174

21965

21986

Proprietate publică

19936

19862

20372

20395

Proprietate privată

1323

1312

1593

1591

Total

1378

1372

1409

1377

Proprietate publică

1174

1174

1174

1174

Proprietate privată

204

198

235

203

Total

739

735

735

711

Proprietate publică

603

598

596

572

Proprietate privată

136

137

139

139

Total

67

67

67

67

Proprietate publică

67

67

67

67

Total

80

80

80

80

Proprietate publică

80

80

80

80

Proprietate privată
În spitale (inclusiv în centre de sănătate)

Ani
2014

Personalul medico-sanitar pe categorii, sexe şi forme de proprietate, la începutul la începutul
fiecărui an:
Categorii de personal
sanitar

Forme de
proprietate
Total

Medici (exclusiv
stomatologi)

Proprietate publică
Proprietate privată
Total

din care: medici de
familie

Proprietate publică
Proprietate privată
Total

Stomatologi

Proprietate publică
Proprietate privată

Farmacişti

Total

Sexe
Total

- persoane -

Ani
2014

2015

2016

2017

11488

11904

12092

12537

Feminin

7975

8204

8422

8779

Total

8639

8795

7959

8050

Feminin

6036

6059

5429

5513

Total

2849

3109

4133

4487

Feminin

1939

2145

2993

3266

Total

1735

1698

1677

1763

Feminin

1369

1341

1328

1401

Total

981

983

242

267

Feminin

801

796

171

195

Total

754

715

1435

1496

Feminin

568

545

1157

1206

Total

2511

2668

2680

2930

Feminin

1702

1801

1806

1973

Total

611

715

424

385

Feminin

473

563

338

320

Total

1900

1953

2256

2545

Feminin

1229

1238

1468

1653

Total

4389

4543

4555

4168

Feminin

3958

4076

4076

3690
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Proprietate publică
Proprietate privată

Total

Alte tipuri de personal
sanitar cu studii
superioare

Proprietate publică
Proprietate privată

Total

Din care: asistenţi
medicali cu studii
superioare

Proprietate publică
Proprietate privată
Total

Personal sanitar mediu

Proprietate publică
Proprietate privată
Total

din care: asistenţi
medicali

Proprietate publică
Proprietate privată

Total

Asistenţi medicali
obstetrică - ginecologie
(Moaşe)

Proprietate publică
Proprietate privată
Total

Personal sanitar auxiliar

Proprietate publică
Proprietate privată

Total

231

220

206

243

Feminin

195

191

181

214

Total

4158

4323

4349

3925

Feminin

3763

3885

3895

3476

Total

:

:

3743

3904

Feminin

:

:

3314

3466

Total

:

:

3134

3230

Feminin

:

:

2836

2916

Total

:

:

609

674

Feminin

:

:

478

550

Total

:

:

2755

2821

Feminin

:

:

2534

2586

Total

:

:

2408

2444

Feminin

:

:

2263

2291

Total

:

:

347

377

Feminin

:

:

271

295

Total

17271

17902

19370

20782

Feminin

15794

16408

16975

18073

Total

14621

14641

13992

14702

Feminin

13458

13460

12822

13363

Total

2650

3261

5378

6080

Feminin

2336

2948

4153

4710

Total

:

:

17227

18525

Feminin

:

:

15256

16310

Total

:

:

12409

13018

Feminin

:

:

11385

11870

Total

:

:

4818

5507

Feminin

:

:

3871

4440

Total

299

279

289

299

Feminin

299

278

286

297

Total

201

227

216

155

Feminin

201

227

216

155

Total

98

52

73

144

Feminin

98

51

70

142

Total

8025

8469

9134

9857

Feminin

6909

7212

7892

8532

Total

7748

8034

8637

9096

Feminin

6681

6884

7483

7900

Total

277

435

497

761

Feminin

228

328

409

632
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Principalele obiective și realizări, în anul 2017, ale Direcției de Sănătate Publică a Municipiului
București (D.S.P.)
Supravegherea morbidității prin boli transmisibile
În anul 2017, morbiditatea prin bolile transmisibile raportate a fost de 303,44 cazuri noi la 105 de
locuitori stabili din București, cu 32 % mai mică decât valoarea (447,76 / 105) calculată pentru aceeași
perioadă din anul 2016.
S-au înregistrat diminuări ale morbidității specifice anuale în streptococi (- 57 %ooo), varicelă (55 %ooo) și BDA (- 28 %ooo). O creștere considerabilă în morbiditatea raportată prin boli infecțioase a
intervenit la rujeolă (+12,3 %ooo).
În municipiul București, în anul 2017 s-a menținut statusul de eradicare al poliomielitei cu virus
sălbatic și de eliminare pentru următoarele boli infecțioase prevenibile prin vaccinare sistematică și de
masă: difterie respiratorie, tetanosul neonatorum sau pediatric și hepatită acută virală tip B prin
mecanism de transmitere mamă – nou născut.
Precizări în privința altor boli prevenibile prin vaccinare sistematică și de masă:
-varicelă – sub vaccinare selectivă, tendința multianuală este de scădere semnificativă, dar protecția
indusă de vaccinare este insuficientă pentru a altera sezonalitatea bolii;
-enterită prin rotavirus continuă să fie cea mai frecventă și severă boală diareică la copii;
-enterocolită prin Clostridium difficile continuă să fie cea mai frecventă infecție asociată cu asistența
medicală.
Coordonarea activității de imunoprofilaxie rutinieră și selectivă
În anul 2017, în București, s-a raportat administrarea a 176.525 doze de vaccinuri rutiniere; nu
s-au raportat reacții adverse postvaccinale indezirabile.
Supravegherea virozelor respiratorii în sezonul de gripă
Confirmările prin laborator a etiologiei gripale au devenit frecvente în perioada săptămânilor
S49/2016 – S15/2017, cu maximum de frecvență în perioada S10 – S15/2017. Morbiditatea specifică
spitalizată (IACRS, pneumonie și gripă), a crescut în perioada săptămânilor S50 / 2016 până în
săptămâna S17/2017, cu valori maxime (> 5 cazuri la 105 locuitori) în perioada S51/2016 – S03/2017.
Datele raportate de sentinelă de medici de familie din București au demonstrat rate de atac (cazuri
de viroză respiratorie la 1.000 persoane înscrise în liste), care au depășit pragul epidemic (media
săptămânală din anul precedent + SD) în săptămânile S50 și S51 (diagrama următoare).
Rate de atac saptamanle prin cazuri de infectii acute respiratorii consultate de catre medicii de
familie in sezonul de gripa 2016 - 2017 - mun. Bucuresti
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Supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)
Cele mai multe cazuri IAAM sunt asociate cu serviciul ATI (17,7 cazuri la 103 pacienți externați)
ceea ce sugerează că sistemul este sensibil (întrucât confirmă prognoza empirică conform căreia mai
multe cazuri IAAM ar trebui să existe în ATI, locul în care sunt aglomerați pacienții cu afecțiunile cele
mai grave și la care sunt asociate cele mai multe intervenții medicale invazive: cateterizări, ventilație
mecanică etc.).
Cea mai mare incidență (34,5 cazuri/1000 pacienți externați) s-a înregistrat la nivelul tractului
digestiv și s-a datorat enterocolitei nosocomiale prin Cl. dificile la adult și respectiv enteritei
nosocomiale prin rotavirus și norovirus la copil.
Caracteristici cazuri IAAM – analiza pe eșantion
-principala etiologie bacteriană raportată la cazurile de IAAM a fost reprezentată de bacilii gram;
-principala grupă de vârstă afectată (63%) au fost seniorii (>55 ani);
-principala localizare anatomică (27% din total IAAM) a fost enterocolita prin Clostridium
difficile;
-pentru grupa de vârstă 0-18 an, principala localizare anatomică (63 % din totalul grupei) a fost
gastroenterită iar pneumonia a fost IAAM cel mai frecvent asociată cu decesul intraspitalicesc.
Structura pe localizări a episoadelor de infecție asociată asistenței medicale (IAAM) arată că
principala localizare a fost enterocolita prin Clostridiu difficile (27 %) urmată de pneumonie.
-la copii principala localizare a IAAM a fost gastroenterita virală;
-la adulți (> 18 ani) principala localizare a IAAM a fost enterocolita prin Clostridium difficile.
Boala diareică acută – morbiditate și etiologie – vara 2017
Compartimentul Supraveghere boli transmisibile a fost implicat în supravegherea BDA
(morbiditatea săptămânală și etiologia) în 6 unități sanitare cu paturi din București: două spitale de boli
infecțioase și patru spitale de pediatrie.
Principala etiologie a sindromului BDA la adulți fost de Clostridium difficile iar la copil de
rotavirusuri. Morbiditatea (S22 – S44) pe grupe de prin BDA spitalizată - cei afectați au fost copiii
preșcolari, copilul de < 1 an (2310,5 %ooo) copilul de 1-4 ani (2258,5 %.ooo).
Fig. nr. 3 - Incidenta prin IAAM pe departamente medicale - toate situsurile anatomice - 2017 municipiul Bucuresti
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Ratele de pozitivitate pe specialități medicale arată că prevalența cazurilor de BDA spitalizate cu
o etiologie precizată a fost mai mare (33,7 %) în spitalele de pediatrie decât în cele de boli infecțioase
(24,9 %).
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Supraveghere Rujeolă și Rubeolă
În primele 7 luni ale anului 2017, frecvența lunară a cazurilor raportate de rujeolă a crescut în
ritm exponențial de la 3 cazuri în luna ianuarie la 93 de cazuri în luna iulie 2017. Frecvența cazurilor de
rujeolă în perioada ianuarie-iulie, confirmate după luna de debut, pentru populația din municipiul
București este redată în diagrama de mai jos:
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Pe grupe de vârstă, cele mai mari incidente de îmbolnăvire prin rujeolă s-au înregistrat la copilul
preșcolar: 280 cazuri la 105 la copilul în vârstă de < 1 an și respectiv de 186 de cazuri la 105 copii în
vârstă de 1-4 ani.
Incidența morbidității pe grupe de vârstă pentru perioada ianuarie-iulie 2017, în București este
redată în diagrama următoare:
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Statusul vaccinal antirujeolos al cazurilor confirmate de rujeolă (copii) în perioada ianuarie –
iulie 2017, în București (majoritatea cazurilor confirmate de rujeolă 75,3%, au survenit la persoane
nevaccinate) este ilustrat în tabelul de mai jos
Grupă vârstă
A_<1 an
Rand (%)
Coloana (%)
B_1-4 ani
Rand (%)
Coloana (%)
C_5-9 ani

Status vaccinal antirujeolos
Nevaccinat
Nu știm
Vaccinat
16
0
4
80,0 %
0,0 %
20,0 %
21,9 %
0,0 %
30,8 %
42
5
6
79,2 %
9,4 %
11,3 %
57,5 %
45,4 %
46,1 %
7
2
3

Total
20
100,0 %
20,6 %
53
100,0%
54.4 %
12
37

Rand (%)
Coloana (%)
D_10-14
Rand (%)
Coloana (%)
Total 0-14 ani
Rand (%)
Coloana (%)

58,3 %
9,6 %
8
66,7 %
10,9 %
73
75,3 %
100,0 %

16,7 %
18,2 %
4
33,3 %
36,4 %
11
11,3 %
100,0 %

25,1 %
23,1 %
0
0,0 %
0,0 %
13
13,4 %
100,0 %

100,0 %
12,4 %
12
100,0 %
12,4 %
97
100,0 %
100,0 %

Prevalența complicațiilor la pacienții cu rujeolă spitalizați, a fost de: 65 % cu BDA, 55 % cu
stomatită micotică, 30 % cu trombocitopenie, 20 % cu conjunctivită, 19 % cu otită acută, 12 % cu
hepatită reactivă și respectiv 3 % cu insuficiență respiratorie acută.
Insuficienta respiratorieacuta
Hepatita reactiva
Otita
Conjunctivita
Trombocitopenie
Stomatita Candida
BDA
0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Modul de transmitere a rujeolei în municipiul București – structura (%) surselor consemnată în
ancheta epidemiologică, sunt prezentate mai jos.
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Analiza modului de transmitere arată două aspecte importante:
- multe din cazuri se transmit în familie sau “nu se știe sursa” sugerând că puține cazuri au fost transmise
în colectivități organizate de copii (creșă/gradiniță/școală);
- din păcate, ¼ din cazuri au antecedente de contact cu spitalul.
Au fost făcute recomandări pentru prevenirea transmiterii rujeolei în colectivități organizate de
copii și s-a solicitat verificarea antecedentelor antirujeoloase vaccinale și infecțioase la înscrierea
copiilor în colectivități pentru anul școlar 2017-2018.
Supravegherea neuroinfecției cu virusul West Nile
Diagrama de mai jos prezintă distribuția anuală a cazurilor de neuroinfecție West Nile în perioada
2010-2017 în municipiul București.
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În anul 2017 s-au înregistrat în baza de date 67 de cazuri suspecte de infecție cerebrală cu virusul
West Nile – dintre acestea 16 cazuri s-au confirmat (23,9 %). În tabelul de mai jos este ilustrată
clasificarea cazurilor suspecte de infecție West Nile în municipiul București - sezonul estival 2017).
Infecție West Nile
Confirmată
Infirmată
Total cazuri suspecte

Nr. cazuri
16
51
67

Pondere din total
23,9 %
76,1 %
100,0 %

Vârsta medie la debut a fost de 64,4 ani la pacienții femei și respectiv de 72,0 la pacienții bărbați
(tabelul de mai jos reflectă vârsta medie la debut, după sex, a cazurilor de neuroinfecție West Nile în
municipiul București - sezonul estival 2017):
Pacienți West Nile

Feminin
Masculin
Krusckal-Wallis: 0,3218; GL: 1; valoare p: 0,5705

Medie +/_ Deviație Standard
64,4 +/_23,9 ani
72,0 +/_ 16,1 ani

Supravegherea cazurilor de Enterocolite prin Clostridium difficile
La cele 1.683 de cazuri raportate de un grup de 22 de spitale publice și private se adaugă 588 de
cazuri raportate de cele două spitale de boli infecțioase din București, deci în total 2.271 de cazuri.
Din grupul spitalelor fără profil de boli infecțioase, cele mai frecvente cazuri au provenit din
departamentele de chirurgie și ortopedie (25,5%) și 63,5% cazuri au întrunit criteriile
de
nosocomialitate.
Activitatea antiepidemică în Aeroportul Internațional “Henri Coandă”
Compartimentul de supraveghere/control BT deține personal special alocat activităților
antiepidemice prevăzute de Regulamentul Sanitar Internațional la frontiera de stat – natura și volumul
acțiunilor desfășurate de acest compartiment în zona de frontieră aeriană a municipiului București sunt
arătate în tabelul următor:
Acțiuni
Nr. aeronave asistate
Nr. pasageri verificați epidemiologic la plecare
Nr. pasageri verificați epidemiologic la sosire
Nr. pasageri verificați pentru chimioprofilaxie antimalarică
Nr. pasageri triați epidemiologic
Nr. certificate internaționale de vaccinare verificate

Nr. evenimente
17.905
852.393
822.356
7.653
12.284
4.642
39

Acțiuni DDD (dezinfecție, dezinsecție, deratizare)
Nr. acțiuni de dezinfecție în focare de boli digestive
Nr. acțiuni de dezinsecție în unități sanitare
Nr. acțiuni de dezinfecție la cazuri de TBC
Nr. acțiuni de dezinfecție în caz de deces > 3 zile
Nr. eliberări de pașapoarte mortuare
Nr. eliberări de avize de transport cadavru uman
Nr. eliberări de avize de deshumare-reînhumare cadavru uman

Nr. evenimente

3
8
35
9
95
219
46

Activitatea de autorizare / vizare sanitară și consultanță
Compartimentul de supraveghere/control BT participă la activitatea instituției de autorizare și
avizare sanitară a unităților sanitare. Activitatea de autorizare, avizare și consultanță în domeniu în anul
2017 este redată în tabelul următor:
Denumire activitate
Nr. activități
o Autorizații Sanitare de Funcționare eliberate în baza referatului de
805
evaluare
o Autorizări ale unităților de transfuzii sanguine (UTS) (în echipă cu
3
reprezentanții Centrului de Hematologie
o Vize anuale ale ASF
38
o Solicitări de certificarea conformității
5
o Solicitări asistență de specialitate
706
o Solicitări de consultanță
26
o Solicitări de asistență de specialitate pentru servicii de dezinfecție,
25
dezinsecție și deratizare
Total solicitări rezolvate
1.608
o Evaluări în vederea acreditării de activități în domeniul transplantului
6
(împreună cu reprezentanții Agenției Naționale de Transplant
mari

Supravegerea calității apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare

În conformitate cu prevederile HGR 974/2004 cu modificările și completările ulterioare-Norme
de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile, s-a efectuat monitorizarea de
audit a calității apei potabile distribuite în municipiul București de către SC Apa Nova SA.
Au fost monitorizate cele două surse autorizate de apă captată pentru potabilizare în sistemul
centralizat de apă potabilă:
 Râul Dâmbovița, prin stația de tratare Arcuda;
 Râul Argeș, prin stațiile de tratare Roșu și Crivina.
La nivelul rețelei de distribuție a Municipiul București, s-au fixat împreună cu reprezentanții
producătorului/distribuitorului de apă potabilă, în funcție de volumul de apă produs și dat spre consum,
49 puncte fixe de recoltare și analizare a calității apei distribuite consumatorilor (răspândite uniform pe
toată suprafața capitalei, fiind ușor accesibile, plasate în zone publice cu acces liber). Orice modificare a
compoziției apei potabile, față de normele stabilite prin legislația în vigoare – Legea nr. 458/2002 cu
modificările și completările ulterioare, poate constitui un risc asupra sănătății celor ce o consumă sau o
folosesc și de aceea, pentru prevenirea îmbolnăvirilor datorate unei (eventuale) încărcături
bacteriologice, s-a urmărit prezența clorului rezidual liber în apa prelucrată și distribuită consumatorilor,
acesta fiind un element care atestă efectuarea dezinfecției apei și un element de rezervă pentru a acționa
la nevoie pe traseul rețelei de distribuție.
S-a urmărit de asemenea modificarea parametrilor organoleptici, fizico-chimici și bacteriologici.
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Prezența clorului în apa potabilă este considerată ca un “anticorp” în sistemul de distribuție,
oferind un oarecare grad de protecție împotriva germenilor patogeni care ar putea ajunge ocazional în
rețea și de aici la consumator.
Probele de apă recoltate la stațiile de tratare și la punctele fixe ale rețelei orașului au demonstrat
potabilitatea apei distribuite populației din București.
Procentajul probelor necorespunzătoare recoltate de la nivelul stațiilor de tratare:
Anul

Nr. probe recoltate

2015

155

Necorespunzătoare chimic
(%)*
0

Necorespunzătoare
bacteriologic (%)

2016

146

0

0

2017

132

0

0

0

* cu excepția clorului rezidual liber
În 2017, s-au prelevat de la cele 3 stații de tratare a apei 132 probe pentru determinarea
parametrilor microbiologici și 132 de probe pentru determinarea parametrilor chimici și indicatori; 100%
au fost corespunzătoare microbiologic și fizico-chimic, exceptând parametrul indicator clor rezidual liber
neconform (CRL>0,50 mg/l) în 97,72% din probe. DSP precizează că apa produsă nu este distribuită
direct, aceasta staționând un interval de timp, de ordinul a câteva ore, în rezervoarele de înmagazinare
ale sistemului de alimentare cu apă a municipiului București. În acest interval de timp, concentrația
clorului se reduce în mod natural prin degajare din apă sau prin reacție cu urmele de substanțe organice
din aceasta.
Procentajul probelor necorespunzătoare recoltate din punctele fixe ale rețelei:
Nr.probe
Necorespunzătoare chimic
Necorespunzătoare
Anul
recoltate
(%)*
bacteriologic (%)
2015
2.249
0.61
2016
2.214
3.7 (Fe)
2017
2.107
0

0
0
0

* cu exceptia clorului rezidual liber prezentat mai jos

Situația clorului rezidual liber în apa recoltată din punctele fixe ale rețelei:
Anul
CRL <0.1 mg/l (%)
CRL > 0,50 mg/l (%)
2015
16.49
38.28
2016
14.58
40.46
2017
17,89
33,93
Monitorizarea sistemelor mici centralizate, instalații proprii, fântâni publice și izvoare
Au fost monitorizate și autorizate sanitar 4 sisteme mici centralizate de aprovizionare cu apă, 9
instalații care alimentează industria alimentară, 37 instalații proprii care alimentează cu apă potabilă
unități sanitare cu paturi, clădiri birouri, hoteluri, 21 fântâni publice și 3 izvoare. S-au recoltat 241
probe pentru determinarea a 899 parametri microbiologici și 203 probe pentru determinarea a 1.898
parametri chimici și indicatori. Procentul neconformităților a fost de 2,78% pentru parametrii
microbiologici și 1,89% pentru parametrii chimici și indicatori.
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În ceea ce privește acordarea de servicii medicale în cadrul unităților sanitare aflate în
administrarea Primăria Municipiului București, Administraţia Spitalelor și Serviciilor Medicale
Bucureşti şi-a canalizat resursele pentru atingerea, în anul 2017, a următoarelor obiective:
● Proiectul "Reconstrucţia, reamenajarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor'"
Au fost continuate investiţiile cu plăţi în valoare de 19.723.870 lei;
S-a finalizat partea a doua a proiectului, respectiv corpurile de clădire C+D,
● Proiectul ''Extinderea - modernizarea şi echiparea Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu"'
Au fost continuate investiţiile cu plăţi în valoare de 62.428.995 lei;
● Proiectul "Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecţioase şi Tropicale Victor Babeş" –
H.C.G.M.B. nr.210 / 08.06.2017;
S-a finalizat studiul de fezabilitate aferent imobilului din Bd. Dimitrie Cantemir nr. I, sector 4 cu
plăţi în valoare de 120.000 lei:
● Proiectul "Dispensar TBC pentru Spitalul "Sf. Ştefan" din Şoseaua Pantelimon nr.292
S-a finalizat studiul de fezabilitate, cu plăţi în valoare de 145.000 lei;
● Realizarea mai multor campanii/simpozioane/cursuri şi încheierea de parteneriate pentru buna
desfaşurare a acestora
— Campania dedicată prevenirii cancerului oral;
— Campania "N-avem sânge" în cadrul căreia, pe lângă ziua liberă, Primăria Capitalei a oferit câte 7
tichete de masă şi 50% reducere la abonamentul RATB, bilete gratuite la spectacolele şi piesele de teatru
ale instituţiilor de cultură din subordine, aproape 701 bilete într-o lună;
— Campanie de testare a glicemiei cu ocazia Zilei Mondiale a diabetului;
— Campania "Spală-te pe mâini" derulată în toate şcolile şi grădiniţele din Bucureşti, sponsorizată de
Dettol, Sanitec, Klintensiv, Dezimed, Igienol;
— Încheierea unui parteneriat cu SAMAS pentru Proiectul "Sănătos de mic";
— Iniţierea campaniei de vaccinare, informare a medicilor şi asistenţilor de medicină şcolară din
reţeaua ASSMB;
— Încheierea unui parteneriat cu Fundaţia Medicilor din Bucureşti, Colegiul Medicilor din Bucureşti.
AREPMF în Proiectul "Vaccinarea un drept fundamental la sănătate"; încheierea unui Acord-cadru cu
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, referitor la desfăşurarea activităţii în reţeaua de cabinele
medicale şcolare;
— Organizarea de cursuri pentru prevenirea obezităţii, a diabetului şi pentru adoptarea unui stil de
viaţă activ şi sănătos;
— Încheierea unui parteneriat cu SAMAS în vederea organizării Simpozionului medical, din 24-25
noiembrie, "Factori de mediu versus Sănătatea perinatală";
— Organizarea simpozionului "Sănătatea perinatală", unde au participat directorii medicali şi
managerii de la spitalele Cantacuzino, Malaxa, Filantropia şi Panait Sîrbu:
— Organizarea cursurilor de perfecţionare pentru personalul medical din cadrul cabinetelor de
medicină generală şi stomatologie:
— Participarea la Workshop-u! "Learning IBD" de la Spitalul Clinic Colentina, discursul Prof. Dr.
Giulio Santoro, Preşedintele Societăţii Italiene de Chirurgie Colorectală, care le- a prezentat medicilor
din România tehnici chirurgicale moderne pentru tratarea bolilor intestinale. Workshop "Learning
Therapeutic Endoscopy".
Starea de sănătate a populaţiei şcolare din municipiul Bucureşti
În vederea asigurării unei informări corecte şi unitare, Inspectoratul Școlar al Municipiului
București (I.S.M.B.) şi Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti au stabilit un sistem unic
de raportare care cuprinde, separat, clădiri-unităţi de învăţământ şi obiective (corpuri de şcoli, cantine,
săli de sport, ateliere, anexe etc.).
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La data de 31.08.2017, conform datelor transmise de către conducerea unităţilor de învăţământ,
în Municipiul Bucureşti, existau 11 unităţi şcolare care nu aveau autorizaţie sanitară. Menţionăm că o
parte dintre aceste unităţi sunt incluse în programul B.E.I. şi cealaltă parte nu are personal medical
încadrat. Cauzele neacordării autorizaţiei: lucrări de reabilitare B.E.I. (6 școli), lipsa personalului
medical (5 şcoli).
Analizând datele raportate pentru anul școlar 2016-2017 prin raportarea la cabinetele medicale,
au rezultat următoarele aspecte:
La cei 214.056 subiecți examinați în creșe și unități de învățământ, au fost dispensarizate
53.226 afecțiuni, rata prevalenței fiind de 24,87%.
Valorile din tabelul de mai jos arată că proporția subiecților bolnavi este mai mare la grupa de
vârstă 11-15 ani, comparativ cu celelalte categorii de vărstă.
Prevalenţa bolilor dispensarizate se înscrie pe o curbă ascendentă până la grupa de vârstă 1115 ani, înregistrându-se o ușoară creștere la 15-19 ani, față de anul școlar 2015-2016. Din analiza
datelor a reieșit prezența co-morbidității, prin combinarea a două sau mai multor afecțiuni la același
subiect. Față de anul școlar 2015-2016, se observă, în general, o scădere a prevalenței bolilor
dispensarizate la grupele de vârstă 0-4 ani, 7-11ani, 11-15 ani și o creștere la grupa de vârstă 15-19 ani.
Grupa de vârstă Nr. subiecți examinați
0-4 ani
4-7 ani
7-11 ani
11-15 ani
15-19 ani

2.251
32.860
59.465
56.599
62.881

Nr. afecțiuni
dispensarizate
313
5.202
14.583
16.907
16.221

Prevalența afecțiunilor
dispensarizate
14,55%
15,74%
24,52%
29,87%
25,79%

Cu excepția grupelor de vârstă 0-4 ani și 4-7 ani, unde pe primul loc s-au situat bolile
metabolice și de nutriție, respectiv bolile neuropsihice (în special intelect la limită și tulburări de
vorbire), la toate celelalte grupe de vârstă, afecțiunile senzoriale (predominant vizuale), ocupă prima
poziție.
Pe locul II, la grupele de vârstă 0-4 ani și 7-11 ani s-au situat bolile neuropsihice; la grupa de vârstă
4-7 ani, bolile senzoriale (predominant vizuale); la grupele de vârstă 11-15 ani și 15-19 ani afecțiunile
aparatului locomotor (în special vicii de postură).
Pe locul III s-au situat în creșe (0-4 ani), bolile respiratorii; la grupele de vârstă 4-7 ani, 7-11
ani, 11-15 ani, 15-19 ani bolile metabolice și de nutriție (reprezentate preponderant prin obezitate
neendocrină, hipotrofie ponderală manifestă).
Pe locul IV, la grupa de vârstă 0-4 ani s-au poziționat bolile senzoriale; bolile aparatului
locomotor la grupele de vârstă 4-7 ani și 7-11 ani; bolile neuropsihice la grupele de vârstă 11-15 ani și
15-19 ani.
Pe locul V, la grupa de vârstă 0-4 ani s-au situat bolile aparatului locomotor; la grupele de
vârstă 4-7 ani, 7-11 ani și 11-15 ani s-au situat bolile respiratorii (astm bronșic, alte boli respiratorii
cronice), iar la grupa 15-19 ani, bolile cardiovasculare.
Bolile senzoriale (preponderant vizuale), au fost reprezentate de viciile de refracţie (miopii,
hipermetropii, astigmatism), ratele de prevalenţă specifică crescând odată cu vârsta, dar și cu procesul
de şcolarizare, prin accentuarea efortului vizual la elevi, cu moderată scădere la grupa de vârstă 15-19
ani.
Afecţiunile aparatului locomotor au fost constituite în special din viciile de postură ale coloanei
vertebrale, în producerea acestora putând fi incriminaţi pe lângă factorul predispozant genetic, mobilierul
şcolar ne-ergonomic, neadaptat taliei copilului şi regimul de viaţa sedentară.
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Tulburările neuropsihice cele mai frecvente la copiii din creşe, grădiniţe şi ciclul primar au fost:
tulburările de vorbire, tulburările nevrotice şi retardul psihic. La copiii din ciclul gimnazial şi liceal, a fost
sesizată o creştere a tulburărilor nevrotice şi de comportament, precum şi a cazurilor de retard psihic şi
intelectual de limită.
Prevalenţa HTA juvenilă, ulcer gastro-duodenal, diabet zaharat şi spasmofilii, afecţiuni în a căror
etiopatogenie sunt implicate şi stresul și suprasolicitarea nervoasă, este superioară la grupa de vârstă 1519 ani (ciclul liceal și profesional).
De interes sunt unele afecţiuni legate de statutul de elev:
Grupa de vârstă

0-4 ani
4-7 ani
7-11 ani
11-15 ani
15-19 ani

Rata de prevalență a viciilor de
refracție

7,55‰
36,30‰
93,65‰
111,7‰
87,00‰

Rata de prevalență a viciilor de
postură

0,44‰
5,90‰
12,28‰
24,47‰
32,68‰

Conform datelor de morbiditate, cuprinse în centralizatorul dispensarizării pentru anul de
învăţământ 2016-2017, constatăm o scădere a prevalenței afecţiunilor cronice la grupele de copii şi
tineri cuprinşi în unităţile de învăţământ.
Tuberculoza înregistrează o creştere a numărului de cazuri la elevii din ciclul liceal, probabil şi din
cauza regimului de viaţă mai dezordonat la această vârstă.
Toate aceste date de morbiditate cuprinse în centralizatorul dispensarizării, în anul de învățământ
2016-2017 trebuie valorificate în vederea ameliorării stării de sănătate a copilului (viitorul adult), prin
măsuri de înlăturare a factorilor favorizanți ai afecțiunilor evidențiate la acest segment al populației.
b) Educație
Statistica învățământului preuniversitar prezentată de Inspectoratul Școlar al Municipiului
București (ISMB)
Evoluţia efectivelor de elevi
Municipiul Bucureşti cuprinde cea mai vastă reţea şcolară la nivel national, populaţia şcolară a
Capitalei reprezentând aproximativ 10% din totalul preşcolarilor şi elevilor din România. La nivelul
anului școlar 2016-2017, numărul elevilor din învățământul de masă a fost de 240.713 elevi din
care 80.086 elevi în cadrul învățământului primar și 62.024 în învățământul liceal. La nivelul
învățământului gimnazial au fost 57.405 elevi.
Populația școlară – numărul de elevi din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2016-2017

Forma de învățământ
Învățământ preșcolar
Învățământ primar
Învățământ gimnazial
Învățământ liceal
Învățământ profesional
Învățământ postliceal
Total

Invățământ de masă
36.891
80.086
57.405
62.024
1.567
2.740
240.713

Învățământ special
186
893
1.259
186
527
103
3.154

Total

37.077
80.979
58.664
62.210
2.094
2.843
243.867
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Repartizarea unităților școlare după tipul de unitate, în perioada 2010-2017, scoate în evidență
faptul că cele mai multe grădinițe s-au înregistrat în anul școlar 2010-2011 (154 grădinițe). În anul
școlar următor, numărul grădinițelor a scăzut (136 grădinițe). Numărul de grădinițe în anul școlar 20162017 a fost de 126, mai mult cu 2 grădinițe față de anul școlar 2014-2015. Numărul școlilor gimnaziale,
din anul școlar 2012-2013 până în anul școlar 2016-2017 a fost același, 171 școli, cel mai scăzut număr
din perioada analizată. În anul școlar 2010-2011 au fost 177 școli gimnaziale, cele mai multe din
ultimii 7 ani școlari.
Pentru învățământul liceal, numărul liceelor a înregistrat un trend ascendent, de la 48 în anul
școlar 2010-2011, la 50 în anul școlar 2016-2017. Aceeași situație se poate observa și în cadrul
colegiilor naționale/tehnice/economice, numărul acestora fiind mai mare cu 10,4% în anul școlar 20162017 față de anul școlar 2010-2011. Numărul grupurilor școlare/școlilor profesionale este în scădere.
Dacă în anii școlari 2010-2011, respectiv 2011-2012 au fost 17 grupuri școlare/școli profesionale, în
următorii 5 ani școlari au rămas doar 2 grupuri școlare/școli profesionale.
Unități de învățământ preuniversitar particular pe sectoare
din Municipiul București
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În ceea ce privește repartizarea unităților din învățământul preuniversitar particular pe sectoare,
se poate observa că în cazul grădinițelor, cele mai multe sunt în sectorul 3. Școlile primare se regăsesc în
număr mai mare în sectoarele 3 și 6, școlile gimnaziale în sectorul 1, iar liceele în sectorul 3.
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Sectorul 5

Învățământ special în anul școlar 2016-2017
Învățământul Special din Municipiul Bucureşti a urmărit în anul școlar 2016-2017 să acorde
şanse egale în educaţie tuturor copiilor, indiferent de posibilităţile lor de învăţare, de participare şi de
dezvoltare. Pentru realizarea acestui deziderat, în unităţile de Învățământ Special din Bucuresti s-au
conturat două direcţii principale de acţiune:
 Schimbarea percepţiei faţă de copilul cu dizabilităţi şi faţă de sistemul educativ care îl
deserveşte, prin deschiderea către comunitate;
 Asigurarea flexibilităţii şi performanţei actului educativ, terapeutic-recuperator şi a celui de
profesionalizare a copiilor/elevilor/tinerilor cu dizabilităţi.
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În anul școlar 2016-2017, în învățământul special bucureştean au fost înscriși 2.743 copii/ elevi,
dintre care:
 179 copii-nivel preșcolar;
 914 elevi-nivel primar, învățământ special-zi;
 1.279 elevi-nivel gimnazial, învățământ special-zi;
 26 elevi-liceu învățământ cu frecvență-zi (21 elevi–filieră teoretică, 5 elevi-filieră tehnologică);
 134 elevi-școală profesională;
 141 elevi-stagii de practică, învățământ special;
 35 elevi ciclul superior al liceului, învățământ cu frecvență-zi;
 35 elevi-învățământ postliceal special
În şcolile speciale au funcționat 24 grupe preşcolari, 105 clase I-IV, 140 clase V-VIII, 24 clase a
IX-a şi a X-a pentru elevi cu deficiențe severe/asociate, 12 clase de şcoală profesională, 6 clase de liceu
(zi) și 4 clase de şcoală postliceală.
Au funcţionat grupe/clase pentru copiii cu autism (Şcoala Gimnazială Specială Nr. 3, Şcoala
Gimnazială Specială „C. Păunescu”, Şcoala Gimnazială Specială pentru Surzi Nr. 1). Cei mai mulți
copii care prezintă acest diagnostic se află în grupele de preşcolari sau clasele I-IV.
Pentru elevii cu deficiențe severe, profunde şi asociate au existat 48 clase I-IV și 73 clase V-X.
Din dorinţa de a diversifica sfera de servicii educaţionale la nivelul comunităţii în anul şcolar 20162017, în școlile speciale Nr. 3, 4, 6, 8, 11, Școala Gimnazială Specială Nr. 5-Centrul de zi
„Aurora”, Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere şi Şcoala Gimnazială Specială
pentru Surzi Nr. 1, au funcţionat grupe de preșcolari pentru copii cu deficienţă mintală, cu HIV, cu
TSA, cu deficienţe senzoriale, nevăzători, sau cu deficiente neuromotorii; în Grădinița Specială pentru
Hipoacuzici, în Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz „Sf. Maria” şi în Şcoala
Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere există grupe/clase pentru copii cu deficienţe
senzoriale multiple (surdo-cecitate).
Premii câștigate la concursurile naționale de elevi cu dizabilități din învățământul special
bucureștean
Rezultate de la Concursul Naţional pentru Deficienţi de Vedere, Buzău, 2017:
 Premiul II la Istorie-Dinu Ioana, clasa a XII-a de la Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta”;
 Premiul III la TIC–Moise Elena Delia, clasa a XII-a de la Liceul Tehnologic Special „Regina
Elisabeta”;
 Premiul I la Citire rapidă Braille-Vlaicu Raluca, clasa a VII-a B de la Școala Gimnazială
Specială pentru Deficienți de Vedere;
 Premiul I la Limba Română-Grecianu Dragoș, clasa a VIII-a A de la Școala Gimnazială
Specială pentru Deficienți de Vedere;
 Premiul I la TIC-Simion Alexandru, clasa a VIII- a D de la Școala Gimnazială Specială pentru
Deficienți de Vedere;
 Premiul I la Matematică-Candoi Cosmin, clasa a VIII-a D de la Școala Gimnazială Specială pentru
Deficienți de Vedere.
Rezultatele de la Concursul Naţional pentru Deficienţi de Auz, Iași 2017:
 Premiul I la Limba și literatura română-Nicolae Iosif Antonia, clasa a VII-a de la Liceul Tehnologic
Special nr. 3;
 Premiul I la TIC-Morel Cosmin Andrei, clasa a VII-a de la Liceul Tehnologic Special nr. 3;
 Premiul I la TIC-Vintilă Ana Maria, clasa a VIII- a de la Liceul Tehnologic Special nr. 3;
 Premiul II la Educaţie Plastică-Irimia David, clasa a VII-a de la Şcoala Gimnazială Specială pentru
Deficienţi de Auz „Sfânta Maria”;
 Premiul III la TIC-Niculae Adrian, clasa a VII-a de la Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi
de Auz „Sfânta Maria”;
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Premiul III la Matematică-Martin Corina valentina, clasa a VIII-a de la Şcoala Gimnazială Specială
pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria”;
 Premiul III la Educație plastică-Mihai Bianca, clasa a VIII-a de la Şcoala Gimnazială Specială
pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria”;
 Premiul III la Matematică-Ghețu Alexandra Mihaela, clasa a VIII-a de la Liceul Tehnologic Special
nr. 3;
 Mențiune la Limba și Literatura Română-Ene Radu Alexandru, clasa a VIII-a de la Şcoala
Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz
 „Sfânta Maria”;
 Mențiune la Limba și Literatura Română-Gîtlan Diana Aurora, clasa a VIII-a de la Liceul
Tehnologic Special nr. 3;
 Mențiune la Educație plastică-Alecu Ștefan Alexandru, clasa a VII-a de la Liceul Tehnologic Special
nr. 3.
Rezultatele de la Concursul Naţional Made for Europe-etapa națională, Craiova, 26-29 aprilie
2017 - Premiul I – Dena Andreea, clasa a X-a de la Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de
Auz „Sfânta Maria”;


Ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu
personal calificat
Posturile didactice de predare au fost acoperite cu personal didactic calificat în proporție de
98,26%, la începutul anului școlar (procent care a crescut pe parcursul anului școlar). Din cele 280 de
cadre didactice care nu au avut studii corespunzătoare postului solicitat, 132 aveau studii superioare
finalizate, 91 erau în curs de calificare și 57 studii medii.
Realizarea activităţilor specifice mişcării personalului didactic în vederea începerii anului şcolar
2017-2018
Au fost parcurse etapele mobilității personalului didactic, în conformitate cu prevederile
Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2017- 2018, în cadrul cărora s-au realizat:
 Soluționări întregiri de normă – 67 cadre didactice;
 Transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate – 35 cadre didactice;
 Pretransfer – 371 cadre didactice;
 Schimburi de posturi – 4 cadre didactice;
 Completare de normă – 17 cadre didactice pe perioadă nedeterminată și 180 cadre didactice
pe perioadă determinată;
 Menținere în activitate până la 3 ani peste vârsta de pensionare – 556 cadre didactice
 Repartizați în baza art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare – 215 cadre didactice;
 Repartizați pe posturi didactice publicate pentru ocupare pe perioadă nedeterminată – 387
cadre didactice;
 Detașare în interesul învățământului – 244 cadre didactice.
Organizarea și desfășurarea Concursului național pentru ocuparea posturilor didactice /
catedrelor declarate vacante / rezervate în învățământul preuniversitar
La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2016, au
fost prezenți 2.043 candidați. Din numărul total de candidați, 152 s-au retras. Candidații care au finalizat
proba scrisă 1.891. În centrul de evaluare au fost anulate 10 lucrări scrise.
Nu au fost candidați eliminați din cadrul Concursului național
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Activitatea de inspecție școlară la nivelul municipiului București
În activitatea de inspecție tematică de specialitate au fost cuprinse un total de 110 unități de
învățământ de stat și particular.
Analiza incidentelor de violență în unitățile de învățământ din municipiul București
La nivelul anului școlar 2016-2017, numărul elevilor sancționați a fost de 1.596, cele mai multe
sancțiuni au avut loc în primul semestru al anului școlar (583 elevi). În cel de-al doilea semestru au
fost sancționați 322 elevi. Repartizarea elevilor sancționați, pe categorii de sancțiuni, scoate în evidență
faptul că cei mai mulți elevi (905) au primit doar observație, mustrare scrisă au primit 462 de elevi, în
timp ce 116 elevi au primit preaviz de exmatriculare. Au existat 78 cazuri de mutare disciplinară la o
clasă paralelă din aceeași unitate/altă unitate școlară, iar 35 de elevi au fost exmatriculați.
Învăţământul particular și alternativele educaționale
În anul școlar 2016-2017, funcţionau în Municipiul București 222 unităţi de Învățământ
Particular, din care 68 de unităţi de învăţământ sunt acreditate și 154 unităţi de învăţământ sunt
autorizate. La nivelul departamentului de Învățământ Particular și Alternative Educaționale, activitatea a
fost organizată şi s-a desfăşurat pe principiul creşterii calităţii actului managerial și educaţional,
accentul punându-se pe realizarea documentelor specifice manageriale, a procesului de predare/
învăţare/ evaluare, centrat pe nevoile de dezvoltare ale copilului/ elevului și pe un management
eficient, bazat pe colaborare între factorii responsabili în educație, pe cunoaşterea şi aplicarea
prevederilor legale, specifice domeniului învăţământului preuniversitar particular în general şi cel pe nivel
de școlarizare, în special
Situaţia statistică a unităţilor de ȋnvăţământ preuniversitar particular – an şcolar 2016-2017
Sector

Grădinițe
Școli
Licee
Școli postliceale
Total
unități total autorizat acreditat total autorizat acreditat total autorizat acreditat total autorizat acreditat

1

47

26

20

6

12

5

7

5

1

4

4

3

1

2

35

23

17

6

5

5

-

4

3

1

3

1

2

3

53

33

25

5

11

4

7

6

-

6

3

3

-

4

32

26

17

9

6

-

6

-

-

-

-

-

-

5

15

8

6

2

7

5

2

-

-

-

-

-

-

6

40

24

14

6

9

7

2

4

1

3

3

3

-

TOTAL 222

140

99

34

50

26

24

19

5

14

13

10

3

Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti (CTMB)
În ceea ce priveşte educaţia, obiectivul CTMB pentru 2017 a fost favorizarea accesului tinerilor şi
studenţilor din Municipiul Bucureşti la educaţie non-formală şi informală de calitate şi integrarea
acestora într-un mediu stimulativ pentru dezvoltarea aptitudinilor personale şi a atitudinii necesare
implicării active în societate.
Acest obiectiv a fost atins prin implementarea programului Şcoala de Vară în perioada 30 iulie
2017 – 10 septembrie 2017.
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Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti – PROEDUS
Obiectivele PROEDUS pentru anul 2017 şi principalele acţiuni au fost următoarele:
 Organizarea de conferinţe pentru cooperare şi dezvoltare socio-educaţională.
 Realizarea sondajelor de opinie şi studiile cu specific socio-educaţional.
 Promovarea şi desfăşurarea campaniei Bucureşti - Tradiţie, Istorie şi Eleganţă (serie de
evenimente şi acţiuni destinate copiilor vizând cunoaşterea, promovarea şi valorificarea istoriei,
civilizaţiei, obiectivelor turistice şi atracţiilor Capitalei)
 Organizarea festivalurilor de literatură, teatru, muzică şi dans pentru elevi (constituirea,
îndrumarea şi dezvoltarea trupelor de teatru, muzică şi dans în şcolile şi liceele bucureştene)
-”UNDERval” - festivalul de cultură urbană, destinat tinerilor bucureşteni. Festivalul UNDERval
îşi propune culturalizarea şi participarea activă, într-un spaţiu organizat, a împătimiţilor de sporturi
extreme prin organizarea de sporturi urbane, graffiti şi concursuri de dans, concerte, workshop-uri;
-„Hai să citim” este un festival dedicat publicului larg și, în special, copiilor, care își propune să
încurajeze cititul;
-”Visual Art Fest” este un festival dedicat artelor vizuale care și-a propus să aducă în atenția
bucureștenilor cât mai multe tipuri de artă vizuală și de tehnologii de ultimă generație din domeniu;
-“Festivalul-concurs de arte pentru liceeni – LicArt”, organizat de către Asociaţia “Clubul Nouă
Ne Pasă”, a avut loc în perioada 10 aprilie 2017 – 05 mai 2017, fiind cel mai mare concurs de arte pentru
liceeni din România;
-„LicArt B” a fost un concurs adresat exclusiv elevilor din liceele bucureştene, ce a cuprins
secţiuni precum fotografie, poezie şi video;
-Proiectul "Teatrul-pași către cultură, pași către viitor!", desfășurat în perioada 10 noiembrie – 10
decembrie 2017, organizat de Asociația Victoria Art în parteneriat cu Primăria Municipiului București
prin PROEDUS, a avut ca scop educarea adolescenților în arta teatrală.
 Organizarea Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS (obiectiv principal coagularea unei
comunități de inițiatori de proiecte, la nivelul unităților de învățământ gimnazial și liceal din București,
cât și de elevi beneficiari și participanți în proiectele selectate și de a contribui la adaptarea sistemului de
învățământ preuniversitar la nevoile actuale concentrate pe prioritățile elevilor)
 Organizarea de ateliere tematice
-Alternative...Arta de a trăi sănătos! - au fost organizate două ateliere tematice, o sesiune de
team-building şi un concurs la care au luat parte elevii din clasele gimnaziale şi liceale.
-Ateliere de Educaţie Emoţională prin Art-terapie – proiect desfășurat în perioada 13 martie - 7
aprilie 2017 și a avut drept scop promovarea exprimării prin artă ca mijloc de incluziune socială a
copiilor defavorizați sau cu nevoi speciale.
-Banqueting-ul și organizarea evenimentelor - participanţii au deprins noțiuni de aranjare a unui
salon într-un restaurant cu un anumit specific, au învăţat cum să fie un bun organizator de evenimente
festive şi de a corela tehnicile de primire a clienților cu diverse activități specifice domeniului culinar
într-un cadru tradițional.
-InfoFest - în cadrul proiectului au fost organizate ateliere de lucru unde elevii participanţi au
învăţat să utilizeze platforma Alice, dar şi care sunt etapele de elaborare ale unui proiect IT.
-„Fii tu însuți” - a urmărit dobândirea de noi cunoștințe și abilități de comunicare scrisă și orală,
care să permită liceenilor căutarea și găsirea unui loc de muncă adecvat personalității și dorințelor lor,
precum și elaborarea unui plan de carieră pe termen lung.
-Învăț prin imagini! - Elevii au conştientizat riscurile şi impactul pe care poluarea le are asupra
mediului, dezvoltându-şi în acelaşi timp şi abilităţile de lucru în echipă, scopul proiectului fiind acela de
a face elevii conştienţi de asigurarea oamenilor cu „unelte” necesare în procesul de rezolvare si protecţie
a mediului.
-O clipă în mulțime! - scopul principal al acestui proiect a fost de a încuraja tinerii să adopte un
stil de viaţă sănătos prin sport şi o alimentaţie sănătoasă, echilibrată şi variată.
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-O viață mai bună - Consumator informat – un workshop tematic, cu privire la drepturile şi
protecţia consumatorului pe care le au în calitate de consumatori.
-Ora de stil - s-au organizat cursuri prin intermediul cărora elevii participanţi au învăţat noţiuni de
igienă personală şi educaţie posturală, dar şi importanţa lor pentru viaţa omului.
-”Eco-play” - educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului prin organizarea de
ateliere si activitați cu impact pozitiv asupra comunității;
 „Școala Altfel: să știi mai multe, să fii mai bun”, a presupus organizarea unor proiecte dedicate
elevilor bucureșteni din învățământul preuniversitar. („Târgul Municipal al Firmelor de Exercițiu”, ce se
adresează elevilor claselor IX – XII, „Bucureștiul prin Ochii Tăi” se adresează elevilor claselor V – VIII,
“Pauza de Cultură” include vizionarea unor piese de teatru la diferite Instituții Culturale din București și
se adresează elevilor claselor IX - XII din Municipiul București).
 Programul de formare continuă “Managementul activităților extracurriculare”, acreditat de către
Ministerul Educației Naționale și destinat personalului didactic și personalului de conducere, de
îndrumare și de control din unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul București;
 Programul de formare continuă „Expresivitatea vorbirii în comunicarea didactică”, acreditat de
către Ministerul Educației Naționale și destinat personalului didactic și personalului de conducere, de
îndrumare și de control din unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul București;
 Stagii de formare la munte şi la mare pentru cadrele didactice şi manageriale din învăţământul
bucureştean.
 Sesiunea de finanțare a proiectelor de anvergură ale partenerilor CIVITAS: Federația Sindicatelor
din Educație “Spiru Haret”, Consiliul Municipal al Elevilor, Inspectoratul Școlar al Municipiului
București, Palatul Național al Copiilor, Casa Corpului Didactic a Municipiului București, Federația
Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învațământul
Preuniversitar;
 Cursuri de formare şi stagii aplicative pentru elevi de gimnaziu și liceu - pe domeniile: limba
engleză, limba franceză, limba spaniolă, limba germană, limba chineză, limba italiană, înot, management
de proiect și leadership, managementul afacerilor, dezvoltare personală, televiziune, actorie, dans
sportiv;
 Organizarea taberelor şi excursiilor destinate elevilor bucureşteni activi şi merituoşi (selectarea şi
participarea unui număr cât mai mare de elevi remarcaţi prin implicare şi prin rezultate şcolare şi
extraşcolare deosebite)
-Tabara Elevilor Activi şi Merituoşi 2017
 Organizarea Galelor de premiere
-“Gala Olimpicilor internaționali” - premierea elevilor cu rezultate meritorii la olimpiadele
şcolare internaţionale și a profesorilor pregătitori medaliaţi cu aur, argint şi bronz.
-“Gala Tinerilor Artiști din Liceele Bucureștene” - proiectul oferă o înaltă recunoaștere oficială
din partea municipalității bucurețtene a rezultatelor de excepție înregistrate de către olimpicii naționali la
disciplinele artistice, respectiv: coregrafie, arte plastice, sculptură și muzică din clasele IX – XI, anul
școlar 2016-2017 (locurile I, II si III), prin înmanarea diplomelor de excelență;
- “Gala Tinerilor pentru Viitor” - oferă o înaltă recunoaștere oficială din partea municipalității
bucureștene a rezultatelor de excepție înregistrate la olimpiadele, concursurile naționale și internaționale
de tehnică și tehnologie organizate de NASA și Agenția Spațială Europeană din unitățile de învățământ
bucureștene;
- “Gala Șefilor de Promoție din Liceele Bucureștene” - are ca scop recunoașterea efortului,
rezultatelor și valorii acestor elevi de excepție pentru cei patru ani de studiu, prin înmânarea diplomelor
de excelență și organizarea de excursii în străinatate, prilej cu care elevii vor putea lua contact cu
civilizația și cultura țării respective, programul prefigurat incluzând o serie de obiective și puncte de
atracție;
-“Gala Premianților ce au obținut media 10 (zece) la examenul de bacalaureat și evaluare
națională“- eveniment în cadrul caruia Primăria Municipiului București, prin PROEDUS, premiază elevii
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ce au obținut media zece la examenul de bacalaureat și la cel de evaluare națională, ca recunoaștere a
efortului, rezultatelor și valorii acestor elevi de excepție;
-“Gala Olimpicilor Naționali din Liceele Bucureștene”- premierea elevilor din clasele IX-XII cu
rezultate meritorii la olimpiadele naționale si a profesorilor pregătitori în anul școlar 2016-2017 (locurile
I, II si III).
 Proiectul Fii și tu voluntar PROEDUS
Proiectul își dorește crearea unei comunități de tineri care să transmită un exemplu de bună
practică de la o generație la alta prin implicarea ca voluntari în organizarea de diferite evenimente și
proiecte la nivel de liceu și la nivel municipal, prin însușirea voluntariatului ca valoare și prin
împărtășirea acesteia, prin conceptele de peer-education și shadowing, proiectul fiind un start pentru o
comunitate de tineri care este preocupată de ceea ce se petrece în comunitate (participare la acțiuni
colective, implicarea în organizarea și implementarea de programe, proiecte și evenimente pentru tineri,
conștientizarea importanței implicării la nivel local în programe de voluntariat și a importanței implicării
în organizații care simulează procese democratice - Consiliul Elevilor, Consiliul Local al Tinerilor etc.);
 Organizarea concursului de cultură generală “Evrika” (oferă liceenilor bucureșteni posibilitatea
de a-și antrena spiritual competițional, de a socializa, își pot dezvolta spiritul civic).
 Organizarea proiectului Piața Statelor Membre ale Uniunii Europene (marcarea corespunzătoare a
Zilei Europei. Instituțiile UE își deschid porțile pentru public la începutul lunii mai organizând diverse
activități și evenimente, pentru toate vârstele);
 Organizarea proiectului ”Târgul Oferta Educațională” (eveniment dedicat elevilor de clasele VVIII. Licee din Capitală își prezintă oferta educaţională, elevii şi profesorii expun cele mai importante
realizări ale liceului lor într-un mod cât mai original şi atractiv pentru vizitatori. Scopul evenimentului
este de a consilia şi informa elevii şi părinţii cu privire la procedura şi oportunităţile de înscriere şi
admitere la liceu);
 Organizarea proiectului “Descoperă Bucureștiul - Familie pe Roți“ (oferă spre folosință în mod
gratuit, pentru o durată de maxim 2 ore, zilnic, 1 bicicletă cu ataș sau portbagaj pentru familiile cu copii
între 0 și 6 ani);
 Organizarea proiectului “Colinde și Datini de Crăciun“ (proiect dedicat celor mici, care
presupune împărtășirea spiritului crăciunului în anumite locații de interes pentru București, și mai ales, o
încercare de păstrare a tradițiilor românești).
Învățământul universitar
Municipiul Bucureşti este cel mai mare centru universitar din ţară, concentrând 31% din numărul
de facultăţi şi personal didactic. Numărul instituţiilor de învăţământ superior s-a dublat faţă de anul
1990, ajungând la 33 de unităţi în anul 2017. În anul universitar 2016-2017 erau înscrişi 126.709
studenţi, majoritatea studenţilor optând pentru facultăţi cu specializări din profilele universitar (filologie,
pedagogie, matematică-fizică etc.), economic sau tehnic.
c) Cultură
Între anii 1852 - 1888 s-au înfiinţat unele dintre cele mai importante instituţii culturale ale vremii,
considerate şi în prezent repere ale vieţii culturale româneşti. Dintre acestea amintim: Teatrul Naţional,
Universitatea, Conservatorul de Muzică şi Declamaţiune, Filarmonica Română, Academia Română,
Ateneul Român.
La începutul anului 2017, în Bucureşti erau deschise publicului 36 de muzee, din care amintim:
Muzeul Naţional de Artă înfiinţat în anul 1948 în Casa Golescu, Muzeul de Istorie şi Artă al
Municipiului Bucureşti adăpostit în Palatul Şuţu şi redat în circuitul public în anul 1959, Muzeul Satului
înfiinţat în anul 1936 de Prof. Dimitrie Gusti, Muzeul Ţăranului Român înfiinţat în anul 1990, Muzeul
Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa înfiinţat în anul 1908, Muzeul Militar Naţional înfiinţat în
anul 1914, Muzeul Cotroceni.
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Tot aici, la începutul anului 2017, funcţionau 40 de instituţii şi companii de spectacol sau
concerte, ocupând locul I în ierarhizarea naţională. Din acestea, putem enumera: 13 teatre dramatice, 1
teatru de păpuşi şi marionete, 2 teatre muzicale de estradă şi operetă, 3 filarmonici şi orchestre
simfonice, 17 ansambluri artistice, 1 circ şi 2 opere.
Principalele realizări ale Direcției pentru Cultură a Municipiului București (D.C.M.B.)
Obiective
I. Protejarea patrimoniului cultural naţional
a) Analiza solicitărilor de intervenţii asupra imobilelor clasate monument istoric, a celor situate în
zone de protecţie a monumentelor istorice, în zone construite protejate, în situri de arhitectură, în
ansambluri nominalizate în lista monumentelor istorice, în siturile arheologice.
 analiza documentaţiilor primite şi emiterea de avize/răspunsuri care să promoveze protejarea şi
punerea în valoare a patrimoniului imobil din capitală
b) Informarea publicului interesat şi susţinerea pieţei serviciilor în domeniul protejării
patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil (consultanţă, cercetare şi fundamentare) ofertate de
experţi şi specialişti atestaţi, instituţii specializate ori societăţi autorizate, prin:
 actualizarea şi completarea bazelor de date publice privind ofertele de servicii specializate;
 difuzarea informaţiilor astfel concentrate prin instrumente specifice (site-ul Direcţiei, ghid
infomaţii, formulare uzuale, informaţii directe furnizate celor interesaţi);
 respectarea întocmai a legislației în vigoare și a principiilor fundamentale care definesc
activitatea din domeniul culturii și patrimoniului cultural național, cu accent imperativ pe acțiunea de
protejare, conservare și punere în valoare a patrimoniului cultural național, aplicată nevoilor și
realităților patrimoniului cultural local;
 realizarea activităților circumscrise strategiei ministerului de resort aplicate la nivelul instituției
noastre, conform programelor, proiectelor, dispozițiilor;
 instrucțiunilor, regulamentelor și însărcinărilor transmise de forul ierarhic;
 exercitarea atribuțiilor conferite de actele normative în vigoare care guverneazǎ activitatea
DCMB în domeniul culturii și patrimoniului cultural național;
 asigurarea comunicării eficiente și eficace a Ministerului Culturii și Identității Naționale cu
autoritǎțile administrației publice locale, cu instituțiile publice de cultură și așezămintele culturale, cu
diverși operatori culturali și comunitatea locală, cu toți factorii interesați, prin explicitarea și diseminarea
informațiilor relevante, a noutăților în domeniu, inclusiv în domeniul actelor normative specifice și a
metodologiilor de aplicare a lor, rezolvarea solicitărilor, prestarea serviciilor publice specifice prevăzute
de lege etc.;
 respectarea legalității, profesionalismului, ordinii instituționale și a principiilor teoreticometodologice de specialitate existente în domeniul intervențiilor asupra monumentelor istorice, principii
ce structurează practica contemporană internațională, prin intermediul documentelor profesionale cu
caracter legislativ la care țara noastră a aderat;
 optimizarea relațiilor de colaborare cu toți factorii de responsabilitate legală în domeniu, în sensul
creșterii gradului de eficiență a activității și interesului comun pentru prezervarea patrimoniului cultural
local, regional și național.
Au fost promovate direct prin afişare la sediul direcţiei, prin intermediul site-ului sau direct în
relaţie cu solicitanţii, informaţii legate de: instituţiile specializate din municipiul Bucureşti care oferă
servicii de cercetare arheologică preventivă, bazele de date privind specialiştii atestaţi de către Ministerul
Culturii şi Identității Naționale în domeniul patrimoniului cultural mobil, a monumentelor istorice şi
patrimoniului arheologic.
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c) Elaborarea unor instrumente de lucru în domeniul protejării patrimoniului cultural
DCMB a întocmit, în conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din Legea nr. 422/2001,
republicată un amplu material cuprinzând propuneri privind actualizarea listei monumentelor istorice,
material care a fost transmis Institutului Naţional al Patrimoniului. Propunerile astfel elaborate reprezintă
sinteza unei activităţi ample desfăşurate la nivelul direcţiei, de colectare şi interpretare a datelor şi
informaţiilor nou apărute în procesul de emitere a avizelor, a documentelor referitoare la monumente
istorice, a analizei documentaţiilor, cererilor, petiţiilor, solicităriilor, memoriilor, referitoare la
monumentele istorice sau urmarea evaluărilor realizate prin cercetarea în teren a gradului de conservare
şi protejare a monumentelor istorice.
Lista Monumentelor Istorice actualizată urmează a fi publicată în Monitorul Oficial al României.
d) Dezvoltarea parteneriatului cu autorităţilor municipale în sensul promovării unor măsuri privind
protecţia individuală a imobilelor clasate, înscrise în Lista monumentelor istorice şi dezvoltarea
patrimoniului monumental al Capitalei.
DCMB a realizat direct prin afişare la sediul direcţiei, prin intermediul site-ului sau direct în
relaţie cu solicitanţii informarea publicului interesat asupra cadrului legislativ actual referitor la
reglementările urbanistice adoptate la nivelul Municipiului Bucureşti prin hotărâri ale Consiliului
General al Municipiului Bucureşti.
În relaţie cu autorităţile administraţiei publice locale au fost transmise informaţii de specialitate şi
au fost promovate soluţii de intervenţii asupra monumentelor istorice din Municipiul Bucureşti, care să
contribuie la păstrarea, conservarea şi protejarea acestora.
e) Perfecţionarea instrumentelor de evidenţă şi analiză în domeniul protejării patrimoniului
arheologic, prin:
 implementarea sistemului informaţional geografic pentru protecţia patrimoniului cultural
naţional, eGISPAT - realizat 100%.
A fost continuată activitatea de constituire a bazei de date privind descărcările de sarcină
arheologică asupra terenurilor situate în situri arheologice sau în zona de protecţie a siturilor arheologice
din municipiul Bucureşti, în vederea promovării ulterioare a ordinelor de radiere din Lista Monumentelor
Istorice a acelor situri pentru care s-a realizat în totalitate cercetarea arheologică şi s-au eliberat
certificatele de descărcare de sarcină arheologică pentru întregul perimetru. Un reprezentant al direcţiei a
participat la Programul naţional de implementare a unui sistem informaţional geografic pentru protecţia
patrimoniului cultural naţional, denumit eGISPAT aprobat prin O.M.C.C. nr. 2408/14.12.2005 şi nr.
2409/14.12.2005.
II.

Susţinerea diversităţii culturale şi artistice
Au fost actualizate informaţiile privind instituţiile publice de cultură din municipiul Bucureşti şi
organizaţiile de drept privat cu o prezenţă semnificativă/constantă în viaţa culturală a oraşului - și au fost
iniţiate demersuri în relaţie cu autoritățile municipale în vederea adoptării de măsuri privind susţinerea
ofertei culturale independente a structurilor societăţii civile şi subvenţionarea programelor şi proiectelor
culturale de valoare ale organizaţiilor neguvernamentale.
Au fost primite spre analiză şi rezolvare 1.600 de dosare conţinând documentaţii diverse, depuse
în vederea obţinerii/emiterii de avize pentru intervenţii la imobile monument istoric, imobile aflate în
zona de protecţie a unor monumente istorice sau aflate în zone construite protejate din Municipiul
Bucureşti, fiind eliberate 1003 avize.
În perioada de referinţă, reprezentanţii direcţiei au oferit 1.300 consultații (scrise, telefonice,
directe), au fost iniţiate şi derulate proceduri de clasare și declasare astfel: au fost întocmite 3
documentații cu privire la clasarea a trei monumente istorice;au fost întocmite 8 documentații cu privire
la declasarea a opt monumente istorice; a fost emis un număr de 10 certificate de descărcare de sarcină
arheologică în baza rapoartelor de cercetare arheologică preventivă, respectiv a rapoartelor de
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supraveghere arheologică, întocmite în urma cercetărilor arheologice efectuate de către instituţii publice
de specialitate prin arheologi înscrişi în Registrul arheologic.
La Compartimentul Patrimoniu Mobil și Imaterial s-a actualizat periodic baza de date privind
evidența bunurilor culturale mobile clasate, aflate pe raza teritorială de competență, în sistemul
DOCPAT.
În conformitate cu obiectivele majore ale activității de evidență a patrimoniului, cu etapele și
activitățile indicate de Institutul de Memorie Culturală - CIMEC, de pe lângă Ministerul Culturii și
Identității Naționale, periodic sunt executate lucrări de actualizare și mentenanță a bazei de date, în
sistemul DOCPAT.
Au fost înregistrate 26 de cereri de clasare a bunurilor culturale mobile, din partea persoanelor
fizice/juridice și s-au înaintat Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor a Ministerului Culturii și
Identității Naționale propunerile de clasare a acestora. De asemenea, s-au înregistrat 25 de înștiințări de
schimbare a proprietarului.
Compartimentul Patrimoniul Cultural Național Mobil și Imaterial al DCMB a efectuat
controlul periodic al stării de conservare și de securitate a bunurilor culturale mobile clasate, acordând
consultanță de specialitate la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale. De asemenea s-a
efectuat verificarea a 8 operatori economici autorizați MCIN să comercializeze bunuri culturale mobile
cu privire la respectarea obligațiilor ce le revin, conform legilor și normelor în vigoare, s-au emis 29 de
certificate de export temporar și 780 de certificate de export definitiv, s-a realizat o acreditare a unui
muzeu.
d) Activitatea în domeniul tineretului și sportului
Principalele realizări ale Direcția Pentru Sport și Tineret a Municipiului București (D.S.T.M.B.)
––
PROGRAMUL (P1) ,,Promovarea Sportului de Performanţă”
Numărul de acțiuni sportive în Programul (P1),,Promovarea Sportului de Performanță” din
calendarul DSTMB, organizate și desfășurate: 2016 – 120 acțiuni / 2017 – 72 acțiuni, rezultând un
procent de 60%.
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În anul 2017, pentru Programul (P1), ”Promovarea Sportului de Performanţă” au fost organizate
și desfășurate până în luna decembrie 2017 un număr de 72 competiţii sportive. Organizarea integrală
pentru o competiţie presupune asigurarea următoarelor aspecte: locul de desfăşurare a competiţiei (chirie
sală), premii acordate (diplome, cupe, medalii şi materiale sportive), barem arbitraj, asistenţă medicală,
precum și alte cheltuieli în funcție de specificul ramurii sportive.
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S-au distins în cadrul Programului P1, următoarele acţiuni sportive:
 Campionatul municipal juniori III, copii – atletism, Cupa Spartacus, ju-jitsu, Campionatul
Municipal Etapa II, automodelism, Cupa Taekwondo Lifestyle, Campionat Municipal de badminton,
U13 - U17, Festivalul Rugby Tag, Cupa Steaua, lupte libere, Campionat Municipal Echipe, juniori III,
Campionat Municipal, sen./ tin, junior I si II, atletism, Etapa Municipala, U 16 Judo, Cupa Martisor
tenis de masa, 11-12 ani, Cupa Martisor fotbal, copii 10-14 ani, Campionatul de automodelism MRT
Touring Open, 6-40 ani, Cupa Absolut Fight, 6-50 ani, Cupa Martisor, tenis de masa 8-10 ani,
Campionat Municipal, volei 18 +, Cupa Martisor judo, copii 8-10 ani, Campionat Municipal,
automodelism , Simultan National 1, scrabble , Festivalul Ghiocelul, rugby, Campionat Municipal,
badminton , Cupa Economistul, baschet , Îndemânare auto, 3 X 3 Fiba Endorsed - Politehnica Streetball
, Cupa Municipiului București, gimnastica ritmica, ”3X3 Baneasa Streetball”, ”Bucharest Challenger”,
baschet, ” 3 X 3 Tour Final,” baschet, Cupa Hobby Dance, dans, Cupa Impression karate ashihara, Cupa
Shin Dojo II – kempo, Cupa Sincron, arte martial, Cupa Toamnei, Turneu Calificare Campionat
Naţional, baschet, Turneul Sud-Est European de Toamnă, orientare, Festivalul Romanesc de judo, Cupa
Moş Nicolae, tenis de masa , Finala Campionatului Naţional Liga A, B, C şi veteran,badminton, Cupa
Play Volleyball, volei, Campionat Municipal Top 8, badminton, Cupa Steaua XII – Cupa de toamna,
lupte, Cupa Crăciunului, volei, Slam International Cup, baschet
PROGRAMUL (P2), ,,Sportul Pentru Toţi”
Numărul de acțiuni sportive în Programul (P2) ,,Sportul Pentru Toți” din calendarul DSTMB,
organizate și desfășurate: 2016 – 31 acțiuni / 2017 – 10 acțiuni, rezultând un procent de 32%.
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În anul 2017, pentru Programul (P2), ,,Sportul Pentru Toți” au fost organizate și desfășurate până
în luna decembrie 2017 10 competiţii sportive.
Cetățeanul, reprezentând Structurile sportive din municipiul București, a solicitat suma de
935.130 lei în anul 2016, iar MTS a decis finanțarea cu suma de 300.000 lei, ceea ce reprezintă un
procent de 32% din necesar, iar în anul 2017, din suma solicitată de 1.631.000 lei, MTS a decis
finanțarea cu suma de 50.000 lei, reprezentând un procent de 3% din nevoia cetățeanului bucureștean.
PROTOCOALE ŞI CONVENŢII DE PARTENERIAT
În decursul anului 2017, DSTMB a încheiat 82 de protocoale şi acorduri de parteneriat cu
structuri sportive, dintre care enumerăm: Clubul Copiilor Sector 1 și 3, Clubul Sportiv Școlar 1 și 6,
Clubul Sportiv Olimpia, Palatul Național al Copiilor, Federaţia română de Arte Marțiale, Federaţia
română de Rugby, Federaţia română de Scrabble.
IMPLICAREA ASOCIAŢIILOR MUNICIPALE PE RAMURĂ DE SPORT ÎN DERULAREA
COMPETIŢIILOR SPORTIVE
În anul 2017 DSTMB a colaborat cu federațiile sportive naționale și asociațiile municipale pe
ramuri de sport în organizarea campionatelor municipale şi ale unor competiţii de nivel naţional şi
internaţional, după cum urmează:
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 Campionate municipale - 44 acţiuni;
 Competiţii de nivel naţional – 26 acţiuni;
 Competiţii de nivel internaţional - 2 acţiuni;
Din cele 27 Asociaţii municipale pe ramură de sport existente la nivelul Municipiului Bucureşti,
14 au contribuit la organizarea competiţiilor atât din calendarul propriu, cât şi al competiţiilor organizate
cu sprijinul DSTMB și anume: Asociaţia Municipală de Atletism, Asociaţia Municipală de Arte
Marţiale, Asociaţia Municipală de Baschet, Asociaţia Municipală de Dans Sportiv, Asociaţia Municipală
de Fotbal , Asociaţia Municipală de Gimnastică, Asociaţia Municipală de Judo, Asociaţia Municipală de
Nataţie, Asociaţia Municipală de Rugby, Asociaţia Municipală de Schi-Biatlon, Asociaţia Municipală de
Tenis, Asociaţia Municipală de Tenis de masă, Asociaţia Municipală de Volei.
SITUAŢIA SPORTULUI ŞCOLAR DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar s-a disputat în trei etape, pe şcoală, pe sector și pe
municipiu, DSTMB oferind sprijin prin îndrumare, în desfășurarea etapelor municipale la următoarele
discipline sportive: baschet, fotbal, handbal, volei baieţi şi fete.
SITUAŢIA CONSTITUIRII ASOCIAŢIILOR SPORTIVE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
Total Asociaţii: 420 (asociații nou înfiinţate în anul 2017: 17 dintre care 6 şcolare și 11 private).
ANALIZA COMPARATIVĂ A ASOCIAŢIILOR SPORTIVE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
ÎNFIINŢATE ÎN PERIOADA 2016 – 2017
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ANALIZA REALIZĂRII OBIECTIVELOR ŞI INDICATORILOR ÎN DOMENIUL TINERET
PROGRAMUL P1- Centre de Tineret
DSTMB nu este inclusă în Programul propriu al MTS privind Centrele de Tineret, prin urmare nu
a fost bugetată această componentă.
PROGRAMUL P2- Proiecte Proprii/Parteneriat și Concurs Local de Proiecte
DSTMB a avut alocată în anul 2017 pentru activitatea de tineret proprie/parteneriat cât și pentru
Concursul local de Proiecte, suma de 118.374 lei care nu a putut fi executată bugetar, datorită lipsei de
personal și implicit ducerii la îndeplinire a Metodologiilor stabilite de MTS.
Deși obiectivele DSTMB s-au încadrat în parametrii administrativi, în conformitate cu legislația
în vigoare, lipsa acută de personal calificat în Compartimentul Tineret a determinat activitate zero la
Proiecte în Parteneriat cu ONGT și imposibilitatea ducerii la îndeplinire a Concursului Local de Proiecte.
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În anul 2017 pentru Programele P1- Centre de Tineret și P2- Proiecte Proprii/Parteneriat și
Concurs Local de Proiecte, cetățeanul a solicitat un buget de 1.700.00 lei iar MTS a decis finanțarea cu
suma de 118.374 lei, ceea ce reprezintă un procent de 6,9% din nevoia cetățeanului bucureștean.
CENTRE DE AGREMENT
Ministerul Tineretului și Sportului are în administrare 4 centre, nefuncţionale datorită stadiului
avansat de depreciere a clădirilor şi anexelor pe motiv că nu se pot angaja sume de la bugetul de stat fără
a fi intabulate, totodată imposibilitatea efectuării de investiții;
Situația juridică a centrelor de agrement a fost transmisă către administratorul Ministerul
Tineretului și Sportului, atât conducerii ministerului cât și către Direcția Economică și Patrimoniu spre
informare, analiză și decizie, DSTMB neavând la această dată un răspuns clar al Ministerului încă din
luna februarie 2016.
2.2.

Combaterea sărăciei și a șomajului, asistență socială, pensii

La nivelul Instituției Prefectului Municipiului București:
Comisia de coordonare a acţiunii de acordare de produse lactate şi de panificaţie pentru
elevi şi preşcolari a fost înfiinţată şi funcţionează potrivit prevederilor OUG nr. 96/2002, aprobată prin
Legea nr. 16/2003 şi modificată prin OUG nr. 95/2008.
În anul 2017 s-au dispus măsuri pentru continuarea programului în anul şcolar preuniversitar
2017-2018, prin încheierea contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie şi măsuri de
verificare, cu sprijinul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Direcţiei Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti şi a Comisariatului Regional pentru Protecţia
Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov, pentru asigurarea respectării condiţiilor igienico-sanitare de
distribuţie, către elevi, a produselor.
Conform rapoartelor primite din partea serviciilor publice deconcentrate care monitorizează
desfăşurarea Programului "lapte-corn" la nivelul municipiului Bucureşti, pe parcursul anului 2017 nu au
fost semnalate deficienţe igienico-sanitare în producţia, depozitarea şi transportul produselor lactate şi de
panificaţie care s-au acordat preşcolarilor şi elevilor claselor I-VIII din învăţământul preunivesitar de
stat. De asemenea, au fost respectate normele de etichetare, graficul de livrare şi asigurarea calităţii
produselor în parametrii prevăzuţi de lege.
Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti transmite trimestrial (15 aprilie, 15 iulie, 15
octombrie şi 15 ianuarie), către Ministerul Afacerilor Interne, raportări privind stadiul programului de
verificare al unităţilor de învăţământ, din punct de vedere sanitar veterinar, ca urmare a inspecţiilor
efectuate de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti
la cantinele grădiniţelor, şcolilor şi liceelor, cât şi în toate unităţile de învăţământ înscrise în Programul
“Cornul şi laptele”, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2016.
57

Comisia pentru aprobarea Programului pentru şcoli în perioada 2017-2023 şi pentru
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 a fost înfiinţată şi
funcţionează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 640/7.09.2017.
Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei menţionate mai sus au fost
stabilite prin Ordinul Prefectului municipiului Bucureşti nr. 959/ 24.10.2017. În anul 2017 au fost
transmise către primăriile de sector adrese pentru dispunerea măsurilor ce se impun în vederea
desfăşurării în bune condiţii a Programului pentru şcoli. Au fost înaintate solicitări către primăriile de
sector şi serviciile publice deconcentrate cu atribuţii în domeniu, informări cu privire la îndeplinirea
responsabilităţilor ce le revin (comunicate/informări de presă privind încheierea contractelor, începerea
distribuţiei produselor, derularea măsurilor educative, etc.), în conformitate cu prevederile H.G. nr.
640/2017, în vederea transmiterii către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Comisia municipiului Bucureşti privind incluziunea socială
În anul 2017, comisia s-a întrunit în două ședințe, având pe ordinea de zi următoarele teme:
- Prezentarea activităţilor desfăşurate în semestrul II 2016, potrivit planului de incluziune socială
din municipiul Bucureşti;
- Prezentarea propunerilor de activități pentru planul municipiului Bucureşti, pe anul 2017, în
domeniul încluziunii şi protecţiei sociale;
- Prezentarea/avizarea documentului intitulat “Strategia locală privind incluziunea socială și
reducerea sărăciei în municipiul București 2017-2021 și Planul de implementare al Strategiei 20172021”;
-Prezentarea/avizarea documentului intitulat „Strategia locală privind susținerea voluntariatului
seniorilor în municipiul București și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei 2017-2021”.
În urma analizării situaţiei prezentate de reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale
din municipiul Bucureşti și serviciile publice deconcentrate s-a constatat o responsabilă implicare în
îndeplinirea obiectivelor asumate în plan pentru perioadele analizate care a condus la îndeplinirea
acestora.
Totodată, s-a remarcat o eficientă colaborare a administraţiei publice locale cu organizaţiile
nonguvernamentale, fapt concretizat prin derularea unor proiecte de asistenţă socială, adoptarea de
măsuri de incluziune activă, pentru dezvoltarea infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea sistemului de
sănătate pentru persoanele defavorizate, fiind alocate fonduri din bugetul de stat, bugetele locale şi
fonduri ale partenerilor externi.
Grupul de lucru cu atribuţii în implementare, la nivelul municipiului Bucureşti, a
Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 799/2014 privind
implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), serviciul strategii
guvernamentale și servicii publice deconcentrate, împreună cu celelalte compartimente ale instituției au
făcut propuneri pentru reactualizarea componenței Grupului de lucru cu atribuţii în implementarea
POAD, precum și pentru constituirea Comisiei mixte de control pentru verificarea derulării Programului
operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate la nivelul municipiului București.
Pe parcursul anului 2017 au fost organizate 2 întruniri ale Grupului de lucru și au fost întocmite 3
sinteze.
În municipiul București, în anul 2017, numărul şomerilor înregistraţi, pe total, are o tendinţă
de scădere de-a lungul întregului an. Analiza de gen, arată că numărul de femei şomere scade de la 9.975
persoane înregistrate în ianuarie la 9.432 persoane înregistrate în luna decembrie, în timp ce numărul de
şomeri are o tendinţă inversă, de creştere, de la 8.618 persoane în ianuarie la 8.843 persoane în
decembrie.
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Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, situația şomerilor înregistraţi, pe
sexe, în anul 2017 (la sfârşitul fiecărei luni), se prezintă astfel:

- persoane -

Anul 2017
Municipiul Bucureşti
- Total
Bărbaţi
Femei

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

18593

18574

18527

18477

18456

18422

18410

18415

18410

18411

18343

18275

8618

8647

8621

8608

8643

8679

8737

8825

8855

8949

8923

8843

9975

9927

9906

9869

9813

9743

9673

9590

9555

9462

9420

9432

Numărul şomerilor înregistraţi:

- persoane Anul 2016

trim.I

trim.II

Anul 2017

trim.III

trim.IV

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

Total femei Total femei Total femei Total femei Total femei Total femei Total femei Total femei

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Nr.total şomeri înregistraţi 20483 11159 20047 10893 19433 10510 18619 10049 18527 9906

9743 18410

9555 18275

9432

4106

2373

3724

2232

3353

2058

3204

1935

3101

1835

2816

1746

2658

1701

2503

1714

din care : absolvenţi

185

103

17

7

84

41

172

85

77

33

12

5

103

47

169

84

-Şomeri neindemnizaţi

16377

7854 15772

7718

-Şomeri în platã

8786 16323

8661 16080

8452 15415

8114 15426

18422

8071 15606

7998 15752

Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, situația şomerilor înregistraţi, pe
sectoare (la sfârşitul perioadei), se prezintă astfel:

- persoane -

2016
trim.I

trim.II

2017
trim.III

trim.IV

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

Total femei Total femei Total femei Total femei Total femei Total femei Total femei Total femei

SECTORUL 1
Nr.total şomeri înregistraţi
- Şomeri în platã
din care : absolvenţi
- Şomeri neindemnizaţi

2229 1270 2225 1286 2175 1258 2052 1224 2035 1197 2001 1133 2006 1086 1994 1015
415

241

353

219

354

211

357

197

338

189

302

157

324

181

308

164

12

7

2

1

12

5

18

8

7

4

-

-

15

7

22

15

905 1686

851

1814 1029 1872 1067 1821 1047 1695 1027 1697 1008 1699

976 1682
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SECTORUL 2
Nr.total şomeri înregistraţi
- Şomeri în platã
din care : absolvenţi

3550 1613 3538 1613 3536 1603 3395 1533 3385 1528 3369 1492 3365 1415 3341 1396
698

357

600

357

569

357

537

368

584

368

510

368

476

368

419

368

22

19

4

3

13

7

35

18

19

8

2

1

14

9

21

12

- Şomeri neindemnizaţi

2852 1256 2938 1256 2967 1246 2858 1165 2801 1160 2859 1124 2889 1047 2922 1028
SECTORUL 3

Nr.total şomeri înregistraţi

4759 2527 4551 2421 4220 2259 4073 2170 4018 2140 4002 2126 4012 2130 4006 2124

- Şomeri în platã
din care : absolvenţi

801

532

789

464

713

445

660

362

618

362

570

362

540

362

477

362

58

31

2

1

16

10

30

15

12

5

6

1

13

8

19

11

- Şomeri neindemnizaţi

3958 1995 3762 1957 3507 1814 3413 1808 3400 1778 3432 1764 3472 1768 3529 1762
SECTORUL 4

Nr.total şomeri înregistraţi

3697 2334 3538 2196 3440 2094 3334 1971 3329 1881 3312 1846 3293 1791 3190 1726

- Şomeri în platã
din care : absolvenţi

801

446

698

395

611

358

572

333

523

299

499

277

435

256

433

274

37

20

-

-

8

4

23

12

12

6

-

-

12

6

35

19

- Şomeri neindemnizaţi

2896 1888 2840 1801 2829 1736 2762 1638 2906 1582 2813 1569 2858 1535 2757 1452
SECTORUL 5

Nr.total şomeri înregistraţi

2908 1536 2900 1512 2864 1480 2727 1420 2724 1428 2700 1413 2698 1414 2696 1416

- Şomeri în platã
din care : absolvenţi

643

382

558

357

508

313

468

293

462

265

401

251

375

252

361

248

30

16

5

2

18

9

33

17

19

6

1

1

15

4

32

8

- Şomeri neindemnizaţi

2265 1154 2342 1155 2356 1167 2259 1127 2262 1163 2299 1162 2323 1162 2335 1168
SECTORUL 6

Nr.total şomeri înregistraţi

3340 1879 3295 1865 3198 1816 3038 1731 3036 1732 3038 1733 3036 1719 3048 1755

- Şomeri în platã
din care : absolvenţi
- Şomeri neindemnizaţi

748

415

726

440

598

374

610

382

576

352

534

330

508

282

505

298

26

10

4

-

17

6

33

15

8

4

3

2

34

13

40

19

2592 1464 2569 1425 2600 1442 2428 1349 2460 1380 2504 1403 2528 1437 2543 1457

Rata şomajului
Acest indicator este determinat prin raportarea numărului total de şomeri înregistraţi, la populaţia
activă civilă. Asemeni anului precedent, nu a înregistrat fluctuaţii în cursul anului 2017, iar conform
datelor furnizate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, rata şomajului
înregistrată (la sfârşitul perioadei) se prezintă astfel:
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-%Anul 2017
ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

Mun. Bucureşti - Total

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Bărbaţi

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Femei

Notă: Ratele au fost calculate cu populaţia activă civilă la 01.01.2016.

Principalele realizări ale Casei de Pensii a Municipiului București (CPMB)
Serviciul informatică a desfășurat următoarele activități permanente:
-asistență programe curente în expolatare pentru stabiliri și plăți pensii;
-activități de instalare/configurare/depanare/remediere curente la echipamente de calcul,
imprimare, multifuncționale și comunicație;
-întreținere periodică baze de date pentru aplicațiile Juridic, pensii internaționale, plăți bilete
tratament, plăți adeverințe stagii de cotizare, pensii;
-pregătire, verificare/corecții, validare și transmisie/corecție on-line ale pensiilor internaționale
prin CITIBANK (5476 de pensionari din 39 de țări);
-operațiile bilunare de listare și inițializare tranșe la pensii;
-plăți pensii interne prin 24 bănci; numărul beneficiarilor cu plata în conturi curente sau card în
anul 2018 a fost de 237.448 faţă de 232.437 pensionari înregistrați în anul 2017;
-preluarea adăugirilor și sistărilor pe bănci;
-transmiterea on-line a fișierelor la bănci;
-corectarea erorilor survenite în urma validărilor de la bănci;
-retrasmitere on-line a fișierelor;
-întreținerea și instalarea echipamentelor de calcul și a perifericelor aferente.
Serviciul Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă a funcționat în anul 2017 cu un
număr de 20 medici, 18 asistenți medicali și 2 referenți, activitatea fiind condusă de 2 șefi de serviciu și 4
șefi de birou. Aceștia sunt repartizați pe un număr de 20 cabinete medicale în toate cele șase sectoare.
În perioada 01.01.2017-31.12.2017 s-au acordat 3.425 avize de pensionare de invaliditate și au
fost respinse 227 de cazuri. De asemenea, la cabinetele de expertiză medicală s-au prezentat în vederea
expertizării 64.783 persoane, cu 927 persoane mai puțin față de anul 2016.
Față de anul anterior, în anul 2017 se constată o scădere atât a numărului de zile de concediu
medical de peste 90 zile, cât și o scădere a numărului de zile de concediu medical de peste 183 de zile,
conform tabelului următor:
Nr. zile de concedii de peste 90 zile
Nr. zile de concedii de peste 183 zile

An 2016
309.671
181.704

An 2017
294.666
164.495

Serviciul juridic și executare silită a înregistrat, în anul 2017, 49.177 lucrări (reprezentând citații,
comunicări și petiții).
Activitatea de reprezentare în instantă a fost realizată de 6 consilieri juridici, pe rolul instanțelor
de judecată fiind instrumentate și urmărite statistic 11.264 cauze, judecate pe fond. Acțiunile civile în
care Casa de Pensii a Municipiului București este parte în calitate de pârâtă în contradictoriu cu persoane
fizice sau juridice, au ca obiect contestarea deciziilor de pensionare pentru nevalorificarea tuturor
veniturilor, contestații sub aspectul aplicării neadecvate a prevederilor legale sau decurgând din
interpretarea diferită a textelor de lege:
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Cazuistică
Recalculare cu valorificare de adeverinţe
Alte tipuri de cereri
Contestaţie executare debit
Contestaţie la executare
Legi speciale (DL 118/2000, L 189/2000)
Recalculare
Pensii speciale
Litigii muncă
Limita de vârstă
Stagii complete de cotizare
Punere în executare defectuoasă
Penal
Legea 341/2004

Nr. dosare
8.845
1.342
259
425
48
12
44
7
15
72
15
1
179

Activitatea de executare silită în anul 2017 a constat în prelucrarea bazelor de date aferente celor
două categorii de debitori din pensii și indemnizații din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat și Bugetul
de Stat:
Sold inițial la
Sold final la
Intrări
Stinse
01.01.2017
30.11.2017
Nr. cazuri (dosare)
686
148
256
578
Sume datorate (lei)
3.004.244
831.965
1.205.814
2.630.395
Activitatea desfăsurată de către Serviciul Accidente de Muncă și Boli Profesionale este destinată
prevenirii accidentelor de muncă și boli profesionale, precum și îmbunătățirii condițiilor de muncă la
angajatorii care au sediul social în Municipiul București.
În urma analizei bazei de date a accidentelor de muncă și boli profesionale înregistrate la
angajatorii care au sediul social în Municipiul București, a costurilor de asigurare înregistrate precum și a
cauzelor care au generat producerea accidentului de muncă sau a bolii profesionale s-au contactat 23
angajatori și au fost elaborate 341 tablouri de prevenire pe post de lucru.
În anul 2017 au fost luate în evidentă:
- 1.413 accidente de muncă (1.337 cu incapacitate temporară de muncă, 76 invalidităti și accidente
mortale);
- 65 accidente în afara muncii;
- 92 accidente ușoare;
- 35 boli profesionale;
- 1.043 comunicări ale evenimentelor;
- 946 reluări de activitate;
- 2.940 concedii medicale;
- 26 documente europene pentru avizarea și punerea în plată a accidentelor de muncă și a bolilor
profesionale suferite pe teritoriul altor state europene de către lucrătorii români care lucrează prin firme
autorizate și de către lucrătorii independenți.
Au fost acordate următoarele prestații și servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli
profesionale:
- reabilitare medicală și recuperarea capacitătii de muncă – 3.532.220,05 lei (882 cazuri) din care
1.937.400,98 lei (9 cazuri) prestații și servicii acordate pentru lucrătorii migranți și 1.000 lei acordarea
de proteze (1 caz);
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- indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă platită către angajatori – 296.479 lei (306
cazuri);
- despăgubiri în caz de deces -299.192 lei (27 cazuri);
- cereri de dispozitive medicale ca urmare a unui accident de muncă-2;
- compensații pentru atingerea integrităţii -271.034 lei (22 cazuri).
S-au verificat și s-a efectuat plata a 71 dosare decontări pentru prestații și servicii de asigurare
pentru accidente de muncă și boli profesionale către Casele Județene de Pensii pentru un număr de 171
de cazuri, 16 dosare de compensații pentru atingerea integrităţii, 18 dosare de despăgubiri în caz de
deces. S-a recuperat de la Casele Județene de Pensii suma de 1.038.954 lei decontate către Spitalul Clinic
Colentina pentru un număr de 594 de cazuri pentru angajatorii care nu au sediul în Municipiul București.
Au fost verificate și plătite cazurile de boli profesionale spitalizate în cadrul Clinicii de Boli
Profesionale din cadrul Spitalului Clinic Colentina, care au îndeplinit prevederile prevăzute în contractul
de prestări servicii.
Au fost introduse în aplicația ORIZONT toate cazurile de accidente de muncă și boli profesionale
înregistrate de către Serviciul Accidente de Muncă și Boli Profesionale, pentru angajatorii care au sediul
în Municipiul București, precum și cheltuielile aferente.
Prin implementarea unei soluții moderne de management electronic al documentelor de către
CNPP, a continuat utilizarea integrală a sistemului informatic de management al documentelor
,,Domino”. Astfel, în perioada 01.01.2017-31.12.2017, au fost adresate instituției și înregistrate un
număr total de 261.790 de scrisori, sesizări, reclamații și petiții, toate fiind rezolvate în termenul de
răspuns legal. De asemenea, la sediul instituției, au fost solicitate și acordate un număr de 34.120 de
audiențe.
Activitatea desfășurată în domeniul pensiilor
La sfârșitul anului 2017, în evidența Casei de Pensii a Municipiului București se regăseau
562.667 beneficiari de pensie și indemnizații prevăzute de alte legi, astfel:
a) 488.424 beneficiari de pensie de asigurări sociale;
b) 5.180 beneficiari de indemnizații acordate în baza Legii nr. 341/2004;
c) 5.823 pensie de agricultori;
d) 3.865 beneficiari de indemnizații acordate în baza Decretului Lege nr. 118/1990;
e) 9.268 beneficiari de indemnizații acordate în baza Legii nr. 189/2000;
f) 3.299 beneficiari de indemnizații acordate în baza Legii nr. 309/2002;
g) 296 beneficiari de indemnizații acordate în baza Legii nr. 109/2005;
h) 4.370 beneficiari de indemnizatii acordate în baza Legii nr. 8/2006;
i) 2.530 beneficiari ai Legii nr. 578/2004;
j) 693 pensionari cf. Legii nr. 303/2004;
k) 231 beneficiari de pensie de serviciu cf. Legii nr. 130/2015 (personal auxiliar judecătoresc);
l) 815 beneficiari de pensie de serviciu cf. Legii nr. 216/2015 (personal diplomatic şi consular);
m) 1.017 beneficiari de pensie de serviciu cf. Legii nr. 83/2015 (personal aeronautic civil);
n) 669 beneficiari de pensie de serviciu cf. Legii nr. 215/2015 (funcţionar public parlamentar);
o) 140 beneficiari de pensie de serviciu cf. Legii nr. 217/2015 (funcţionar Curtea de Conturi) ;
p) 29.330 beneficiari de pensie socială;
q) 95 beneficiari de pensie IOVR;
r) 6.622 beneficiari de indemnizație cf. Legii nr. 49/1991 si Legii nr. 44/1994, veterani și văduve
de război.
În cursul anului 2017 s-au înregistrat 26.609 cereri noi de pensionare (aici incluzându-se cererile
de pensie tip limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţială, pensie de urmaş, dosare
preluate prin transfer şi cazuri noi privind diferite legi speciale). Din acestea, au fost soluţionate până la
sfârşitul anului 25.909 cazuri rezultând un procent de soluţionare de 97,36%.
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Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6

Cereri înregistrate dosare noi 2017

Cereri soluţionate 2017

4.621
4.828
5.250
3.899
3.262
4.749

4.481
4.732
4.959
3.752
3.258
4.727

Grad de soluţionare
96,97%
98,01%
94,45%
96,22%
99,87%
99,53%

În anul 2017 s-au înregistrat 63.941 cereri de recalculare a pensiilor, modificări din oficiu,
suspendări, din care 55.730 cereri soluţionate, ceea ce reprezintă un grad de soluționare de 87,15%.

Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6

Cereri înregistrate (inclusiv modificări
drepturi, din oficiu, suspendări)
12.335
12.996
11.665
9.044
4.786
13.115

Cereri soluţionate

Grad de soluţionare

10.285
11.890
9.109
7.798
4.365
12.283

83,38%
91,48%
78,08%
86,22%
91,20%
93,65%

Din totalul de 9.689 contestaţii înaintate Comisiei Centrale de Contestații, 2.608 dosare au fost
restituite ca urmare a punerii în executare a Sentinţelor Judecătorești. Din totalul celor 81.639 decizii
emise în anul 2017 (26.609 înscrieri noi + 55730 cereri de modificare drepturi ), 162 au fost contestate
(0,20 %), cu mențiunea că cca.90% din numărul contestațiilor înregistrate se referă la nevalorificarea
sporurilor și altor venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, reprezentând prime,
sume încasate ca urmare a prestării activității în acord global.
La data de 31.12.2017, Casa de pensii a Municipiului București a asigurat plata pentru 488.424
beneficiari, (din care, pentru 242.293 persoane, plata s-a efectuat prin intermediul Companiei Naționale
Poșta Română, iar pentru 246.131 persoane plata drepturilor s-a efectuat în conturi curente sau conturi de
card). Sumele pentru drepturile de pensie plătite prin cont curent sau de card, în anul 2017, au totalizat
383.910.832 lei, faţă de 244.370.414 lei plătite în anul anterior.
Pentru efectuarea plății drepturilor de pensie Serviciul Plăți Prestații din cadrul Caselor locale de
pensii au efectuat un număr de 174.407 tranzacții, ce includ comunicări de drepturi noi și modificări de
pensii și indemnizații, modificări de adrese, modificări de nume, schimbarea modalităţii de plată, corecții
CNP, acordare taloane CFR, comunicări în conturi, înființarea și lichidarea de popriri, plăți drepturi
restanţe în conturi curente sau de card.
Număr tranzacții efectuate aferente Tranșei 1- comunicări la plată
Număr tranzacții efectuate aferente Tranșei 2- comunicări la plată
Număr rețineri efectuate
Număr modificări aferente dosarelor de agricultori
Număr modificări aferente dosarelor de veterani

62.534
75.915
33.918
275
1.765

Exportul în străinătate al pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale
Situația numărului de pensionari și a sumelor plătite, la data de 31.12.2017, este prezentată
mai jos:
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Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6
TOTAL București

Sume (Lei)
1.058.565
1.235.387
896.336
732.452
585.393
858.191
5.366.324

Număr pensionari
1.047
1.184
890
819
645
831
5.416

Situația numărului total de pensionari care au făcut dovada că sunt asigurați pentru asigurările
sociale de sănătate în statul de reşedinţă sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului
Economic European sau în Elveția și care au fost exceptați de la plata contribuțiilor la Fond prevăzute de
lege și valoarea totală a pensiilor aferente acestora, la data de 31.12.2017, se prezintă astfel:
Casa locală
de pensii
Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6
TOTAL

Număr beneficiari de pensie
asigurări sociale în plată*

Număr pensionari scutiți de la
plata contribuției de sănătate

Valoarea totală a
pensiilor aferente

61.841
97.369
98.991
74.362
60.760
95.099
488.424

451
584
516
439
291
341
2.622

470.754
662.188
555.565
380.986
244.899
318.047
2.632.439

*numarul nu include si beneficiarii de Legi speciale.

Serviciul Pensii Internaționale
În evidența Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti se află 18.683 de lucrători migranți, în
cursul anului 2017 fiind înregistrate 2.058 solicitări, din care 1.202 cereri de pensie (941 pentru limita de
vârstă – 753 dosare incomplete, 135 pentru pensie de urmaș - 108 dosare incomplete și 126 pentru pensie
de invaliditate - 101 dosare incomplete) și 858 solicitări de confirmare a perioadelor de asigurare
realizate de solicitant/asiguratul decedat în România, prin intermediul formularului E 205RO.
În cursul anului 2017 au fost stabilite 904 pensii naționale, stabilite în aplicarea Acordurilor
bilaterale, Regulamentului nr.1408/1971, 574/1972, 883/2004 si 987/2009, 525 de pensii comunitare
(stabilite prin totalizare) în aplicarea Regulamentului nr.1408/1971, 574/1972, 883/2004 si 987/2009, au
fost emise 806 formulare E 205RO și examinate 403 solicitari diverse.
Activitatea desfășurată în domeniul financiar-contabil
Bugetul asigurărilor sociale de stat
La 31.12.2017, încasările din contribuții ale bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliat pe surse
sunt în sumă de 25.535.897.203 lei, înregistrându-se o creștere față de anul 2016 cu 4.410.895.815 lei.
Casa de Pensii a Municipiului București a realizat încasări din contribuția de asigurări sociale
datorate de asigurați pe bază de declarație și contract și din contribuția pentru bilete de tratament, după
cum urmează:
a.

Denumire contribuție
CAS asigurați cu contract de asigurare
CAS contribuții încasate conform Legii 186/2016
Contribuția pentru bilete de tratament
TOTAL

An 2016 - lei 23.236.180
3.182.408
9.401.132
35.819.720

An 2017 - lei 28.860.588
24.582.392
9.302.863
62.745.843
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Excedentul financiar înregistrat la data de 31.12.2017 este în sumă de 17.767.397.317 lei.
Față de excedentul financiar de la data de 31.12.2016, care a fost în sumă de 14.071.295.982 lei,
se constată o creștere de 3.696.101.335 lei, rezultată din îmbunătățirea colectării contribuțiilor sociale.
b.

Sistemul de asigurare pentru Accidente de Muncă și Boli Profesionale
La 31.12.2017, încasările din contribuții ale sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și
boli profesionale sunt în sumă de 209.962.397 lei, cheltuielile în sumă de 6.114.271 lei, rezultând un
excedent în sumă de 203.848.116 lei și înregistrându-se o creștere față de anul 2016 cu 23.033.409 lei.
În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale
suportate din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale s-au alocat credite în
valoare de 6.293.375 lei, plăţile fiind în valoare de 6.008.026 lei.
Mentionam că în anul 2017, din fondul de accidente de muncă și boli profesionale au fost achitate
pensiile de invaliditate și pensiile de urmaș, care au avut drept cauză accident de muncă sau boală
profesională, suma acestora fiind de 2.234.000 lei.
Pentru cheltuielile de personal, în aceasta perioadă au fost alocate credite bugetare în valoare de
524.415 lei, plăţile efectuate fiind în sumă de 522.427 lei, rezultând un procent de utilizare a creditelor
de 99.62%.
Totalul plăților efectuate din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
pe anul 2017 este de 6.615.633 lei.
Situația creditelor și a plăților efectuate în anul 2017 la bugetul de asigurări sociale, buget de stat
și fondul pentru accidente de muncă si boli profesionale:
Excedentul financiar înregistrat la data de 31.12.2017 este în sumă de 203.848.116 lei,
înregistrându-se o creștere de 23.033.409 lei față de anul precedent.
Contul
Cheltuieli personal
Bunuri și servicii
Decese pensionari
Asistență socială
Cheltuieli de capital
Total BASS
Asistență socială
Bunuri și servicii
Total buget stat
Cheltuieli personal
Bunuri și servicii
Asistență socială
Transferuri
Total accidente muncă

15.824.709
52.122.041
55.400.500

15.780.620
52.107.267
55.009.991

Grad de utilizare a
creditelor
-%99.72
99.97
99.29

7.655.321.000

7.653.960.107

99.98

161.650

161.650

100

7.778.829.900
729.415.839
5.272.808
734.688.647
524.415
60.227
6.293.375
28.100
6.906.117

7.777.019.635
728.610.723
5.266.902
733.877.625
522.427
57.968
6.008.026
27.211
6.615.632

99.98
99.89
99.89
99.89
99.89
96.24
95.47
96.83
95.79

Credite bugetare 2017
- lei -

Plăți 2017
- lei -

c.

Bugetul de stat
În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, pentru plata pensiilor și a indemnizațiilor și a altor drepturi
suportate din bugetul de stat, s-au alocat credite în valoare de 734.688.647 lei, plăţile fiind în valoare de
733.877.625 lei, rezultând un procent de utilizare a creditelor de 99.98%.
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Pentru cheltuielile materiale pentru transmiterea drepturilor în anul 2017, la bugetul de asigurări
sociale, au fost alocate credite bugetare în valoare de 46.735.000 lei, iar plăţile efectuate au fost de
46.720.715 lei, rezultând un procent de utilizare a creditelor de 99.96%.
Gradul de valorificare a biletelor de tratament
O componentă importantă a activităţii Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, cu înaltă
încărcătură socială, este aceea de trimitere a asiguraților și pensionarilor la tratament balnear în vederea
menţinerii stării de sănătate şi recuperare a capacităţii de muncă.
În anul 2017 distribuţia biletelor de tratament a început în data de 10.03.2017 cu locurile din
unităţile aparţinând S.C. T.B.R.C.M. S.A. Numărul biletelor repartizate a fost de 19.218 locuri
repartizate pe staţiuni, hoteluri şi serii, inițial și pe repartiții suplimentare. Din cauza faptului că, în
extrasezon, cererea pentru unele stațiuni este foarte redusă, au fost restituite sau retrase la inițiativa
C.N.P.P. un număr de 849 locuri înainte de începerea seriilor pentru a putea fi distribuite în alte judeţe.
Situaţia valorificării biletelor se prezintă astfel:
Sector
Bilete repartizate
Bilete valorificate
Sector 1
2.167
2.076
Sector 2
3.204
3.060
Sector 3
4.013
3.845
Sector 4
2.967
2.801
Sector 5
2.536
2.420
Sector 6
3.482
3.301
TOTAL
18.369
17.503

Grad de valorificare(%)
95,8
95,5
95,8
94,4
95,4
94,8
95,28

Din numărul total de bilete valorificate, 3.288 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 1.248 de bilete pe partitia ZCNPP, din care 238 au fost eliberate în mod gratuit.
Activitatea desfășurată în domeniul evidenței contribuabililor
Denumire activitate
Contracte de asigurare socială pe Legea nr. 263/2010 active
Înregistrare contracte de asigurare socială pe Legea nr. 263/2010
Acte adiționale modificare venit
Contracte de asigurare socială reziliate la cererea asiguraților
Contracte reziliate din inițiativa CPMB
Notificări modificare venit la plafon minim impus de Legea Bugetului
Contracte de asigurare socială conform Legii nr. 186/2016
Adrese ridicare carnet de muncă pe declarații/contracte de asigurare
Adeverințe emise conform Ordinului nr. 3093/2014

An 2016
7.947
3.090
216
1.839
233
5.672
699
612
313

An 2017
8.706
3.529
340
2018
212
7.000
3.338
2.520
331

Totodată, în anul 2017, au fost inventariate 3.328 carnete de muncă ramase în arhivă, s-au
eliberat 162.320 de adeverinţe de stagiu de cotizare, 77 de notificări de respingere a cererii de emitere a
formularului A1 şi s-a răspuns la 20.478 cereri şi petiţii.
De asemenea, s-au primit şi înregistrat 13.049 declaraţii iniţiale şi rectificative privind evidenţa
nominală a asiguraţilor aferente perioadei 2001 – 2010, precum şi 295 declaraţii privind asigurarea
pentru accidente de muncă şi boli profesionale. S-a răspuns la 17.349 e-mail-uri către casele judeţene
(stagii şi fişiere dbf), agenţiile de prestaţii sociale şi petenţi şi s-au transmis 621 de înştiinţări în vederea
returnării carnetelor de muncă scanate.
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În evidenţa CPMB se află un număr de 336 de unităţi care beneficiază de încadrarea locurilor de
muncă în condiţii deosebite şi speciale, conform documentaţiei depuse.
Principalele realizări ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti
(D.G.A.S.M.B.)
Obiectiv: Transparenţă şi eficienţă a actului administrativ; calitate ridicată a serviciilor sociale
ale fumizorilor publici şi privaţi; politici, strategii, programe şi proceduri.
●Aprobarea şi aplicarea următoarelor strategii şi a planurilor de implementare ale acestora:
- Strategia locală privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei in municipiul Bucureşti 2017–2021
şi a Planului operaţional de implementare a strategiei de asistenţă socială a municipiului Bucureşti 2017–
2021;
- Strategia locală privind susţinerea voluntariatului seniorilor, în municipiul Bucureşti, 2017–2021 şi a
Planului operaţional pentru implementarea strategiei locale privind susţinerea voluntariatului seniorilor,
în municipiul Bucureşti, 2017–2021;
◊ Indicatori: 2 Strategii locale aprobate prin HCGMB (Strategia locală de incluziune socială 2017–2021
şi Strategia voluntariatului seniorilor).
●Revizuirea metodologiilor şi procedurilor operaţionale utilizate în prezent, astfel încât acestea să
răspundă modificărilor legislative recente şi să ofere o abordare integrată a sesizărilor cetăţenilor.
◊ Indicatori: 1 ROF pentru Comisia Monitorizare CIM, 1 ROF pentru Echipa Gestionare Riscuri şi 26
proceduri operaţionale.
Obiectiv: întărirea colaborării cu actorii societăţii civile
●Încheierea de noi protocoale de colaborare cu organizaţii neguvernamentale pentru îmbunătăţirea
serviciilor sociale adresate beneficiarilor.
◊ Indicatori: 10 protocoale noi de colaborare
Obiectiv: Programe cu finanţare internă
●Dezvoltarea băncii de alimente a capitalei şi a altor servicii sociale adiacente
◊Indicatori: 1 bancă de alimente şi 2 servicii sociale adiacente;
●Asistenţă medicală - sprijinirea victimelor violenţei domestice în dobândirea vieţii independente
Indicatori: 1 HCGMB 182 din 18.05.201 7, proiect ,, Stop violenţei"
●Creşterea numărului beneficiarilor serviciilor de spălătorie socială
◊Indicatori: creşterea cu 10% a beneficiarilor serviciilor de spălătorie socială
●Creşterea cu 10% a numărului beneficiarilor serviciilor de sănătate din cadrul Policlinicilor sociale
◊Indicatori: creşterea cu 10% a beneficiarilor serviciilor de sănătate
●Creşterea calităţii vieţii persoanelor adulte cu handicap rezidente in C.I.A. Schitul Darvari prin accesul
la servicii de ingrijre socio-medicală de calitate
◊Indicatori: 22 beneficiari
Obiectiv: Servicii sociale destinate protecţiei persoanelor fără adăpost din municipiul Bucureşti
●Reducerea numărului de persoane adulte fără adăpost prin asigurarea găzduirii în sistem rezidenţial
◊Indicatori: pentru cel puţin 100 persoane/an
●Protecţia PAFA pe raza municipiului Bucureşti 2016 - 2017;
a) amenajarea spaţii de primire la nivelul fiecărui sector care nu are organizat adăpost de noapte
(sectoarele 4, 5, 6); ◊ Indicatori: de minim 20 persoane
b) amenajarea unui spaţiu temporar de primire în unităţi locative tip container pentru persoane care nu au
domiciliul in Bucureşti; ◊ Indicatori: de minim 20 containere
c) Asigurarea de paturi în unităţi medicale pentru ingrijiri medicale; ◊ Indicatori: minim 10 paturi
d) desemnarea unei secţii de chirurgie pentru urmărirea post-operatorie a amputaţiilor; ◊ Indicatori: 1
secţie de chirurgie
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e) desemnarea unei secţii de dermatologie pentru tratamentul afecţiunilor dermato-venerice; ◊Indicatori:
1 secţie de dermatologie
f) încheierea de protocoale de colaborare cu ONG pentru îngrijiri la domiciliu (suplimentarea ingrijirilor
în adăposturi), pentru TBC, pentru cazuri cu afecţiuni psihiatrice şi dependenţe care nu pot fi adăpostite
în centre; ◊ Indicatori: protocoale de colaborare
g) activarea echipelor mobile de identificare şi transport către centre ale PAFA; ◊ Indicatori: 1 echipă
mobilă
h) implementarea programului de asistenţi stradali pentru PAFA care refuză adăpostirea; ◊ Indicatori: 1
program de asistenţi stradali
i) mediere pentru angajarea PAFA in structurile de economie socială din capitală sau operatori
economici. ◊ Indicatori: nr. PAFA angajaţi
Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti s-a implicat în dezvoltarea unui program
integrat pentru tinerii şi studenţii bucureşteni, care să le faciliteze accesul la locuri de muncă bine plătite,
în acord cu studiile absolvite, dar şi cu competenţele dobândite din medii informale. În acest sens, s-a
implementat proiectul „Târg de joburi 2017”, proiect care a avut ca scop facilitatea accesului tinerilor şi
studenţilor din Bucureşti la oferta locurilor de muncă a peste 20 de companii municipale.
De asemenea, un al doilea obiectiv social a fost acordarea unui stimulent financiar în valoare de
1.500 de lei tinerilor care se căsătoresc, contribuind, astfel, la sprijirea tinerilor din Bucureşti în a-şi
forma familii, devenind astfel mai responsabili atât social cât şi economic.
Principalele realizări ale Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București
(APISMB)
Situaţia privind numărul beneficiarilor de beneficii de asistenţă socială şi a programelor de
servicii sociale precum şi a plăţilor aferente
La nivelul APISMB, în anul 2017, s-a alocat de la bugetul de stat, sub forma beneficiilor de
asistenţă socială şi a subvenţiilor pentru asociaţii şi fundaţii, suma de 1.486.215.437 lei, din care:
- total plăţi drepturi de asistenţă socială – 1.226.480.290 lei;
- taxe poştale de transmitere a drepturilor de asistenţă socială – 2.068.593 lei;
- total plăţi subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii – 1.669.565 lei;
- tranferuri între unităţi ale administraţiei publice – 255.996.989 lei.
Pe tipuri de beneficii de asistenţă socială, situaţia plăţilor şi a numărului de beneficiari a fost
următoarea:
 alocaţia de stat pentru copii – pentru un număr mediu lunar de 314.264 copii, a fost plătită suma
de 388.237.517 lei;
 indemnizaţia pentru creşterea copilului OUG 148/2005 – pentru 1 beneficiar, a fost plătită suma
18.838 lei;
 indemnizaţia pentru creşterea copilului OUG 111/2010 – pentru un număr mediu lunar de 22.244
beneficiari, a fost plătită suma de 712.475.318 lei;
 stimulentul de inserţie – pentru un număr mediu lunar de 11.073 beneficiari, a fost plătită suma
de 83.810.991 lei;
 indemnizaţii şi sprijin lunar art. 31, 32 din OUG 111/2010 pentru un număr mediu lunar de 660
beneficiari, a fost plătită suma de 6.537.492 lei;
 indemnizaţia lunară concediu în vederea adopţiei - pentru un număr mediu lunar de 47
beneficiari, a fost plătită suma de 949.967 lei;
 alocaţia pentru susţinerea familiei - pentru un număr mediu lunar de 375 familii ce au în
întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, a fost plătită suma de 833.215 lei;
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 ajutorul social (venitul minim garantat) – pentru un număr mediu lunar de 272 beneficiari a fost
plătită suma de 678.335 lei;
 alocaţie de plasament - pentru un număr mediu lunar de 1.692 beneficiari a fost plătită suma de
13.742.879 lei;
 indemnizaţie lunară de hrană - pentru un număr mediu lunar de 1.670 beneficiari, a fost plătită
suma de 13.627.800 lei;
 ajutor refugiaţi - pentru un număr mediu lunar de 104 beneficiari, a fost plătită suma de 675.540
lei;
 ajutorul pentru încălzirea locuinţei - pentru un număr mediu lunar de 6.463 beneficiari a fost
plătită suma de 2.177.076 lei;
 ajutoare de urgenţă clubul Colectiv- pentru un număr de 22 beneficiari, a fost plătită suma de
1.412.257, din care: ajutoare pentru însoţitorul în ţară conform H.G. nr. 34/2016 (pentru rănitul aflat în
tratament ambulatoriu în spitalele din ţară) - pentru un număr de 4 beneficiari a fost plătită suma de
36.075 lei; ajutoare pentru însoţitorul în străinătate conform H.G. nr. 34/2016 (pentru rănitul aflat în
tratament ambulatoriu în spitalele din străinătate) - pentru un număr de 18 beneficiari a fost plătită suma
de 1.376.182 lei; ajutoare de urgenţă integrare Italia - pentru un număr de 1 beneficiar a fost plătită suma
de 13.392 lei;
 alte ajutoare de urgenţă, prin hotărâri de Guvern- pentru un număr de 222 beneficiari fost plătită
suma de 244.200 lei;
 drepturi acordate persoanelor cu handicap – pentru un număr mediu lunar de 114.414 beneficiari
a fost plătită suma de 216.004.887 lei;
 ajutorul de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri - pentru un număr mediu lunar de
222 beneficiari, a fost plătită suma de 44.911;
 contribuţie asigurări sociale de sănătate – indemnizaţie creştere copil - pentru un număr mediu
lunar de 22.601 beneficiari, a fost plătită suma de 39.856.472 lei;
 contribuţie asigurări sociale de sănătate – indemnizaţie lunară acomodare în vederea adopţiei pentru un număr mediu lunar de 47 beneficiari, a fost plătită suma de 52.936 lei;
 contribuţie asigurări sociale de sănătate – venit minim garantat - pentru un număr mediu lunar de
272 beneficiari, a fost plătită suma de 37.783 lei;
 subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii - pentru un număr mediu lunar de 700 beneficiari, a fost
plătită suma de 1.669.565 lei.
Referitor la lucrătorii migranţi, activitatea desfăşurată în anul 2017 a fost următoarea:
 număr total de formulare europene completate în partea B – 3.043
 număr total de formulare europene completate în partea A – 310
 număr total de cazuri de suspendare a drepturilor la beneficii de asistenţă socială – 1.679
 număr total de cazuri de deschidere a drepturilor la beneficii de asistenţă socială în baza
Regulamentului nr. 1408/71 – 566
Situaţia debitelor înregistrate la nivelul APISMB
În perioada ianuarie–decembrie 2017, au fost recuperate sume încasate necuvenit de la
beneficiarii de beneficii de asistenţă socială, în cuantum de 6.909.523 lei pentru anul 2017 şi 1.552.747
lei pentru anii anteriori. Pe tipuri de beneficii de asistenţă socială, cele mai mari sume au fost încasate de
la beneficiarii de:
 indemnizaţie pentru creşterea copilului – 7.562.568 lei;
 alocaţie de stat pentru copii – 265.343 lei;
 indemnizaţie de hrană – 13.445 lei;
 stimulent de inserţie – 543.193 lei;
 ajutor social – 10.010 lei;
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alocaţia de plasament – 33.500 lei;
alocaţia pentru susţinerea familiei – 11.028 lei.

Situaţia activităţilor desfăşurate de Serviciul Inspecţie Socială
În anul 2017, Serviciul de Inspecţie Socială din cadrul APISMB a realizat 1.037 misiuni de
control, din care:
- 205 controale pentru evaluare în vederea licenţierii şi monitorizarea măsurilor;
- 151 controale finalizate cu note de constatare (nu au fost identificaţi furnizorii, serviciile sociale, etc.);
- 681 controale – alte situaţii.
Ca urmare a verificărilor efectuate în cadrul campaniilor de control privind beneficiile de
asistenţă socială au fost emise 345 decizii de debit în valoare totală de 1.293.590 lei, din care:
 indemnizaţie pentru creşterea copilului, 312 decizii în valoare totală de 1.279.827 lei;
 ajutorul social, 10 decizii în valoare totală de 3.211 lei;
 alocaţie pentru susţinerea familiei, 7 decizii în valoare de 905 lei;
 alocaţia de stat pentru copii, 6 decizii în valoare de 6.880 lei;
 ajutor pentru încălzirea locuinţei, 10 decizii în valoare de 2.767 lei;
Nu au fost aplicate amenzi contravenţionale.
Referitor la controlul în vederea respectării standardelor de calitate şi monitorizării serviciilor
sociale:
 au fost efectuate 205 evaluări în teren, din care 34 monitorizări servicii sociale după acordarea
licenţei de funcţionare;
 au fost dispuse 209 măsuri de remediere a deficienţelor constatate, din care: 80 în curs de
implementare; 89 implementate; 40 anulate (desfiinţarea serviciului social, schimbare de sediu,
retragerea licenţei provizorii de funcţionare).
 au fost aplicate 33 de sancţiuni reprezentând retragerea licenţei provizorii de funcţionare.
Referitor la verificarea condiţiilor de autorizare şi funcţionare a căminelor pentru persoanele
vârstnice:
 au fost verificate 29 de servicii sociale dezvoltate de furnizori privaţi;
 au fost dispuse 145 măsuri de remediere a deficienţelor constatate, din care 114 au fost
implementate;
 au fost aplicate 19 amenzi în valoare totală de 105.000 lei.
Referitor la controlul respectării legislaţiei referitoare la drepturile persoanelor cu handicap, au
fost efectuate verificări privind accesul acestora la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional
 au fost efectuate 610 controale, din care: 493 unităţi de învăţământ public şi privat; 28 operatori
de transport; 34 unităţi sanitare; 29 instituţii publice; 26 agenţi economici.
 au fost monitorizate 2.382 măsuri dispuse, din care 1.858 au fost implementate;
 s-au aplicat 86 de sancţiuni, din care 64 avertismente şi 22 de amenzi contravenţionale în
cuantum de 121.000 lei.
În ceea ce priveşte activitatea de consiliere/informare, la nivelul APISMB a fost realizată o
campanie de consiliere pentru 6 instituţii, cu 18 participanţi; 5 consilieri de birou, pentru 12 persoane
participante; 246 furnizori de servicii sociale au fost consiliaţi în timpul acţiunilor de control.
În anul 2017, Serviciului Inspecţie Socială i-au fost repartizate, în vederea soluţionării, 148 de
petiţii/sesizări transmise de persoane fizice, juridice, instituţii publice sau private, din care, 7 au fost
redirecţionate, 2 au fost clasate, 41 au fost soluţionate prin control, 98 au fost soluţionate din birou.
Subiectul celor 148 de petiţii a vizat următoarele aspecte: beneficii de asistenţă socială – 28
petiţii; accesibilităţi – 93 de petiţii; acordarea serviciilor sociale – 14 petiţii; alte situaţii – 13 petiţii.
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În vederea identificării suspiciunilor de acordare în mod necuvenit a sumelor cu titlu de beneficii
de asistenţă socială, au fost verificare 2.659 de CNP-uri, respectiv:

indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulent de inserţie – 2.350 CNP-uri, din care 312
confirmate şi cu impact financiar;
 ajutorul social – 37 CNP-uri, din care 10 confirmate şi cu impact financiar;
 alocaţia pentru susţinerea familiei – 30 CNP-uri, din care 7 confirmate şi cu impact financiar;
 alocaţia de stat pentru copii – 16 CNP-uri, din care 6 confirmate şi cu impact financiar;

ajutorul pentru încălzirea locuinţei – 76 CNP-uri, din care 10 confirmate şi cu impact financiar;
 drepturile beneficiarilor cu grad de handicap – 150 CNP-uri, din care 6 confirmate, fără impact
financiar.
Situaţia activităţilor desfăşurate de Serviciul Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială,
Egalitate de Şanse, Acreditare Servicii Sociale, Agent de muncă temporară
În decursul anului 2017, au fost înregistrate 301 cereri pentru acordarea unor ajutoare financiare.
După efectuarea anchetelor sociale, situaţia acestora se prezintă astfel:
 pentru 267 s-a propus acordarea unor ajutoare financiare, 186 dintre acestea au fost aprobate
prin H.G. în cursul anului 2017;
 32 cereri au fost clasate (refuz de a prezenta acte, cereri cu conţinut asemănator sau cereri
multiple, etc);
 2 cereri au fost redirecţionate spre alte instituţii competente să le soluţioneze.
 S-au efectuat 243 anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutoarelor financiare pentru
refugiaţi.
Referitor la solicitările de subvenţii de la bugetul de stat, conform Legii nr. 34/1998 :
 au fost elaborate 32 rapoarte privind oportunitatea acordării subvenţiei pentru unităţile de
asistenţă socială cu sediul în municipiul Bucureşti;
 în luna ianuarie 2017, au fost elaborate 21 rapoarte privind acordarea serviciilor de asistenţă
socială şi utilizarea subvenţiei la asociaţiile şi fundaţiile care au beneficiat de subvenţie conform Legii
nr. 34/1998 în anul 2016.
La furnizorii de servicii sociale care au beneficiat de subvenţii de la bugetul de stat, conform
Legii nr. 34/1998, în anul 2017 au fost efectuate vizite de monitorizare a activităţii, respectiv: în luna
ianuarie, 12 vizite, în luna februarie, 8 vizite, în perioada martie-decembrie, 90 de vizite.
Referitor la solicitările privind recunoaşterea ca fiind de utilitate publică, conform O.G. nr.
26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile: nu s-a înregistrat nicio cerere.
Referitor la solicitările privind autorizarea ca agent de muncă temporară, au fost înregistrate
123 de solicitări privind eliberarea/prelungirea autorizaţiei de funcţionare ca agent de muncă temporară,
înfiinţarea punctelor de lucru, schimbarea denumirii, schimbarea sediului.
Situaţia activităţilor desfăşurate de Compartimentul Juridic şi Contencios, Comunicare şi
Relaţii cu Publicul, Resurse Umane
Consilierii juridici din cadrul compartimentului instrumentează şi redactează acţiunile şi
apărările formulate de A.P.I.S.M.B. la toate procesele în care figurează ca parte în litigiile aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti.
La 31.12.2017, se aflau pe rolul instanţelor judecătoreşti 158 de dosare, din care:
 5 cazuri civile – funcţionari publici;
 106 cazuri civile referitoare la indemnizaţia pentru creşterea copilului, stimulentul de inserţie,
alocaţia de stat pentru copii, debite etc.
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 27 cazuri civile referitoare la aplicarea prevederilor Decretului Lege nr. 118/1990;
 12 cazuri civile reprezentând contestaţii la procese verbale de contravenţie, emise de Serviciul
Inspectia Sociala;
 2 cazuri în penal;
 3 cazuri referitoare la ajutorul social – VMG;
 3 acţiuni în regres.
Au fost înregistrate 94 contestaţii, sesizări, cereri ale petenţilor; 58 dosare au fost soluţionate de
către Comisia pentru aplicarea Decretului Lege nr. 118/1990.
Au fost înregistrate 1.580 adrese pentru popriri, executări silite transmise de D.I.T.L., A.F.P.,
B.E.J.
Totodată, consilierii juridici au avizat, din punct de vedere legal, toate deciziile emise pentru
acordarea beneficiilor de asistenţă socială, contractele civile încheiate de APISMB precum şi toate
actele administrative emise de către directorul executiv al APISMB.
2.3.

Protecția mediului

Principalele realizări ale Agenției de Protecție a Mediului București (APMB)
La solicitarea Gărzii Naționale de Mediu şi cu acordul ANPM s-a desfăşurat Campania de
monitorizare a calităţii aerului cu laboratorul mobil, astfel: în perioada 28.03-04.04. 2017- punctul de
recoltare Lacul Morii, în perioada 02-12.05.2017- Lacul Morii, în perioada 12-23.06.2017- Lacul Morii,
în perioada 06-21.07 2017- Militari Residence, în perioada 31.07-11.08- stadion Chiajna, Șos. Chitila,
Sos Pallady și în perioada 24-31.05.2017 Rafinăria Vega-Ploiești. Au fost efectuate măsuratori atât cu
laboratorul mobil cât şi cu alte echipamente portabile, la solicitarea GNM, pentru a soluţiona petiţiile
cetăţenilor privind disconfortul olfactiv produs de groapa de gunoi IRIDEX.
Planul Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti (PRAM Bucureşti-Ilfov), document ce se
află în etapa de implementare / monitorizare a acţiunilor cuprinse în document. PRAM Bucureşti-Ilfov
este monitorizat conform specificaţiilor prevăzute în capitolul “Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor”,
astfel în anul 2017s-au realizat următoarele activități:

Întocmirea rapoartelor semestriale către ANPM privind implementarea acțiunilor cuprinse în
Planul Local de Acţiune pentru Mediu al Municipiului Bucureşti ( sem II 2016 şi sem I 2017);

Elaborarea Raportului anual de monitorizare a rezultatelor implementării PLAM al
Municipiului Bucureşti pentru anul 2016;

Prezentarea rapoartelor spre aprobare Comitetului de Coordonare; realizarea prezentărilor şi
documentelor pentru întâlnirile Comitetului de Coordonare.

Colaborarea cu omologii din Consiliile locale de sector şi din Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, din primăriile de sector şi din Primăria Generală pentru urmărirea şi evaluarea
stadiului implementării acţiunilor din planul de acţiune.
În anul 2017 a fost elaborat Raportul anual privind Starea Factorilor de Mediu în Municipiul
Bucureşti (capitolul Dezvoltare Durabilă - Schimbări climatice);
La nivelul APMB s-au emis în anul 2017 următoarele acte de reglementare, cu respectarea
termenelor impuse prin legislație:
 Autorizaţii integrate de mediu:

4 autorizații integrate de mediu (reautorizare)

1 autorizaţii intergrate de mediu revizuite.
 Acord de mediu:

2 - acorduri de mediu
 un număr de 105 - Decizii etapa de încadrare;
 un număr de 5.219 - clasarea notificării.
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Autorizaţii de mediu:

220 - Autorizaţii cu impact semnificativ asupra mediului;

91 - Autorizaţii revizuite;

73 - Autorizaţii transferate.
 Avize de mediu:

31- decizii fără aviz de mediu;
 S-au emis 933 de puncte de vedere privind autorizarea activitaților desfașurate.
Pe parcursul anului 2017 au existat 2 evenimente la care a fost necesară deplasarea
reprezentanților APMB, împreună cu GNM, în teren cu autolaboratorul, efectuarea de măsurări de
calitate a aerului, întocmirea si transmiterea raportului acțiunii.
 Implementarea la nivel local a planurilor şi programelor finanţate din bugetul de stat, fonduri
comunitare, fonduri de la alte organisme internaţionale

În anul 2017 APMB a participat, în parteneriat cu Ministerul Mediului, la elaborarea
propunerii de proiect : « Sistem- cadru de luare a deciziilor pentru gestionarea în siguranţă a mercurului
şi deşeurilor de mercur în România » - LIFE MerMan cadrul Programului LIFE Mediu Guvernanță și
Informare, proiect aflat în evaluare la Comisia Europeană.

S-a coordonat implementarea proiectului: ,,Evaluare independentă și remedierea siturilor
contaminate cu produse petrochimice din România”, proiect derulat în baza Memorandumului de
Înțelegere dintre Ministerul Mediului din România și Agenţia Germană pentru Protecţia Mediului, prin
intermediul Programului de Asistenţă Consultativă, ce oferă sprijin financiar pentru realizarea de
proiecte de mediu pentru Europa Centrală şi de Est, proiect demarat în anul 2017 și se va finaliza în anul
2019.
Reprezentanții agenției au participat la seminarii, conferinţe, workshopuri, evaluări privind
diferite proiecte pe diferite programe de finanţare, ca de exemplu:

Proiectul Life Capacity Building-Ministerul Mediului;

Proiectul CISMOB al Autorității Metropolitane de Transport București și ITS RomâniaProgramul Interreg Europe;

Proiectul Urban Wings al Primăriei Municipiului București București;

Proiectul ,,Servicii climatice pentru adaptarea la schimbarea climei în zona urbană" din
cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.
 Implicarea agenţiei în procesul de educaţie a publicului în domeniul protecţiei mediului, în anul
2017:

au fost organizate 7 simpozioane pentru sărbătorirea zilelor naturii din calendarul
evenimentelor ecologice: Luna Pădurii, Ziua Mondială a Apei, Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare,
Ziua Internaţională a Biodiversităţii, Ziua Mondială a Mediului, Ziua Internaţională a Stratului de Ozon,
Ziua Internaţională a Zonelor Urbane, la care au participat reprezentantul agenției, elevi şi profesori din
unităţile de învăţământ din Municipiul Bucureşti și reprezentanţi Revista Hofigal.

s-au derulat 4 campanii de promovare, educaţie şi conştientizare la care au participat pe
lângă reprezentantul agenției, elevi şi profesori din unităţile de învăţământ din Capitală, cetăţeni din
Municipiul Bucureşti: Simpozion “Salvaţi natura sufocată de deşeuri!”; Ziua Mondială a Pamântului –
concurs de planşe realizate de elevi; Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice - prezentare şi afişare
material la sediul Grădinii Zoologice Bucureşti; Ziua Mondială a Habitatului - Campanie de informare .
 Gestionarea şi disponibilizarea informaţiei de mediu
In baza H.G. nr.878/2005 privind accesul publicului la informaţia de mediu şi a Ordinului
MAPM nr.1182/2002 pentru aprobarea metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind
mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului, s-a răspuns la 1.381 solicitări în anul
2017.
 Implementarea şi administrarea Sistemului Naţional Informaţional Integrat de Mediu în cadrul
agenţiei
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În anul 2017 s-a continuat implementarea aplicaţiei online pentru realizarea inventarului local de
emisii atmosferice, astfel au fost chestionați 102 agenți economici, validate un număr de 448 chestionare
și introduse un număr 757 procese pentru factorii de emisie. Au mai fost inventariate un număr de 131
stații de distribuție a benzinei.
În anul 2017 s-au continuat activitățile legate de introducerea şi actualizarea datelor privind:
preparatele şi substanţele chimice periculoase, transportul intern de deşeuri periculoase desfăşurat,
operatorii economici colectori şi tratatori de baterii aflați pe raza municipiului București, agenţii
economici autorizaţi pentru desfăşurarea activităţilor de colectare/valorificare/tratare a V.S.U,
gestionarea uleiurilor uzate, verificarea şi validarea datelor completate de operatorii economici şi
Administraţiilor Publice Locale privind modul de colectare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje,
operatorii economici autorizaţi să colecteze/valorifice/ recicleze/trateze DEEE, speciile de păsări din
Municipiul Bucureşti,etc.Potrivit înregistrărilor APMB în Municipiul Bucureşti, în anul 2017, au deţinut
autorizaţie de mediu un număr de 13 agenţi economici colectori şi tratatori de vehicule scoase din uz .
 Organizarea şi operarea reţelelor locale de monitorizare integrată a factorilor de mediu
În anul 2017 au fost monitorizaţi următorii indicatori: radioactivitate – 7.413 analize, iar pentru
imisii aer: s-au analizat : SO2 – 33.343 analize, O3 – 23.305 analize, NO2 – 44.397 analize, CO –
16.752 analize, PM10 – 1.807 analize, Pb – 1.799 analize, Cd -1.802 analize, Ni – 1.801 analize.
Principalele realizări ale Comisariatului Municipiului București al Găzii Naționale de Mediu
În anul 2017, Garda de Mediu Bucureşti a primit 1.675 de sesizări şi a aplicat un total de 85 de
amenzi, în valoare de 1.320.000 lei.
Pe raza capitalei, Garda de Mediu verifică un număr de 28 operatori economici de categoria A, cu
impact major care sunt controlaţi pentru respectarea indicatorilor la instalaţiile în funcţiune, funcţionarea
staţiilor de epurare, gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, gestiunea deşeurilor,
inclusiv a deşeurilor periculoase, precum şi transmiterea declaraţiilor pentru Fondul de Mediu. De
asemenea, sunt verificaţi 350 de agenţi economici de categoria B cu impact asupra mediului în vederea
respectării condiţiilor stabilite prin autorizaţiile de mediu, referitoare la respectarea valorilor admise
pentru poluanţii evacuaţi în atmosferă, ape uzate, gestiunea deşeurilor. Din studiul de evaluare a calităţii
aerului în municipiul Bucureşti, efectuat de Primăria Municipiului Bucureşti, s-a constatat faptul că peste
70% din poluarea aerului înconjurător în Municipiul Bucureşti este datorată traficului rutier intens, în
special pe marile bulevarde. Pentru respectarea concentraţiilor admise a calităţii aerului în municipiul
Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011, Primăria Municipiului Bucureşti va elabora
Planul de gestionare a calităţii aerului şi să pună în aplicare măsurile de reducere şi menţinere a unui aer
curat în Bucureşti.
Primăria Municipiului București -- Direcţia de Mediu
Stadiul măsurilor şi obiectivelor asumate aferente anului 2017
● Aprobarea Hărţilor strategice de zgomot şi a Planului de acţiune pentru diminuarea zgomotului
în municipiul Bucureşti, conform prevederilor HG nr.321/2005, modificată şi republicată, de
transpunere a Directivei 2002/49/EC privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental şi
urmărirea implementării măsurilor cuprinse în planul de acţiune.
Planul de acţiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul București include măsuri concrete
pe care şi le-a propus PMB privind:
- dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de transport public;
- instituirea sensurilor unice;
- extinderea benzilor unice pentru transport public;
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- realizarea reţelei de piste pentru biciclete pe trasee ce vor însuma o lungime totală de
aproximativ 97,70 km în conformitate cu prevederile HCGMB nr.213/2014;
- creşterea numărului de parcări de reşedinţă în special cele în sistem supraetajat, subterane şi
supraterane;
- facilităţi de parcare: prin stimularea utilizării mijloacelor de transport în comun de către
persoanele rezidente în afara oraşului cu locuri de muncă în Bucureşti, prin construirea de parcări în
apropierea unor puncte intermodale din vecinătatea zonelor unde locuiesc, de tip park & ride;
- continuarea proiectului PIDU – Zona Centrală a Municipiului Bucureşti pentru implementare de
măsuri de prioritizare a circulaţiei pietonilor în zona centrală, prin lărgirea trotuarelor şi propuneri de
amenajare a spaţiilor publice pietonale;
- instituirea unor zone liniştite în interiorul parcurilor Carol I, Tineretului şi a Parcului Natural
Văcăreşti.
Aprobare prin H.C.G.M.B. nr.183/2017 a Hărţilor strategice de zgomot şi a Planului de acţiune
pentru diminuarea zgomotului în municipiul Bucureşti
Rezultatele cartografierii acustice s-au transmis împreună cu Planul de acţiune pentru reducerea
zgomotului Comisiei Europene prin intermediul Ministerului Mediului.
● Monitorizarea nivelului de zgomot în municipiul Bucureşti: - se efectuează campanii de măsurători
indicative ale nivelului de zgomot cu aparate sonometrice în locaţii situate pe artere de circulaţie cu trafic
rutier intens, şantiere de construcţii, locaţii cu expunerea populaţiei sensibile.
Au fost monitorizate 80 de artere principale de circulaţie, unităţi de învăţământ, spitale şi
parcuri prin efectuarea a 264 de determinări sonometrice. Totodată s-au efectuat monitorizări ale unor
evenimente cultural-artistice desfăşurate în municipiul Bucureşti.
Măsurătorile s-au finalizat cu Buletine de analiză sonometrică pentru fiecare punct din capitală
monitorizat, având stipulate observaţii şi concluzii privind rezultatele măsurătorilor de zgomot urban,
precum şi propuneri de măsuri de reducere a nivelului de zgomot.
Pentru punerea în aplicare a politicii privind protecţia calităţii aerului s-au desfăşurat
următoarele activităţi:
● Realizarea “Planurilor de calitate a aerului ambiental din municipiul Bucureşti”
La nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti s-au elaborat propunerile Planului integrat de calitate
a aerului respectiv Planului de menţinere a calităţii aerului pentru Municipiul Bucureşti conform
prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător ce transpune în legislaţia naţională
Directiva 2008/50/EC privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa. Aceste
planuri cuprind măsuri pentru următorii cinci ani, în vederea încadrării/menţinerii concentraţiei
poluanţilor atmosferici în valorile limită/ţintă, prevăzute de legea 104/2011 şi conformarea cu cerinţele
Uniunii Europene.
Măsurile propuse au rolul de a reduce concentraţia poluanţilor generaţi de principalele surse de
emisie (trafic rutier, încălzire rezidenţială, activităţi de construcţie, salubrizare, terenuri degradate) şi se
referă la:
a) măsuri pentru reducerea emisiilor din traficul rutier: fluidizarea traficului, îmbunătăţirea
parcului auto, încurajarea folosirii transportului în comun şi a altor mijloace de transport alternative,
descurajarea accesului/tranzitului în zona centrală.
b) măsuri pentru reducerea emisiilor din sectorul rezidenţial: creșterea eficienței energetice a
locuinţelor prin reabilitarea termică a imobilelor, încurajarea conectării la RADET a noilor complexe
rezidenţiale, reducerea utilizării combustibilului solid.
c) măsuri pentru reducerea emisiilor din activităţile de construire/demolare: elaborarea de planuri
de management al calităţii aerului pentru lucrările de construire/demolare, programe stricte de controlare
a respectării planurilor de management, în special pe durata activităţilor cu emisii intense
(decopertări/săpături/excavări, transfer de materiale pulverulente, vânt intens), programe de monitorizare
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a impactului asupra calităţii aerului pentru lucrările de anvergură, salubrizarea crescută a
suprafeţelor/străzilor în zonele adiacente şantierelor mari.
d) măsuri pentru reducerea emisiilor din procesul de eroziune eoliană.
e) măsuri de conservare /ameliorare/extindere a spaţiilor verzi din capitală.
f) măsuri de conştientizare a populaţiei cu privire la nivelul real al calităţii aerului.
Responsabilitatea implementării acestor măsuri revine atât autorităţilor publice locale respectiv
Primăriei Municipiului Bucureşti, primăriilor de sector cât şi altor administraţii, autorităţi, organisme
cum sunt: R.A.T.B., RADET, Administraţia Străzilor, METROREX, Garda Naţională de Mediu, Direcţia
Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada Rutieră, Direcţia de Sănătate Publică a
Municipiului Bucureşti, etc.
● Monitorizarea calităţii aerului ambiant din municipiul Bucureşti.
Cu ajutorul autolaboratorului de monitorizare a calităţii aerului se efectuează măsurători
indicative ale majorităţii poluanţilor atmosferici luaţi în considerare în evaluarea calităţii aerului
înconjurător, 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.
S-au efectuat acţiuni de monitorizare a aerului în special în locaţii în care cetăţenii au sesizat
disconfort olfactiv asociat prezenţei hidrogenului sulfurat.
● Campanii de plantare. În perioada martie–aprilie 2017 s-a desfăşurat campania de plantare şi
igienizare “Un p(om) pentru viitorul Bucureştiului”.
În cadrul acestei campanii au fost plantaţi aproximativ 600 de arbori din speciile: Quercus sp.
(stejar), Tilia cordata (tei), Tilia tomentosa (tei), Prunus cerasifera (corcoduş roşu), Betula pendula
(mesteacăn), Fraxinus excelsior (frasin), în unităţi de învăţământ bucureştene cu deficit de material
dendrologic (aproximativ 480 ex. arbori), precum şi în două dintre parcurile capitalei (Parcul Circului
de Stat şi Parcul Floreasca – 121 ex. arbori).
● Evenimente din Calendarul Ecologic
- Ziua Biodiversităţii – a fost sărbătorită în data de 22 mai 2017 la Grădiniţa “Colţ de Rai”
sector 6 împreună cu 100 de copii însoţiţi de părinţi şi cadre didactice.
- Ziua Mondială a Mediului şi Ziua Internaţională a Copilului – au fost marcate în data de 1
iunie 2017 la Grădina Zoologică prin organizarea de evenimente ce au avut ca scop promovarea
schimbului reciproc de idei şi a dorinţei de a-i face pe copii să înţeleagă importanţa creşterii şi
dezvoltării lor sanătoase ca viitori adulţi, atât în sânul familiilor lor cât şi într-un mediu curat.
● Proiectul “Biciclişti în Bucureşti”
Având în vedere obligaţia autorităţilor publice centrale şi locale de a adopta măsurile necesare în
vederea îmbunătăţirii calităţii aerului pentru asigurarea sănătăţii populaţiei, municipalitatea a iniţiat şi
derulat proiectul “Biciclişti în Bucureşti”.
Prin acest proiect municipalitatea şi-a propus să încurajeze cetăţenii să adopte un stil de viaţă
sănătos, prin folosirea mijloacelor de transport alternative non-poluant care reprezintă o componentă
importantă a politicii publice de mediu, cu efecte benefice directe asupra descongestionării traficului şi
reducerii nivelului de poluare.
Proiectul “Biciclişti în Bucureşti” a fost aprobat prin HCGMB nr. 258/2017 care prevedea
acordarea unui număr de 5.000 de vouchere în valoare de 500 lei/voucher/persoană pentru
achiziţionarea de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice şi dispozitive de tip Segway/Ninebot.
Datorită numeroaselor solicitări primite de la cetăţeni în care îşi exprimau interesul pentru a
obţine un voucher în vederea achiziţionării unui mijloc de transport non poluant, a fost suplimentat
numărul de vouchere în cadrul proiectului ,,Biciclişti în Bucureşti’’ cu 25.000 de vouchere.
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2.4.

Siguranța cetățeanului și nivelul de infracționalitate la nivelul municipiului București

Principalele realizări ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (D.G.P.M.B.)
PREVENIREA CRIMINALITĂȚII
O preocupare majoră a Poliției Capitalei a fost și este reprezentată de prevenirea infracțiunilor
comise prin împrietenire, sens în care au fost desfășurate multiple activități alături de parteneri din cadrul
societății civile, care au contribuit la scăderea semnificativă a numărului de infracțiuni comise pe acest
segment.
Pentru prevenirea acestor infracțiuni, au fost realizate 6 materiale preventive video, care au avut
551.365 difuzări pe TV screen-uri, 1.020 difuzări în mijloacele de transport în comun, 16.320 difuzări în
metrou, 852 difuzări pe TV, și de asemenea au fost distribuite 20.000 de afișe cu mesaje preventive.
Prioritățile pe linia prevenirii infracționalității au avut un rol important în menţinerea climatului
de siguranţă publică dar mai ales în îmbunătățirea dialogului cu cetățenii, prin atragerea implicării active
a acestora. Sfaturile preventive au ajuns în viaţa bucureștenilor, atât prin televiziuni, cât şi prin afişajul
stradal sau prin cel din marile lanţuri de magazine, pentru informarea acestora fiind realizate 6 filmări ale
activităţilor, 8 spoturi video, 3 spoturi audio, 31 afișe dintre care 3 electronice, 20.800 afișe print, 15.000
pliante, 11.000 broșuri, revista ”Prevenirea criminalității nr.8/2017 în 1.000 exemplare și 246 articole
(majoritatea on-line), precum și 3 apariții radio și 17 apariții TV.
În 2017, DGPMB a desfăşurat un volum important de activităţi preventive (973 activităţi
desfăşurate în cadrul proiectului prioritar de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
cu 48.646 copii, 2.000 cadre didactice și 20.197 utilizatori ai site-ului gandirefresh.ro beneficiari), 83
activităţi de informare publică, cu 16.138 beneficiari direcţi în cadrul proiectului prioritar de prevenire a
infracţiunilor contra patrimoniului și prevenire violență în familie, în contextul în care bugetul instituţiei
nu a permis finanţarea proiectelor, concentrându-ne activitatea pe dezvoltarea de parteneriate cu
autorităţile centrale şi locale, cu inspectoratul şcolar, cu organizaţiile neguvernamentale şi cu instituţii
private (14 protocoale de colaborare încheiate cu societatea civilă, 91 parteneri: instituţii, ONG-uri,
parteneri din mediul privat).
COMBATEREA CRIMINALITĂŢII
Pentru combaterea criminalităţii au fost alocate cele mai multe resurse instituţionale, măsurile
dispuse în plan managerial şi angajarea eforturilor tuturor poliţiştilor în plan execuţional având ca efect
diminuarea volumului infracţionalităţii pe majoritatea segmentelor. Drept urmare, rezultatele înregistrate
în 2017 se situează la cota minimă a ultimilor 10 ani.
Nivelul infracţionalităţii sesizate a fost diminuat considerabil faţă de anul anterior, fiind comise
cu 5.329 infracţiuni mai puţin, ceea ce reprezintă o scădere a mediei faptelor/zi cu aproximativ 15
infracţiuni. Astfel, sunt oglindite eforturile instituţionale susţinute atât pe segmentul preventiv cât şi al
combaterii infracţionalităţii.
TOTAL INFRACŢIUNI SESIZATE
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Volumul considerabil al activităţilor de cercetare penală desfăşurate de poliţiştii bucureşteni s-a
materializat în soluționarea a aproximativ 67.201 de cauze din care 3.215 au fost soluționate cu trimitere
în judecată. În 2017, au fost cercetate 7.617 persoane, față de 2.401 persoane au fost dispuse măsuri
preventive iar 832 de persoane au fost arestate preventiv.
În prezent, un poliţist judiciar are în lucru, în medie, aproximativ 136 de dosare penale.
Principalii piloni angrenați în combaterea criminalității din Poliția Capitalei sunt reprezentați de
structurile de investigații criminale, investigarea criminalității economice, ordine publică și poliţie
rutieră.
INVESTIGAȚII CRIMINALE
Pilonul de investigații criminale este organizat pe trei nivele: central, sector și secție, procentul de
încadrare al acestor structuri fiind de 77,7%.
Cea mai mare pondere din infracțiunile sesizate este deținută de infracţiunile judiciare, cu 70%
din total. Acestea înregistrează o scădere cu peste 9% raportat la 2016 și se situează cu 14% sub media
ultimilor 8 ani.
INFRACȚIUNI DE NATURĂ JUDICIARĂ
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Infracţiunile contra persoanei au înregistrat o uşoară creştere de 4 procente, comparativ cu 2016,
aproximativ 63% fiind fapte cu pericol social redus (loviri și alte violențe și amenințări).
INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI
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Soluţionarea cu operativitate a cauzelor de criminalitate gravă comisă cu violenţă a constituit
una din preocupările Poliţiei Capitalei, an de an, fiind obținute rezultate remarcabile. Anul 2017 nu a
făcut excepție, fiind soluționate infracțiuni de mare violență – omoruri, tentative de omor, lovituri
cauzatoare de moarte. Printre cauzele soluționate, se numără dosare cu un mare impact mediatic, ce au
implicat resurse umane considerabile.
Infracţiunile sesizate contra patrimoniului se situează pe un trend descendent, cu 12% mai puţine
fapte raportat la anul 2016 și sub media ultimilor 8 ani cu 27%.
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INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
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Furtul are ponderea cea mai mare din totalul faptelor penale înregistrate pe acest segment, urmat
de distrugere şi înşelăciune. Tâlhăria reprezintă doar 1,6% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului.
Infracţiunile de furt înregistrează valori inferioare celor din anul 2016 și sub media ultimilor 8 ani
cu peste 28 de procente.
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8.556 de persoane au fost cercetate în dosarele soluționate iar împotriva a 1.316 au fost dispuse
măsuri preventive pentru săvârșirea infracțiunii de furt.
Furturile comise cu moduri de operare calificate au înregistrat ușoare creșteri: furturile din
locuințe comise prin ruperea butucului au crescut cu 8,3%, furturile din locuințe comise prin folosirea de
chei potrivite ori mincinoase au crescut cu 1% iar cele comise prin efracție au crescut cu 0,4%.
În 2017, Poliția Capitalei a demarat o serie de activități preventive pe linia furturilor comise prin
împrietenire, fapte care dețin cea mai mare pondere din furturile din locuințe, și care, urmare a eforturilor
susținute, au înregistrat o scădere cu aproximativ 30% .
În ceea ce priveşte tâlhăria, se constată un trend descendent, marcat de o scădere cu peste 22
procente faţă de anul anterior. Majoritare sunt tâlhăriile săvârşite prin smulgerea de obiecte, care la
rândul lor au scăzut cu aproximativ 25% faţă de 2016.
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527 de persoane au fost cercetate în dosarele soluționate iar împotriva a 300 au fost dispuse
măsuri preventive pentru fapte de tâlhărie, în anul 2017.
Printr-un efort susținut de prevenire și combatere a acestui gen de fapte s-a reușit diminuarea
numărului de tâlhării cu peste 69% față de anul 2010.
Criminalitatea stradală își continuă trendul descendent și în 2017, valorile înregistrate situându-se
sub media ultimilor 8 ani cu 35%.
CRIMINALITATE STRADALĂ
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Prezenţa polițiștilor în zonele criminogene a permis ca aproximativ 15% din totalul infracțiunilor
sesizate în segmentul stradal să fie constatate în flagrant.
Reperele statistice evidenţiază scăderi semnificative la majoritatea categoriilor de fapte din acest
segment.
Un volum important de activităţi a fost direcţionat pentru gestionarea situaţiilor de utilizare
ilegală a armelor şi a substanţelor periculoase, la nivelul Poliţiei Capitalei, fiind indisponibilizate 336 de
arme de foc şi peste 1600 de kilograme produse pirotehnice.
Pe linia activității de supraveghere judiciară, cei 128 de polițiști din cadrul compartimentelor
specializate, au înregistrat un volum de muncă semnificativ, concretizat, printre altele, în peste 4000 de
dosare de supraveghere gestionate, din care 621 dosare au vizat arestul la domiciliu iar 50 de dosare au
vizat controlul judiciar pe cauțiune, valoarea acestei din urmă măsuri fiind de 95.000 euro și peste 5 de
milioane lei. Cele mai multe dosare (83%) au privit măsura controlului judiciar.
Prin prisma activității pe linie de urmăriri, prin intermediul formaţiunii specializate şi beneficiind
de concursul celorlalţi poliţişti operativi, au fost soluţionate 1.211 de cauze din competență, din care 122
mandate europene de arestare.
Volumul considerabil al activităţilor desfăşurate de polițiștii din cadrul Direcției Generale de
Poliție a Municipiului București s-a materializat în soluționarea a 51.118 cauze privind infracțiuni din
sfera investigațiilor criminale, din care 2.198 cu trimitere în judecată.
În prezent, un poliţist care face parte din structurile de investigații criminale are în lucru, în
medie, 202 de dosare.
O altă prioritate a anului 2017 a constituit-o monitorizarea grupurilor infracţionale nestructurate,
în scopul documentării şi angajării răspunderii penale a membrilor acestora înainte de producerea unor
evenimente deosebite.
Au fost vizate atât grupurile din domeniul criminalităţii judiciare, cât şi cele din domeniul
infracţiunilor de natură economico-financiară.
Au fost destructurate 54 de grupuri infracționale, din care 38 de grupuri din sfera investigațiilor
criminale. 71 de membri ai grupurilor destructurate au fost reținuți sau arestați din care 44 de membri ai
grupurilor din sfera investigațiilor criminale.
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Urmare a eforturilor depuse pe această linie, în momentul de faţă, putem aprecia că nu mai există
grupuri infractionale de notorietate, active în municipiul Bucureşti, membrii acestora fiind fie arestaţi, fie
urmăriţi, fie fără potenţial de afirmare infracţională.
Principalele repere statistice evidenţiază diminuări la principalele genuri de fapte comise în
segmentul stradal (↓16%), la infracțiunile contra patrimoniului (↓12%), tâlhării (↓22%), furturi (↓14%),
de auto (↓6%) şi furturile din societăți comerciale (↓11%). Cresc însă furturile din locuințe comise prin
efracție, rupere butuc (↑8,3%) și chei potrivite precum şi tâlhăriile comise în mijloace de transport în
comun.
INVESTIGAREA CRIMINALITĂŢII ECONOMICE
Pilonul de investigare a criminalității economice este organizat pe două nivele: central și de
sector, procentul de încadrare al acestor structuri fiind de aproximativ 83,7%. Polițiștii acestui pilon
reprezintă 5% din personalul Poliției Capitalei.
Infracțiunile sesizate de natură economico-financiară, s-au situat pe un trend descendent. În anul
2017, au fost soluționate 9.606 infracțiuni iar față de 170 de persoane au fost dispuse măsuri preventive.
CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

11.153
8.414

2011

2012

8.088

2013

7.623

2014

8.656
7.054

2015

2016

5.802
2017

Abordarea fenomenului evaziunii fiscale s-a realizat din perspectiva constatării unor infracţiuni
grave ca mod de operare şi prejudiciu, ori cu un număr mare de suspecţi.
Prioritizarea activităţilor pe acest segment s-a axat pe dosarele penale întocmite, masurile
preventive dispuse, prejudiciul recuperat la finalizarea cercetărilor, valoarea măsurilor asiguratorii și
finalitatea judiciară.
De notat este faptul că prejudiciul recuperat în anul 2017 pe linia evaziunii fiscale ar acoperi de 3
ori fondurile alocate pentru funcționarea Poliției Capitalei.
Combaterea evaziunii fiscale pe domeniile prioritare asumate de instituția noastră a fost
direcționată de complexitatea dosarelor aflate în lucru în sensul că au fost investigate cu predilecție
cauzele care, prin natura faptelor și prin modurile concrete de comitere a acestora, au fost subscrise
concomitent mai multor domenii.
Poliția Capitalei şi-a aliniat eforturile activităților desfășurate la nivel național pe linia combaterii
fenomenului de contrabandă cu țigări, prin activități specifice de prevenire și constatare. Astfel, în anul
2017 au fost constatate 595 de infracţiuni de contrabanda, cercetate 542 de persoane, din care pentru 38
au fost dispuse măsuri preventive și au fost indisponibilizate țigarete și tutun vrac în valoare de
aproximativ 29 milioane lei.
Volumul considerabil al activităţilor desfăşurate de structurile de investigare a criminalității
economice s-a materializat în înregistrarea a peste 3.000 cauze. Un număr de 4.017 cauze au fost
soluționate din care 198 prin trimitere în judecată, rămânând în lucru aproximativ 13.000 de cauze, ceea
ce înseamnă că, un poliţist care face parte din structurile de investigare a criminalității economice are în
lucru, în medie, 48 de dosare.
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ORDINE PUBLICĂ
Pilonul de ordine public înregistrează cel mai mare deficit de cadre, procentul de încadrare fiind
de 75%, în condiţiile în care este cea mai vizibilă structură din poliție, prima care intră în contact cu
cetățeanul şi este chemată să aplice legea.
Organizaţi pe două nivele: central și de secție, în municipiul București sunt 78 de polițiști de
ordine publică la 100.000 de locuitori.
În cursul anului 2017, polițiștii acestei structuri au fost angrenați în toate misiunile de menținere a
ordinii și liniștii publice, au intervenit la 76% din totalul apelurilor primite prin Sistemul Naţional Unic
pentru Apeluri de Urgenţă 112, au constatat aproximativ 78% din totalul infracţiunilor descoperite în
flagrant la nivelul Poliției Capitalei și au aplicat peste 69.000 de sancțiuni contravenționale.
Poliția Capitalei gestionează 15% din totalul apelurilor, primite la nivel național, prin Sistemul
Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 , ceea ce înseamnă 564 de apeluri pe zi şi 1 apel primit la
2,5 minute.
Poliţia de proximitate se bazează pe convingerea că provocările actuale cer poliţiei un serviciu
complet şi complex, deopotrivă proactiv şi reactiv. Astfel au fost desfășurate 14.941 de activități în
comunitate iar, prin soluționarea cu promptitudine și profesionalism a peste 15.600 de sesizări, s-a reușit
îmbunătățirea percepției publice.
Preocuparea Poliției Capitalei pentru violența în familie este considerată
adiacentă
angajamentului asumat în sensul asigurării siguranței cetățeanului. În 2017, problematica
infracționalității comise în mediul familial a fost tratată cu mai multă fermitate, instrumentarea
sesizărilor pe această linie concretizându-se în întocmirea unui număr de 3.794 dosare penale, reținerea a
14 persoane, punerea în aplicare a 614 de ordine de protecție și instrumentarea a 147 de dosare privind
nerespectarea condițiilor stabilite de instanțele de judecată.
Criminalitatea în zona unităţilor de învăţământ a stat în prim-planul activităţilor derulate de
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. Delincvenţa juvenilă şi victimizarea elevilor a
făcut obiectul intervenţiei poliţiştilor, atât din perspectiva prevenirii, cât şi a combaterii infracţionalităţii.
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S-au luat măsuri suplimentare de asigurare a dispozitivului curent de ordine şi siguranţă publică,
astfel încât poliţiştii au fost prezenţi în zona şcolilor la orele de venire sau plecare a elevilor la şi de la
şcoală.
Agenţii de proximitate, ofiţerii structurii de prevenire a criminalităţii, precum şi poliţişti din
cadrul Brigăzii Rutiere au desfăşurat zilnic activităţi de prevenire şi de educaţie juridică a copiilor.
Principala problemă însă, continuă să fie infracţiunile săvârşite în interiorul unităţilor şcolare, cu
o pondere de aproximativ 92% din total, ceea ce arată că, asigurarea pazei şi controlului accesului în
unităţile de învăţământ trebuie să constituie o prioritate pentru factorii decizionali în domeniu.
În municipiul Bucureşti își desfășoară activitatea peste 125.000 de unități economice şi
aproximativ 1000 de societăți de securitate privată. În scopul optimizării activităţii de pază a
obiectivelor, bunurilor şi de protecţie a persoanelor, au fost efectuate peste 3.700 de controale, în urma
cărora au fost constatate 26 de infracţiuni şi au fost aplicate 1.479 de sancțiuni contravenţionale.
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POLIȚIE RUTIERĂ
Brigada Rutieră este structura de avangardă în cadrul tuturor manifestaţiilor cultural–sportive,
sociale și politice desfășurate în București (vizite oficiale, adunări publice, meciuri de fotbal, etc.), fiind
în prim-planul tuturor evenimentelor majore din capitală.
Aceasta are un procent de încadrare de 83%.
În urma activităţilor preventive derulate de personalul Brigăzii Rutiere, printr-un efort
considerabil, s-a reuşit diminuarea cu peste 4 procente a accidentelor rutiere grave, și cu 8% a numărului
persoanelor rănite grav însă a crescut numărul persoanelor decedate.
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Rezultatele obținute depășesc, pentru prima dată în ultimii 8 ani, valorile estimate prin Programul
European de Acţiune pe linia Siguranţei Rutiere în vederea atingerii obiectivului european de reducere
progresivă a mortalității rutiere.
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Principalele cauze generatoare de accidentele grave rămân: traversarea neregulamentară a
pietonilor, neacordarea de prioritate pentru pietoni, neacordarea de prioritate pentru vehicule şi viteza
neadaptată.
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Principalul atribut al Brigăzii Rutiere este de a preveni şi combate accidentele rutiere însă
activitatea de organizare a traficului rutier ar trebui să fie un efort comun al tuturor instituţiilor cu
atribuţii în domeniu.
În anul 2017, Poliţia Capitalei a alocat importante resurse umane şi logistice pentru a suplini
factorii negativi externi instituției noastre, precum deficienţele înregistrate la instalațiile de semaforizare,
incapacitatea rețelei de drumuri de-a face față valorilor de trafic din București ori lucrările de intervenție
executate pe partea carosabilă cu impact direct asupra fluenței și riscului rutier.
Latura preventivă în materie de siguranţă rutieră a însumat un număr semnificativ de programe
destinate educaţiei rutiere în mediul şcolar, conştientizării de către participanţii la trafic a necesităţii
respectării normelor rutiere, precum şi riscului la care aceştia se expun în cazul încălcării lor.
ACTIVITATEA STRUCTURILOR DE SUPORT
Rezultatele prezentate anterior nu puteau fi obţinute fără aportul structurilor de suport operativ,
decizional şi administrativ.
De remarcat este activitatea criminaliştilor, unul dintre cele mai importante servicii de suport,
care în 2017, a fost alături de structurile operative prin cercetările la fața locului efectuate și urmele
ridicate, prin expertizele și constatările tehnico-ştiinţifice întocmite dar și prin numărul impresionant de
persoane și obiecte identificate cu ajutorul sistemelor gestionate.
Eficientizarea activității de reţinere şi arestare preventivă a fost o preocupare constantă la nivelul
Poliției Capitalei. Cele 11 centre de reţinere şi arestare preventivă cu o capacitate de aproximativ 400
locuri, deservesc atât structurile D.G.P.M.B. cât și pe cele ale I.G.P.R., IPJ Ilfov, D.N.A., D.I.I.C.O.T.,
D.G.A. și ale Parchetelor militare (aproximativ 33% din persoanele încarcerate fiind introduse în arest de
către acestea din urmă).
În anul 2017 au fost încarcerate 3.956 de persoane, ceea ce reprezintă 21% din totalul persoanelor
încarcerate la nivel național.
Serviciul pentru Acţiuni Speciale constituie principalul suport al structurilor operative în
derularea unor acţiuni cu grad ridicat de risc. Cele 1.988 de misiuni la care aceştia au fost solicitaţi să
participe, confirmă eficienţa şi profesionalismul polițiștilor, fie că ne referim la percheziţii, executarea
unor mandate ori misiuni de escortă, fie că discutăm de protejarea martorilor ameninţați sau activitatea
de pază pentru magistraţi. Totodată, în 2017, polițiștii din cadrul Biroului Negociatori au intervenit în 33
de situații limită.
Activitatea de consiliere şi reprezentare juridică a fost asigurată de structura de profil care a
apărat interesele instituţiei într-un număr important de dosare.
Rezultatele s-au materializat în obţinerea de soluţii favorabile în instanţă în peste 5.000 de dosare
în care s-au pronunţat soluţii definitive şi irevocabile
În planul cooperării internaţionale, polițiștii bucureșteni au participat la 15 misiuni operative în
alte state și au primit 12 delegații străine în vizite de studiu și schimb de experiență.
Participările la conferinţele europene şi vizitele de studiu au vizat dezvoltarea parteneriatului cu
celelalte instituţii de aplicare a legii în vederea creşterii eficienţei în combaterea criminalităţii.
Conform site-ului numbeo.com, citat de publicații precum Forbes, Time, BBC sau Financial
Times, prin comparație cu celelalte capitale europene, în București se evidențiază una din cele mai mici
rate ale criminalității, similare unor capitale europene, cunoscute pentru gradul de siguranță precum
Copenhaga şi Helsinki.
Obiectivul comunicării externe l-a constituit prezentarea onestă şi echidistantă a activităţii
instituţiei, Poliţia Capitalei fiind un important vector de imagine al Poliţiei Române.
Activitatea Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti s-a reflectat, pe acest plan, în
peste 6.900 de prezenţe mediatice scrise, online, radio şi TV, iar materialele publicate de către instituţiile
media cu acoperire naţională au avut în mare proporție caracter pozitiv şi neutru.
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Principalele realizări ale Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București (D.G.J.M.B.)
În anul 2017 Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti a planificat, organizat şi
executat un număr de 16.747 misiuni cu un efectiv de 135.610 jandarmi, comparativ cu anul 2016, când
a planificat, organizat şi executat un număr de 17.491 misiuni cu un efectiv de 148.418 jandarmi, astfel:
a) 3267 misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv de 46.349 jandarmi, din care:
- 897 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestările de protest;
- 1194 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestările cultural - artistice, religioase şi
promoţionale;
- 768 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestările sportive;
- 44 misiuni cu ocazia vizitelor oficiale.
b) 25 acţiuni de intervenţie cu un efectiv de 267 jandarmi;
c) 5230 misiuni de menţinere a ordinii publice cu un efectiv de 70.455 jandarmi;
d) 1149 misiuni în cooperare cu alte instituţii, la care au participat un număr de 6.872 jandarmi
(Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Serviciul pentru Combaterea Şederii şi Muncii
Ilegale a Străinilor Municipiul Bucureşti, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii”
Bucureşti - Ilfov, Serviciul de Protecţie şi Pază, Parchete (mandate de aducere) şi Executori
Judecătoreşti, Organele Administraţiei Publice Locale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
Regia Autonomă de Transport Bucureşti precum şi cu Comisariatul General al Gărzii de Mediu).
Comparativ cu anul 2016 în care au fost organizate şi executate un număr de 17.491 de misiuni
cu 146.457 jandarmi, în anul 2017 au fost organizate şi executate un număr de 16.747 misiuni cu
135.610 jandarmi, ceea ce reprezintă o scădere de 4 % din numărul de misiuni, respectiv cu 7% din
numărul de jandarmi folosiţi, scădere care se datorează faptului că în 2016, un număr de 1217 misiuni au
fost prilejuite de cele două tururi de scrutin, care au avut o pondere mai ridicată în ceea ce priveşte
numărul misiunilor şi a efectivelor de jandarmi folosite.
Deşi în actualul climat socioeconomic, au fost preliminate riscuri şi vulnerabilităţi aparte, iar în
mediul politic au fost dispute care au dus la implicarea deosebită a societăţii civile, nu s-au înregistrat
evenimente care să aducă atingere gravă ordinii şi siguranţei publice şi să afecteze funcţionarea în
condiţii normale a instituţiilor fundamentale ale statului.
În scopul punerii în aplicare în mod eficient a concepţiei de abordare a asigurării măsurilor de
ordine la manifestările publice, efectivele de jandarmi au dus la îndeplinire misiunile încredinţate dând
dovadă de legalitate, fermitate, mobilitate şi dinamism, respectând întocmai ordinele transmise de
comandanţi şi au adaptat modul de acţiune în funcţie de numărul de participanţi şi specificul fiecărei
manifestări.
Asigurarea şi restabilirea ordinii publice:
În anul 2017 manifestările de protest au reprezentat aproximativ 27,5% din totalul misiunilor de
asigurare a ordinii publice executate, atenţia fiind concentrată atât pe activităţile premergătoare
desfăşurării manifestărilor, cât și pe activitățile desfășurate pe timpul misiunii propriu-zise. Un aspect
pozitiv l-a constituit faptul că organizatorii adunărilor publice au relaţionat cu efectivele cu atribuţii de
dialog pe timpul desfăşurării activităţilor, precum şi abordarea directă a acestora de către unii participanţi
în momentul în care au apărut stări tensionate, reducând astfel riscul degenerării situaţiilor.
Unul dintre principalele obiective pe care Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului
Bucureşti l-a urmărit în perioada analizată, a fost acela de a veghea ca orice manifestare publică, fie de
protest, cultural - artistică, sportivă sau de altă natură să se desfăşoare cu respectarea strictă a
prevederilor legale.
S-a urmărit permanent respectarea dreptului constituţional al cetăţeanului de a manifesta public,
în limitele şi drepturile prevăzute de lege, un aport deosebit avându-l „instituţia dialogului”, care şi în
acest an a constituit pe timpul adunărilor publice avangarda forţelor de ordine.
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În perioada analizată în municipiul Bucureşti s-au desfăşurat 897 manifestări de protest.
Se poate aprecia că, deşi au fost preliminate condiţii de risc ridicat pentru aceste manifestări de
protest, avându-se în vedere contextul economic, politic şi social în care au avut loc, manifestările
publice de protest s-au desfăşurat în general cu respectarea prevederilor legale şi înţelegerilor convenite
prin protocoalele încheiate de către organizator cu reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti şi cei
ai structurilor abilitate în asigurarea ordinii publice.
Trebuie precizat că pe timpul asigurării măsurilor de ordine publică cu ocazia adunărilor spontane
de protest desfăşurate în perioada analizată, prin modalitatea de abordare adaptată continuu la natura,
forma şi modul de manifestare a protestatarilor, efectivele de jandarmi din cadrul D.G.J.M.B. au acţionat
respectând prevederile legale în vigoare, fără a crea artificial situaţii tensionate.
Asigurarea ordinii publice la manifestările cultural - artistice, religioase sau cu caracter
promoţional
În perioada analizată s-au executat un număr de 1.194 misiuni, cu un efectiv de 8717 jandarmi.
Referitor la manifestările cultural - artistice desfăşurate în spaţiul public la care a participat un public
numeros exemplificăm:
 concertul artistului internaţional Andrea Boccelli în data de 22.06.2017, în Piaţa Constituţiei
(7.000 persoane);
 evenimentul aeronautic B.I.A.S. organizat în date de 22.07.2017, pe aeroportul Henry Coandă
Bucureşti (20.000 persoane);
 activităţile culturale prilejuite de evenimentul „Zilele Bucureştiului”
în perioada
15 - 17.09.2017 (80.000 persoane pe întreaga perioadă);
 activităţile cu ocazia Zilei Naţionale a României în data de 01.12.2017 (50.000 persoane);
 evenimentul cultural - artistic cu ocazia Anului Nou în perioada 31.12.2017 - 01.01.2018, în Piaţa
George Enescu precum şi în Parcul Titan (46.000 persoane).
Manifestările cu caracter religios prilejuite de sărbătorirea Botezului Domnului, Praznicul Învierii
Domnului, ale Sfântul Dimitrie cel Nou, precum şi a hramurilor bisericilor ortodoxe (60.000 persoane).
Referitor la manifestările comemorative desfăşurate în spaţiul public la care a participat un public
numeros exemplificăm:
 funeraliile Regelui Mihai I în perioada 13 - 16.12.2017 (55.000 persoane pe întreaga perioadă).
Înaintea desfăşurării fiecărui eveniment au fost executate recunoaşteri şi şedinţe de cooperare,
măsurile stabilite de comun acord cu organizatorii de manifestări publice fiind materializate în planurile
de acţiune, acestea stând la baza pregătirii efectivelor de jandarmi în vederea planificării, organizării şi
executării misiunilor repartizate.
Asigurarea ordinii publice şi protecţiei participanţilor la manifestări sportive:
În anul 2017 au fost planificate, organizate şi executate 768 misiuni cu un efectiv de 12.208
jandarmi cu ocazia desfăşurării manifestărilor sportive în competiţiile interne şi internaţionale.
În vederea asigurării unui climat de ordine şi siguranţă publică cu ocazia desfăşurării jocurilor şi
competiţiilor sportive în condiţii de siguranţă, D.G.J.M.B. a desfăşurat în anul 2017 activităţi specifice pentru:
- creşterea eficienţei activităţii desfăşurate de personalul societăţilor specializate de protecţie şi
pază în asigurarea măsurilor de ordine publică 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 obligaţiilor ce le revin
conform legii pe linia asigurării securităţii publicului, jucătorilor şi a celorlalţi participanţi la
evenimentele sportive;
- luarea măsurilor legale împotriva organizatorilor de competiţii şi jocuri sportive şi a
reprezentanţilor societăţilor de securitate, pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniu.
Dintre competiţiile sportive cu grad mediu şi ridicat de risc, desfăşurate în anul 2017 care au
atras participarea unui public numeros menţionăm meciurile de fotbal ale echipei reprezentative a
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României, meciurile internaţionale de fotbal din cadrul preliminariilor Champions League şi din cadrul
campionatului intern, amintim următoarele, astfel:
- în data de 23.08.2017, meciul de fotbal dintre echipele F.C. F.C.S.B. şi S.C.P. Sporting Lisabona,
pe Arena Naţională (49.000 persoane);
- în data de 01.09.2017, meciul de fotbal dintre echipele reprezentative ale României şi Armeniei,
pe Arena Naţională (30.000 persoane);
- în data de 24.09.2017, meciul de fotbal dintre echipele F.C. F.C.S.B. şi F.C. Dinamo 1948
Bucureşti, pe Arena Naţională (40.000 persoane);
- în data de 14.10.2017, meciul de fotbal dintre echipele A.S. Academia Rapid şi C.S.A. Steaua
Bucureşti, pe stadionul Valentin Stănescu (9.000 persoane).
Totodată, în zilele de 13 şi 14.05.2017, Asociaţia Bucharest Running Club în parteneriat cu
Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti - PROEDUS a organizat Crosul şi Semimaratonul
Internaţional Bucureşti, unde au participat aproximativ 20.000 de persoane.
Paza şi protecţia obiectivelor din responsabilitate:
La data de 31.12.2017, D.G.J.M.B. asigură paza la un număr de 238 de obiective cu pază
permanentă (227 obiective fără plată şi 11 contra cost), pentru executarea misiunii fiind angrenat un
efectiv mediu de 790 jandarmi/zilnic.
În perioada analizată au fost planificate, organizate, monitorizate şi executate un număr de 3.606
misiuni temporare la obiectivele din competenţă, la care au fost folosiţi aproximativ 7.202 jandarmi.
Având în vedere specificul şi amploarea acestora dintre acestea se evidenţiază:
- adunările publice de protest din proximitatea obiectivelor Palatul Parlamentului şi Guvernului
României (50.000 persoane);
- activitatea de la sediul obiectivului Muzeul Naţional de Artă al României privind comemorarea
Majestăţii Sale Regele Mihai I al României (30.000 persoane);
- recepţiile oficiale organizate cu ocazia Zilelor Naţionale la obiectivele diplomatice (5000 de
persoane);
- activităţile cultural-religioase de la Palatul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române prilejuite de
manifestări religioase sau sărbătorirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor (30005000 de persoane);
- activităţile cultural-sportive cu ocazia aniversării a 65 de ani de la urcarea pe tron a Majestăţii
Regina Elisabeta a II-a „Jubileul de Safir” şi a turneului de tenis „BRD Bucharest Open 2017” de la
Centrul de Perfecționare Profesională și Activități Sociale a Băncii Naţionale a României
(2000 - 3000 de persoane);
- activităţile cu risc ridicat de la instanţele şi parchetele judecătoreşti la care au fost prezenţi
demnitari români sau membri ai clanurilor interlope (1000 persoane).
Pe linia asigurării pazei transporturilor speciale, s-au alocat efectivele necesare pentru asigurarea
securităţii produselor cu caracter special, bunuri şi valori transportate, constând în 5.863 jandarmi pentru paza
transporturilor de bunuri şi valori (cu 1.005 jandarmi mai puţin decât în anul 2016) şi 759 jandarmi pentru
paza transporturilor de produse cu caracter special (cu 4 jandarmi mai mult decât în anul 2016);
De asemenea, s-a asigurat monitorizarea a 909 transporturi de produse cu caracter special, bunuri
și valori organizate de alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne care au tranzitat zona de
competență şi s-au elaborat, pentru asigurarea siguranţei acestora, 350 de ordine de intervenție ce au fost
puse în aplicare de către structurile cu responsabilităţi în domeniu;
- s-au elaborat 1.319 de informări către structurile Ministerului Afacerilor Interne care au fost
tranzitate de către transporturile de produse cu caracter special, bunuri și valori a căror pază a fost
asigurată cu efective ale Direcţiei Generale, în scopul asigurării condițiilor de securitate ale
transporturilor și echipajelor care au asigurat paza acestora
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Imaginea publică:
În anul 2017 evenimentele sociale şi sportive de mare amploare, care au implicat organizarea şi
executarea unor misiuni deosebite ale Direcţiei Generale au atras interesul mass-media centrale şi locale
şi au solicitat gestionarea, din punct de vedere comunicaţional, a tuturor situaţiilor.
Obiectivul principal al activităţilor de comunicare publică a fost prezentarea corectă şi
echidistantă a tuturor activităţilor.
Principalele obiective şi direcţii de acţiune avute în vedere în anul 2017 au fost:
- asigurarea transparenţei instituţionale.
- dezvoltarea sistemelor de comunicare proactivă cu cetăţeanul şi societatea civilă, în scopul
promovării imaginii instituţiei şi informării corecte a opiniei publice;
- gestionarea imaginii publice a unităţii şi asigurarea unei bune relaţionări cu comunitatea
locală, societatea civilă şi alte structuri ale statului;
- creşterea gradului de pozitivitate a apariţiilor instituţiei în mass-media şi implicit a încrederii
cetăţenilor în Jandarmeria Română;
Principalele activităţi desfăşurate în scopul atingerii obiectivelor stabilite, pe care s-au concentrat
eforturile structurii de specialitate în perioada de referinţă, au fost:
- asigurarea accesului liber al cetăţenilor la informaţiile de interes public precum şi răspunsul
prompt la solicitările acestora făcute în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces al cetăţenilor la
informaţii de interes public;
- actualizarea rapidă şi permanentă a paginii de Web şi de Facebook a Direcției Generale;
- acordarea de interviuri şi declaraţii de presă, operativ şi oportun, în vederea prevenirii
dezvoltării crizelor mediatice şi pentru întărirea informaţiei cu caracter pozitiv;
- comunicarea către mass-media a tuturor activităţilor D.G.J.M.B. cu impact mediatic, în
vederea consolidării încrederii cetăţenilor în ceea ce priveşte Jandarmeria Capitalei;
- organizarea de proiecte de comunicare şi relaţii publice pentru mai o mai bună informare a
opiniei publice;
- gestionarea imaginii publice a Jandarmeriei Capitalei prin materiale de presă care să prezinte
activitatea unităţii;
- îmbunătăţirea comunicării interne prin informarea constantă a cadrelor, cu privire la
evenimentele cu potenţial mediatic şi cu privire la prezenţele în mass-media a Jandarmeriei Capitalei;
- asigurarea primirii cetăţenilor în audienţă la conducerea Direcției Generale;
- informarea corectă a populaţiei şi a celorlalte componente ale societăţii civile asupra atribuţiilor
legale, rezultatelor obţinute, a preocupărilor curente şi de perspectivă ale Jandarmeriei Capitalei;
- participarea şi mediatizarea programelor educativ-formative, în colaborare cu instituţiile de
învăţământ gimnaziale şi universitare.
În anul 2017 Jandarmeria Capitalei a cunoscut peste 2500 de prezenţe mediatice în mass-media
centrală şi locală, din care, aproximativ 500 de apariţii în presa audio-video şi 2000 de prezenţe on-line,
existând, în continuare, un interes crescut al media faţă de activitatea instituţiei, dar şi o deschidere a
instituţiei faţă de cetăţenii bucureşteni şi totodată faţă de unele canale media de nişă cum ar fi internetul,
care a câştigat teren în faţa presei scrise, datorită actualizării în timp scurt a informaţiilor.
Concluzii
În ceea ce priveşte obiectivele incluse în Planul orientativ de acţiuni pentru realizarea la nivelul
municipiului Bucureşti a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, cele 2 obiective asumate la
nivelul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti în anul 2017, Creşterea continuă a
gradului de siguranţă al cetăţeanului şi Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă şi a
protecţiei civile, au fost realizate în procent de 100%.
Activitatea desfășurată în anul 2017 evidenţiază faptul că Direcţia Generală de Jandarmi a
Municipiului Bucureşti şi-a îndeplinit obiectivele stabilite şi a reuşit să contribuie la efortul comun al
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instituţiilor din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională pentru asigurarea unui nivel de
securitate optim în spaţiul public.
Rezultatele sondajelor de opinie aplicate în scopul identificării necesităţii de siguranţă publică şi
percepţiei cetăţenilor asupra nivelului acestuia, coroborate cu responsabilităţile derivate din documentele
programatice, impun continuarea activităţilor circumscrise priorităţilor instituţionale stabilite încă de la
începutul anului trecut, în scopul îndeplinirii obiectivului fundamental: Asigurarea climatului de
normalitate civică pentru securitatea cetăţenilor şi pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţii
instituţiilor fundamentale ale statului în Capitala României.
2.5.

Protecția copilului și a persoanelor cu dizabilități

Principalele realizări ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti
(DGASMB)
○ Obiectiv : Absorbţie de fonduri europene
● Centrul Zebra Zou - serviciu inclusiv de îngrijire şi educaţie timpurie în cartierul Floreasca.
◊ Indicatori: 27 copii din care 10 de etnie romă
○ Obiectiv : Programe cu finanţare internă
● Creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime de calitate
în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate
◊ Indicatori: 300 copii in creşe;
● Creşterea accesului persoanelor defavorizate (vârstnici, persoane cu dizabilităţi, bolnavi cronici etc.) la
serviciile de ingrijiri medicale şi de recuperare la domiciliu.
◊ Indicatori: 100 beneficiari deserviţi prin teleasistenţii;140 beneficiari lunar - ingrijiri la domiciliu;
Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti – PROEDUS
● „O șansă la un viitor mai bun pentru copiii în situații de risc din Municipiul București”
Finalizarea implementării proiectului, PEC014, program RO10 – “Copii şi tineri aflaţi în situaţii
de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea
incluziunii sociale” (CORAI), finantat prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, Mecanismul
Financiar SEE 2009-2014 – evenimente de comunicare si dezvoltare a retelei specialistilor care
furnizeaza servicii si activitati pentru copii la nivelul Municipiului Bucuresti.
Principalele realizări ale Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București
Tabere pentru copii și tineri, proveniți din medii defavorizate social și a taberelor pentru
persoane cu dizabilități
DSTMB a reușit trimiterea în tabere a unui număr de 81 de copii și tineri dintre care:
 63 participanți în tabere pentru persoane cu dizabilități
 18 participanți în tabere sociale pentru persoane defavorizate
 0 participanți în tabere pentru copii părinților deținători de certificate de revoluționari.
Având în vedere normele metodologice emise de către MTS privind organizarea taberelor pentru
copii și tineri, proveniți din medii defavorizate social și a taberelor pentru persoane cu dizabilități,
menționăm următoarele:
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a. Tabere cu caracter social pentru persoane defavorizate
Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat un număr total de 18 locuri, din care au fost ocupate
un număr de 18 locuri, iar din bugetul total de 9.000 lei (cazare+masă + transport) alocat, au fost
cheltuiți 7.110 lei, diferența de 1.890 lei fiind restituită ordonatorului principal de credite (MTS).
b. Tabere pentru persoane cu dizabilități
Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat un număr de 63 locuri, din care au fost ocupate 41 de
locuri, restul de 22 de locuri care deși au îndeplinit criteriile de participare în tabăra pentru persoane cu
dizabilități nu s-au prezentat la locație, iar din bugetul total de 25.200 lei, au fost cheltuiți 16.195 lei,
diferența de 9.005 lei fiind restituită ordonatorului principal de credite (MTS).
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2.6.

Relații externe, cooperare regională și transfrontalieră, programe și acțiuni cu finanțare
externă

Conform prevederilor art. 6, alin. (1), punctul 3, lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,
structurile de specialitate ale instituţiei prefectului întocmesc anual planul de acţiuni pentru realizarea în
judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, a politicilor naţionale, a politicilor de integrare europeană şi
intensificare a relaţiilor externe, cu consultarea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate. Planul a fost aprobat prin
Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 03/03.05.2017 și publicat pe site-ul Instituţiei Prefectului
Municipiului Bucureşti.
Potrivit prevederilor art. 6, alin. (1), punctul 3, lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,
structurile de specialitate ale instituţiei prefectului elaborează, în colaborare cu reprezentanţi ai
consiliului judeţean, respectiv ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ai serviciilor publice
deconcentrate, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ai societăţii civile, Planul de
măsuri al municipiului Bucureşti, în conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea
europeană. Planul a fost aprobat prin Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 04/03.05.2017 și publicat pe
site-ul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti
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Primăria Municipiului București
Direcția Integrare Străini și Diversitate
În conformitate cu HCGMB nr.305/2013, actualizată, DISD a coordonat activitățile Primăriei
Municipiului București privind integrarea locală a cetățenilor români cu trecut migrant, precum și a
cetățenilor străini prezenți pe teritoriul său. În acest context, PMB, prin DISD a asigurat consilierea și
informarea corespunzătoare a cetățenilor români cu trecut migrant, precum și a cetățenilor străini aflați
pe teritoriul municipiului București, în conformitate cu obiectivele generale și specifice din Strategia
Națională privind Imigrația pentru perioada 2015 – 2018, aprobată prin HG nr.780/2015.
Având în vedere evoluția fenomenului migrației în plan internațional și național, atât migranţii,
cât și societatea românească au fost puși în fața unor noi provocări care au impus măsuri de
familiarizarea a migranţilor cu prevederile legislației românești și cultura românească, iar cetățenilor
români cu civilizația orientală și arabă.
În acest sens asistența de specialitate a DISD în cursul anului 2017 a avut ca obiect principal
identificarea grupului țintă a problemelor și nevoilor acestuia, și nu în ultimul rând, identificarea
factorilor decizionali din cadrul PMB ce pot contribui la rezolvarea problemelor acestora.
Se poate afirma că DISD a devenit, astfel, o interfață între PMB și petenții-migranți.
Integrarea locală a migranților a presupus rezolvarea problemelor legate de: reîntregirea familiei,
prelungirea dreptului de ședere, condiții de călătorie în țări europene, obținerea dreptului de ședere etc.
Totodată, un alt aspect a fost legat de obținerea cetățeniei române atât de către cetățenii străini membri
de familie a unui cetățean român sau UE, cât și de către cetățeni străini sau apatrizi.
În cursul anului au fost realizate un număr de 70 de consilieri, însumând un număr de 20 de
persoane.
Cooperarea intra- și inter- instituțională a avut ca principal obiectiv poziționarea PMB ca un actor
important al integrării migranților în București, plecând de la premisa că este primul centru universitar,
cultural, economic, social, etc. al țării, locul în care toate minoritățile naționale își au reprezentanții.
S-a intensificat cooperarea cu organizațiile internaționale cu atribuții în domeniu: Consiliul
Europei – Rețeaua Orașe Interculturale (ICC), Organizația Internațională pentru Migrație și Înaltul
Reprezentant al ONU pentru Refugiați etc., PMB participând la evenimentele organizate de acestea.
În cooperare cu Organizația Internațională pentru Migrație a fost implementat proiectul
ADMin4All (Sprijinirea Incluziunii Active a Migranţilor Dezavantajaţi în Europa – formarea
personalului administraţiilor publice locale care interacţionează cu migranţii), în cadrul căruia, în
perioadele 20–22 februarie 2017 și 27–februarie–1 martie 2017 s-a organizat prima sesiune de
perfecționare a unui număr de 50 de persoane din cadrul PMB, funcționari publici și angajați contractual
care în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu interacționează cu migranții.
În data de 16 noiembrie 2017 a fost organizată a doua sesiune de formare în cadrul proiectului
ADMin4All a autorităților publice locale. La sesiune au participat 25 de angajați ai PMB, selectați din
primele două serii precum și reprezentații Primăriei Cluj Napoca. Au fost prezentate exemplele de bune
practici din străinătate, urmare a vizetelor de studiu efectuate în cadrul proiectului, cu participarea celor
12 municipalități din: Austria, Italia, Polonia și Romania, implicate în implementarea proiectului.
S-a intensificat cooperarea cu Secretariatul General al Guvernului, fiind asigurată participarea
PMB la grupurile de lucru constituite în cadrul Comitetului Interministerial Coaliția Națională pentru
Integrarea Refugiaților: Armonizarea legislativă; Integrare locală și Siguranță națională.
S-a intensificat cooperarea cu Inspectoratul General pentru Imigrări (Ministerul Afacerilor
Interne).
Au fost identificate și s-a asigurat participarea reprezentanților PMB la schimburi de bune
practici în domeniu integrării migranților, experiență ce va fi utilizată în procesul de elaborare a
Strategiei de integrare locală a migranților și a Programului de integrare locală a acestora.
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S-a intensificat și valorificat cooperarea cu organizațiile neguvernamentale cu atribuții în
domeniu: Consiliul Național Român pentru Refugiați, Asociația Conect Migrant, ARCA, Asociația
Română pentru Promovarea Sănătății, Fundația Schottner etc.
În perioada de referință s-a participat activ la implementarea proiectelorcu finanțare europeană,
internațională și au fost identificate proiecte de accesare fonduri în domeniul integrării migranţilor de
către PMB.
Obiectivul de bază al DISD a fost și în cursul anului 2017 îmbunătățirea calității serviciilor
publice oferite de Primăria Municipiului București în relația sa cu cetățenii străini, precum și cu cetățenii
români cu trecut migrant și nu în ultimul rând, consolidarea capacității administrative de gestionare a
proceselor complexe de furnizare a serviciilor specifice către cetățeni, în special în ceea ce privește
asigurarea calității și promptitudinii în soluționarea cererilor lor.
Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei
○ Mobilitate Durabilă, Reducerea Congestiei, Strategii şi Politici Locale, Cooperare Regională,
Eficienţă Avansată în Transporturi
● Proiect CREATE (Congestion Reduction in Europe: Advancing Transport Efficiency- Diminuarea
Congestiei în Europa: Eficienţă Avansată în Transporturi)
Grant acordat în cadrul Programului Horizon2020, fonduri 100% nerambursabile.
În 2017 au avut loc activităţi în continuare în derularea proiectului.
Direcţia Management Proiecte şi Finanţări Externe
○ Promovarea Capitalei ca destinaţie turistică
● Proiectul Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca şi Tei (şi zona adiacenta lor)
Proiect aflat la un stadiu de 85 % la sfârşitul anului 2017.
● Monitorizarea implementării proiectului "Modernizare infrastructura rutieră Piaţa Sudului"
Stadiu realizare: 99,4%,
● Consolidare, restaurare şi conservare Arcul de Triumf
Stadiu realizare: 98%,
Accesare de fonduri nerambursabile
Au fost identificate 3 obiective de investiţii ce pot fi finanţate prin Programul Operaţional
Regional (POR) Axa Prioritara 5 Prioritatea de investiţii 5. f. Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
● Proiect "Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural pentru
parcul Cişmigiu";
● Proiect „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural pentru
parcul Carol";
Pentru aceste proiecte a fost iniţiată actualizarea documentaţiilor tehnico-economice.
● Casa Memorială Gh. Tattarescu
Prin intermediul Muzeului Municipiului Bucureşti, a fost transmisă Documentaţia tehnică
(DALI) pentru obiectivul Casa Memoriala Gh. Tattarescu. După verificarea acestei documentaţii în ceea
ce priveşte respectarea prevederilor Anexei V din HG 907/2016 şi a Ghidul Solicitantului pentru
Prioritatea de Investiţii nr. 5.1., în data de 22.11.2017 a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr.
1573790, urmând ca până la data relansării apelului de proiecte să fie obţinute toate avizele aferente
acestuia.
Au fost obţinute majoritatea documentelor obligatorii necesare în vederea depunerii cererii de
finanţare. Se estimează depunerea cererii de finanţare şi încărcarea în sistemul electronic MySMIS a
acesteia, la începutul anului 2018, în perioada imediată deschiderii apelului pentru Axa Prioritară mai sus
menţionată.
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● Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Bucureşti-Ilfov
Direcţia Management Proiecte şi Finanţări Externe împreună cu R.A.T.B., A.D.T.P.B.I. şi
A.D.R.-B.I. au lucrat la pregătirea proiectelor cu finanţare europeană având în vedere direcţiile de
acţiune pentru realizarea unui sistem de transport integrat, durabil şi eficient, prin care se îndeplinesc
necesităţile de mobilitate a oamenilor şi companiilor din Municipiul Bucureşti şi din zonele învecinate
sunt stabilite prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Bucureşti-Ilfov, prin Programul Operaţional
Regional, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon",
Obiectivul specific 3.2- "Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazată pe planurile de
mobilitate urbană durabilă".
● Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
Tot prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Axa prioritară 10. îmbunătăţirea
infrastructurii educaţionale, au fost identificate mai multe unităţi de învăţământ pentru care Municipiul
Bucureşti poate fi solicitant eligibil.
Documentaţiile tehnico-economice au fost analizate urmând a fi îmbunătăţite în anul 2018,
conform legislaţiei în vigoare.
● Proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Bucureşti"
Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti face parte din „Strategia de
alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul Bucureşti" elaborată
de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice în care au fost analizate
comparativ trei scenarii de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Bucureşti şi se
încadrează în scenariul 1, respectiv modernizarea reţelelor de transport a apei fierbinţi.
Obiectivul de investiţie este unul prioritar regăsindu-se pe lista obiectivelor de investiţii prioritare
la nivel naţional, din cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare (POIM).
Proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Bucureşti" va fi depus în vederea
finanţării prin Axa prioritară 7 * Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de
termoficare din oraşele selectate, Obiectivul specific 7.2 Creşterea eficienţei energetice a sistemului
centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti.
Pe parcursul anului 2017 s-a realizat documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului,
Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul
Bucureşti - document aprobat prin Hotărâre de Consiliu General în data de 30 iunie 2017, iar în curs de
elaborare sunt contractul de delegare al serviciului de transport şi distribuţie, obţinerea aprobării
JASPERS asupra documentelor suport, avizarea 5F de către CTE RADET şi PMB şi elaborarea cererii
de finanţare.
● Proiect ce are ca obiectiv promovarea unui cadru educaţional comun pentru sistemul public de
învăţământ, care să poată susţine şi promova noile obiectivele de dezvoltare durabilă - Agenda 2030
(Walk the Global Walk).
Prin linia de finanţare "DEAR LA-Ref EuropeAid/151103/ACT/MULTI-4 a Comisiei Europene
■ Raising public awareness of devetopment issues and promoting devetopment education in the
European Union", Municipiul Bucureşti va participa în calitate de partener alături de organizaţia
Asociaţia de Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21.
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