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Nr. 335494/06.07.2019 

 

Raport de progres intermediar de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Durabila a Sectorului 3 in 

perioada 2014-2020 

Prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 136/30.06.2015 a fost aprobata Strategia de 

Dezvoltare Durabila a Sectorului 3 ce stabilește obiectivele strategice, directiile si prioritatile de dezvoltare 

ale Sectorului 3 prin implicarea factorilor de decizie, a comunitatii, a mediului de afaceri si a altor actori 

interesati, dar si stabilirea unui consens pentru dezoltarea coordonata a teritorului.  

1. Directia Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila 

Pentru Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare durabilă sunt relevanți indicatorii stabiliți prin  

obiectivul strategic 1. Dezvoltarea urbana durabila a cartierelor Sectorului 3, OP.1.2. Eficientizarea 

energetica a cladirilor publice si a cladirilor rezidentiale, Proiectul 1.1.1.1. - Continuarea programului de 

izolare termic a blocurilor de locuinte prin anveloparea exterioara folosind aplicarea generalizata a unor 

sisteme de termo si hidroizolatii pentru reabilitarea termica. 

În perioada 2014-2017, prin Programul Operational Regional 2007-2013, Primaria Sectorului 3 a 

continuat programul de eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale, program inceput in anul 2012 

finantat din buget local. Astfel, Direcția Strategii și Programe Durabilă a depus și implementat un număr 

de 15 proiecte finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Axa prioritara 1 

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”  Domeniul major de intervenţie 1.2 – 

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte”. Numarul de locuinte ce au beneficiat 

de cresterea eficientei energetice este de 264 blocuri.  

PROIECT 

NR/Data 

Contract de 

finantare 

Acitivitati in 

cadrul proiectului 

Perioada 

implementare 

Valoarea 

totala buget 

Nr. de 

blocuri  

Sursa de 

finantare 

Rezultate 

estimate pentru 

perioada de 

raportare 

Rezultate 

estimate in 

perioada de 

raportare Observatii 

P.1.1.1.1 - 

Continuarea 

programului 

de izolare 

termic a 

blocurilor 

de locuinte 

prin 

anveloparea 

EE2   

Imbunatatirea 

conditiilor de 

confort interior; 

 

Reducerea 

consumurilor 

energetice; 

 

Reducerea costurilor 

2014-2015 15,400,738.58 10 

Programul 

Operational 

Regional 2007-

2013 - FEDR + 

Buget local 

Numarul de 

apartamente 

reabilitate pentru 

cresterea eficientei 

energetice; 

 

Aria utila a 

blocurilor de 

locuinte reabilitate 

Numarul de 

apartamente 

reabilitate 

pentru 

cresterea 

eficientei 

energetice; 

 

Aria utila a 

Toate 

proiectele au 

fost 

implementate 

conform 

contractelor 

de finantare si 

actelor 

aditionale in EE3   2014-2015 40,402,482.84 10 

Programul 

Operational 

Regional 2007-
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exterioara 

folosind 

aplicarea 

generalizata 

a unor 

sisteme de 

termo si 

hidroizolatii 

pentru 

reabiliatarea 

termica  

de intretinere pentru 

incalzire si apa 

calda menajera; 

 

Reducerea emisiilor 

poluante generate de 

producerea, 

transportul si 

consumul de 

energie. 

2013 - FEDR + 

Buget local 

termic; 

 

Consumul anual 

specific de energie 

pentru incalzire 

corespunzator 

blocurilor izolate 

termic; 

 

Economie relativa 

de energie(%). 

blocurilor de 

locuinte 

reabilitate 

termic; 

 

Consumul 

anual specific 

de energie 

pentru incalzire 

corespunzator 

blocurilor 

izolate termic; 

 

Economie 

relativa de 

energie(%). 

perioada POR 

2007-2013 

EE4   2014-2015 22,275,656.76 11 

Programul 

Operational 

Regional 2007-

2013 - FEDR + 

Buget local 

EE5 

4885/ 

25.11.2014 2014-2015 6,019,246.15 3 

Programul 

Operational 

Regional 2007-

2013 - FEDR + 

Buget local 

FE 1  

nr. 4980/ 

22.12.2014  2014-2016 40,287,932.16 21 

Programul 

Operational 

Regional 2007-

2013 - FEDR + 

Buget local 

FE 2 

nr. 5090/ 

31.03.2015 2015-2016 34,463,312.45 20 

Programul 

Operational 

Regional 2007-

2013 - FEDR + 

Buget local 

FE 3 

nr. 5017/ 

30.01.2015  2015-2017 37,512,328.94 22 

Programul 

Operational 

Regional 2007-

2013 - FEDR + 

Buget local 

FE 4 

nr. 4989/ 

23.12.2014  2014-2016 39,782,727.19 22 

Programul 

Operational 

Regional 2007-

2013 - FEDR + 

Buget local 

FE 5 

nr. 5079 

/31.03.2015 2015-2017 34,102,952.28 19 

Programul 

Operational 

Regional 2007-

2013 - FEDR + 

Buget local 

FE 6 

nr. 5086/ 

31.03.2015 2015-2017 40,088,170.82 23 

Programul 

Operational 

Regional 2007-

2013 - FEDR + 

Buget local 

FE 7 

nr. 5085/ 

31.03.2015 2015-2017 45,311,914.99 25 

Programul 

Operational 

Regional 2007-

2013 - FEDR + 

Buget local 

FE 8 

nr. 5091/ 

31.03.2015 2015-2017 34,960,674.31 17 

Programul 

Operational 

Regional 2007-

2013 - FEDR + 

Buget local 

FE 9 

nr. 5110/ 

22.04.2015 2015-2017 40,280,311.42 20 

Programul 

Operational 

Regional 2007-

2013 - FEDR + 

Buget local 

FE 10 5135/09.06.2015 2015-2017 30,750,750.78 19 

Programul 

Operational 

Regional 2007-

2013 - FEDR + 

Buget local 

FE 11 

nr. 5095/ 

31.03.2015 2015-2017 34,900,401.80 22 

Programul 

Operational 

Regional 2007-

2013 - FEDR + 

Buget local 
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Având în vedere exercițiul bugetar 2014-2020, Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare 

Durabilă a accesat fonduri europene prin Programul Operational Regional, Axa Prioritara 3 - 

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 – 

Sprijinirea eficientei energetice a gestionarii intelegente a energiei si a utilizarii energiei din surse 

regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, 

Operatiunea A Cladiri Rezidentiale, Obiectiv Specific – Cresterea eficientei energetice, cladirile 

publice si sistemele de iluminat publice indeosebi a celor ce inregistrare consumuri energetice 

mari. 

Direcția a depus, pana  la acest moment un numar de 100 de proiecte in valoare de 

1.596.278.976,10 lei, insumand un numar de 850 blocuri, respectiv 59.530 apartamente. 

 

 

 

 

La nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov alocarea financiara POR 2014-2020 pentru Axa 

Prioritara 3 este de 99.359.563 euro, adica 454.510.384,99 lei, acesta reprezentand doar 

contributia Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) – 48% si a Bugetului de Stat – 12%, 

adica 60 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor.  
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Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta 40/2015 prin care autoritatile de 

management sunt autorizate sa incheie contracte de finantare a caror valoare poate determina 

depasirea sumelor alocate la nivelul programului din Fondul european de dezvoltare regionala 

pana la 200% din alocarea financiara stabilita prin POR 2014-2020, respectiv 198.719.126 euro, 

aproximativ 899.557.680,08 lei la nivelul regiunii Bucuresti -  Ilfov, Primaria Sectorului 3 a 

semnat pana in prezent contracte – FEDR + Buget de Stat in valoare de 633.072.246,49 lei, 

reprezentand un procent de 70,40 % din valoarea totala alocata, demonstrand faptul ca Sectorul 3 

a reusit sa atraga cele mai multe fonduri europene in Bucuresti prin Axa Prioritara 3.1 A – Cladiri 

rezidentiale. 

 In perioada 2017-2018 au fost semnate 71 de contract de finantare cu o valoare totala de 

1.096.650.623,53 lei. Numarul de cladiri reabilitate termic pana la data de 31.12.2018 este de 279, 

respectiv 38 de contract de finantare incheiate.  

Restul de 33 de contracte de finantare se afla in perioada de implementare, acestea fiind estimate 

a se incheia in anul 2019. Numar de cladiri ce vor fi reabilitate termic in anul 2019 este de 345.  

 

 

PROIECT 

NR/Data 

Contract de 

finantare 

Acitivitati in 

cadrul proiectului 

Durata 

Nr. 

total 

blocuri 

Valoarea 

totala buget 

Sursa de 

finantare 

Rezultate 

estimate 

pentru 

perioada de 

raportare 

Rezultate 

estimate in 

perioada de 

raportare 

Observatii 

Perioada 

implementare 

Prelungire 

1 

Prelungire 

2 
      

FE 16 30/31.05.2017 

 

 Îmbunătățirea 

izolației termice și 

hidroizolare 

anvelopei clădirii 

(pereți exteriori, 

ferestre, tâmplărie, 

planșeu superior, 

planșeu peste 

subsol), 

șarpantelor, 

inclusiv măsuri de 

consolidare; 

 

 

 

 

 

 

Reabilitarea și 

modernizarea 

instalaţiei de 

distribuţie a 

agentului termic – 

încălzire şi apă 

caldă de consum, 

parte comună a 

clădirii tip bloc de 

locuinţe, inclusiv 

montarea de 

robinete cu cap 

01.01.2014 - 

28.02.2018 
30.04.2018   5 6,435,121.95 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Scăderea 

anuală 

estimată a 

gazelor cu 

efect de seră  

 

 

 

 

Numărul 

gospodăriilor 

cu o 

clasificare 

mai bună a 

consumului 

de energie  

 

 

 

 

Scăderea 

consumului 

anual de 

energie 

primară  

 

 

 

 

Scăderea 

consumului 

Scăderea 

anuală 

estimată a 

gazelor cu 

efect de seră  

 

 

 

 

Numărul 

gospodăriilor 

cu o 

clasificare 

mai bună a 

consumului 

de energie  

 

 

 

 

Scăderea 

consumului 

anual de 

energie 

primară  

 

 

 

 

Scăderea 

consumului 

Toate 

proiectele 

au fost 

implementa

te conform 

contractelor 

de finantare 

in perioada 

POR 2014-

2020 

FE 17 104/22.06.2017 
22.06.2017 - 

21.03.2018 
21.04.2018   7 10,348,028.16 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 18 98/22.06.2017 
22.06.2017 - 

21.03.2018 
21.04.2018   5 7,345,863.03 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 19 433/08.09.2017 
08.09.2017 - 

07.06.2018 
    9 19,673,316.14 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 20 75/22.06.2017 
22.06.2017 - 

21.03.2018 
21.04.2018   6 7,187,984.53 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 
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FE 21 10/12.05.2017 

termostatic etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizarea 

sistemului de 

încălzire: 

repararea/înlocuirea 

centralei termice de 

bloc/scară; 

achiziționarea și 

instalarea unor 

sisteme alternative 

de producere a 

energiei din surse 

regenerabile – 

panouri solare 

termice, panouri 

solare electrice, 

pompe de căldura 

si/sau centrale 

termice pe biomasa 

etc.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înlocuirea 

corpurilor de 

iluminat 

fluorescent și 

incandescent din 

spațiile comune cu 

corpuri de iluminat 

cu eficiență 

energetică ridicată 

și durată mare de 

viață; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Implementarea 

sistemelor de 

management al 

funcționării 

consumurilor 

energetice: 

achiziționarea și 

instalarea 

sistemelor 

inteligente pentru 

promovarea și 

gestionarea 

energiei electrice; 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2014 - 

28.02.2018 
30.04.2018   10 18,486,509.82 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

anual 

specific de 

energie 

pentru 

încălzire  

 

 

 

 

Scăderea 

consumului 

anual 

specific de 

energie  

anual 

specific de 

energie 

pentru 

încălzire  

 

 

 

 

Scăderea 

consumului 

anual 

specific de 

energie  

FE 22 16/18.05.2017 
01.01.2014 - 

30.01.2018 
30.03.2018   5 9,261,289.26 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 23 176/19.07.2017 
19.07.2017 - 

18.04.2018 
    7 10,465,166.86 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 24 34/31.05.2017 
01.01.2014 - 

28.02.2018 
30.04.2018   8 16,094,891.14 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 25 284/31.07.2017 
31.07.2017 - 

30.04.2018 
    8 10,143,369.11 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 26 71/22.06.2017 
22.06.2017 - 

21.03.2018 
21.04.2018   4 5,708,583.70 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 27 15/17.05.2017 
01.01.2014 - 

28.02.2018 
30.04.2018   7 9,960,475.86 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 28 283/31.07.2017 
31.07.2017 - 

30.04.2018 
    5 7,969,697.63 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 29 53/22.06.2017 
22.06.2017 - 

21.03.2018 
21.04.2018   7 13,269,091.67 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 30 54/22.06.2017 
22.06.2017 - 

21.03.2018 
21.04.2018   6 6,612,800.17 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 31 58/22.06.2017 
22.06.2017 - 

21.03.2018 
21.04.2018   8 9,085,925.14 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 32 333/08.08.2017 
08.08.2017 - 

07.05.2018 
    6 11,037,378.88 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 33 35/31.05.2017 
01.01.2014 - 

28.02.2018 
30.04.2018   6 15,897,506.07 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 
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FE 34 33/31.05.2017 

 

 

 

 

Orice alte activități 

care conduc la 

îndeplinirea 

realizării 

obiectivelor 

proiectului 

(înlocuirea lifturilor 

și a circuitelor 

electrice în părțile 

comune - scări, 

subsol, lucrări de 

demontare a 

instalațiilor și 

echipamentelor 

montate, lucrari de 

reparații la fațade 

etc.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmirea de 

strategii pentru 

eficiență energetică 

(ex. strategii de 

reducere a CO2) ce 

vizează realizarea 

de proiecte ce pot fi 

implementate prin 

POR 2014 – 2020.  

01.01.2014 - 

28.02.2018 
30.04.2018   7 16,611,261.25 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 35 241/24.07.2017 
24.07.2017 - 

23.04.2018 
    8 17,219,944.11 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 36 7/23.05.2017 
01.01.2014 - 

30.01.2018 
30.03.2018   9 9,876,591.81 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 37 60/22.06.2017 
22.06.2017 - 

21.03.2018 
21.04.2018   8 13,912,468.92 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 38 74/22.06.2017 
22.06.2017 - 

21.03.2018 
21.04.2018   9 10,844,950.59 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 39 102/22.06.2017 
22.06.2017 - 

21.03.2018 
21.04.2018   7 8,588,101.66 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 40 140/28.06.2017 
28.06.2017 - 

27.03.2018 
27.05.2018   10 15,542,976.88 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 41 585/16.10.2017 
16.10.2017 - 

15.07.2018 
    10 13,944,311.29 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 42 679/14.11.2017 
14.11.2017 - 

13.08.2018 
    10 19,972,905.42 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 43 454/14.09.2017 
14.09.2017 - 

13.06.2018 
    6 7,784,705.90 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 44 771/28.11.2017 
28.11.2017 - 

27.08.2018 
    9 17,242,212.60 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 45 578/10.10.2017 
10.10.2017 - 

09.07.2018 
09.09.2018   2 3,503,194.02 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 46 331/03.08.2017 
03.08.2017 - 

02.05.2018 
02.06.2018   7 18,538,128.16 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 
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FE 47 32/31.05.2017 
01.01.2014 - 

28.02.2018 
30.04.2018   9 15,551,193.68 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 48 340/09.08.2017 
09.08.2017 - 

08.05.2018 
08.07.2018   7 12,007,819.99 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 49 579/10.10.2017 
10.10.2017 - 

09.07.2018 
09.09.2018 9.11.2018 10 17,067,655.13 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 50 583/12.10.2017 
12.10.2017 - 

11.07.2018 
11.09.2018 11.11.2018 7 10,532,986.12 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 51 508/26.09.2017 
26.09.2017 - 

25.06.2018 
25.09.2018   7 20,514,159.03 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

FE 52 509/26.09.2017 
26.09.2017 - 

25.06.2018 
25.09.2019   9 18,343,021.83 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 54 644/01.11.2017 
01.11.2017 - 

30.09.2018 
    9 19,132,548.73 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiectul a 

fost 

implementa

t conform 

contractului 

de finantare 

in perioada 

POR 2014-

2020 

FE 53 1754/28.03.2018 
28.03.2018-

30.11.2018 
30.07.2019   10 17,531,356.10 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 55 1889/20.04.2018 
31.01.2014-

30.11.2018 
30.07.2019   7 21,181,738.35 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 56 1899/20.04.2018 
01.01.2014-

30.11.2018 
30.07.2019   10 19,465,005.61 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 57 1720/28.03.2018 
28.03.2018-

30.11.2018 
30.07.2019   10 15,923,722.28 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 58 1890/20.04.2018 
01.01.2014-

30.11.2018 
30.07.2019   10 18,750,725.48 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în 

Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.  
 

FE 59 1901/20.04.2018 
31.01.2014-

30.11.2018 
30.07.2019   9 13,403,125.13 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 60 1894/20.04.2018 
01.01.2014-

30.11.2018 
30.07.2019   10 18,051,232.67 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 61 1903/20.04.2018 
01.01.2014-

30.11.2018 
30.07.2019   7 14,936,751.87 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 62 1919/20.04.2018 
01.01.2014-

30.11.2018 
30.07.2019   10 14,635,100.23 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 63 1968/20.04.2018 
01.01.2014-

30.11.2018 
30.07.2019   9 13,199,827.90 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 64 1891/20.04.2018 
01.01.2014-

30.11.2018 
30.07.2019   9 16,866,537.58 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 65 1923/20.04.2018 
01.01.2014-

30.11.2018 
30.07.2019   10 16,214,742.11 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 66 1972/24.04.2018 
01.01.2014-

30.11.2018 
30.07.2019   10 21,927,758.18 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 67 1892/20.04.2018 
01.01.2014-

30.11.2018 
30.07.2019   9 15,551,923.08 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 68 1917/20.04.2018 
01.01.2014-

30.12.2018 
30.08.2019   9 13,454,090.22 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 69 1906/20.04.2018 
01.01.2014-

30.12.2018 
30.08.2019   10 17,357,030.87 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 70 1918/20.04.2018 
01.01.2014-

30.12.2018 
30.08.2019   10 24,481,843.40 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 71 1916/20.04.2018 
01.01.2014-

30.12.2018 
30.08.2019   10 19,553,788.56 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în 

Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.  
 

FE 72 1887/20.04.2018 
01.01.2014-

30.12.2018 
30.08.2019   10 22,022,574.03 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 73 1920/20.04.2018 
01.01.2014-

30.12.2018 
30.08.2019   10 16,111,946.19 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 74 1888/20.04.2018 
01.01.2014-

30.11.2018 
30.07.2019   5 18,656,715.60 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 75 1780/28.03.2018 
28.03.2018-

30.11.2018 
30.07.2019   6 17,975,360.84 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 76 1922/20.04.2018 
01.01.2014-

31.01.2019 
30.09.2019   10 23,110,513.62 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 77 2226/30.05.2018 
01.01.2014-

28.02.2019 
31.10.2019   10 16,590,641.91 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 78 2092/11.05.2018 
01.01.2014-

31.01.2019 
30.09.2019   10 19,568,421.63 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 79 2230/30.05.2018 
01.01.2014-

28.02.2019 
31.10.2019   10 22,746,105.73 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 80 2697/12.07.2018 
01.01.2014-

31.01.2019 
30.09.2019   10 19,279,908.15 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 81 3268/01.10.2018 
01.01.2014-

28.02.2019 
31.10.2019   9 14,995,288.08 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 82 3266/01.10.2018 
01.01.2014-

28.02.2019 
31.10.2019   8 11,639,382.76 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 83 3270/01.10.2018 
01.01.2014-

28.02.2019 
31.10.2019   10 16,595,741.87 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 84 3267/01.10.2018 
01.01.2014-

28.02.2019 
31.10.2019   10 18,024,741.50 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în 

Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.  
 

FE 87 3157/20.09.2018 
01.01.2014- 

31.05.2019 
    9 21,258,866.94 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 88 3269/01.10.2018 
01.01.2014-

31.05.2019 
    3 19,146,576.50 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 89 3952/27.02.2019 
01.01.2014-

31.05.2019 
    7 20,223,338.69 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 90 3708/22.01.2019 
01.01.2014-

31.05.2019 
    9 22,618,944.34 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 91 3258/01.10.2018 
01.01.2014-

31.05.2019 
    10 24,727,402.32 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 92 3988/04.03.2019 
01.01.2014-

31.05.2019 
    10 20,008,513.58 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

FE 96 3794/07.02.2019 
01.01.2014-

31.05.2019 
    10 21,300,589.24 

Programul 

Operational 

Regional 

2014-2020 

- FEDR + 

Buget local 

Proiect in 

curs de 

implementa

re  

 

Obiectivul strategic 1. Dezvoltarea urbana durabila a cartierelor Sectorului 3 

OP.1.2. Eficientizarea energetica a cladirilor publice si a cladirilor rezidentiale 

Proiectul 1.1.2.1. – Eficientizarea energetica a cladirilor din proprietatea Sectorului 3 

 

In anul 2018, Direcția  a depus prin intermediul Programului Operational Regional 2014-2020, axa 

prioritara 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, proiecte privind eficientizarea energetica a 

cladirilor din proprietatea Sectorului 3. Cele 18 proiecte depuse vizeaza 18 unitati de invatamant, respectiv 

4 licee, 4 scoli si 10 gradinite. Valoarea totala a proiectelor este de 143.148.617,68 lei. Perioada estimata 

de implementare a proiectelor este 2018-2020, intrucat pana la data de 31.03.2019 proiectele se afla in etape 

de clarificari ( evaluare a conformitatii si eligibilitatii cererii de finantare, respectiv evaluarea tehnica si 

financiara). 

 

PROIECT 

NR/Data 

Contract de 

finantare 

Acitivitati in 

cadrul 

proiectului 

Valoare totala  
Perioada de 

implementare  
Sursa de finantare 

Rezultate estimate 

pentru perioada de 

raportare 

Rezultate estimate in 

perioada de raportare 
Observatii 



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în 

Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.  
 

Colegiul 

Tehnic A. 

Saligny corp 

B 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

Construcția/ 

reabilitarea/ 

modernizarea/ 

extinderea/ 

echiparea 

infrastructurii 

educaţionale 

pentru 

învăţământul 

profesional şi 

tehnic și 

învățarea pe tot 

parcursul vieții 

(licee 

tehnologice şi 

şcoli 

profesionale). 

4,234,342.58 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Imbunatatirea 

infrastructurii unităților 

de învățământ pentru o 

pregătire profesională de 

calitate şi relevantă 

pentru nevoile pieţei 

muncii. 

 

 

Creșterea gradului de 

participare la 

învăţământul profesional 

şi tehnic prin 

imbunatatirea conditiilor 

de studiu al elevilor, in 

vederea dobandirii unei 

calificari. 

Imbunatatirea 

infrastructurii unităților 

de învățământ pentru o 

pregătire profesională de 

calitate şi relevantă 

pentru nevoile pieţei 

muncii. 

 

 

Creșterea gradului de 

participare la 

învăţământul profesional 

şi tehnic prin 

imbunatatirea conditiilor 

de studiu al elevilor, in 

vederea dobandirii unei 

calificari. 

Nu este cazul 

Colegiul 

Tehnic 

Kretulescu 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

10,768,685.35 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Colegiul 

Tehnic 

Mihai Bravu 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

4,062,850.57 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Colegiul 

Tehnic 

Theodor 

Pallady 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

5,630,050.09 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Scoala nr. 21 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

Construcția/ 

reabilitarea/ 

modernizarea/ 

extinderea/ 

echiparea 

infrastructurii 

educaţionale 

pentru 

învățământul 

general 

obligatoriu 

(şcoli I-VIII, 

inclusiv nivelul 

clasei 

pregătitoare) 

8,724,414.50 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Imbunatatirea numarului 

de participanti in cadrul 

unitatilor de invatamant 

in vederea eficientizarii 

tranzitiei catre niveluri de 

educatie superioare.  

 

 

 

Modernizarea/reabilitarea 

cladirilor  pentru 

cresterea calitatii 

infrastructurii 

educationale si 

atractivitatii unitatilor de 

invatamant. 

Imbunatatirea numarului 

de participanti in cadrul 

unitatilor de invatamant 

in vederea eficientizarii 

tranzitiei catre niveluri de 

educatie superioare.  

 

 

 

Modernizarea/reabilitarea 

cladirilor  pentru 

cresterea calitatii 

infrastructurii 

educationale si 

atractivitatii unitatilor de 

invatamant. 

Nu este cazul 

Scoala nr. 89 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

9,486,317.52 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Scoala nr. 95 

- reabilitare 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 
10,076,544.63 

2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Scoala nr. 95 

- 

modernizare 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Scoala nr. 

196 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

5,928,953.07 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în 

Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.  
 

Lucrari de 

extindere 

Gradinita nr. 

88 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

Construcția/ 

reabilitarea/ 

modernizarea/ 

extinderea/ 

echiparea 

infrastructurii 

educaţionale 

pentru educația 

timpurie 

antepreșcolară 

(creșe) și 

preșcolară 

(grădinițe) 

6,670,626.73 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Imbunatatirea numarului 

de participanti in cadrul 

unitatilor de invatamant 

in vederea eficientizarii 

tranzitiei catre niveluri de 

educatie superioare. 

 

 

 

Modernizarea/extinderea 

cladirilor  pentru 

cresterea calitatii 

infrastructurii 

educationale si 

atractivitatii unitatilor de 

invatamant 

Imbunatatirea numarului 

de participanti in cadrul 

unitatilor de invatamant 

in vederea eficientizarii 

tranzitiei catre niveluri de 

educatie superioare. 

 

 

 

Modernizarea/extinderea 

cladirilor  pentru 

cresterea calitatii 

infrastructurii 

educationale si 

atractivitatii unitatilor de 

invatamant 

Nu este cazul 

Lucrari 

capitale de 

cresterea 

eficientei 

energetice, 

modernizare 

si extindere - 

Gradinita nr. 

24 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

10,543,961.56 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Lucrari de 

extindere 

Gradinita nr. 

68 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

6,571,787.55 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Lucrari de 

extindere 

Gradinita nr. 

69 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

11,535,311.81 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Lucrari de 

extindere 

Gradinita nr. 

70 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

6,998,763.12 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Lucrari 

capitale de 

modernizare 

si extindere 

la bazinul de 

inot - 

Gradinita nr. 

154 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

2,143,939.23 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Lucrari 

capitale de 

modernizare 

si extindere 

la bazinul de 

inot - 

Gradinita nr. 

191 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

4,269,089.05 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Lucrari de 

extindere 

Gradinita nr. 

196 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

14,162,342.19 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Demolare si 

edificare 

imobil 

destinat 

invatamantul

ui 

anteprescola

r si prescolar 

zona Dristor 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

7,178,295.94 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

Lucrari de 

extindere 

Gradinita 

Pestisorul de 

aur (nr. 241) 

Proiect depun in 

cadrul platformei 

electronice 

MySmis, aflat in 

etape de clarificari 

14,162,342.19 2018-2020 

Programul 

Operational 

Regional 2014-

2020 - FEDR + 

Buget local 

 

 

Lista proiectelor in curs de implementare din cadrul Serviciului Politici, Programe si Gestionarea Relatiilor 

cu Comunitatea conform Strategiei de Dezvoltare Durabila a Sectorului 3.  



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în 

Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.  
 

SERVICIUL Obiectiv general Obiective specifice Activități propuse Indicatori Termen de 

realizare 

Responsabili 

Serviciul 

Politici, 

Programe și 

Gestionarea 

Relațiilor cu 

Comunitatea 

Creșterea încrederii cetățenilor în 

actul administrației publice locale a 

Sectorului 3. 

Identificarea nevoilor 

esențiale la nivelul 

Sectorului 3. 

 Propune proiecte care 

vizează populația școlară 

din Sectorul 3. 

Propune  proiecte care să 

vizeze informarea și 

educarea elevilor/ părinților 

din școlile de pe raza 

Sectorul 3. 

Organizarea de acțiuni de 

informare în vederea 

promovării proiectelor. 

Cel puțin două 

proiecte care să 

vizeze informarea 

și educarea elevilor/ 

părinților din 

școlile de pe raza 

Sectorul 3, 

identificate. 

Până la 

31.12.2019 

Personalul 

Serviciului Politici, 

Programe și Gestionarea 

Relațiilor cu 

Comunitatea 

 Îmbunătățirea calității vieții 

locuitorilor Sectorului 3 prin 

dezvoltarea unei game cât mai 

largi și diversificate de acțiuni care 

să pună în valoare potențialul din 

domeniul culturii, dezvoltarea 

infrastructurii, crearea unor noi 

spații de recreere. 

Propune încheierea de 

acorduri de parteneriat în 

vederea îmbunătățirii vieții 

locuitorilor Sectorului 3. 

Dezvoltarea de parteneriate 

și promovarea lor la nivel 

local. 

Cel puțin două 

acorduri de 

parteneriat 

încheiate. 

Până la 

31.12.2019 

Personalul 

Serviciului Politici, 

Programe și Gestionarea 

Relațiilor cu 

Comunitatea 

 Întărirea capacității administrative 

și îmbunătățirea performanței 

aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 3 prin: 

creșterea eficacității deciziilor 

manageriale, asigurarea 

perfecționării și formării 

profesionale a resurselor umane 

din cadrul Primăriei Sectorului 3, 

atragerea de fonduri europene 

nerambursabile, implementarea de 

noi tehnici de lucru, digitalizarea și 

informatizarea serviciilor publice  

și a operațiunilor administrative. 

Optimizarea accesării 

fondurilor europene prin 

identificarea tuturor liniilor 

de finanțare pentru care 

Sectorul 3 este eligibil. 

Identificarea liniilor de 

finanțare și depunerea 

documentației necesare în 

vederea accesării fondurilor 

nerambursabile.  

Întocmirea 

documentației și 

depunerea a cel 

puțin un proiect cu 

finanțare 

nerambursabilă. 

Până la 

31.12.2019 

Personalul 

Serviciului Politici, 

Programe și Gestionarea 

Relațiilor cu 

Comunitatea 

 Utilizarea în mod eficient și în 

beneficiul cetățenilor a resurselor, 

asigurarea legalității privind 

cheltuirea fondurilor publice și a 

celor europene nerambursabile. 

Coordonarea tuturor 

activităților legate de 

supervizarea și 

implementarea proiectelor 

cu finanțate 

nerambursabilă/buget local. 

Întocmirea documentaței în 

conformitate cu prevederile 

legale. 

Transparența decizională.  

Publicarea pe site-

ul Primăriei 

Sectorului 3 a 

contractelor și a 

actelor adiționale. 

Până la 

31.12.2019 

Personalul 

Serviciului Politici, 

Programe și Gestionarea 

Relațiilor cu 

Comunitatea 

 Implementarea eficientă și eficace 

a Sistemului de Control Intern 

Managerial în cadrul Primăriei 

Sectorului 3. 

 

Monitorizarea permanentă a 

activităților. 

   Întocmirea documentelor 

necesare implementării 

efciente a Sistemului de 

Control Intern Managerial 

Întocmirea la timp a 

documentelor. 

Până la 

31.12.2019 

Personalul 

Serviciului Politici, 

Programe și Gestionarea 

Relațiilor cu 

Comunitatea 

 

 

2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale 
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Pentru Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale, au fost identificaţi indicatori relevanţi la Obiectivul 

strategic 4 – Creşterea capacităţii administraţiei publice locale din Planul de monitorizare – Sistem de 

monitorizare si indicatori utilizati, conform raportului de monitorizare prezentat in anexa. 

Referitor la problema plăţilor cu cardul la ghiseu, plăţi care au fost identificate ca fiind greoaie sau 

imposibile, la momentul întocmirii Stategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014 – 

2020, precizăm că, acest tip de plată a fost implementat începând cu data de 18.03.2010, iar din anul 2012 

a fost implementată plata prin sistemul naţional electronic de plăţi – www. ghişeul.ro. 

GHIŞEUL.RO este o soluţie modernă de plată şi este util atât cetaţenilor domiciliaţi în sectorul 3, cât şi 

Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3, aducând un plus de confort, siguranţă şi rapiditate în 

ceea ce priveşte plata taxelor şi impozitelor prin utilizarea unui card bancar valabil, emis de orice bancă. 

În anul 2018 s-a continuat activitatea de promovare începută încă din anul 2012 a plăţii impozitelor şi 

taxelor locale, cu cardul bancar, prin ghişeul.ro. În acest sens, s-au organizat activităţi de informare mass-

media şi s-au organizat standuri în centrele comerciale Auchan Titan şi ParkLake. 

Rezultatele acţiunilor de promovare a acestei modalităţi de plată, din anul 2012 şi până în prezent, se pot 

concretiza astfel: 

 

An de referinta Nr. plăti Total incasări 

2012 781   156.864 

2013 4.183    943.978 

2014 12.647 3.102.964 

2015 19.521 4.760.503 

2016 26.593 7.313.090 

2017 36.011 10.440.763 

2018 47.536 13.425.938 
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La finele anului 2018 existau peste 73.000 utilizatori înrolaţi şi 57.000 utilizatori activaţi pe portalul 

www.ghişeul.ro. 

Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 a caştigat in anii 2014 si 2015, premiul pentru 

cea mai bună colectare electronică a taxelor şi impozitelor, în cadrul Galelor Premiilor NO-CASH pentru 

industria cardurilor – ediţia a XIII-a si a XIV-a. 
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 În anul 2016 Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 a cîstigat premiul pentru cea mai 

bună distribuţie de credenţiale şi promovare a sistemului de plată ghiseul.ro. 

 În anii 2017 şi 2018 Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 a caştigat premiul pentru 

cea mai buna colectare online a taxelor şi impozitelor, în cadrul Galelor Premiilor NO-CASH pentru 

industria cardurilor – ediţia a XVI şi a XVII. 

Incepând cu ianuarie 2016 există un sistem electronic de plată a taxelor şi impozitelor şi pentru 

persoane juridice similar ghişeului.ro., găzduit de Agenţia pentru Agenda Digitală a România sistem unic, 

în momentul de faţă, la nivel naţional.  

La finele anului 2018 erau peste 7.000 utilizatori înrolati şi 2.000 utilizatori activaţi persoane juridice. 

 

3. Direcția Administrativă și Management Informațional 

Pentru Direcția Administrativă și Management Informațional, au fost identificate două obiective 

prioritare pentru identificarea Obiectivului strategic 4- Creșterea capacității administrației publice locale, 

respectiv: 

Continuarea digitalizării procedurilor și proceselor administrative prin dezvoltarea și 

implementarea unui sistem de management al documentelor la nivelul Primăriei Sectorului 3 și a unităților 

din subordinea acesteia și acțiuni destinate reducerii costurilor administrative pentru firme și cetățeni prin 

digitalizare și informatizarea serviciilor publice și operațiunilor administrative; 

Dotarea materială (echipamente IT și alte materiale) prin asigurarea dotărilor materiale necesare și 

actualizarea mijloacelor TIC aflate la dispoziția instituției     ( hardware și software). 

Obiectivele Direcției Administrative și Management Informațional sunt în concordanță cu Strategia 

de digitalizare a Primăriei Sectorului 3 , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 

388/05.09.2017, dar și în armonie cu Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-

2020.  

Asupra obiectivului de ”Continuarea digitalizării procedurilor și proceselor administrative prin 

dezvoltarea și implementarea unui sistem de management al documentelor la nivelul Primăriei Sectorului 

3 și a unităților din subordinea acesteia și acțiuni destinate reducerii costurilor administrative pentru firme 

și cetățeni prin digitalizare și informatizarea serviciilor publice și operațiunilor administrative”, s-a urmărit 

până la 31.12.2018, implementarea unor sisteme informatice pentru optimizarea modului de lucru intern al 

angajaților Primăriei Sectorului 3 , inclusiv prin digitalizarea arhivei de documente, pentru dezvoltarea și 

creșterea eficienței serviciilor online furnizare către cetățeni și aparatul administrativ. 

Obiectivele specifice ale proiectului de modernizare a  serviciilor publice electronice: 

Optimizarea activităților interne ale funcționarilor, prin implementarea unei platforme integrate de 

management al activităților și al dosarelor/ înregistrărilor ( platforma Infocet), inclusiv prin digitalizarea și 

gestiunea electronică a arhivei Primăriei Sectorului 3.  
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Implementarea unei platforme de tip portal web pentru serviciile electronice care să fie furnizate 

online către cetățeni. 

Ca rezultat, s-au demarat proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel 

local, astfel: 

Platformă informatică front-office de tip ”portal”pentru asigurarea accesului online la serviciile 

gestionate de Primărie: 

-aplicația de mobil de sesizări, ce se găsește în AppStore și Android 

-platformă pentru asociațiile de proprietari 

-dezvoltarea platformei online de bugetare participativă, în care cetățenii au putut vota în anul 2018 

cele mai importante proiecte pentru Sectorul 3  

-platforma pentru programarea la Starea Civilă, programările se fac online. 

-platforma de înscriere a copiilor la creșe, în funcție de locurile libere repartizarea se face automat 

în sistem. 

Platformă informatică front-office pentru managementul fluxului de lucru al dosarelor ( Infocet), 

cu module pentru semnarea electronică și management arhivă achiziționată, configurată, implementată și 

integrată cu platforma portal front-office; 

Arhivă electronică de documente constituită și accesibilă. Conform Strategiei de digitalizare a 

Primăriei Sectorului 3 , Primăria  Sectorului 3 și-a propus pentru anul 2018, să  urmărească recomandările 

Agendei Digitale a României, demarând și continuând și pentru anul în curs, un amplu proces de 

eficientizare a managementului datelor cu care lucrează instituția, debirocratizând sistemul de lucru, printr-

un proces de arhivare elctronică și prin creșterea nivelului de sofisticare a serviciilor electronice furnizare. 

Crearea arhivei digitale va permite accesul rapid la documente, prin regăsirea informațiilor în platforma 

integrată de management al documentelor. Beneficiile aferente implementării proiectului s-a reflectat prin 

creșterea productivității muncii angajaților instituției și realizarea de economii financiare, prin reducerea 

birocrației ( s-a redus cantitatea de documente tipărite, cât și timpii de procesare și numărul interacțiunilor 

cu funcționarii pe fluxul de lucru), creșterea satisfacției utilizatorilor. 

Aproximativ 600 de persoane instruite din cadrul instituției pentru procesarea cererilor în format 

electronic și pentru utilizarea și administrarea sistemelor informatice implementate. 

Prin măsurile implementate în proiect, simplificarea procedurilor administrative prin prisma 

soluțiilor de informatizare aplicabile, acesta se subscrie Planului integrat pentru simplificarea procedurilor 

administative aplicabile cetățenilor, în corelare cu prevederile Strategiei privind mai buna reglementare 

2014-2020 și ale Strategiei naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020. 

Implementarea cu succes a digitalizării procedurilor se realizează și prin dotarea materială 

(echipamente IT și alte materiale) prin asigurarea dotărilor materiale necesare și actualizarea mijloacelor 

TIC aflate la dispoziția instituției  ( hardware și software), astfel: 
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 Echipamentele TIC – pregătire procedura de achiziție, întocmire documentație de achiziție, 

livrarea echipamentelor și instalarea acestora ( recepția echipamentelor, monitorizarea și controlul instalării, 

testarea echipamentelor instalate) , astfel: 

-Achiziționare ploter 

-Semnătura electronică 

-Dezvoltare platformă Citycare 

 

Raport de monitorizare 

Obiectivului strategic 4- Creșterea capacității administrației publice locale 

Obiective 

prioritare 

Măsuri  Proiecte Indicatori  Analiză  

OP 4.1 

Creșterea 

eficienței și 

eficacității 

organizaționale 

M. 4.1.3 Susținerea 

activității instituției 

prin asigurarea 

dotărilor, materiale 

necesare, inclusiv TIC 

P.4.1.3.1 Asigurarea 

mijloacelor materiale 

necesare derulării în 

condiții optime a 

activității PS 3 

Sistem 

achiziționat 

Număr de 

programe  

software 

achiziționate 

Număr de 

proceduri 

informatizate 

Număr de 

echipamente 

achiziționate        

( mobilier, TIC, 

altele) 

Ploter; 

Semnătură 

electronică; 

Dezvoltare 

platformă 

Citycare; 

Aplicația de mobil 

de sesizări; 

Platformă pentru 

asociațiile de 

proprietari; 

Platforma online 

de bugetare 

participativă; 

Platforma pentru 

programarea la 

Starea Civilă; 

Platforma de 

înscriere a copiilor 

la creșe. 

P. 4.1.3.2  Achiziția 

echipamentelor și 

sistemelor TIC necesare 

PS3 
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OP 4.2  

Continuarea 

digitalizării 

procedurilor și 

proceselor 

administrative 

M. 4.2.1  

Implementarea unui 

sistem de management 

al documentelor la 

nivelul PS3 

P. 4.2.1.1. Implementarea 

unui sistem integrat de 

management al 

documentelor  (inclusiv 

sistem de arhivare a 

documentelor fizice) 

Direcția 

Administrativă și 

Management 

Informațional a 

implementat 

sistemul integrat 

de management al 

documentelor -

Infocet 

M. 4.2.3 Reducerea 

costurilor 

administrative pentru 

firme și cetățeni prin 

digitalizarea și 

informatizarea 

serviciilor publice 

P. 4.2.2.1 Digitalizarea 

proceselor derulate în 

relația cu cetățenii și 

companii 

 

 

 

 

 

4. Direcţia Generală de Poliție Locală  

 

Potrivit Strategiei de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020, aprobată prin 

HCLS3 nr.136/30.06.2015, Direcția Generală de Poliție Locală este responsabilă în realizarea Obiectivului 

Strategic 3: Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice, pct.1-Susținerea educației și învățării pe 

tot parcursul vieții, lit.c)-Susținerea parteneriatelor dintre sistemul de învățământ și ceilalți actori publici și 

privați. (pag.109 din Strategie) 

În acest sens, începând cu anul școlar 2014-2015, efectivele Direcției Generale de Poliție Locală 

au fost angrenate în activitatea de monitorizare a unor unități de învățământ preuniversitar, împreună cu 

efectivele Poliției Române și ale Jandarmeriei. 

Astfel, pentru fiecare an școlar, în baza prevedrilor Legii nr.35/2007 privind siguranța în unitățile 

de învățământ, la nivelul Municipiului București s-a încheiat Planul Teritorial Comun de Acțiune privind 

asigurarea climatului de siguranță publică în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ 

preuniversitar, între DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMERIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ”DEALUL SPIRII”, INSPECTORATUL 



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în 

Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.  
 

GENERAL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ȘI POLIȚIILE LOCALE ALE 

SECTOARELOR 1-6. 

Potrivit prevederilor art.6 lit.b) din Legea poliției locale, în domeniul ordinii și liniștii pubile, poliția 

locală menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare 

publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri 

publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau 

a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică. 

 În baza prevederilor legale susmenționate, potrivit “Planul teritorial comun de acțiune  privind asigurarea 

climatului de siguranță publică în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar din 

municipiul București, Direcţiei Generală de Politie Locală i s-au atribuit în responsbilitate 28 de unităţii de 

învăţământ preuniversitar, respectiv: 4 gradinițe, 17 școli și 7 licee. Unitățile de învățământ și intervalele 

de monitorizare ale acestora au fost stabililite după cum urmează: 

 

 

Nr. 

CRT 
ZONA ADRESA OBSERVATII 

1 2 
Scoala Gimnaziala nr. 84-Calea Vitan, nr. 135 

Monitorizare :07.15-07.45/12.00-12.20 
Ordine Publică 

2 3 
Scoala Gimnaziala nr. 95-str. Foisorului, nr. 111-113 

Monitorizare 07.30-08.00 
Ordine Publică 

3 4 

Liceul Decebal-bld.Energeticienilor, nr. 9-11 

Orar functionare:07.30-19.00 

Monitorizare: 07.00-07.30/12.00-12.30 

Ordine Publică 

4 5 
Colegiul Tehnic Anghel Saligny -Bd. Nicolae Grigorescu nr.12 

Monitorizare: 08.00-08.30/12.30-13.00 
Ordine Publică 

5 5 
Scoala Generala, nr. 86-str. Reconstructiei 

Monitorizare:07.15-07.30/12.00-12.15 
Ordine Publică 

6 6 
Școala nr.89 „Nicolae Labis”– str.Firidei nr.2 

Monitorizare : 07.20-07.50/11.00-11.30 
Ordine Publică 

7 6 Grădinița Peștișorul de aur – Str.Rotundă nr 9 Ordine Publică 

8 6 Grădinița 71 – Al. Fuiorului nr.1 corp A Ordine Publică 

9 7 
Liceul N.Stănescu- - str.Lucreţiu Pătrăşcanu nr.12 

Monitorizare:08.00-08.30 
Ordine Publică 

10 7 LICEUL TEORETIC AL. I. CUZA- Al Barajul Dunării nr.5 Ordine Publică 

11 7 SCOALA 21- Al. Barajul Rovinari nr.1 Ordine Publică 

12 8 
Școala nr.112- Str. Patulului, nr. 2 

Monitorizare:07.15-07.45/11.30-12.00 
Ordine Publică 

13 8 Grădinița Peștișorul de aur – Str.Pătulului nr.2 Ordine Publică 

14 9 
Scoala Generala, nr. 20-str. Prevederii, nr. 19 

Monitorizare:07.30-08.00/12.00-12.30 
Ordine Publică 

15 9 
Grup Scolar Chimie „Costin Nenitescu”-Bld. Th. Pallady, nr. 26 

Monitorizare:07.30-08.00 
Ordine Publică 

16 10 
Scoala Generala, nr. 55-sos. Industriilor, 

Monitorizare:06.45-07.15/12.00-12.30 
Ordine Publică 

17 11 
Scoala Generala, nr. 82-str. Jean Steriadi , nr. 17 

Monitorizare:07.45-08.15 
Ordine Publică 
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Obiectivul planului de comun teritorial este creșterea siguranței în proximitatea unităților de învățământ, 

afluirea-defluirea toate ducând la asigurarea unui climat de siguranță publică, atât elevilor, însoțitorilor 

acestora cât și cadrelor didactice. Pentru atingerea acestui obiectiv, efectivele Direcției Generale de Poliție 

Locală au defășurat următoarele activități: 

• Obținerea de informații organizatorice de la conducătorii celor 28 de unități de învățământ 

• Includerea fiecărei unități de învățământ în dispozitivul de ordine și siguranță publică, pe itinerariile 

de patrulare auto și pedestră, ca punct obligatoriu de staționare și trecere, în special pe timpul 

intrării/ieșirii elevilor, aspect ce se va manționa în raportul de activitate. 

• Verificarea la fiecare, unităte de învățământ, dacă la avizier sunt afișate următoarele informații: 

numărul de telefon pentru apelul de urgenţă 112; număr de telefon alocat pentru protecţia 

drepturilor copilului alocat de către structura teritorială; numărul de telefon al Dispeceratului 

Poliției Locale (021.9543)  

• Verificarea semnalizării rutiere verticale şi orizontale din zonele unităţilor de învăţământ şi 

informarea administraţiilor locale pentru remedierea deficienţelor, în cazul existenţei acestora. 

Nr. 

CRT 
ZONA ADRESA OBSERVATII 

1  
Școala nr.16 „Neagoie Basarab”– Str. Ctin Brâncuși nr.7 

Monitorizare: 07.40-07.50/11.45-12.15 
Sesizări 

2  
Scoala Generala , nr. 22 „Mexic”-Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 34 

Monitorizare :07.15-07.35/ 
Sesizări 

3  
Scoala Generala, nr. 200-str. Postavarului, nr. 13 

Monitorizare:07.50-08.10/13.00-13.30 
Sesizări 

Nr. 

CRT 
ZONA ADRESA OBSERVATII 

1.  
Scoala Gimnazială nr.88 „Shanghai” - str. Odobești nr.3 

Monitorizare:07.45-08.15/11.45-12.15 
Ordine Publică Parcuri 

2.  
Liceul Teoretic „Dante Aligheri”-Al. Fuiorului, nr. 9 

Monitorizare: 13.15-13.40 
Ordine Publică Parcuri 

3.  Grădinița nr.240 – Str. Rotundă nr.1 Ordine Publică Parcuri 

Nr. 

CRT 
ZONA ADRESA OBSERVATII 

1  
Colegiul National „Matei Basarab”-str. Matei Basarab, nr. 32 

Monitorizare :07.50-08.10/12.00-12.30 
Rutieră 

2  
Scoala „Barbu Delavrancea” nr. 73-str. Matei Basarab, nr. 28-30 

Monitorizare :07.15-07.40/11.30-12.00 
Rutieră 

3  
SCOALA 80 

Calea Dudești 191, București 
Rutieră 

4  
Scoala Leonardo Da Vinci 

Strada Gheorghe Petrașcu 55, București 

Rutieră 

5  
Scoala Gimnaziala Hamburg, nr. 195-Al. Lunca Bradului, nr. 2 

Monitorizare: 18.00-18.30 

Rutieră 
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• Stabilirea, în colaborare cu conducerea unităţilor de învăţământ, a modului de cooperare, 

procedeelor de anunţare a evenimentelor, numirea persoanelor responsabile din cadrul şcolii, 

precum şi a modalităţilor de acţiune în cazul în care, în incinta sau în vecinătatea unităţii, sunt 

comise fapte antisociale de natură să perturbe desfăşurarea normală a procesului didactic, situaţie 

în care se vor aplica prevederile procedurii interne privind intervenţia poliţiei în unităţile de 

învăţământ; 

• Cunoaşterea, de către poliţistul local desemnat, a prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară 

şi a semnelor distinctive: ecuson, uniformă, eşarfă e.t.c.. a unităţii şcolare avută în 

responsabilitate, potrivit prevederilor art.3 şi art.5 din Legea nr.35/2007 privind creşterea 

siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Adaptarea permanentă a dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică in funcţie de programul 

unităţii de învăţământ, evenimentele şi examenele din mediul şcolar, activităţile extracuriculare, 

precum şi de concluziile rezultate din analiza situaţiei operative în acest domeniu. 

• Identificarea societăților comerciale, amplasate în proximitatea unităților de învățământ 

preuniversitar, a căror activitate intră sub incidența HG nr.128/1994 privind unele măsuri pentru 

asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și normală a elevilor și studenților, ulterior informarea 

numerică a acestora către Direcția Inspecție și Control din cadrul D.G.P.L 

• Verificarea societăţilor comerciale amplasate în zona unităţilor de învăţământ cu privire la 

respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor (conform prevederilor H.G. 

nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi normală a 

elevilor şi studenţilor). 

• Stabilirea, împreună cu conducerea unităţilor de învăţământ, a agendei activităţilor instructiv-

educative, asigurarea participării poliţiştilor locali la şedinţele comitetului de părinţi, la consiliile 

profesorale şi la orele de dirigenţie, în vederea prevenirii violenţei în şcoli şi în zona adiacentă 

acestora, precum şi a victimizării elevilor şi cadrelor didactice. 

• Asigurarea prezenței unor lucrători de poliție locală(compartimentul Circulație pe Drumurile 

Publice) în zona unităților de învățământ situate pe drumuri intens circulate ori unde s-au produs 

accidente rutiere în care au fost implicați elevi. 

• Aplicarea cu fermitate a măsurilor legale faţă de persoanele ori grupurile de persoane care tulbură 

procesul de învăţământ, agresează cadrele didactice sau elevii, ori produc distrugeri de bunuri. 

• Dispersarea grupurilor de persoane cu comportament antisocial care frecventează zonele unităţilor 

şcolare şi aduc atingere climatului de normalitate şi siguranţă civică. 

• Asigurarea unei intervenţii prompte la solicitările reprezentanţilor unităţilor de învăţământ. 

• Constatarea și aplicarea de sancțiuni persoanelor care încalcă normele de conviețuire socială, 

regimul circulației pe drumurile publice, normele de salubrizare și igienizare, normele de protecție 

a spatiilor verzi, etc. 

 

În baza Planul Teritorial Comun de Acțiune privind asigurarea climatului de siguranță publică în incinta și 

zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, lunar (până la data de 7 a lunii) întocmim și 

transmitem online către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București raportarea monitorizării 

unităților de învățământ preuniversitar pentru luna precedentă, al cărui format constituie anexă la acest plan. 

(a se vedea raportarea lunii martie 2019) 

 

INDICATORI 

TOTA

L 

URBA

N 

RURA

L 

I. ELEMENTE DE SIGURANȚĂ ȘCOLARĂ 
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1. Unit. de învățământ din aria de competență, din care:   24   

a. care au personalitate juridică:       

grădinițe   0   

  

nr. 

preșcolari           

școli primare/gimnaziale   17   

  nr. elevi           

licee, colegii, etc.       7   

  nr. elevi           

b. fără personalitate juridică (structuri)       

grădinițe       

  

nr. 

preșcolari           

școli primare/gimnaziale       

  nr. elevi           

licee, colegii, etc.           

  nr. elevi           

2. Nr. unit. de învățământ asigurate cu pază, din care:       

grădinițe   0   

școli primare/gimnaziale   17   

licee, colegii, etc.       7   

a.pază proprie (exclusiv)           

grădinițe       

școli primare/gimnaziale       

licee, colegii, etc.           

b. pază cu societăți specializate 

(exclusiv)           24   

grădinițe       

școli primare/gimnaziale   17   

licee, colegii, etc.       7   

c. pază mixtă       

grădinițe       

școli primare/gimnaziale       

licee, colegii, etc.           

3. Nr. unit. de învățământ preuniversitar dotate cu sisteme de supraveghere 

video, din care:   24   

grădinițe       

școli primare/gimnaziale       

licee, colegii, etc.           

a. în interior(exclusiv)         

grădinițe       
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școli primare/gimnaziale       

licee, colegii, etc.           

b. în exterior(exclusiv)           

grădinițe       

școli primare/gimnaziale       

licee, colegii, etc.           

c. interior și exterior     24   

grădinițe   0   

școli primare/gimnaziale   17   

licee, colegii, etc.       7   

4. Numărul unităților de învățământ care nu au gard împrejmuitor, din 

care:       

grădinițe       

școli primare/gimnaziale       

licee, colegii, etc.           

5. Nr. unităților amplasate într-o zonă iluminată necorespunzător, din care:       

grădinițe       

școli primare/gimnaziale       

licee, colegii, etc.           

6. Nr. școli amplasate într-o zonă periferică/izolată, din care:   1   

grădinițe       

școli primare/gimnaziale       

licee, colegii, etc. 

 Liceu Costin D. 

Nenițescu   1   

7. Numărul unităților de alimentație publică amplasate în imediata 

vecinătate a unităților școlare, care cad sub incidența HG nr. 128/1994       

8. Numărul solicitărilor (cererilor) transmise către consiliile locale/primării 

privind rezolvarea problemelor de siguranță școlară, din care:       

rezolvate:           

II. FORȚE DE ORDINE PUBLICĂ 

1. Forțe participante (media zilnică), din care:       

poliție       

jandarmi       

poliție locală   

23 

echipaj

e   
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alte forțe       

2. Nr. unit. de învățământ repartizate pentru menținerea ordinii       

poliție       

jandarmi       

poliție locală   23   

III. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ȘI REZULTATE OBȚINUTE 

1. Activități preventive:       

nr. de patrule în zona adiacentă (media zilnică)   

23 

echipaj

e   

participări la ședințe cu cadrele didactice/cu părinții   0   

activități desfășurate în cadrul orelor de curs   0   

nr. acțiuni organizate, din care: 

total   0   

prevenire absenteism   0   

  

respectarea regimului 

circulației rutiere 

(fluidizarea circulației 

auto)   0   

altele   0   

nr. acțiuni SNUAU 112       

2. Activități de aplicare a legii:   0   

a. Nr. Infracțiuni constatate în flagrant, 

din care:               

comise de elevi   0   

comise de cadre didactice   0   

comise de alte persoane       

b. Nr. contravenții aplicate, din care:   2   

Legea 61/1991, rep.       

HCGMB 120/2010   0   

Legea 12/1990   0   

HCGMB 118/2004   0   

H.G. Nr. 128/1994    0   

O.U.G. Nr. 195/2002   0   

Lg 349/2002   2   

2 vehicule staționate neregulamentar ridicate    0   

3. Numărul întâlnirilor efectuate sub coordonarea prefectului       

4. Numărul întâlnirilor dintre polițiști și inspectori școlari   0   
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5. Numărul analizelor de caz efectuate, împreună cu conducerile unităților 

de învățământ:   0   

6. Numărul controalelor efectuate asupra modului de întocmire a dosarelor 

de obiectiv, din care:   0   

în câte s-au identificat deficiențe   0   

7. Numărul modulelor de instruire, în cadrul cărora 

au fost pregătiți 

total module   0   

polițiști instruiți   0   

        profesori instruiți   0   

8. Numărul proiectelor/programelor/campaniilor 

derulate 

total proiecte   0   

nr. parteneri 

implicați   0   

nr. beneficiari   0   

9. Numărul participărilor la emisiuni radio-

tv/articolelor de presă realizate 

total   0   

TV   0   

radio   0   

presa scrisă   0   

10. Nr. elevi depistați absentând de la cursuri     0   

11. Nr. accidente de circulație în care au fost implicați elevi, din care:   0   

grave:   0   

grupa de vârstă 

6-14 ani   0   

15-18 ani   0   

urmate de decesul victimei:   0   

grupa de vârstă 

6-14 ani   0   

15-18 ani   0   

 

 

 

 

 

 

5. Arhitect Șef 

 
 Activitatea structurii Arhitect Șef, conform atribuțiilor, contribuie la atingerea obiectivelor strategice nr. 1 

și nr. 4.  

Demersurile efectuate la nivelul structurii în perioada 2017-2019 au vizat Obiectivul strategic nr.1. 

Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor Sectorului 3, respectiv OP 1.6. reglementarea dezvoltării urbane 

a Sectorului 3, care a fost atins prin implementarea măsurii M 1.6.1. respectiv elaborarea documentației de 
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urbanism Plan Urbanistic Zonal al Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat și intrat în vigoare prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București - HCGMB nr. 49/31.01.2019.  

Implementarea acestei măsuri contribuie de asemenea, și la îndeplinirea OP 1.4. Îmbunătățirea mobilității 

și accesibilității și OP 1.3. Revitalizarea urbană a fondului construit și a spațiilor publice, prin 

reglementările privind intervenția și construirea, atât în cadrul țesutului existent constituit cât și în cadrul 

zonelor în curs de dezvoltare.  

Pentru atingerea Obiectivului strategic nr. 4. Creșterea capacității administrației publice locale, s-a realizat 

implementarea și utilizarea în cadrul structurii, a sistemului de management al documentelor aferent întregii 

instituții, programul INFOCET. 

 

 

6. Direcția Învățământ Cultură 

 

Referințe strategice: 

• Strategia de dezvoltare durabilă 2014-2020, aprobată prin HCL Sector 3 nr. 136/2015, 

Obiectivul strategic 1 ”Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor Sectorului 3”, macrozona 

B, Activități socio-culturale în zona centrală și semicentrală și Obiectivului strategic 3 

”Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice”, secțiunea 3 Susținerea vitalității 

culturale a Sectorului 3 și Obiectivul strategic 3 ”Creșterea accesibilității și calității 

serviciilor publice”, Susținerea educației și învățării pe tot parcursul vieții, Măsura 3.1.1 

Asigurarea infracturii educaționale necesare derulării în bune condiții a actului de 

învățământ 

• Strategia Culturală a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului General 

al Municipiului București nr. 152/01.08.2016 

Direcţia Învățământ Cultură  este un compartiment funcţional din cadrul structurii Primăriei 

Sectorului 3. Este constituită din trei compartimente: Serviciul Cultură Sport și Tineret, Serviciul 

Administrare Unități Învățământ și Relații cu Unitățile de Cult și Serviciul Monitorizare, Avizare 

Contracte Unități Învățământ. 

Actuala formă a compartimentului acoperă toate necesitățile de realizare și urmărire a tuturor 

activităților desfășurate, conform prevederilor legale, în limitele stabilite prin Regulamentul de 

Organizare și Funcționare. 

Direcţia Învățământ Cultură, prin Serviciul Cultură, Sport și Tineret, compartiment din cadrul 

structurii Primăriei Sectorului 3, a dezvoltat o serie de proiecte și programe culturale, artistice, 

cultural-artistice, cultural educative și sportive, cu pronunțat caracter educativ destinate 

locuitorilor Sectorului 3; majoritatea proiectelor inițiate de Primăria Sectorului 3, prin intermediul 
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Serviciului Cultură, Sport și Tineret,  s-au desfășurat în spații deschise, amenajate ca și spații de 

spectacole, dar și în spații neconvenționale care s-au impus în circuitul cultural bucureștean drept 

spații destinate manifestărilor cultural-artistice.  

Totodată, Direcția Învățământ Cultură, prin Serviciul Administrare Unități Învățământ și 

Relații cu Unitățile de Cult și Serviciul Monitorizare, Avizare Contracte Unități Învățământ, 

se asigură de buna funcționare, de dotarea unităților de învățământ și, în colaborare cu Direcția 

Investiții și Achiziții, de modernizarea, consolidarea și reabilitarea acestora.  

În Sectorul 3 al Municipiului București funcționează 66 de unități de învățământ preuniversitar de 

stat din care 21 grădinițe, 29 școli gimnaziale, o școala gimnazială specială, o școală gimnazială 

de arte, 14 unități de învățământ liceal.  

Toate unitățile de învățământ din Sectorul 3 au, începând cu data de 01.01.2014, calitatea de 

ordonatori terțiari de credite, ceea ce face ca utilizarea fondurilor locale să fie făcută, în mare parte, 

direct de către cei care sunt și beneficiarii acestora, conform principiului descentralizării. Direcția 

Învățământ Cultură reprezintă o punte de legătură directă între unitățile de învățământ (ordonatori 

terțiari de credite) și Primarul Sectorului 3 (ordonator principal de credite).  

Începând cu anul 2017, luând în considerare Art.44 din Legea 98/2016, în ceea ce privește 

achizițiile comune ocazionale, dar și personalul insuficient pentru acoperirea tuturor cerințelor 

administrative de specialitate din cadrul unităților de învățământ în organizarea și derularea 

procedurilor de achiziție publică, s-a preluat de către Sectorul 3, prin Primar, în calitate de 

autoritate contractantă, activitatea de organizare a procedurilor de achiziție publică a unor bunuri, 

servicii și lucrări, în numele și pentru unitățile de învățământ de pe raza sectorului 3 București, 

încheindu-se astfel Protocolul privind efectuarea unor achiziții comune specifice la nivelul 

Sectorului 3, cu fiecare unitate de învățământ în parte. Astfel, Direcția Învățământ Cultură  preia 

solicitările unităților de învățământ, notele acestora de fundamentare privind alocările bugetare și 

se ocupă de integrarea acestor solicitări în bugetul local al Sectorului 3, iar pentru solicitările 

privind achizițiile comune la nivelul Sectorului 3, asigură sprijin direcțiilor din cadrul Primăriei 

Sectorului 3, inițiatoare a procedurilor de achiziție. 

 

Serviciul Cultură Sport și Tineret 
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Obiectiv general: Îmbunătățirea calitații vieții  locuitorilor Sectorului 3, prin dezvoltarea unei 

game cât mai largi și diversificate de acțiuni care să pună în valoare potențialul din domeniul 

culturii, dezvoltarea infrastructurii, crearea unor noi spații de recreere. 

Obiective specifice: 

1. Facilitarea accesului la cultură pentru locuitorii Sectorului 3 

2. Promovarea obiceiurilor tradiționale românești 

3. Valorificarea unor spații neconvenționale din Sectorul 3 drept spaţii destinate culturii 

4. Stimularea sportului la nivelul comunității locale 

Scurtă prezentare a programelor desfășurate prin Serviciul Cultură, Sport și Tineret și a 

modului de raportare a acestora la obiectivele Primăriei Sectorului 3 

Activitatea Direcției Învățământ Cultură, corespunde Obiectivului strategic 1 ”Dezvoltarea urbană 

durabilă a cartierelor Sectorului 3”, macrozona B, Activități socio-culturale în zona centrală și 

semicentrală și Obiectivului strategic 3 ”Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice”, 

secțiunea 3 Susținerea vitalității culturale a Sectorului 3,  din Strategia de dezvoltare durabilă 2014-

2020, aprobată prin HCL Sector 3 nr. 136/2015 

Strategia Culturală a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 152/01.08.2016 aduce în prim plan 6 teme strategice majore, zone 

problematice, dar și de oportunitate pe care orașul le are de redresat în următorii 10 ani. Aceste 6 

teme, prezentate în documentul strategic, au generat o serie de axe prioritare și obiective strategice 

de intervenție culturală. Asigurarea accesului și încurajarea unei participări generalizate a 

cetățenilor la sistemul cultural vizează creșterea consumului și participării culturale la nivelul 

întregii populații a Bucureștiului, pentru toate formele de expresie artistică și culturală prezente în 

oraș, o mai mare participare la actul cultural în special a locuitorilor din zonele periferice, a 

grupurilor defavorizate cultural, precum și o mai bună integrare a minorităților în viața orașului 

prin dezvoltarea discursului cultural propriu. În acest sens, administrația publică a Sectorului 3 se 

înscrie în cadrul strategic al documentului mai sus menționat și în deplină corelare cu Strategia de 

dezvoltare durabilă 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 

136/2015. 

Astfel, ambele documente atrag atenția asupra necesității înscrierii culturii ca motor al dezvoltării 

durabile, prin dezvoltarea de proiecte culturale în cartiere, revitalizarea spațiului public – drept 

spațiu cultural și valorificarea patrimoniului construit și a celui imaterial. Un alt obiectiv, la fel de 
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important, al Strategiei Culturale a Municipiului București este reprezentat de asigurarea accesului 

și încurajarea unei participări generalizate a locuitorilor la sistemul cultural, prin diversificarea 

ofertei culturale, susținerea culturii în educație, formarea și dezvoltarea unui public competent 

cultural. Cu 400.000 de locuitori, Sectorul 3 este  mai populat decât orice alt oraș din România, în 

afara Bucureștiului, ca întreg. 

Documentul strategic indică faptul că infrastructura culturală este insuficientă la nivelul Capitalei, 

iar compensarea acestei lipse se suplinește prin organizarea de evenimente culturale de către 

administrația publică locală în parcuri, Parcul IOR fiind recunoscut drept spațiu cultural, alături de 

Parcurile Cișmigiu și Herăstrău.  

Sectorul 3 a continuat să propună evenimente bine definite, care să îndeplinească, cumulativ, cel 

puțin următoarele condiții: existența unui obiectiv principal, dezvoltarea, expunerea și / sau 

participarea la forme artistice, existența unui program bine definit, ce beneficiează de marketing, 

fiind prezentat ca un produs integrat; desfășurarea într-o zonă geografică bine delimitată și într-o 

perioadă de timp bine definită. 

Cea mai mare parte a proiectelor propuse spre derulare sunt proiecte cu tradiție, cu continuitate. 

Generarea de către autoritate a conceptelor de eveniment, permite realizarea unor economii 

importante la bugetul local, dar în același timp responsabilizează integral autoritatea publică față 

de beneficiarii manifestărilor, locuitorii Sectorului 3.  

Pentru anul 2018, ne-am propus atragerea unui număr mai mare de participanți la evenimente, 

precum și acoperirea tuturor categoriilor de vârstă din punct de vedere al participării la acestea. 

Astfel, fiecare eveniment a avut o componentă educativă, explicită sau implicită. Un obiectiv 

important a fost acela de a comunica – prin intermediul manifestărilor organizate – faptul că anul 

2018 este un anul dedicat Centenarului Marii Uniri.Numărul spectatorilor care au participat la 

evenimentele organizate de catre Direcția Învățământ Cultură s-a ridicat la aproximativ 150.000 

(total participanți; nu există o evaluare a participanților unici). 

Au fost acoperite, în cadrul evenimentelor organizate, toate genurile cultural-artistice, realizând o 

diversificare a manifestărilor organizate și care au cuprins: muzică clasică, muzică populară, folk, 

rock, jazz, blues, spectacole de artificii piromuzicale și proiecții cinematografice în aer liber. 

Din punct de vedere al promovării evenimentelor, s-au realizat următoarele: 

▪ Prezența activă a Primăriei Sectorului 3 în mediul on-line destinat evenimentelor 

culturale, fără costuri. 



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în 

Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.  
 

▪ Promovarea evenimentelor pe pagina de facebook www.facebook.com 

/evenimentesector3, care numără peste 12.000 de abonați, cu care interacționăm la fiecare 

eveniment, fără costuri 

▪ Crearea și moderarea paginii de facebook pentru proiectul Pepiniera de talente, care asigură 

o comunicare directă cu peste 6.200 de persoane. 

▪ Crearea și dezvoltarea unei identități vizuale a Primăriei Sectorului 3, în calitate de 

organizator de evenimente, prin realizarea unitară a branding-ului de eveniment. 

▪ Creșterea vizibilității Primăriei Sectorului 3 ca operator cultural în spațiul public, inclusiv 

prin crearea și administrarea platformei www.cultura3.ro.  

Din punct de vedere al reacțiilor în presă (alta decât presa de specialitate) și social media, începând 

cu anul 2017, se remarcă o tendință îngrijorătoare de denigrare a oricărui tip de eveniment 

organizat din fonduri publice, punându-se accent pe conotații intenționat negative. Se remarcă, de 

asemenea, un dezinteres profund al media (radio, tv, presaonline, alta decât cea de specialitate) cu 

privire la promovarea conținutului evenimentelor organizate de Primăria Sectorului 3, de cele mai 

multe ori fiind fie ignorate, fie prezentate malițios, numai din perspectivă financiară, chiar și în 

acest fel fără o minimă documentare prealabilă.  

În general, au fost preluate integral comunicatele de presă de pe site-ul www.primarie3.ro, 

comunicarea conținutului de eveniment realizându-se în special prin pagina de facebook 

evenimentesector3 și prin platforma www.cultura3.ro  

1. Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora 

Compartiment 

responsabil 

Obiectiv Activitate desfășurată 

Serviciul 

Cultură Sport și 

Tineret 

Facilitarea accesului la 

cultură pentru locuitorii 

Sectorului 3 

 

Pepiniera de talente ediția a VI-a 

 

Simfonii de vară – 30 concerte 

 

Stagiunea Muzicală Estivală – 42 concerte 

 

Flori pentru suflet.Remember Florian Pittiș, festival cu 

durata de 2 zile 

 

Cinema în aer liber, ediția a V-a – 24 zile de proiecții 

http://www.cultura3.ro/
http://www.primarie3.ro/
http://www.cultura3.ro/
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#100siLaMultiAni – spectacol susținut de Trupa Voltaj 

,Simona Strungaru Symphonics, cu participarea 

corurilor reunite ale copiilor de la Voltaj Academy și 

Pepiniera de Talente 

 

Revelion 2019 

 

Serviciul 

Cultură Sport și 

Tineret 

Promovarea obiceiurilor 

tradiționale românești 

 

Eveniment dedicat celebrării Zilei Naţionale a 

României-1 Decembrie 

 

Concerte de Crăciun – 15, 16, 17, 21, 22  Decembrie 

 

Serviciul 

Cultură Sport și 

Tineret 

Valorificarea unor spații 

neconvenționale din 

Sectorul 3 drept spaţii 

destinate culturii 

 

Parcul Colțea pentru “Simfonii de vară”, ediția a IX-a 

Serviciul 

Cultură Sport și 

Tineret 

Manifestări sportive 

organizate în Sectorul 3,  

fără alocarea de fonduri 

de la bugetul local 

În Parcul Al.I. Cuza&Parcul Titan s-au realizat crosuri, 

o competiție de caiac - canoe pe lacul Titan, 

antrenamente fitness și aerobic, ore de yoga, arte 

marțiale, concursuri de pescuit sportiv  

 

Indicatori de performanță asociați evenimentelor organizate de Primăria Sectorului 

3/evaluare anul 2018 

numărul de participanţi la evenimente  - estimare total/an  150.000 beneficiari; nu există date disponibile 

despre beneficiari unici, numărul reprezintă totalul participanților la toate manifestările publice organizate 

de instituția noastră 

întârzieri în declanşarea/derularea activităţilor   - nu au existat 

reacţii media online (altele decât cele apărute pe paginile de facebook gestionate intern sau conexe, 

respectiv evenimentesector3, IloveS3, Primăria Sectorului 3): 

Flori pentru suflet – Remember Florian Pittiş”, ediția a VI-a: 35 de articole şi instanțe media ; 

Cupa Europeană Bucureşti Titans Triatlon – 10 articole şi instanţe media; 
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Simfonii de Vară”, ediţia a IX-a, din Parcul Colțea și “Stagiunea muzicală estivală”, ediţia a XIII-a din 

Parcul Alexandru Ioan Cuza: 33 de articole şi instanțe media; 

Cinema în aer liber, ediţia a VI-a: 92 de articole şi instanţe media 

Eveniment #100siLaMultiAni: 10 articole şi instanţe media 

Manifestări cultural-artistice dedicate Zilei Naţionale a României, Crăciunului şi Revelionului : 40 de 

articole şi instanțe media 

încadrarea în limitele prevăzute de buget – DA 

 

Scurtă prezentare a programelor/proiectelor inițiate de Primăria Sectorului 3, prin 

Serviciul Cultură, Sport și Tineret 

• Pepiniera de talente ediția a VI-a 

Pepiniera de talente este un program educațional organizat de Sectorul 3 al Municipiului București, 

cu sprijinul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.  

Programul Pepiniera de talente – program educațional care vizează aspectele vocaționale din 

educația copiilor – reprezintă pentru aceștia o oportunitate de a-și descoperi, cultiva și îmbunătăți 

calitățile vocaționale și de a-și îndeplini aspirațiile. Mai mult decât atât, elevii au nevoie de o 

îndrumare adecvată în ceea ce privește cariera (sau pregătirea pentru o viitoare carieră), iar din 

acest punct de vedere instructorii profesioniști implicați în acest proiect sunt atât dascăli dedicați, 

cât și un model profesional.  

Programul a fost preluat în anul 2018 de Primăria Sectorului 3, edițiile precedente fiind realizate 

de către Centrul Cultural Casa Artelor. Structura programului  din anul 2018 a fost una modulară, 

participanții fiind evaluați după absolvirea ficărui modul de cursuri, astfel încât din cei 3.000 de 

elevi înscriși în cadrul proiectului în prima etapă, peste 200 de participanți au finalizat programul, 

respectiv modulele de performanță.  

În cadrul Galeleor de performanță ale Pepinierei de talente, ediția 2018, care au avut loc la sala 

Gloria, au fost prezentate publicului spectator, în perioada 14-16 decembrie, producțiile artistice 

ale elevilor din Sectorul 3, respectiv un spectacol complex care cuprinde coregrafie contemporană, 

lumini și umbre și ilustrație muzicală cu tobe africane, realizat de elevii de liceu, o revistă a 

liceenilor, 7 scurt metraje realizate de liceeni, 1 scurt metraj realizat de elevii din clasele V-VIII, 

1 broșură de scriere creativă realizată integral de elevii claselor V-VIII, o piesă de teatru, realizată 

de elevii claselor V-VIII, expoziții de fotografie și pictură, realizate de elevii claselor I-VIII, 
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decorațiuni realizate de elevii claselor I-IV în cadrul atelierelor de îndemânare, spectacole de 

dansuri, spectacole muzicale cu soliști și cor, realizate de elevii claselor I – VIII.  

Participanții la atelierele de muzică au concertat, alături de trupa Voltaj, la evenimentul 

#100siLaMultiAni, organizat de Primăria Sectorului 3 în Parcul Titan, în luna septembrie 2018. 

 

 

• Flori pentru suflet. Remember Florian Pittis, ediția a VI-a 

11 ani fără Florian Pittiș și 6 ani neîntrerupți de eveniment au fost marcați, prin 2 zile de festival, 

dedicate marelui om de cultură Florian Pittiș, în Parcul Titan. În perioada 19-20 mai, Primăria 

Sectorului 3 a organizat edția a VI-a a unui eveniment unic din punct de vedere al abordării și al 

evocării personalității acestui ”uomo universale”, Florian Pittiș.  

Conceput ca un eveniment de stare, în care muzica și poezia se împletesc cu proiecții video, 

spectacolul reunește artiști legați indisolubil de Florian Pittiș sau cărora Moțu le-a marcat destinul 

artistic. Festivalul a avut următoarea structură:  

Sâmbătă, 19 mai: Vlad Calimandriuc, Sebastian Ionel, Maria Gheorghiu, Ovidiu Mihăilescu, Alex 

Ștefănescu, Marius Bațu, Adrian Naidin Rock Project, Alifantis & Zan 

Duminică, 20 mai: Mateiana Anechiforesei, Teodora Buciu, Marius Matache Cvintet, Zoia Alecu, 

Mircea Vintilă & Brambura, Alina Manole Cvartet, Ducu Bertzi & Friends, Mircea Baniciu & 

Band. Pentru finalul evenimentului, din data de 20 mai, s-au reunit pe scena din Parcul Titan toți 

artiștii participanți, care au realizat finalul comun al festivalului, care reprezintă, de altfel, și 

identitatea evenimentului.  Legăturile dintre momentele artistice au fost realizate prin proiecții 

video cu Florian Pittiș, care devine astfel motivul și gazda evenimentului. 

Flori pentru suflet. Remember Florian Pittiș a fost votat pe patforma foreverfolk.com drept 

evenimentul anului 2018 în muzica folk. 

• Simfonii de vară, ediția a IX-a 

Simfonii de vară reprezintă un eveniment unic în peisajul cultural bucureștean, fiind un festival 

de muzică clasică, adresat tuturor iubitorilor de muzică şi cultură. Conceptul festivalului are o 

tradiţie veche în mari metropole ale lumii precum Paris, New York sau Londra. 

Parcul Colţea din Sectorul 3 a devenit un loc de revalorizare a culturii, un spaţiu în care iubitorii 

de muzică clasică au găsit un mediu inedit de comunicare, bucurându-se de momente de trăire 

artistică de un înalt nivel cultural. În cadrul stagiunii 2018, desfășurată în perioada 16 iunie -16 
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septembrie, au avut loc 30 de concerte. Concertul de închidere al stagiunii 2018 a prilejuit 

publicului bucureștean întâlnirea cu un proiect muzical susținut de Orchestra Lumini Sonore, 

dirijor Ozana Barabancea. 

• Stagiune muzicală estivală în Parcul Al.I. Cuza, ediţia a XIII-a 

În cadrul stagiunii muzicale estivale din Parcul Al.I. Cuza, au fost organizate 42 de spectacole, 

în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, în perioada 15 iunie – 16 septembrie 2018, la foișorul de 

piatră situat pe aleea principală. S-a continuat organizarea, în serile de vineri, a concertelor 

unplugged susținute de artiști consacrați în muzica rock, jazz și folk.  

• #100șiLaMulțiAni! 

Parcul Titan a găzduit, sâmbătă, 22 septembrie 2018, de la ora 20.00, evenimentul 

#100șiLaMulțiAni!, cu mesaj inspirat de Centenar. Pe scena din Parcul Titan au evoluat, în 

premieră, corurile reunite ale copiilor de la „Pepiniera de talente”, program derulat de Primăria 

Sectorului 3, și artiști profesioniști. Alături de tinerii artiști în devenire au urcat pe scenă trupa 

Voltaj, Simona Strungaru Symphonics și copii de la Voltaj Academy. 

• Cinema în aer liber, ediția a VI-a 

Evenimentul Cinema în aer liber reprezintă una din manifestările cultural-educative importante ale 

Bucureștiului, Primăria Sectorului 3 organizând deja cinci ediții ale acestuia. Cinema în aer liber 

reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente de profil din București, realizat, în acest 

format, exclusiv în sectorul 3. Proiectul contribuie în special la educarea publicului tânăr cu privire 

la film și cultură și sprijină forme de dialog intercultural, stimulând curiozitatea și imaginația 

publicului. Accesul publicului la eveniment este gratuit, în acest an beneficiind de participare a 

unui număr de aproximativ 13.000 de spectatori. Prin forma de prezentare și specificul său, 

evenimentul atrage, în proporție covârșitoare, un public majoritar situat în categoria de vârstă 18 - 

45 ani. În cadrul evenimentului, au fost organizate 24 de proiecții cinematografice, pe parcursul a 

4 săptămâni, pe Insula Artelor din Parcul Titan. Selecția filmelor a cuprins 10 producții 

cinematografice, lung-metraje, premiate la festivaluri internaționale de profil sau cuprinse în 

selecția oficială a acestora, perioada de referință 2017-2018, precum şi 10 producții 

cinematografice româneşti reprezentative pentru cinematografia naţională. 

• Eveniment dedicat celebrării Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie 

Ziua Națională a fost sărbătorită în parcul Al.I.Cuza, având următorul program artistic: proiect 

muzical Maria Tănase Simfonic (Alexandra Fits-voce, Mariano Castro-pian, orchestră camerală 
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compusă din cvartet de coarde, cvartet de suflători, percuţie, contrabass), Ansamblul Rapsodia 

Carpaţilor, coregraf Cătălin Macrea – dansuri tradiţionale româneşti şi Fanfara Angely’s, dirijor 

Marius Fircă – fanfară în uniformă; pe tot parcurcul concertului, s-au asigurat momente artistice 

de ilustraţie grafică în timp real – sand art – realizate de Mariana Pachiş. Momentul festiv al 

intonării Imnului de Stat a fost realizat de Fanfara Angely’s dirijor Marius Fircă. 

• Concerte de Crăciun – 14-22 decembrie 2018 

Concertele de Crăciun au fost realizate în zilele de  vineri, sâmbătă și duminică în parcul Al.I. 

Cuza, la foișorul de piatră de pe aleea principală. 

 Au concertat:  Leo Iorga & Pacifica, Puya, Alina Eremia, Analia Selis, Narcisa Suciu & Band, 

Fuego, Marius Bațu, Ducu Bertzi & Friends, Trupa ZOOM 

• Manifestări cultural-artistice dedicate Revelionului 2019 

Primăria Sectorului 3 a continuat tradiția unui Revelion conceptual și a pregătit pentru intrarea în 

anul 2019 un eveniment complex, derulat sub genericul  Liberi sub cerul liber - 3 decenii de 

libertate. Partea artistică a fost susținută de Silviu Biriș & Taraf, Lidia Buble & Band, Nicu 

Alifantis & Zan, byron, ROA, Paraziții, Mihai Mărgineanu & Band, Vunk, Adrian Naidin Cvintet, 

spectacol piromuzical cu durata de 8 minute. urmat de Carla’s Dreams. 

• Conferinţa ECON la Bucureşti 

Ca urmare a invitaţiei Primarului Sectorului 3 – domnul Robert Sorin Negoiţă, adresată 

preşedintelui Comitetului European al Regiunilor, domnul Michel Delebarre, cea de-a 19-a 

întâlnire a Comisiei pentru politică economică s-a derulat la Bucureşti, în Sectorul 3, perioada 21-

22 iunie 2018. Direcţia Învăţământ Cultură, prin Serviciul Cultură Sport şi Tineret, a asigurat 

logistica pentru buna desfăşurarea a acestui eveniment, prin achiziţia publică a unor categorii de 

servicii necesare şi prin implicarea directă, pe teren, a personalului din cadrul compartimentului. 

Astfel, s-au asigurat următoarele : cabine de interpretare pentru conferință, servicii de catering şi 

servicii de transport, inclusiv vizite de studiu la Universitatea Politehnică şi la Institutul Național 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” din localitatea 

Măgurele. Funcționarii din cadrul Serviciului Cultură, Sport și Tineret s-au implicat în mod direct 

în primirea invitaților la Aerportul Otopeni, realizarea turului ghidat al Bucureștiului și prezentarea 

principalelor obiective ale orașului, documentare în vederea oferirii serviciilor de cazare la hoteluri 

din Sectorul 3, conform normelor COR, organizarea dineului de gală oferit invitaților, realizarea 

traseelor de transport pe parcursul evenimentului, prezentarea dineului de gală. În acest fel, s-a 
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realizat o diminuare semnificativă a costurilor necesare realizării conferinței, în contextul în care 

nu a fost necesară externalizarea serviciilor menționate anterior. Costurile aferente cazării și 

transatorilor pentru conferință, precum și transportul extern au fost achitate de COR. 

În contextul preluării de către România, în anul 2019, a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, 

implicarea autorităţii locale în organizarea acestei întâlniri a reprezentat o măsură de o importanţă 

deosebită, şi relevantă pentru viitor, prin implicarea în activităţile structurilor europene care 

influenţează în mod direct realitatea românească. 

 

 

• Campionatul European de Triatlon București 2018 – Titans Triatlon 

Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 22 -24 iunie 2018, demarând cu organizarea unei conferinţe 

de presă în ziua de 22 iunie, la care au participat reprezentanţii Direcției Învăţământ Cultură, 

Direcția Comunicare, președintele Federației Internaționale de Triatlon, președintele Federației 

Române de Atletism, Președintele Clubului Bucharest Sport Club, reprezentanși ai ISUBIF Dealu 

Spirii. Probele de triatlon (înot, ciclism şi alergare) au avut loc în zilele de 23 şi 24 iunie, în Parcul 

Titan şi Parcul Al. I. Cuza, din Sectorul 3, cu participarea a 83 de copii şi tineri, din mai multe ţări 

europene, în prima zi de eveniment, şi, ulterior, cu participarea a peste 400 de sportivi, în cea de-

a doua zi, din toate categoriile de vârstă.  

Implicarea Direcţiei Învăţământ Cultură în acest eveniment a reprezentat o oportunitate de 

promovare a Sectorului 3 la nivel internaţional şi îndeplinirea obiectivelor în domeniul sportului, 

de interes local. Oficialii federației, prezenți la București, au publicat raportul asupra competiției, 

apreciind organizarea și implicarea Primăriei Sectorului 3.  

Raportul este disponibil și poate fi consultat, accesând  

https://europe.triathlon.org/news/article/forques_makes_his_mark_in_bucharest?fbclid=IwAR0Z

1kBPN8I3OQPp3zrzIGEWL16cccaMB-kK_9Z2awwNvwXSL3TYjYHTYgw  

 

Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe, respectiv pe obiective 

Procesul de contractare s-a derulat în perioada februarie - decembrie 2018, aplicându-se 

următoarele acte normative în vigoare: 

1. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice 

https://europe.triathlon.org/news/article/forques_makes_his_mark_in_bucharest?fbclid=IwAR0Z1kBPN8I3OQPp3zrzIGEWL16cccaMB-kK_9Z2awwNvwXSL3TYjYHTYgw
https://europe.triathlon.org/news/article/forques_makes_his_mark_in_bucharest?fbclid=IwAR0Z1kBPN8I3OQPp3zrzIGEWL16cccaMB-kK_9Z2awwNvwXSL3TYjYHTYgw
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2. Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice  

3. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 136/2015, privind aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3, pentru perioada 2014-2020 

4. Strategia Națională în domeniul achizițiilor publice (www.anap.gov.ro) 

5. Procedura simplificată proprie a autorității contractante 

Etapa de planificare/pregătire se realizează de Direcția Învățământ Cultură, Serviciul Cultură Sport 

și Tineret. Etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului se realizează de Serviciul 

Proceduri de Achiziții, Serviciul Cultură Sport și Tineret. 

Etapa postatribuire, respectiv executarea și monitorizarea implementării contractului se realizează 

de Serviciul Cultură, Sport și Tineret 

Contractarea serviciilor s-a realizat în baza principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de 

achiziție publică, stabilite prin art. 2, alin (2) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, 

respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, 

proporționalitatea, asumarea răspunderii. 

Pentru atribuirea contractelor s-a procedat conform prevederilor procedurii simplificate proprii, 

respectiv, s-au parcurs următoarele etape: 

a) publicarea în SICAP și pe site-ul propriu a anunţului de participareși a documentației de atribuire 

privind organizarea procedurii pentru achiziţia publică de servicii sociale şi alte servicii specifice; 

b) întocmirea şi transmiterea la întrebările formulate de către operatorii economici interesaţi, în 

vederea clarificării unor elemente cuprinse în documentaţia de atribuire; 

c) primirea şi înregistrarea pachetelor (coletelor) sigilate, care conţin ofertele şi documentele 

însoţitoare; 

d) deschiderea ofertelor; 

e) evaluarea ofertelor în funcţie de cerinţele şi criteriile stabilite în documentaţia de atribuire; 

f) stabilirea rezultatelor procedurii; 

g) comunicarea către toţi ofertanţii a rezultatului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 

publică; 

h) încheierea contractului de achiziţie publică. 

http://www.anap.gov.ro/
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i) publicarea pe site-ul propriu a anunțului de atribuire (SICAP nu permite postarea de anunțuri de 

atribuire pentru procedurile simplificate proprii) 

 

Nr. 

crt 

Descriere Valoare 

contract fără 

TVA 

TVA 19% Valoare totală 

contract, 

inclusiv TVA 

1 Pepiniera de talente ediția 

aVI-a 

587.595,00 111.643,05 699.238,05 

2 Flori pentru suflet. Remember 

Florian Pittis, editia a VI-a 

167.967,00 0,00 167.967,00 

3 Stagiune muzicală estivală  în 

aer liber, ediția a XIII-a 

490.000,00 93.100,00 583.100,00 

4 Festival de muzică clasică 

Simfonii de vară, editia  

a IX-a 

499.682,24 0,00 499.682,24 

5 #100șiLaMulțiAni! 157.145,00 29.857,55 187.002,55 

6 Manifestări cultural-artistice 

dedicate Zilei Naționale, 

Crăciunului și Revelionului 

590.000,00 112.100,00 702.100,00 

7 Cinema în aer liber, ediția  

a VI-a 

192.000,00 36.480,00 228.480,00 

8 Servicii de pirotehnie - 

Reveliom 

84.600,00 16.074,00 100.674,00 

9 Cupa Europeană de Triatlon 

București 2018 

47.273,60 8.981,98 56,255.58 

10 Organizarea celei de-a 19-a 

conferințe a Comisiei oentru 

politică economică (ECON) – 

Comitetul European al 

Regiunilor, la Bucureşti 

 

95.361,00 

 

18.118,59 

 

113.479,59 
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Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în anul 2018 între 

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi beneficiari, conform Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate  

pentru activităţi nonprofit de interes general 

 

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a organizat o sesiune de selecţie în anul 2018 pentru acordarea 

de finanţări nerambursabile de la bugetul local. Procedura este cea reglementată de Legea nr. 

350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 78/29.03.2017, 

modificată prin H.C.L.S.  3 nr. 53/16.02.2018 şi H.C.L.S.  3  nr. 122/28.03.2018. 

Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 67 din 

12 aprilie 2018. Au fost depuse 40 de proiecte în cadrul sesiunii de selecţie. La finalul acesteia, au 

fost atribuite 17 contracte de finanţare pentru trei domenii, respectiv proiecte educative, proiecte 

de tineret şi proiecte sportive, aferente programului de utilitate publică Sportul pentru Toţi. 

Anunţul de atribuire a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,  nr. 147 din 

21 august 2018. 

Situaţia beneficiarilor, a proiectelor finanţate şi rezultatele contractelor de finanţare 

nerambursabilă este prezentată mai jos: 

Proiecte educative: 

Denumire 

beneficiar 
Denumire proiect 

Suma 

decontată 

de la bugetul 

local al 

Sectorului 3 - 

lei 

 

 

Rezultate 

Asociația 

pentru 

Incluziune 

Socială 

Proetnica 

 

Diversitate şi 

unitate 

în centenar 

 

 

 

47.044,00 

 

 

 

 

Organizarea unei tabere 

interculturale - ,,Împreună pentru 

Centenar”, a 2 workshop-uri şi a 

3 concursuri tematice, precum și 

a unui spectacol final. 

Beneficiari: 540 de elevi din 
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  comunitatea Faur Republica-

Sector 3, 25 cadre didactice, 250 

membri ai comunității Faur 

Republica. Proiectul a fost 

finalizat. 

Asociația 

Paradox 

 

 

 

 

Codul de 

siguranță 

 

 

 

 

     37.258,20 

 

 

 

 

 

Organizarea a 29 workshop-uri 

de educaţie non-formală în 11 

școli din Sectorul 3. Teme 

generale: tehnici de gestionare a 

conflictului în mediul familial, 

școlar și în societate, adaptarea 

comportamentală a părinţilor la 

nevoia de dezvoltare a copilului. 

Proiectul a fost finalizat. 

Asociaţia 

Părinţilor 

Isteţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcoli fără bullying 

în Sectorul 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.731,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizare unei conferinţe și a 3 

workshopuri pe tema bullying-

ului, activități susținute de 

psihologi specializați în domeniu. 

Peste 130 de cadre didactice din 

Sectorul 3, precum și din alte 

sectoare/oraşe, au fost informate 

cu privire la problematica 

fenomenului de bullying printre 

elevii de școală primară și 

gimnazială. Beneficiarii şi-au 

însuşit cunoştinţe/mecanisme de 

prevenire, depistare și intervenție 

în caz de nevoie. Proiectul a fost 

finalizat. 
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Asociaţia 

ESCU 

 

 

 

 

 

 

World Experience 

Festival- 

Festivalul 

Ambasadelor 

 

 

 

 

50.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea celei de a 4-a ediţii a 

evenimentului ,,World 

Experience Festival - Festivalul 

Ambasadelor” , în perioada 3-9 

septembrie 2018, Parcul Titan, 

Sector 3. 

Activităţi principale: spectacole 

de muzică și dansuri, ateliere 

culturale și gastronomie 

internațională (World Bazaar). 

Proiectul a fost finalizat. 

Asociaţia 

Inaco- 

Iniţiativă 

pentru 

competitivitate 

 

 

 

 

 

 

 

Ghidul meseriilor 

viitorului și 

traininguri non-

formale cu elevii 

claselor XI-XII 

din liceele 

Sectorului 3 care 

urmează să își 

aleagă parcursul 

profesional 

 

 

 

47.525,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea unui studiu privind 

mega-tendinţele tehnologice din 

piaţa muncii şi elaborarea 

Ghidului Meseriilor Viitorului. 

Organizarea de workshop-uri de 

educaţia non-formală în liceele 

din Sectorul 3, având ca obiect 

stimularea participării şcolare, 

reducerea abesenteismului şi 

abandonului şcolar, orientarea 

liceenilor spre meseriile 

viitorului. Organizarea de 

seminarii dedicate părinţilor pe 

tematica meseriilor viitorului. 

Proiectul a fost finalizat. 

Asociația 

Folkul acasă 

în realitate 

 

InformART-

Educaţie culturală 

informală pentru 

publicul de mâine 

41.172,08 

 

 

 

Cresterea conştientizării 

cetăţenilor Sectorului 3, în 

special a tinerei generaţii, cu 

privire la valorile culturale 



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în 

Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

româneşti şi  facilitarea debutului 

tinerilor artişti, prin:  întâlniri 

culturale în unităţile de 

învăţământ,  spectacole  de seară, 

spectacole concurs dedicate 

liceenilor, workshop de industrie 

muzicală. Proiectul a fost 

finalizat. 

Asociația 

pentru 

educație și 

sănătate 

Mens Sana 

 

 

 

Motivat pentru 

succes 

 

 

 

 

 

 

 

43.379,67 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea a 100 de sesiuni 

motivaţionale în 10 şcoli din 

Sectorul 3, cu participarea a 

aproximativ 500 de elevi si 20 de 

cadre didactice. Teme generale: 

creşterea interesului pentru 

studiu, însușirea unor tehnici de 

învățare rapidă și eficientă, 

conștientizarea privind nevoia de 

optimizare  a propriului potenţial. 

Proiectul a fost finalizat 

Asociaţia 

Culturală 

Metropolis 

 

 

 

KINOdiseea- 

Festivalul 

Internaţional de 

Film 

pentru Publicul 

Tânăr 

 

 

24.161,14 

 

 

 

Festivalul s-a desfășurat în 

perioada 8-13 noiembrie 2018, la 

Cinema Gloria, Cinema Pro, dar 

și în școli din Sectorul 3, fiind 

proiectate peste 10 producții 

cinematografice pentru publicul 

tânăr. Au fost organizate 8 

ateliere de film, arta actorului şi 

magie. Proiectul a fost finalizat. 
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Asociaţia 

Adevăraţii 

Veloprieteni 

 

 

 

 

 

Școala Velo AVR- 

în vacanţă 

 

 

 

 

 

32.831,30 

 

 

 

 

 

 

Organizarea a 25 de sesiuni, cu 

participarea a aproximativ 20 

persoane/sesiune, având ca obiect 

promovarea şi conştientizarea 

beneficiilor folosirii bicicletei şi 

creşterea siguranţei în trafic. 

Organizarea unui eveniment de 

promovare a mersului pe 

bicicletă în săptămâna 

mobilității, 16-22 septembrie 

2018, în Sectorul 3. Proiectul a 

fost finalizat. 

Asociaţia 

Culturală 

  Flower 

Power 

 

 

Ani de liceu - 

Poveşti on-air 

 

 

 

43.582,14 

 

 

 

Organizarea a 4 ateliere de 

educaţie non-formală, în 

domeniul artei teatrale, în liceele 

din Sectorul 3, a două sesiuni de 

casting, a unui workshop intensiv 

pentru elevii beneficiari, 

realizarea a 2 piese de teatru 

radiofonic cu elevii beneficiari şi 

a unui spectacol de închidere. 

Proiectul a fost finalizat. 

Asociaţia Club 

Sportiv Elite 

Running 

 

 

România 100-

Educaţie prin 

mişcare – 

Alergăm 100 km 

pentru România 

 

49.839,78 

 

 

Organizarea a 19 şedinţe de 

antrenament pentru beneficiarii 

din Sectorul 3, dintre care 95 de 

persoane au participat la una 

dintre cursele Maratonului 1 

Decembrie. 

Proiectul a fost finalizat. 
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Fundaţia 

Tineri pentru 

Tineri 

 

 

 

Îndrăzneşte să fii 

mare! 

 

 

 

 

    35.026,87 

 

 

 

 

Organizarea de sesiuni de 

educaţie non-formală pentru 

pregătirea unui grup de elevi-

educatori provenind din şcolile şi 

liceele Sectorului 3. Desfăşurarea 

programului ,,Educaţie pentru 

Viaţa de Familie”, cu sprijinul 

elevilor-educatori, în 6 unităţi de 

învăţământ din Sectorul 3. 

Proiectul a fost finalizat. 

Tomuş Ioana 

Roxana 

 

Rețeaua școlilor 

care promovează 

sănătatea 

 

0,00 

 

Proiectul nu a fost realizat. 

Proiecte de tineret: 

Denumire 

beneficiar 

Denumire 

proiect 

Suma decontată 

de la bugetul 

local al 

Sectorului 3 - lei 

 

 

Rezultate 

Asociaţia 

My 

Community 

 

 

 

 

100/3 

 

 

 

 

 

40.840,00 

 

 

 

 

 

În contextul Anului Centenar, s-

au realizat o serie de fotografii ce 

au surprins toate aspectele 

importante din Sectorul 3, 100 

dinte aceste imagini 

reprezentative fiind constituite 

într-o arhivă electronică a 

Primăriei (cu drepturi depline de 

autor), în vederea promovării 

capitalului turistic și uman al 

Sectorului 3. Proiectul a fost 

finalizat. 
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Asociaţia 

Țara 

Tinerilor 

Uniţi 

 

 

 

Vocea tinerilor 

din Sectorul 3 

 

 

 

 

48.809,30 

 

 

 

 

Organizarea de sesiuni de 

informare în liceele din Sectorul 

3 pe tema administraţiei publice 

locale, organizarea a 4 întâlniri de 

dialog structurat între elevii 

beneficiari şi reprezentanţii 

autorităţii locale, în cadrul cărora 

au fost dezbătute probleme de 

interes în domeniul tineretului. 

Proiectul a fost finalizat. 

Proiecte sportive: 

Denumire 

beneficiar 

Denumire 

proiect 

Suma decontată 

de la bugetul 

local al 

Sectorului 3 - lei 

 

Rezultate 

Asociația 

Club 

Sportiv 4 

 

 

Cupa toamnei 

 

 

 

15.040,00 

 

 

 

Organizarea unui campionat de 

baschet, în 8 etape,  pe durata a 4 

weekend-uri. S-au desfaşurat 64 

de meciuri, cu participarea a 192 

de copii, 16 profesori și 

aproximativ 400 de spectatori, în 

cadrul fiecărei întâlniri. Proiectul 

a fost finalizat. 

Asociaţia 

Club Sportiv 

Sport 

Promotion 

 

 

 

3x3 în Sectorul 3 

 

 

 

 

 

 

44.889,20 

 

 

 

 

 

 

Organizarea unei competiţii de 

baschet 3x3, în perioada 10-12 

august 2018. S-au desfăşurat 104 

meciuri, cu participarea a 258 de 

copii, cu vârste între 10-18 ani, pe 

şapte categorii: baby mixt, mini 

băieţi, mini fete, U14 băieţi, U14 
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 fete, U18 băieţi şi U18 fete. 

Proiectul a fost finalizat. 

 

Manifestări organizate în anul 2018 în Sectorul 3, pentru care nu au fost alocate fonduri de 

la bugetul local 

 

Manifestări sportive : 

În anul 2018, păstrând tendința anilor anteriori, evenimentele sportive s-au desfășurat în parteneriat 

cu Cluburile Sportive, ONG-urile, etc, astfel încât nu a fost nevoie de alocare de resurse bugetare 

pentru realizarea lor.  

Nr. 

Crt 

Organizator Descriere Participanți Perioada Locul desfășurării 

1 Fundația O 

Șansă pentru 

Viață 

SemiMaratonul 

RUN for LIFE 

500 10.03.2018 Parcul Al.I.Cuza 

2 Asociația 

Studenți 

pentru Viață 

Crosul pentru 

viață 

400 17.03.2018 Parcul A.I.Cuza 

3 Asociația RO 

Club 

Maraton  

Campionii 

sănătății, ediția 

a X-a 

350 14.04.2018 Parcul A.I.Cuza 

4 Școala 

primară 

Montessori 

Activitate de 

miscare in aer 

liber 

46 18.04.2018 Parcul A.I.Cuza 

5 Asociația 

Municipală 

de Atletism 

Crosul ASE 

StudentRUN 

2018 

1000 05.05.2018 Parcul Titan 

6 Fundația 

Atletis 

Crosul 

Primăverii 

100 12.05.2018 Parcul Titan 

7 Școala Ana 

Lugojana 

Crosul Ana 

Lugojana 

150 26.05.2018 Parcul Titan 

8 persoană 

fizică 

Fitness în aer 

liber 

20 26.05.2018 Parcul Titan 

9 Arrow 

International 

Concurs de 

pescuit sportiv 

pentru copii 

350 01.06.2018 Parc Titan 

10 Expopedia Promovarea 

Campionatului 

Mondial  de 

500 07.06.2018- 

15.07.2019 

Parcul Al.I.Cuza 
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fotbal, 

proiecție 

11 Asociația 

Atletic Club 

Maraton 

Crosul firmelor 350 10.06.2018 Parcul Al.I.Cuza 

12 CS Beijing Arte marțiale 30 17.06.2018 Parcul Al.I.Cuza 

13 Poșta 

Română 

Marsul 

factorilor 

poștali 

150 30.06.2018 Parcul Al.I.Cuza  

14 persoană 

fizică 

Ore de yoga 250 01.07.2018 Parcul Titan 

08.07.2018 

15.07.2018 

22.07.2018 

29.07.2018 

15 CS Nautic 

Titanii 

Competiție 

caiac canoe 

100 15.07.2018 Lacul Titan 

16 FitClass 

Club 

Antrenament în 

aer liber 

400 07.07.2018 Parcul Titan 

14.07.2018 

21.07.2018 

28.07.2018 

17    Dona 

Marketing 

Cursuri de Tai 

Chi 

100 03.08.2018 Parcul Titan 

01.09.2018 

18 persoană 

fizică 

Ore de yoga 150 12.08.2018 Parcul Titan 

19.08.2018 

26.08.2018 

19 CS Beijing Arte marțiale 100 05.08.2018-

12.08.2018 

Parcul Al.I.Cuza 

19.08.2018 

26.08.2018 

20 World Class Antrenamente 

în aer liber 

1.5 04.08.2018 Parcul Titan 

16.08.2018 

18.08.2018 

21 Street 

Fishing 

Romania 

Competiție de 

pescuit sportiv 

Urban Fishing 

65 01.09.2018 Parcul Al.I.Cuza 

22 Loteria 

Română 

Crosul Loteriei 

Române 

200 15.09.2018 Parcul Titan 

23 Decathlon 

Romania 

Joaca baschet 

la înaltime 

50 22.09.2018 Parcul Titan 
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24 Asociația RO 

Club 

Maraton 

Campionii 

sănătății - 

Crosul pentru 

copii și părinți 

1 22.09.2018 Parcul A.I. Cuza 

25 Asociația 

Elite 

Running 

Cros Be to 

RUN 

150 23.09.2018 Parcul Titan 

26 Asociația 

Diaconia, 

filiala 

Măgurele 

Cros caritate 500 29.09.2018 Parcul Titan 

27 World Class Antrenamente 

în aer liber 

1500 29.09.2018 Parcul Al.I.Cuza 

28 persoană 

fizică 

IOR marea 

aventura, 

concurs de 

pescuit sportiv 

70 06.10.2018 Parcul Titan 

29 CS Beijing Arte marțiale 100 28.10.2018 Parcul Al.I.Cuza 

04.11.2018 

11.11.2018 

18.11.2018 

25.11.2018 

02.12.2018 

09.12.2018 

16.12.2018 

23.12.2018 

30.12.2018 

30 Asociația 

Necuvinte 

Purple Cross 500 03.11.2018 Parcul Titan 

 

Manifestări cultural-educative: 

Nr. 

crt 

Organizator Descriere Participanți Perioada Locul desfășurării 

1 Teatrul 

Masca 

spectacole de 

teatru, statui 

vivante 

6.000 mai-iunie, 

august 

Parcul Al.I.Cuza, 

Parcul Titan 

2 Decathlon 

Romania 

Educație 

rutieră și 

civică,siguranța 

circulației pe 

150 01.06.2018 Parcul Titan 
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biciclete pentru 

copii 

3 Itsy Bitsy Cea Mai Itsy 

Bitsy Zi Liberă 

Națională 2018 

10.000 01.06.2018 Parcul Al.I.Cuza 

4 ASPA Pet Fest -

Festival dedicat 

animalelor de 

companie 

200 29.06.2018-

01.07.2018 

Parcul Titan 

5 Grădinița 

Rița Veverița 

Ateliere 

interactive 

pentru copii 

200 04.07.2018 Parcul Al.I.Cuza 

6 Itsy Bitsy Radio Plaja 

Itsy Bitsy 

1.000 august  Parcul Al.I.Cuza 

7 Asociația 

MiniArtShow 

By Ioana 

Ginghină 

Picnic 

intercultural - 

proiect cu 

participare 

internațională 

200 17.08.2018 Parcul Al.I.Cuza 

8 Inspectoratul 

pentru 

Situații de 

Urgență 

Aniversarea a 

174 de ani de 

la înființarea 

primei 

formațiuni de 

pompieri, 

expoziție cu 

tehnică 

specifică 

400 18 -

19.08.2018 

Parcul Al.I.Cuza 

9 Asociația 

MiniArtShow 

By Ioana 

Ginghină 

Spectacol 

pentru copii 

200 25.08.2018 Parcul Titan 

10 Inspectoratul 

pentru 

Situații de 

Urgență 

Aniversarea a 

174 de ani de 

la înființarea 

primei 

formațiuni de 

pompieri, 

expoziție cu 

tehnică 

specifică 

400 08, 

12.09.2018 

Parcul Al.I.Cuza 

11 persoană 

fizică 

Concert de 

muzică 

religioasă 

200 22.09.2018 Parcul Colțea 
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12 Teatrul 

Evreiesc 

Festivalul 

Internațional de 

Teatru IDIS 

400 octombrie Parcul Colțea 

13 persoană 

fizică 

Concert de 

muzică 

religioasă 

200 01.12.2018 Parcul Colțea 

 

 

Serviciul Monitorizare, Avizare Contracte Unități de Învățământ și Serviciul Administrare 

Unități de Învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, misiune și obiective: 

Misiunea principală  este asigurarea unui climat modern pentru desfășurarea în cele mai bune 

condiții a procesului de învățământ și asigurarea sprijinului financiar unităților de cult recunoscute 

prin lege, aflate în Sectorul 3. 

Desfășurarea activității didactice în condiții moderne poate încuraja îmbunătățirea rezultatelor 

școlare. În același timp elevii și părinții vor avea un respect mult mai mare față de unitățile de 

învățământ care pot oferi condiții de studiu adecvate.  

Primăria Sectorului  3 a inițiat și este în plină desfășurare un amplu proces de modernizare a 

unităților de învățământ preuniversitar de stat, respectiv efectuează, începând cu anul 2014 lucrări 

de creștere a eficienței energetice și modernizare la grădinițele, școlile și liceele din sector, 

investind fonduri importante pentru îndeplinirea acestui deziderat. 

Viziunea asupra dezvoltării infrastructurii educaționale din Sectorul 3 a  continuat să fie 

îmbunătățită și în anul 2018. Nu se poate face performanță în învățământ fără a avea o 

infrastructură bine pusă la punct. Astfel dezvoltarea infrastructurii educaționale trebuie însoțită 

obligatoriu de seriozitatea cadrelor didactice și a elevilor, de un management performant al 

unităților de învățământ dar foarte important de dezvoltarea unor activități extracuriculare care să 

dezvolte şi mai mult din punct de vedere fizic şi intelectual elevii din unităţile de învăţământ din 

sectorul 3.  

În anul 2018 s-au asigurat serviciile  şi dotările  care erau absolut necesare pentru funcţionarea în 

bune condiţii şi mai ales în deplină siguranţă a procesului educaţional. 

S-au efectuat revizii ale instalaţiilor de gaze, ale instalaţiilor electrice, ale centralelor termice din 

unităţile de învăţământ din sector, servicii elementare de siguranţă. S-a avut în vedere asigurarea 

unui climat de siguranţă în unităţile de învăţământ astfel că toate au avut contracte de pază cu 

unităţi specializate în domeniu, dar au fost supravegheate periodic şi de echipaje ale poliţiei locale. 
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De asemenea s-a pus un accent foarte important pe instruirea personalului din unitățile de 

învățământ în ceea ce priveşte siguranţă și securitatea în muncă precum și sănătatea și securitatea 

în caz de incendiu și alte dezastre naturale.  

Și  în anul 2018, s-a asigurat, în toate  școlile si liceele acces la internet prin Wi-Fi, care permite 

atât conectarea profesorilor, a elevilor, cât și a vizitatorilor acestora la Internet, utilizând un 

terminal de tip smartphone, tabletă sau laptop. 

Una dintre cele mai importante părți ale activității  Serviciului Administrare Unități de Învățământ 

și Relații cu Unitățile de Cult  a fost derularea împreună cu Direcția Investiții și Achiziții a unor 

ample lucrări capitale de modernizare și creștere a eficienței energetice, consolidări, precum și de 

amenajare a curților și construire de săli de sport. 

 

Astfel, pe parcursul anului 2018 s-au finalizat următoarele obiective: 

- Lucrări de amenajare peisagistică (curți) la următoarele unități de învățământ 

preuniversitar de stat din sector: 

- Grădinița nr.3, Gradinița Nr.24, Gradinița Nr.68, Grădinița nr.70, 

Grădinița nr.71 (corp B), Școala Gimnazială nr.92, Școala Gimnazială Nr.195,  

Școala Gimnazială nr.200, Colegiul Tehnic Mihai Bravu. 

- Lucrări de creșterea eficienței energetice și  modernizare la următoarele unități de 

învățământ preuniversitar de stat  din sector: 

Grădinița Floare de Colț (corp A) 

- Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și consolidare la următoarele unități 

de învățământ preuniversitar de stat  din sector: 

Grădinița nr.196, Grădinița nr.216 (corp A), Grădinița nr.231 (corp A), Grădinița nr.239 (corp B), 

Grădinița nr.240 (corp A+B), Grădinița Peștișorul de Aur (corp A), Grădinița nr.284 (Școala 

Gimnazială nr.55) 

- Lucrări capitale de cresterea eficientei energetice la următoarele unități de învățământ 

preuniversitar de stat  din sector: 

Colegiul Tehnic C.D. Nenițescu (corp C1), Colegiul Tehnic Mihai Bravu (corp C4) 

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la următoarele 

unități de învățământ preuniversitar de stat  din sector: 

Școala Gimnazială Nicolae Labiș 
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Pe parcursul anului 2018 s-au demarat lucrările pentru următoarele obiective: 

- Lucrari de amenajare peisagistică (curți) la următoarele unități de învățământ 

preuniversitar de stat din sector: 

Grădinița nr.69, Grădinița nr.71 (corp A), Grădinița nr.196, Grădinița nr.231 ( corp A), Gradinița 

nr.239 (corp B), Grădinița nr.240 (corp A+B), Grădinița Peștișorul de Aur (corp A), Grădinița 

nr.284 (Școala Gimnazială nr.55), Școala Gimnazială nr.20, Școala Gimnazială Mexic, Școala 

Gimnazială nr.112, Școala Gimnazială nr.116 

 

Pe parcursul anului 2018 s-au continuat lucrările pentru următoarele obiective: 

- Lucrări capitale de modernizare la următoarele unități de învățământ preuniversitar de 

stat  din sector: 

Grădinița nr.70, Grădinița nr.68,Grădinița nr.231 (corp B), Grădinița nr.232 (corp B) 

            Programe desfășurate  

a. Colaborarea cu Direcția Investiții și Achiziții pentru derularea acordului cadru cu privire la 

lucrările de reparații curente și reparații capitale (modernizare, consolidare și creșterea eficienței 

energetice), amenajare a curților,  prin implicarea personalului angajat. 

b. Susținerea unităților de învățământ în demersurile pentru alocarea de la bugetul local a sumelor 

solicitate de către acestea pentru serviciile necesare bunei funcționări. 

c.  Alocarea de la bugetul local a sumelor solicitate de unități pentru modernizare si dotare. 

d. Primirea de la unitățile de învățământ a numărului de elevi care pot beneficia de burse, 

centralizarea acestora, înaintarea acestora spre aprobare către Consiliulul Local Sector 3, alocarea 

resurselor financiare necesare plății acestor burse la timp. 

e. Asigurarea achiziției produselor de panificație și lactate, precum și a merelor, centralizarea 

documentelor justificative privind livrările de corn și lapte de la unitățile de învățământ, solicitarea 

fondurilor europene pentru decontarea produselor lactate furnizate. 

f. Primirea de la DGASPC Sector 3, a numărului de beneficiari ai stimulentului educațional, 

alocarea resurselor financiare   

g. Primirea de la unitățile de învățământ a numărului de beneficiari ai drepturilor 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale, alocarea resurselor financiare. 
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h. Asigurarea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetul 

local, pe baza costului standard per elev/preșcolar pentru unitățile de învățământ preuniversitar 

particular acreditat, cu personalitate juridică de pe raza sectorului 3. 

Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe 

- Cheltuieli pentru investiții constând în creșterea eficienței energetice și modernizare, dotare  

conform bugetelor alocate pentru această destinație 

- Cheltuieli pentru serviciile necesare bunei funcționări a unităților de învățământ –       conform 

bugetelor alocate pentru această destinație 

- Cheltuieli pentru dotarea unităților de învățământ – conform bugetelor alocate pentru această 

destinație 

- Cheltuieli pentru burse –  conform bugetelor alocate pentru această destinație 

- Cheltuieli pentru lapte corn – conform bugetului alocat pentru aceasta destinatie 

Cheltuieli pentru stimulent educațional - conform bugetului alocat pentru această destinație 

- Cheltuieli pentru finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetul 

local, pe baza costului standard per elev/preșcolar pentru unitățile de învățământ preuniversitar 

particular acreditat, cu personalitate juridică de pe raza sectorului 3 - conform bugetului alocat 

pentru aceasta destinatie 

- Acordarea de sprijin financiar Parohiei Izvorul Nou prin HCL S3 nr.375 din 31.08.2018 privind 

alocarea sumei de 100.000 lei pentru completarea fondurilor proprii necesare lucrărilor de pictură. 

 

7. Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 

 

La nivelul DGASPC Sector 3, persoana responsabilă cu înocmirea raportului anterior 

menționat este dl Lucian Risipitu, șef serviciu Strategii, Proiecte și Relații cu Societatea Civilă. 

În ceea ce privește stadiul de implementare al obiectivelor strategice aferente domeniului de 

activitate al instituției noastre, stabilite în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3, atât 

în cadrul documentului de fundamentare cât și în Planul de monitorizare, 

pentru perioada 2014 – prezent, au fost implementate următoarele: 
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De asemenea, pentru îndeplinirea Obiectivului strategic 3. ”Creșterea accesibilității și calității 

serviciilor publice”, DGASPC Sector 3 a mai întreprins următoarele: 

1. În perioada 2014 – prezent, cele 10 servicii nou dezvoltate sunt următoarele: 

- Centrul Casa Soarelui – destinat copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 14 ani, ce prezintă 

comportamente neadecvate şi întârziere în dezvoltare, precum și copiilor ce prezintă 

tulburări de spectru autist. Acest centru este dezvoltat în parteneriat cu Asociația ”Help 

Autism” 

- Centrul de Consiliere și Resurse - asigură consiliere psihologică şi psihoterapie pentru 

copiii din comunitatea sectorului 3 

- Centrul de zi Lizuca – destinat copiilor cu dizabilități cu vârste cuprinse între 0 și 7 ani, 

este înființat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014. Valoarea totală a proiectului  - 

1.614.492 lei,  

- Centrul de zi Micul Prinț - destinat copiilor cu domiciliul sau reşedinţa în sectorul 3, cu 

vârste cuprinse între 0 și 3 ani, proveniți din familii defavorizate, cu risc crescut de 

excluziune socială, copiilor proveniți din familii monoparentale, precum şi părinţilor şi 

Obiectiv strategic 3. Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice 

Obiective 

prioritare 

Măsuri Indicatori Proiecte Indicatori 

OP 3.2. 

Creșterea 

accesului la 

servicii 

medicale și 

de asistență 

socială 

M. 3.2.1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

medicale și sociale 

din sectorul 3 

Număr spitale 

reabilitate 

Mp construiți/ 

reabilitați 

Număr de 

paturi 

existente 

P. 3.2.1.2 

Program de 

investiții în 

construcția, 

extinderea și 

reabilitarea 

infrastructurii 

sociale 

Unități sociale 

reabilitate – 1 

Mp 

construiți/reabilitați 

– imobil P+1, supr. 

constr.  – 2027 mp 

Număr total de 

beneficiari - 115 

 M. 3.2.2. 

Diversificarea 

serviciilor medicale 

și de asistență socială 

și adaptarea acestora 

la nevoile 

utilizatorilor 

Număr de 

servicii 

sociale nou 

dezvoltate – 

10  

Număr total 

de beneficiari 

- 3599 

  



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în 

Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.  
 

familiilor acestora. Centrul este înființat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014. 

Valoarea totală a proiectului  - 1.614.492 lei 

- Creșa ”Greierașul”  

- Creșa ”Ghiocelul” 

Cele două creșe sunt destinate copiilor cu vârste până la 3 ani, cu domiciliul sau reşedinţa 

în Sectorul 3, și au fost realizate de către Primăria Sectorului 3, cu fonduri alocate din 

bugetul Consiliului Local. 

- Clubul Seniorilor ”Codrii Neamțului” 

- Clubul Seniorilor ”Râmnicu Sărat” 

Cluburile Seniorilor se adresează persoanelor cu vârste peste 65 de ani din sectorul 3. 



 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.   57 

 

 

 

- Centrul de Îngrijire și Asistență ”Casa Max” – adresat persoanelor cu dizabilități din 

sectorul 3, a fost înființat în anul 2015, în urma transformării Centrului de îngrijire și 

asistență pentru persoane vârstnice ”Casa Max” 

- Adăpost pentru victimele violenței ”Sf. Maria” – destinat victimelor ale violenței în 

familie, cupluri mamă-copil aflate în situație de criză, a fost înființat prin Programul 

pentru victimele violenței în familie, finanțat prin Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare. Valoare totală a proiectului – 864.384,89 lei 

2. Număr de parteneriate încheiate cu instituții de învățământ – 60 

3. Număr de parteneriate încheiate cu agențiile de ocupare a forței de muncă – 3 

4. Continuarea programelor de asistență socială destinate grupurilor vulnerabile, în 

conformitate cu Strategia DGASPC – DGASPC sector 3 desfășoară activități cu caracter 

permanent destinate grupurilor vulnerabile, în conformitate cu Strategia de dezvoltare a 

DGASPC 2015 – 2020 

 

8. Direcția  Investiții și Achiziții 

 

 

            Pentru Direcția Investiții și Achiziții, au fost identificați indicatori relevanți la: 

1.   Obiectivului strategic 1 – Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor Sectorului 3 – 

  OP.1.1 Eficientizarea energetică a clădirilor publice și a clădirilor rezidențiale,  

  respectiv: 

• M.1.1.1. Continuarea programului de izolare termică a blocurilor de locuințe în 

perioada de implementare 2015-2020: s-au reabilitat termic 470 blocuri de 

locuințe sunt în derulare lucrările de eficientizare energetică la 246 blocuri de 

locuințe; 

• M.1.1.2. Promovarea soluțiilor de eficientizare energetică a clădirilor din 

administrarea Sectorului 3.  

2. Obiectivului strategic 3 – Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice- 

OP.3.1- Susținerea educației și învățării pe tot parcursul vieții, respectiv: 

  M.3.1.1. Asigurarea infrastructurii educaționale necesare derulării în bune 

condiții a actului de învățământ: 

• Program de modernizare a infrastructurii școlare (renovare și reabilitare clădiri 

și anexe ); 

M. 3.1.2. Susținerea activităților creative și sportive pentru copii: 
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• Program de investiții în construcția, extinderea și reabilitarea sălilor și a bazelor 

sportive. 

  Referitor la eficientizarea energetică a clădirilor publice și a clădirilor rezidențiale, în 

anul 2018 s-a continuat programul demarat încă din anul 2009. În acest sens s-a continuat etapa 

de înștiințare a asociațiilor de proprietari asupra beneficiilor programului și a condițiilor de 

înscriere în program. 

Rezultatele acțiunilor de informare a asociațiilor de proprietari asupra programului de 

izolare termică a blocurilor de locuințe prin anveloparea exterioară, folosind aplicarea 

generalizată a unor sisteme de termo și hidroizolații pentru reabilitarea termică și a clădirilor 

aflate în proprietatea Sectorului 3 la care s-au efectuat lucrări capitale de creștere a eficienței 

energetice, se pot concretiza astfel: 

 

An de referință Toatal blocuri izolate termic Total clădiri aflate în proprietatea 

Sectorului 3 la care s-au efectuat lucrări 

capitale de creștere a eficienței 

energetice  și/sau conversie funcțională 

2009-2014 358 blocuri recepționate  

2015     9 blocuri recepționate 2 

2016   92 blocuri recepționate 2 

2017 237 blocuri recepționate  

2018 132 blocuri recepționate + 246 

blocuri demarate 

 

 

          Referitor la programul de modernizare a infrastructurii școlare (renovare și reabilitare 

clădiri și anexe ), în anul 2018 s-au continuat lucrări de creșterea a eficienței energetice, 

modernizare și consolidare a unor unități de învățământ, aflate în administrarea Sectorului 3. 

          Rezultatele acțiunilor de modernizare a infrastructurii școlare și de investiții în 

construcția, extinderea și reabilitarea sălilor și a bazelor sportive pot fi concretizate astfel: 

An de 

referință 

Unități 

învățământ 

–  

lucrări 

capitale de 

creștere 

eficiență 

energetică 

Unități 

învățământ 

–  

lucrări 

capitale  de 

modernizare 

Unități 

învățământ 

–  

lucrări de 

consolidare 

Unități 

învățământ 

–  

lucrări de 

construire 

Unități 

învățământ 

–  

lucrări de 

renovare 

Unități 

învățământ 

–  

lucrări de 

extindere 

Complex 

sportiv cu 

bazin de 

inot, sala 

de sport – 

lucrari de 

construire 

2014 10 10   18   
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2015 20 20 1 1 41   

2016 4   1  2 1 

2017 6 16 1  1 1  

2018 11 9 + 4 în  

derulare 

8    2 în 

derulare 

 

 

Raport de monitorizare 

 

 

Obiective 

prioritare 

Măsuri Proiecte Indicatori Analiză 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP.1.1. 

Eficientizarea 

energetică a 

clădirilor 

publice și 

aclădirilor 

rezidențiale 

M.1.1.1. 

Continuarea 

programului de 

izolare termică 

a blocurilor de 

locuințe 

P.1.1.1.1. 

Continuarea 

programului de 

izolare termică 

a blocurilor de 

locuințe prin 

anveloparea 

exterioară 

folosind 

aplicarea 

generalizată a 

unor sisteme de 

termo și 

hidroizolații 

pentru 

reabilitare 

termică 

Număr de 

clădiri 

reabilitate 

În perioada 

2015-2018, s-au 

reabilitat termic 

470 blocuri de 

locuințe și s-au 

demarat lucrări 

de reabilitare 

termică la 246 

blocuri de 

locuințe 

M.1.1.2. 

Promovarea 

soluțiilor de 

eficientizare 

energetică a 

clădirilor din 

administrarea 

Sectorului 3 

P.1.1.2.1. 

Eficientizarea 

energetică a 

clădirilor din 

proprietatea 

Sectorului 3 

Consum de 

energie electrică 

Consum de 

energie termică 

În perioada 

2014-2020 s-au 

efectuat lucrări 

de eficientizare 

energetică la 4 

clădiri aflate în 

proprietatea 

Sectorului 3  
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Obiective 

prioritare 

Măsuri Proiecte Indicatori Analiză 

OP.3.1. 

Susținerea 

educației și 

învățării pe 

tot 

parcursul 

vieții 

M.3.1.1. 

Asigurarea 

infrastructurii 

educaționale 

necesare 

derulării în 

bune condiții 

a actului de 

învățământ 

P.3.1.1.1. 

Program de 

modernizare a 

infrastructurii 

școlare 

(renovare și 

reabilitare 

clădiri și 

anexe, dotare) 

Mp 

construiți/reabilitați 

În perioada 2014-

2020, s-au finalizat 

lucrări de 

modernizate, 

renovare și reabilitate 

la 181 unități de 

învățământ și se află 

în derulare lucrări 

capitale de 

modernizare la 4 

unități de învățământ 

M.3.1.2 

Susținerea 

activităților 

cretive și 

sportive 

pentru copil 

P.3.1.2.1. 

Program de 

investiții în 

construcția, 

extinderea și 

reabilitarea 

sălilor și a 

bazelor 

sportve 

Numărul de copii 

înscriși la 

evenimente 

Număr de 

evenimente 

În perioada 2014-

2020, s-au finalizat 

lucrări de construite,  

extindere și 

reabilitare la 1 

complex sportiv cu 

bazin de înot, sală de 

sport și se află în 

derulare lucrări la 

alte 2 complexe 

sportive 

           

 

 

9. Direcția Administrarea Domeniului Public 

 

Pentru Direcția Administrarea Domeniului Public, au fost identificați indicatori 

relevanți la Obiectivul strategic nr. 1 – Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor Sectorului 

3; Obiectivul strategic nr. 3 – Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice ;   

Obiectivul strategic nr. 4 – Creșterea capacității administrației publice locale, conform 

raportului de monitorizare prezentat în anexă.  

De la data aprobării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3 și până în prezent, 

Direcția Administrarea Domeniului Public a promovat mai multe proiecte pentru amenajarea 

cât mai eficientă a domeniului public al Sectorului 3. 

 Controalele de specialitate efectuate de inspectorii din cadrul Direcției Administrarea 

Domeniului Public, respectiv monitorizarea în timpul execuției și recepția lucrărilor executate 

de operatorii abilitați și/sau prezentarea de noi propuneri pentru îmbunătățirea standardelor 

actuale de protecția mediului și confort vizual, au fost zilnice, având caracter permanent. 

 

Obiectivul strategic nr. 1 – Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor Sectorului 3. 

            În perioada actuală, ca urmare a dezvoltării intense a oraselor și a supraaglomerării lor, 

populația este nevoită să trăiască în spații construite, ce îngrădesc libertatea de mișcare. 
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            În derularea activității s-a urmărit în mod constant stadiul îndeplinirii măsurilor ce revin 

autoritatilor locale ale Sectorului 3 din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului, 

respectiv cresterea suprafeței de spațiu verde/cap de locuitor. 

 

          Începând cu luna aprilie 2014, activitățile de amenajare a spatiilor verzi din parcurile 

situate pe raza teritorial administrativă a Sectorului 2, au făcut obiectul Contractului 

de  Delegare a Gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de 

administrare a Parcurilor Titan, Al.Ioan Cuza, Titanii și Ghe. Petrașcu nr.3186/04.04.2014, 

încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și concesionarul S.C.Cris Garden S.R.L. 

          Anual, au fost desfășurate activități multiple pentru întretinerea si salubrizare sectorului, 

astfel că,  în perioada sezonului rece a anului 2014, prioritatea structurii responsabile cu 

parcurile din sector, a fost degajarea  zăpezii de pe alei, scări, bănci și materialul dendrofloricol .  

Odată cu topirea zăpezii s-a procedat la refacerea spațiilor verzi și replantarea acestora 

cu material dendrofloricol (unde a fost cazul).  

          Pe toată durata anului 2014 si în special în sezonul cald, au fost efectuat zilnic activități 

de  salubrizare și ecologizare atât a parcurilor, cât și a zonelor amenajate ca ”spații verzi”             

 În perioada sărbătorilor de iarnă 2014-2015 s-a amenajat un patinoar în Parcul A.I. 

Cuza, accesul fiind gratuit. De asemenea în Parcul Titan a fost organizat Revelionul-2015. 

 S-a realizat decăpușarea în toate parcurile aflate în întreținerea, aproximativ 76 ha. 

 

     În anul 2015 au fost desfășurate următoarele activități: 

 -  Programe de întreținere zone verzi: greblat peluze, măturat alei, cosit iarba, tuns gard 

viu, săpat și tuns trandafiri, tăieri de corectie la arbori și arbuști, tăiat drajoni la arbori, 

defrișat arbori, strâns și încărcat material vegetal, udat material dendro-floricol, plivit și 

săpălugit flori; 

-  Programe de amenajări și reamenajări zone verzi: decapat sol fertile, adus pământ 

vegetal, întins și nivelat pământ, săpat și gazonat peluze; 

-  Programe de plantat material floricol: degajat teren de corpuri străine, săpat și nivelat 

rabate, pichetat rabate, plantat flori, udat; 

- Programe de plantat material dendro-floricol: săpat gropi, săpat șant pentru gard viu, 

pichetat, plantat arbori, arbuști, gard viu, trandafiri, conifer, udat. 

  Importanța spațiilor verzi este multiplă. Prin prezența ei, vegetația contribuie la 

înfrumusețarea peisajului, reducerea poluanților din natura, influentează pozitiv starea de 

sănătate fizică și psihică a oamenilor, creează cadrul adecvat practicării sportului, turismului și 

a altor îndeletniciri recreative. 

Suprafața totală  

(mp) 

Suprafață spatiu verde 

(mp) 

Suprafață loc de joacă 

(mp) 

Suprafață alei 

(mp) 

83.309 48.426 20.630 14.253 

Mini parcuri si locuri de joaca zona 2 

Suprafață totală  

(mp) 

Suprafață spațiu verde 

(mp) 

Suprafață loc de joacă 

(mp) 

Suprafață alei 

(mp) 

52.736 34.429 12.636 5.671 

Mini parcuri și locuri de joacă zona 3 

Suprafață totală  

(mp) 

Suprafață spațiu verde 

(mp) 

Suprafață loc de joacă 

(mp) 

Suprafață alei 

(mp) 

89.599 59.485 21.560 8.554 
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 Pe toată durata anului 2015 si în special în sezonul cald, Direcția Administrarea 

Domeniului Public, atât prin operatorii autorizați, cât și prin forță de muncă proprie, a efectuat 

zilnic activități de  salubrizare și ecologizare a  parcurilor, desfășurând următoarele activități :             

                     - măturat alei și jocuri de copii -(zilnic)                      

                     - golit coșuri de gunoi și strâns resturi vegetale/menajere din peluze- (zilnic) ; 

 De asemenea în decursul anului 2015 s-au efectuat următoarele activități de întreținere 

și ecologizare : 

                       - executare tăieri de corecție a arborilor – aprox. 320 buc. 

                       - cosit peluze, aprox. 210 ha (minim 7 treceri de coasă) 

                       - scos drajoni, arbori și arbuști – aprox. 15.500 buc. 

                       - greblat peluze – aprox. 220 ha 

                       - dezgropat, tăiat și săpat trandafiri – aprox. 1500 buc. 

                       - defrișări arbori uscați – aprox. 120 buc. 

 Și în anul 2015, în perioada sărbătorilor de iarnă 2015-2016 s-a amenajat un patinoar 

în Parcul A.I. Cuza. Accesul pe patinoar a fost gratuit, iar în Parcul Titan a fost organizat 

Revelionul-2016. 

              -   In parcurile A.I.Cuza  si Titan a fost pus in circulatie un trenulet de agrement care 

circula in perioada aprilie – noiembrie  in functie de conditiile  atmosferice.  

În decursul anului 2016 au fost realizate următoarele:  

- Gazonarea în Sectorul 3 a unei suprafețe de aproximativ 41,372,71 mp de spațiu verde.  

- A fost realizat în proporție de 100% obiectivul propus pentru anul 2016 în parcul Pantelimon 

prin amenajarea suprafeței de 3 ha spațiu verde și salubrizarea zilnică a suprafeței totale de 

33ha.  

- A fost asigurat controlul zilnic în proporție de 100% a activităților de întreținere, modernizare, 

reparare, înlocuire și salubrizare efectuate de către firma concesionară în parcurilor aflate în 

administrarea noastra.  

- Prin contractul de delegare prin concesiune a unor activități de administrare a parcurilor Al. I. 

Cuza, Titan, Gh. Petrascu și Titanii, a fost asigurată întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi 

cu suprafața de 109,530,0 mp.  

- Asigurarea salubrizării Sectorului 3 prin contractarea firmei Sc. Rosal Grup Srl.  

- Amenajarea a 130 ghene ecologice de gunoi îngropate, prin investiția proprie a Sc Rosal Grup 

Srl conform contractului.  

- A fost dus la îndeplinire în proporție de 100% obiectivul de verificare zilnică a salubritații din 

sector.  

- Au fost efectuate operațiuni de deparazitare și dezinsecție în Parcurile Al. I. Cuza, Titan, Gh. 

Petrascu,Titanii și Pantelimon. 

- Și în anul 2016 a fost amenajat patinoarului din Parcul Al. I. Cuza pentru diversificarea 

activităților sportive și de agrement în perioada 01.12.2016-01.03.2017. 

 

În cursul anului 2017, Direcția Administrarea Domeniului Public a realizat 

următoarele:  
- A modernizat un număr de 5 miniparcuri , locuri de joacă în valoare totală de 1.139 mii 

lei; 

- A gazonat în Sectorul 3 o suprafață de aproximativ 16.502 mp de spațiu verde în valoare 

de 580 mii lei;  

- A executat lucrari de imprejmuire cu gard metalic cu soclu din beton armat pentru un 

numar de 15 blocuri,in valoare totala de 769 mii lei;  

- S-au plantat 1.823 de arbori de diferite specii (platanus, quercus, betula, tilia), în valoare 

totală de 1.425 mii lei;  



 

63 

- S-au plantat 91.055 de arbusti de diferite specii (hibiscus, spiraea, ligustrum,) în valoare 

totală de 970 mii lei;  

- S-au plantat 174.128 de flori de diferite specii (tagetes, trandafiri, salvia, canna, bellis, 

begonia), în valoare de 686 mii lei;  

- A asigurat controlul zilnic în proporție de 100% a activităților de întreținere, modernizare, 

reparare, înlocuire și salubrizare efectuate de către firma concesionară în parcurilor aflate 

în administrarea noastra;  

- Prin contractul de delegare prin concesiune a unor activități de administrare a parcurilor 

Al. I. Cuza, Titan, Gh. Petrascu și Titanii în valoare de 7.915 mii lei, a asigurat 

întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi cu suprafața de 109,530,0 mp, precum și lucrări 

de amenajare și reamenajare în valoare de 105 mii lei;  

- Prin contractul de delegare prin concesiune a unor activități de administrare a parcului 

Pantelimon și zona I a asigurat întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi în valoare de 

6.661 mii lei; 

- A efectuat operațiuni de deparazitare și dezinsecție în Parcurile Al. I. Cuza, Titan, 

Gh.Petrascu,Titanii și Pantelimon în valoare de 28 mii lei, efectuată de S.C.Coral 

Impex S.R.L. 

- Asigurarea montării patinoarului din Parcul Al. I. Cuza pentru diversificarea 

activităților sportive și de agrement în perioada 01.12.2016-01.03.2017; 

 

În cursul anului 2018, Direcția Administrarea Domeniului Public a realizat 

următoarele:  

- A mai fost creat încă un loc de joacă pentru copii, față de cele existente în anii anteriori;  

- Au fost amenajate două foișoare din lemn în Parcul Titan,  

- A fost realizată o fântână arteziană în Parcul Al. I. Cuza;  

- Au fost recondiționate/modernizate un număr de 30 de locuri de joacă prin înlocuirea 

suprafeței de amortizare cauciuc (plăci tartan), prin montarea/înlocuirea 

echipamentelor, aparatelor de joacă și a mobilierului urban;  

- S-au montat un număr de 644 bănci și 763 coșuri de gunoi pe raza Sectorului 3;  

- S-a realizat împrejmuirea locurilor de joacă, grădinilor blocurilor și de a lungul 

tronsoanelor de tramvaide pe suprafața de 4501,55 ml cu panouri gard plasă bordurată 

și pe o suprafață de 4668,74 ml cu panouri gard metalic cu bare verticale îndoite pe 

captele;  

- S-au realizat lucrări de refacere, amenajare alei și trotuare cu pavaj și mixturi asfaltice 

pe o suprafață de 44.591,11 mp;  

- S-au realizat lucrări de toaletare la 7.847 arbori;  

- S-au realizat lucrări de defrișare a unui număr de 1.526 arbori; 

- S-au plantat un număr de 4857 arbori și arbuști (platanus, quercus, betula, tilia), 25800 

gard viu (hibiscus, trandafiri, salvia, canna, ellis, begonia);  

- A fost amenajată o suprafață totală de 20.537,75 mp spațiu verde cu rulou de gazon;    

 

Obiectivul strategic nr. 3 – Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice.   

 Prin indicatorii stabiliți s-a urmărit creșterea gradului de satisfacție a cetățeanului, 

respectiv scăderea numărului de petiții și audiențe. 
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Activitatea procedurabilă de primire-expediere a corespondenței, respectiv activitatea 

de interfață a cetățeanului cu  reprezentanții instituției noastre este prezentată sub următoarea 

formă statistică: 
Nr. 

crt. Activitate 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017  

Anul 

2018 

1 Sesizări, petiții,  e-mailuri (infocet) 4.070 19.496 17.266 18.566 13.290 

 

Pentru atingerea Obiectivul strategic nr. 4 – Creșterea capacității administrației 

publice locale, s-a realizat implementarea și utilizarea în cadrul structurii, a sistemului de 

management al documentelor aferent întregii instituții, programul INFOCET. 

 
 

RAPORT DE MONITORIZARE 
 
 

Obiectiv strategic 1. – Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor din Sectorul 3 

 

Obiective 

prioritare 

Măsuri Proiecte Indicatori Analiză  

 

 

 

 

 

 

 

OP. 1.3. 

Revitalizarea urbană 

a fondului construit 

și a spațiilor publice 

 

 

 

 

 

M 1.3.1. 

Completarea și 

conectarea 

sistemului de 

spații publice al 

Sectorului 3 

 

 

 

 

P 1.3.2.1. 

Programe de 

identificare și 

creare de spații 

de interacțiune 

socială cu rol de 

centre la nivelul 

cartierelor. 

- Instalare de 

mobilier 

urban;  

- Reamenajarea 

spațiilor verzi 

prin rulouri 

de gazon;  

- Foișoare din 

lemn;  

- Fântâni 

arteziene;  

- Spații 

destinate 

copiilor, 

terenuri de 

sport; etc. 

 

 

 

Începând cu anul 

2014, au fost 

efectuate lucrări 

de reamenajare a 

Parcurilor Al. I. 

Cuza, Titan, 

Titanii și 

Gheorghe 

Petrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP. 1.4. 

Îmbunătățirea 

 

 

 

 

 

 

 

M 1.4.1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

pentru deplasări 

blânde 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 1.4.1.1. 

Proiect integrat 

de extindere a 

- Amenajare 

pistă pentru 

activități în 

domeniul 

ciclismului pe 

toată lungimea 

parcului Al. I. 

Cuza;  

- Începând  cu 

anul 2018, a 

fost demarat 

un proiect 

A fost realizată 

pista pentru 

activități 

sportive în 

domeniul 

ciclismului care 

înconjoară 

Parcul Al. I. 

Cuza, urmând ca 

în cel mai scurt 

timp să se 

realizeze și în 
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mobilității și 

accesibilității  

(pietonale și de 

biciclete) în 

Sectorul 3 

rețelei pentru 

deplasări blânde 

privind 

amenajarea de 

alei și trotuare 

în zonele unde 

nu existau și 

reamenajarea 

cu pavele a 

celor deja 

existente;   

jurul Parcului 

Titan;  

A fost demarată 

activitatea de 

amenajare și 

reamenajare alei 

și trotuare, care 

include și 

realizarea de noi 

trotuare în 

zonele unde 

acestea nu 

existau. 

 

 

 

 

 

 

OP. 1.4. 

Îmbunătățirea 

mobilității și 

accesibilității 

M 1.4.2. 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

parcări urbane 

din Sector 

P. 1.4.2.1. 

Sistematizarea 

locurilor de 

parcare de 

reședință cu 

indicatoare și 

marcaje rutiere 

(inclusiv spații 

de parcare 

rezidențiale 

verzi) 

- efectuarea de 

marcaje;  

- instalarea de 

indicatoare 

rutiere cu 

semnificația 

”Parcare”;  

- amenajarea de 

noi locuri de 

parcare de 

reședință și de 

utilitate publică 

Au fost realizate 

noi locuri de 

parcare în zonele 

în care acestea 

erau insuficiente 

și au fost 

reamenajate cele 

deja existente. 

M 1.4.3. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

stradale aflate în 

administrarea 

Primăriei 

Sectorului 3 

P 1.4.3.1. 

Modernizarea 

străzilor din 

administrarea 

Primăriei 

Sectorului 3 

- Asfaltarea 

străzilor din 

Cartierul 23 

August;  

- Efectuarea de 

lucrări de 

reparații atât a 

arterelor 

pietonale, cât și 

cele rutiere 

Au fost realizate 

lucrări de 

asfaltare a 

străzilor din 

Cartierul 23 

August, în 

special str. 

Brățării, care 

asigură legătura 

între străzile 

secundare, 

acestea fiind și 

ele asfaltate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 1.5.2. 

Eficientizarea 

utilizării 

resurselor de apă 

în Sectorul 3 

P 1.5.2.2. 

Crearea unui 

sistem propriu 

de aducțiune 

destinat irigării 

zonelor verzi (cu 

apă din lacul 

IOR) 

- Amenajarea 

unei stații de 

pompare în 

parcul Titanii;  

- Instalarea de 

noi sisteme de 

asperzie în 

Parcurile Al. I. 

Cuza și Titan, 

O dată cu 

instalarea stației 

de pompare, 

spațiile verzi din 

cele două parcuri 

(Al. I. Cuza și 

Titan) sunt 

întreținute anual 

cu apă din lacul 

IOR, fapt ce 
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OP. 1.5. 

Îmbunătățirea 

mobilității și 

accesibilității 

pentru irigarea 

spațiilor verzi;  

- Asigurarea 

mentenanței 

atât a 

sistemelor de 

irigații cît  

duce la 

reducerea 

cheltuielilor  

 

 

 

Obiectiv strategic 3. – Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice. 

 

Obiective 

prioritare 

Măsuri Proiecte Indicatori Analiză  

 

 

 

 

 

 

 

OP. 3.3. Susținerea 

vitalității culturale a 

Sectorului 3 

 

 

 

 

M 3.3.2. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 3.3.2.1. 

Programe de 

modernizare a 

infrastructurii 

culturale și 

dotarea adecvată 

a aceseia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recondiționarea 

foișorului 

destinat 

activităților 

culturale din 

Parcul Al. I. 

Cuza;  

- Amenajarea de 

noi foișoare 

care pot găzdui 

activități 

culturale în 

Parcul Titan;   

- Amenajarea atât 

în parcul Al. I. 

Cuza cât și în 

Parcul Titan a 

unor scene și 

spații adecvate 

pentru 

organizarea de 

spectacole 

cultural artistice  

 

 

 

 

 

În fiecare an, 

cele două 

parcuri (Al. I. 

Cuza și Titan) 

găzduiesc atât 

spectacole 

cultural artistice 

organizate 

împreună cu 

Direcția 

Învățământ  și 

Cultură, cât și 

activități 

sportive. Printre 

acestea putem 

enumera: - 

Stagiunea de 

Primăvară; 

Cinema în aer 

liber; Remember 

Florian Pitis; 

Festivalul 

Turcesc; Crosul 

IOR ajuns la 

anul în 2018 la 

anul aniversar 

51 , etc.   

 

 

P 3.3.3.2. 

Programe de 

modernizare a 

infrastructurii 

culturale și 

dotarea adecvată 

a aceseia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 3.3.3. 

Creșterea 

accesului 

locuitorilor 

Sectorului 3 la 

cultură  

 

P 3.3.3.3. 

Aducerea 

culturii în 

spațiile publice, 

prin amenajări, 

evenimente 
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stradale și alte 

tipuri de 

activități 

deschise 

comunității 

 

 

Obiectiv strategic 4. – Creșterea capacității administrației publice locale. 

 

Obiective 

prioritare 

Măsuri Proiecte Indicatori Analiză  

 

 

 

OP 4.1. Creșterea 

eficienței și 

eficacității 

organizaționale  

 

 

 

M 4.1.3. 

Implementarea 

unui sistem de 

management al 

documentelor la 

nivelul Primăriei 

Sectorului 3 

P 4.2.1.1. 

Implementarea 

unui sistem 

integrat de 

management al 

documentelor  

(inclusiv sistem 

de arhivare a 

documentelor 

fizice) 

- Folosirea 

programului 

INFOCET  

Programul de 

gestionare a 

documentelor a 

fost implementat 

la nivelul 

Direcției 

Administrarea 

Domeniului 

Public în 

proporție de  

100 % 

 

 

 

 

10. Direcția Servicii Publice 

 

Direcția Dezvoltare Parcuri Tematice și Agrement a fost înființată prin HCLS3 nr. 

430/14.09.2018, compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 3, principala misiune fiind creșterea atractivității Parcului Pantelimon, situat în Șoseaua 

Gării Cățelu, nr. 1M, din Sectorul 3 al Municipiului București. 

Raportat la obiectivele strategice ale Strategiei de Dezvoltare Durabilă  a Sectorului 3 a 

Municipiului București pentru perioada 2014-2020, Direcția Dezvoltare Parcuri Tematice și 

Agrement și-a stabilit ca și obiectiv: 

❖ Realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” 

Pentru realizarea acestui obiectiv, în cursul anului 2018, au fost desfășurate mai multe 

activități cum ar fi: 

✓ Depunerea documentației în vederea obținerii Certificatului de Urbanism; 
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✓ Depunerea documentației în vederea obținerii autorizațiilor specificate în Certificatul 

de Urbanism; 

✓ Depunerea documentației necesare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenți obiectivului de investiție „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” conform 

HCLS3 nr. 466/27.09.2018; 

✓ Demararea procedurii de atribuire conform „Normelor procedurale interne în vederea 

atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al 

Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea 

de servicii”; 

✓ Elaborarea documentației privind formarea Comisiei de negociere și atribuire, precum și 

implicarea activă a personalului din cadrul direcției respectând etapele și atribuțiile 

prevăzute în „Norma procedurală internă în vederea atribuirii către întreprinderile publice 

având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca 

obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii”. 

 Deși activitatea direcției, pe parcursul anului 2018 a fost scurtă (14.09.2018 – 31.12.2018), întreg 

personalul din cadrul direcției a depus toate diligențele necesare pentru a îndeplini obiectivele 

stabilite, activitatea urmând a fi desfășurată  și pe parcursul anului 2019, acest lucru datorându-se și 

proiectului amplu de care direcția se ocupă. 

 Astfel, la data de 31.12.2018, proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, aflându-se 

în stadiul obținerii tuturor avizelor necesare pentru demararea lucrărilor, urmând ca pe parcursul 

anului 2019 proiectul să se finalizeze. 

Prin realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, se urmărește  

crearea de facilități pentru divertisment și recreere, punerea în valoare a aspectului natural și a 

reliefului parcului prin crearea de diverse tipuri de divertisment acvatic, care vor cuprinde tobogane 

de mai multe feluri, lazy river, piscine pentru copii de diverse categorii de vârstă, șezlonguri, 

pergole, vestiare, grupuri sanitare, dușuri, coșuri/platforme de gunoi, sistem de tiketing, sisteme de 

supraveghere, zone pentru expunere la soare,  precum și crearea unui parc tematic care va cuprinde 

lucrări de butaforii, instalație de tiroliană, montagne russe, spații de joacă, zonă de grătare, etc. 

Totodată, Primăria Sectorului 3 are în vedere ca prin acest proiect să impulsioneze 

creșterea numărului de vizitatori, creșterea atractivității zonei și oferirea de noi oportunități pentru 

petrecerea timpului liber prin dezvoltarea unui sistem de spații verzi și spații pietonale și gândirea 

intervențiilor asupra spațiului public la nivelul întregului sector. 
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Raport de monitorizare 

 

Proiect Activități în  

cadrul proiectului 

Durata Rezultate  

estimate 

pentru  

perioada de  

raportare  

  Rezultate 

realizate în  

perioada de  

raportare 

Observații  

(fluctuații,  

depășirea  

termenelor) 

„Moder

nizare 

și   

reabilit

are 

parc 

Panteli

mon” 

1) Depunerea documentației în 

vederea obținerii Certificatului de 

Urbanism; 

2) Depunerea documentației în  

vederea obținerii autorizațiilor 

specificate în Certificatul de 

Urbanism; 

3) Depunerea documentației 

necesare pentru aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici 

aferenți obiectivului de investiție 

„Modernizare și reabilitare parc 

Pantelimon” conform HCLS3 nr. 

466/27.09.2018; 

4)Demararea procedurii de 

atribuire conform „Normelor 

procedurale interne în vederea 

atribuirii către întreprinderile 

publice având ca autoritate 

tutelară Sectorul 3 al 

Municipiului București a 

contractelor având ca obiect 

execuția de lucrări și/sau 

prestarea de servicii”; 

5) Elaborarea documentației 

privind formarea Comisiei de 

negociere și atribuire, precum și 

8 luni 

(2 luni de 

la 

emiterea 

notei de 

comandă

pentru 

realizarea 

proiectul

ui tehnic 

și 6 luni 

de la 

emiterea 

ordinului 

de 

începere a 

lucrărilor 

pentru 

execuția 

lucrărilor

) 

1)Elaborare

a Ordinului 

de începere 

a lucrărilor 

de 

proiectare 

la 

obiectivul 

de investiții 

„Moderniz

are și 

reabilitare 

parc 

Pantelimon

”; 

2)Finalizar

ea 

lucrărilor în 

termenul 

stabilit; 

1)Obținerea  

Certificatului de 

Urbanism; 

2)Obținerea 

autorizațiilor 

specificate în 

Certificatul de 

Urbanism; 

3)Aprobarea 

indicatorilor 

tehnico-economici 

aferenți obiectivului 

de investiție 

„Modernizare și 

reabilitare parc 

Pantelimon” prin 

HCLS3 nr. 

466/27.09.2018; 

4)Aprobarea 

HCLS3 nr. 

481/22.10.2018 

privind aprobarea 

modelului de 

Contract și a 

Caietului de sarcini, 

întocmite în vederea 

atribuirii către 

întreprinderile 

publice având ca 

autoritate tutelară 

Sectorul 3 al 

Municioiului 

București, a 

contractului având 

ca obiect 

„Modernizare și 

Nu este 

cazul; 
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implicarea activă a personalului 

din cadrul direcției respectând 

etapele și atribuțiile prevăzute în 

„Norma procedurală internă în 

vederea atribuirii către 

întreprinderile publice având ca 

autoritate tutelară Sectorul 3 al 

Municipiului București a 

contractelor având ca obiect 

execuția de lucrări și/sau 

prestarea de servicii”. 

reabilitare parc 

Pantelimon”; 

5)Aprobarea HCLS3 

nr. 537/15.11.2018 

privind atribuirea 

către AS3 Străzi a 

contractului având ca 

obiect „Modernizare 

și reabilitare parc 

Pantelimon” 

 

 

 


