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1. Matrice-cadru pentru operaționalizarea Strategiei de Dezvoltare durabilă a Sectorului 3 

Obiectiv strategic 1. Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor Sectorului 3 

Obiective prioritare Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget 
estimat 

Sursa de 
finanțare 

OP.1.1. Eficientizarea 
energetică a clădirilor 
publice și a clădirilor 
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 şi 
hidroizolaţii pentru 
reabilitare termică. 

2015 – 2020 
 

40.500.000 
lei 

• Programul 
Operațional 
Regional (POR) 
2014 - 2020; 
•Bugetul local; 
•Alte surse legal 
constituite. 

M.1.1.2. Promovarea 
soluţiilor de 
eficientizare 
energetică a clădirilor 
din administrarea 
Sectorului 3 

P.1.1.2.1. Eficientizarea 
energetică a clădirilor din 
proprietatea Sectorului 3  

2016 - 2017 

10.000.000 
lei 

•POR 2014 -
2020; 
•Bugetul local; 
•Alte surse legal 
constituite. 

 
 
OP.1.2. Regenerarea 
urbană a zonelor de 
locuit din Sectorul 3 

M.1.2.1. Ameliorarea 
condițiilor de locuit 
prin proiecte integrare 
 

P.1.2.1.1. Construcția de 
locuințe sociale 

2018 - 2020 
100.000.000 
lei 

•POR 2014 -
2020; 
•Bugetul local; 
•Alte surse legal 
constituite. 

P.1.2.1.2.  Proiect de 
dezvoltare locală 
integrată plasată sub 
responsabilitatea  
comunități i  in cartierul 

2016 - 2018 
 

50.000.000 
lei 

•POR 2014 -
2020; 
•POCU 2014 – 
2020; 
•Bugetul local; 
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Obiectiv strategic 1. Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor Sectorului 3 

Obiective prioritare Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget 
estimat 

Sursa de 
finanțare 

23 August •Fonduri 
norvegiene; 
•Fonduri 
elvețiene. 

P.1.2.1.3. Proiect integrat 
pentru dezvoltare urbană 
și integrare socială în 
zona Str. Brățării – Str. 
Vărăști – Str. Iosif Albu - 
Aleea Cioplea – Bd. 1 
Decembrie (Școala 22)  

2015 – 2018 
20.000.000 
lei 

• POR 2014-
2020; 
•Surse proprii; 
•Fonduri 
norvegiene; 
•Fonduri 
elvețiene. 

 
P.1.2.1.4. Proiect integrat 
de dezvoltare urbană a 
Cartierului Vitan 

2016 - 2018 
69.000.000 
lei 

•Bugetul local; 
• POR 2014-
2020; 
•Bugetul de stat 
- Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale și 
Administrației 
publice. 

M.1.2.2. Regenerarea 
urbană a fostelor 
platforme și zone 
industriale  

P 1.2.2.1 Studiu prospectiv 
pentru regenerarea urbană 
a fostelor platforme și zone 
industriale 

2014 - 2015 200.000 lei 

•Bugetul local; 
•Orizont 2020; 
•Investiții private 
și PPP; 
•Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale și 
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Obiectiv strategic 1. Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor Sectorului 3 

Obiective prioritare Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget 
estimat 

Sursa de 
finanțare 

Administrației 
Publice. 

M.1.2.3. Stabilirea 
unui model de 
intervenție pentru 
regenerarea urbană a 
cartierelor/ 
ansamblurilor de 
locuințe colective în 
stare avansată de 
degradare și/ sau din 
zonele vulnerabile 
 

P.1.2.3.1 Ghid de 
intervenție la nivelul 
fondului construit 
 

2014 - 2016 200.000 lei 

•Bugetul local; 
•Orizont 2020; 
•Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale și 
Administrației 
publice. 

P.1.2.3.2 Ghid de 
intervenție la nivelul 
ansamblului rezidențial  

2018 - 2020 200.000 lei 

•Bugetul local; 
•Orizont 2020; 
•Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale și 
Administrației 
publice. 

OP.1.3. Revitalizarea 
urbană a fondului 
construit și a spații lor 
publice 

M.1.3.1. Completarea 
și conectarea 
sistemului de spații 
publice al Sectorului 3 
 

P.1.3.1.1. Promovarea 
amenajării peisagistice a 
malurilor râului Dâmbovița  

2016 - 2018 600.000 lei 

•Bugetul local; 
• POR 2014-
2020; 
•Bugetul PMB; 
•Investiții private 
și PPP. 

P.1.3.1.2. Axe verzi/ spații 
publice care să racordeze 
spațiile verzi din Sectorul 3 
cu parcurile (Văcărești, 
Tineretului, Carol) din sudul 

2015 - 2016; 
2019 - 2020 

10.000.000 
lei 

•Bugetul local; 
• POR 2014-
2020; 
•Investiții private 
și PPP. 
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Obiectiv strategic 1. Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor Sectorului 3 

Obiective prioritare Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget 
estimat 

Sursa de 
finanțare 

sectorului 
P.1.3.1.3. Program de 
identificare și creare de 
spații de interacțiune 
socială cu rol de centre la 
nivelul cartierelor 

2014 – 2020 
1.750.000 
lei 

•Bugetul local; 
• POR 2014-
2020. 

M.1.3.2. 
Îmbunătățirea imaginii 
urbane și a confortului 
în spațiul public  
 

 
P.1.3.2.1. Creșterea 
nivelului de siguranță în 
spațiul public  
 
 

2014-2020 
9.000.000 
lei 

•Bugetul local; 
• POR 2014-
2020. 

P.1.3.2.2. Pozarea în 
subteran a cablurilor 
electrice și de date 

2015 – 2020 
36.000.000 
lei 

•POR 2014-
2020; 
•POIM  2014-
2020; 
•Bugetul local; 
•Alte surse legal 
constituite. 

P.1.3.2.3. Program de 
accesibilizare a clădirilor și 
spațiilor publice pentru 
persoanele cu dizabilități 

2014 - 2015 
10.000.000 
lei 

•Bugetul local 
•POR 2014-
2020 (în cadrul 
proiectelor de 
reabilitare a 
clădirilor și 
spațiilor publice); 
•Alte surse legal 
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Obiectiv strategic 1. Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor Sectorului 3 

Obiective prioritare Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget 
estimat 

Sursa de 
finanțare 

constituite. 

OP.1.4. Îmbunătățirea 
mobilității și 
accesibilității 
 

M.1.4.1. Dezvoltarea 
infrastructurii pentru 
deplasări blânde 
(pietonale și de 
biciclete) în Sectorul 3 
 

P.1.4.1.1 Proiect integrat 
de extindere a rețelei 
pentru deplasări blânde 

2015 - 2018 
40.000.000 
lei 

•POR 
(Programul 
Operațional 
Regional), Axa 
prioritară 4 – 
sprijinirea 
dezvoltării 
urbane durabile 
•Bugetul local 
•PPP – 
parteneriat 
public-privat 

M.1.4.2. Dezvoltarea 
infrastructurii de 
parcări urbane din 
Sectorul 3 
 

P.1.4.2.1. Sistematizarea 
locurilor de parcare de 
reşedinţă cu indicatoare 
şi marcaje rutiere 
(inclusiv spaţi i de parcare 
rezidenţiale verzi) 

2015 – 2020 
5.400.000 
lei 

•POR 2014 -
2020; 
•Bugetul local; 
•Alte surse legal 
constituite. 

P.1.4.2.2. Construcţia 
parcajelor de tipul park 
&ride în zona de est a 

2015 – 2020 
231.500.000 
lei 

•POR 2014 -
2020; 
•POIM 2014 -
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Obiectiv strategic 1. Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor Sectorului 3 

Obiective prioritare Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget 
estimat 

Sursa de 
finanțare 

sectorului (Bd. Theodor 
Pallady şi Şoseaua Gării 
Căţelu ) 

2020; 
•Bugetul local; 
•Alte surse legal 
constituite. 

M.1.4.3. Dezvoltarea 
infrastructurii stradale 
aflate în administrarea 
Primăriei Sector 3 
 

P.1.4.3.1. Modernizarea 
străzilor din 
administrarea Primăriei  
Sectorului 3 

2015 – 2020 
300.000 
lei/km 

• POR 2014 -
2020;  
•Bugetul local; 
•Alte surse legal 
constituite. 

OP.1.5. Eficientizarea şi 
modernizarea serviciilor 
edilitare 

M.1.5.1. Eficientizarea 
soluțiilor de iluminat 
public în spațiile 
publice  

P.1.5.1.1. Instalarea 
sistemelor de iluminat 
eficient energetic în 
spații le publice din 
administrarea Primăriei 
Sectorului 3 

2015 – 2020 
4.550.000 
lei 

 
•POR 2014 -
2020; 
•Bugetul local; 
•Alte surse legal 
constituite. 

M.1.5.2. Eficientizarea 
utilizării resurselor de 
apă în Sectorul 3 

P.1.5.2.1.Inventariere şi 
solicitare către operatorii de 
utilităţi de branşare a 
tuturor clădirilor de locuit la 
sistemul de apă potabilă şi 
canalizare ape pluviale, în 
scopul reducerii pierderilor 
de apă prin instalaţiile 
existente 

2015 500.000 lei 
•Bugetul local; 
•Investiții private 
și PPP. 
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Obiectiv strategic 1. Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor Sectorului 3 

Obiective prioritare Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget 
estimat 

Sursa de 
finanțare 

P.1.5.2.2. Crearea unui 
sistem propriu de 
aducţiune destinat irigării 
zonelor verzi (cu apă din 
lacul IOR) 

2015 – 2020 
81.000.000 
lei 

•Bugetul local; 
•Alte surse legal 
constituite. 

OP.1.6.Reglementarea 
dezvoltării urbane a 
Sectorului 3 
 

M.1.6.1. 
Reglementarea 
dezvoltării urbane prin 
elaborarea de 
documentații de 
urbanism  
 

P.1.6.1.1. Elaborare Plan 
Urbanistic Zonal Sector 3 
 

2016 – 2018 
(sau 2 ani 
ulterior 
aprobării 
P.U.G.) 

1.000.000 
lei 

•Bugetul local; 
•Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale și 
Administrației 
Publice. 

P.1.6.1.2. Pachet de planuri 
urbanistice zonale pentru 
dezvoltarea coerentă a 
zonelor industriale 
dezafectate/ în curs de 
conversie 

2015 - 2016 
3.000.000 
lei 

•Bugetul local; 
•Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale și 
Administrației 
Publice. 

P.1.6.1.3. Elaborare Plan 
Urbanistic Zonal pentru 
zona delimitată de B-dul N. 
Grigorescu, B-dul Th. 
Pallady, Splaiul Unirii, 
străzile Mădărași, 
Prevederii, Trapezului, 
Burniței, Lunca Sătească, 
Lemnișorului, Pericle 
Papahagi, Lunca Bisericii, 

2014 - 2016 500.000 lei •Bugetul local 
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Obiectiv strategic 1. Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor Sectorului 3 

Obiective prioritare Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget 
estimat 

Sursa de 
finanțare 

Lunca Priporului, Lunca 
Cetății, Nicolae Teclu, 
Aleea Mizil 

P.1.6.1.4. Elaborare Plan 
Urbanistic Zonal „Zona 
Periurbană a Sectorului 3” 

2016 – 2018 
(coordonat cu 
PUZ Sector 3) 

500.000 lei •Bugetul local 
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Obiectiv strategic 2. Crearea de oportunități pentru mediul de afaceri 

Obiective 
prioritare 

Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget 
estimat 

Sursa de finanțare 

OP.2.1. 
Susținerea 
cercetării – 
dezvoltării – 
inovării 

M.2.1.1. Dezvoltarea 
infrastructurii pentru 
sprijinirea afacerilor  

P.2.1.1.1. Dezvoltarea 
funcțiunilor specifice de 
parc științific și tehnologic 

2014-2020 
minim 
88.000.000 
lei 

•Bugetul local;  
•Fonduri Europene 
(ex: POC); 
•Fonduri de 
investiții. 

M.2.1.2. Susținerea 
parteneriatelor cu mediul 
academic și de cercetare, 
pentru atragerea de 
talente și specialiști de top 
și a forței de muncă 
specializată 

P.2.1.2.1.Evenimente de 
networking pentru 
comunitatea academică și de 
cercetare 

2015 - 2020 
2.000.000 
lei 

•Investiții private și 
PPP; 
•Bugetul local; 
•Fonduri Europene 
(ex: POC). 
 

 
 
OP.2.2. 
Promovarea 
Sectorului 3 ca 
destinație 
pentru investiții 

M.2.2.1. Definirea 
identității Sectorului 3 în 
contextul Capitalei 
(branding) 

P.2.2.1.1. Promovarea 
oportunităților pentru investiții 
și a brandului Sectorului 3 – 
stabilirea unui mesaj specific 
și a unei mărci a sectorului 

 
 
2015 - 2020 

200.000 lei •Bugetul local;  
•Fonduri Europene 
(ex: POC, POCA); 
•Investiții private și 
PPP. 
 

P. 2.2.1.2. Evenimente de 
networking pentru mediul de 
business 

 
2014 - 2020 

2.000.000 
lei 

•Investiții private și 
PPP; 
•Bugetul local;  
•Fonduri Europene 
(ex: POC); 
•Camere de comerț. 
 



 

Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020 

 

12 

 

Obiectiv strategic 2. Crearea de oportunități pentru mediul de afaceri 

Obiective 
prioritare 

Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget 
estimat 

Sursa de finanțare 

P. 2.2.1.3. Campanie de 
promovare a Sectorului 3 ca 
destinație turistică  

2014 - 2020 

200.000 lei 

•Bugetul local;  
•Fonduri Europene 
(ex: POC, POCA); 
•Investiții private și 
PPP. 

M.2.2.2. Stimularea 
dialogului cu mediul de 
afaceri și creșterea 
accesului la informații 
pentru investitori potențial 
interesați să se relocheze 
în Sectorul 3 

P.2.2.2.1. Centru pentru 
dialogul cu mediul de 
afaceri 
 

2014-2015 
7.000.000 
lei 

•Bugetul local; 
•Fonduri Europene 
(ex: POC, POCA). 

P.2.2.2.2. Platformă online cu 
informații pentru investitori 

2014 - 2015 100.000 lei 
•Bugetul local; 
•Fonduri Europene 
(ex: POC, POCA). 

M.2.2.3. Dezvoltarea 
infrastructurii pentru 
sprijinirea industriilor 
creative în fostele zone 
industriale 

P.2.2.3.1. Susținerea 
constituirii unui HUB creativ 

2015-2018 
2.000.000 
lei 

•Bugetul local; 
•Orizont 2020; 
•Departamentul 
pentru Întreprinderi 
Mici și Mijlocii, 
Mediul de Afaceri și 
Turism; 
•Investiții private și 
PPP. 

P.2.2.3.2. Festivaluri și 
conferințe în domenii creative  

2014 - 2020 
2.000.000 
lei 

•Investiții private și 
PPP; 
•Bugetul local;  
•Fonduri Europene 
(ex: POC); 
•Europa Creativă. 
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Obiectiv strategic 2. Crearea de oportunități pentru mediul de afaceri 

Obiective 
prioritare 

Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget 
estimat 

Sursa de finanțare 

OP.2.3. 
Facilitarea 
pregătirii forței 
de muncă 
 

M.2.3.1. Încurajarea 
participării la educație și 
formarea persoanelor 
aflate cel mai departe de 
piața muncii  ca măsură 
pentru creșterea șanselor 
de angajare a acestora. 

P.2.3.1.1. Facilitarea 
parteneriatelor cu mediul de 
afaceri și recrutarea forței de 
muncă recalificate 

2014 - 2020 
1.500.000 
lei 

•Bugetul local; 
•Ministerele de 
resort; 
•Fonduri Europene 
(ex: POC); 
•ONG-uri 
specializate. 
 

M.2.3.2. Încurajarea 
legăturilor dintre sistemul 
de învățământ și 
angajatori în vederea 
corelării cererii și ofertei 
pe piața muncii 

P.2.3.2.1. Adaptarea ofertei 
educaționale a liceelor 
tehnologice la cerințele pieței 
muncii prin parteneriate cu 
mediul privat. 

 
2014 - 2019 

 
1.500.000 
lei 

•Bugetul local; 
•Ministerele de 
resort; 
•Fonduri Europene 
(ex: POC); 
•ONG-uri 
specializate. 
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Obiectiv strategic 3. Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice 

Obiective 
prioritare 

Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget estimat Sursa de finanțare 

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 
şcolare (renovare şi 
reabilitare clădiri şi anexe, 
dotare laboratoare practică, 
echipare centre afterschool) 

2015 – 2020 
12.500.000 
lei 

•Fonduri Europene 
Structurale și de 
Investiții;  
•Parteneriat Public 
Privat (PPP); 
•Surse proprii; 
•Bugetul local; 
•Fondurile 
norvegiene 
instrumentate de 
Unitatea de 
Management a 
Proiectului din 
Ministerul Culturii; 
•Orizont 2020. 

P.3.1.1.2.Program de 
adaptare a ofertei 
educaţionale la nevoile 
elevilor  

2015 – 2020 8.500.000 lei 

•Fonduri Europene 
Structurale și de 
Investiții;  
•Parteneriat Public 
Privat (PPP); 
•Surse proprii; 
•Bugetul local; 
•Fondurile 
norvegiene 
instrumentate de 
Unitatea de 
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Obiectiv strategic 3. Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice 

Obiective 
prioritare 

Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget estimat Sursa de finanțare 

Management a 
Proiectului din 
Ministerul Culturii; 
•Orizont 2020. 

M.3.1.2. Susținerea 
activităților creative și 
sportive pentru copii 

P.3.1.2.1. Program de 
investiții în construcția, 
extinderea și reabilitarea 
sălilor şi a bazelor sportive 

2014 – 2020 
60.000.000 
lei 

•Fonduri Europene 
Structurale și de 
Investiții (FEDR); 
•Surse proprii; 
•Bugetul local. 

M.3.1.3. Încurajarea 
excelenței în școli 
 

P.3.1.3.1. Festivaluri școlare 2014 - 2020 3.000.000 lei 

•Fonduri Europene 
Structurale și de 
Investiții;  
•Parteneriat Public 
Privat (PPP); 
•Surse proprii; 
•Bugetul local; 
•Fondurile 
norvegiene 
instrumentate de 
Unitatea de 
Management a 
Proiectului din 
Ministerul Culturii; 

OP.3.2. 
Creșterea 
accesului la 
servicii 

M.3.2.1. Dezvoltarea 
infrastructurii 
medicale si sociale 
din Sectorul 3 

P.3.2.1.1. Program de 
îmbunătățire a infrastructurii 
medicale din perimetrul 
Sectorului 3  

2014 – 2020 
40.000.000 
lei 

•Fonduri Europene 
Structurale și de 
Investiții (FEDR); 
•Ministerul Sănătății. 
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Obiectiv strategic 3. Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice 

Obiective 
prioritare 

Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget estimat Sursa de finanțare 

medicale și de 
asistență 
socială 

 P.3.2.1.2. Program de 
investiții în construcția, 
extinderea și reabilitarea 
infrastructurii sociale 
 

2014 – 2020 8.200.000 lei 

•Fonduri Europene 
Structurale și de 
Investiții (FEDR); 
•Surse proprii. 

M.3.2.2. 
Diversificarea 
serviciilor medicale și 
de asistență socială și 
adaptarea acestora la 
nevoile utilizatorilor 

P.3.2.2.1.  Program de investiții 
în servicii sociale inovatoare, 
adaptate nevoilor utilizatorilor 

2014 – 2020 
35.000.000 
lei 

•Fonduri Europene 
Structurale și de 
Investiții (FSE); 
•Parteneriat Public 
Privat (PPP); 
•Surse proprii; 
•Bugetul local; 
•Fondurile 
norvegiene. 

OP.3.3. 
Susținerea 
vitalități i 
culturale a 
Sectorului 3 

M.3.3.1. Organizarea 
de evenimente 
periodice și crearea 
unei tradiții în acest 
sens 
 

P.3.3.1.1. Program de 
dezvoltare şi de sprijinire a 
organizării de festivaluri de nișă 

2015-2020 

4.000.000 lei 
(anual sau o 
dată la doi 
ani) 

•Fonduri Europene 
Structurale și de 
Investiții (FEDR); 
•Europa Creativă 
2014-2020; 
•Parteneriat Public 
Privat (PPP); 
•Surse proprii; 
•Parteneriat cu alte 
instituţii de cultură 
(Ministerul Culturii, 
ICR, reţeaua EUNIC 
etc.); 



 

Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020 

 

17 

 

Obiectiv strategic 3. Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice 

Obiective 
prioritare 

Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget estimat Sursa de finanțare 

•Fondurile 
norvegiene 
instrumentate de 
Unitatea de 
Management a 
Proiectului 
(Ministerul Culturii). 

M.3.3.2. Dezvoltarea 
infrastructurii culturale 
 

P.3.3.2.1. Program de 
modernizare a infrastructurii 
culturale și dotarea adecvată 
a acesteia 

2014 – 2020 
12.000.000 
lei anual 

•Fonduri Europene 
Structurale și de 
Investiții (FEDR); 
•Parteneriat Public 
Privat (PPP); 
•Surse proprii; 
•Bugetele locale; 
•Fondurile 
norvegiene 
instrumentate de 
Unitatea de 
Management a 
Proiectului din 
Ministerul Culturii. 

M.3.3.3. Creșterea 
accesului  
locuitorilor Sectorului 
3 la cultură  
 

P.3.3.3.1 Program de 
facilitare a accesului la 
cultură pentru locuitorii 
Sectorului 3 

2015-2020 
13.200.000 
lei 

•Fonduri Europene 
Structurale și de 
Investiții (FEDR); 
•Europa Creativă 
2014-2020; 
•Parteneriat Public 
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Obiectiv strategic 3. Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice 

Obiective 
prioritare 

Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget estimat Sursa de finanțare 

Privat (PPP); 
•Parteneriat cu alte 
instituţii de cultură 
(Ministerul Culturii, 
ICR, reţeaua EUNIC 
în România etc.); 
•Fondurile 
norvegiene 
instrumentate de 
Unitatea de 
Management a 
Proiectului 
(Ministerul Culturii). 

P.3.3.3.2. Aducerea culturii în 
spațiul public, prin amenajări, 
evenimente stradale și alte 
tipuri de activități deschise 
comunității  

2015 - 2020 5.000.000 lei 

•Fonduri Europene 
Structurale și de 
Investiții (FEDR); 
•Europa Creativă 
2014-2020; 
•Parteneriat Public 
Privat (PPP); 
•Surse proprii; 
•Parteneriat cu alte 
instituţii de cultură 
(Ministerul Culturii, 
ICR, reţeaua EUNIC 
etc.); 
•Fondurile 
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Obiectiv strategic 3. Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice 

Obiective 
prioritare 

Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget estimat Sursa de finanțare 

norvegiene 
instrumentate de 
Unitatea de 
Management a 
Proiectului 
(Ministerul Culturii). 
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Obiectiv strategic 4. Creșterea capacității administrației publice locale 

Obiective prioritare Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget 
estimat 

Sursa de 
finanțare 

OP 4.1. Creşterea 
eficienței și 
eficacităţii 
organizaţionale 

M.4.1.1. Dezvoltarea 
capacităţii profesionale a 
personalului Primăriei 
Sector 3  
 

P.4.1.1.1. Dezvoltarea şi 
implementarea unui proiect 
integrat de dezvoltare a 
competenţelor profesionale ale 
personalului Primăriei Sector 3 
şi ale unităţilor din subordine 

2014 – 2020 
1.335.000 
lei 

•PO CA; 
•POCU; 
•Bugetul 
local. 

M.4.1.2. Dezvoltarea 
mecanismelor de 
elaborarea şi 
implementare a politicilor 
publice locale 
 

P.4.1.2.1. Dezvoltarea şi operarea 
unei structuri organizatorice de 
implementare a proiectelor  din 
sector şi unităţile administrativ 
teritorial învecinate 

2014 - 2017 
2.000.000 
lei 

•PO CA; 
•Bugetul 
local. 

P.4.1.2.2. Dezvoltarea 
mecanismelor de consultare şi 
comunicare internă şi externă a 
autorităţii publice locale în 
procesul de elaborare şi 
implementare a politicilor 
locale. 

2015 – 2017  
315.000 
lei 

•PO DCA; 
•Bugetul 
local. 

M. 4.1.3. Susţinerea 
activităţii instituţiei prin 
asigurarea dotărilor 
materiale necesare, 
inclusiv cele TIC 

P.4.1.3.1. Asigurarea mijloacelor 
materiale necesare derulării în 
condiţii optime a activităţii PS 3 

2014 - 2019 
1.200.000 
lei 

•POC; 
•PO DCA; 
•POR; 
•Bugetul 
local. 

P.4.1.3.2. Achiziţia 
echipamentelor şi sistemelor TIC 

2015 - 2017 
700.000 
lei 

•POC; 
•PO DCA; 
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Obiectiv strategic 4. Creșterea capacității administrației publice locale 

Obiective prioritare Măsuri Proiecte 
Perioada de 

implementare 
(estimată) 

Buget 
estimat 

Sursa de 
finanțare 

necesare PS3 
 

•POR; 
•Bugetul 
local. 

OP 4.2. Continuarea 
digitalizării 
procedurilor şi 
proceselor 
administrative 

M.4.2.1. Implementarea 
unui sistem de 
management al 
documentelor la nivelul 
Primăriei Sector 3  

P.4.2.1.1. Implementarea unui 
sistem integrat de management 
al documentelor (inclusiv 
sistem de arhivare a 
documentelor fizice) 

2014 – 2015 
100.000 
lei 

•PODCA; 
•PO CA; 
•POSCCE/ 
POCU; 
•Bugetul 
local. 

M.4.2.2. 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 companiile 

2014 – 2015 
4.450.000 
lei 

•POC; 
•PO CA; 
•Bugetul 
local. 

M.4.2.3. Implementarea 
unui sistem informatic de 
tip GIS destinat 
monitorizării dezvoltării 
urbane a Sectorului 3 

P.4.2.3.1. Sistem geografic 
informatic integrat la nivelul 
primăriei  

 
2015 - 2016 

800.000 
lei 

•POR; 
•POC; 
•Bugetul 
local. 

 

(*) Proiectele marcate Proiect reprezintă proiectele prioritare detaliate în cadrul fișelor de proiect 
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2. Proiecte prioritare – fișe de proiect 

Obiectiv strategic 1. Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor Sectorului 3 

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

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 şi 
hidroizolaţii pentru reabilitare termică. 

 

Scop și obiective 
specifice 

Scopul proiectului este reprezentat de creşterea performantei 
energetice a clădirilor multietajate de locuit  pentru reducerea 
facturii la încălzire şi apa caldă, îmbunătăţirea condiţiilor de igienă 
şi confort termic în interior şi ameliorarea aspectului urbanistic al 
imobilului. 

 

 

Justificare (probleme 
abordate) 

Conform Direcţiei de Investiţii şi Achiziții, la nivelul Sectorului 3 s-au 
identificat 2024 blocuri de locuinţe, respectiv 2482 asociaţii de 
proprietari. Din analiza situaţiei existente reiese  faptul că 1435 
asociaţii de proprietari, prevăzute în H.C.L.S3 nr. 67/21.03.2014, 
sunt înscrise în Programul local multianual pentru reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe. Dacă la data elaborării prezentei 
fişe au fost reabilitate/recepţionate un număr de 337 blocuri de 
locuinţe, respectiv 21 obiective sunt în curs de finanţare, este 
necesară continuarea programului şi includerea tuturor blocurilor de 
locuinţe în program. Acest proces trebuie continuat în paralel cu 
folosirea tuturor surselor de finanţare disponibile. 

 
 
 
 
 

Activități principale 

• Realizarea expertizei tehnice şi a auditurilor energetice 
pentru blocurile de locuit; 

• Anveloparea exterioară a blocurilor de locuit prin aplicarea 
generalizată a unor sisteme de termo şi hidroizolaţii pentru 
reabilitare termică, în condiţiile respectării normelor şi 
reglementărilor tehnice în vigoare privind performanţele 
minime acceptabile. Acest lucru se va realiza prin lucrări 
fizice de intervenţie a anvelopei exterioare; 

• Reabilitarea termică a sistemelor interioare de distribuție 
agent termic, inclusiv sistemele aflate la subsolul blocurilor, 
acolo unde este posibil. Acest lucru se va realiza prin lucrări 
fizice de intervenţie pentru reabilitarea sistemului interior 
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centralizat de încălzire. 
 

Rezultate așteptate 
• Reducerea consumurilor energetice şi diminuarea emisiilor 

de gaze cu efect de seră în condiţiile eficienţei economice; 
• Refacerea faţadelor exterioare ale clădirilor; 
• Reabilitarea termică şi etichetarea energetică a blocurilor de 

locuit. 
Buget estimat 40.500.000 lei 

Calendar estimativ 2015 – 2020 
Surse de finanțare 

potențiale 
• POR 2014-2020; 
• Bugetul local; 
• Alte surse legal constituite 

 

Parteneri potențiali Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
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P.1.2.1.2. Proiect de dezvoltare locală integrată plasată sub responsabilitatea  comunităţii  
in cartierul 23 August 23 August 

 

Scop și obiective 
specifice 

Intervenția propusă cuprinde un pachet de proiecte cu scopul de a 
crește nivelul de trai și standardul locuirii din cartierul 23 August în 
conformitate cu standardele locuirii urbane, de a reduce fenomenul 
sărăciei și de a încuraja incluziunea socială prin reducerea 
inegalităților și asigurarea accesului la locuire, servicii medicale, 
sociale și socio-culturale.  

 

 

 

 

Justificare (probleme 
abordate) 

Cartierul 23 August, delimitat de străzile Șos. Gării Cățelu, Șos. 
Dudești – Pantelimon, Str. Drumul între Tarlale și Str. Ghețu 
Anghel, prezintă probleme complexe din punct de vedere social, al 
dezvoltării urbane și al locuirii. Întrucât există probleme privind 
înscrierea locuitorilor zonei în evidența populației, este dificilă 
aproximarea numărului real al populației stabile din cartier. De 
asemenea, clarificarea situației incerte a proprietății asupra 
terenurilor și locuințelor din zonă reprezintă o prioritate din punct de 
vedere al dezvoltării locale și a comunității și se află deja pe 
agenda administrației publice locale.   

Zona este săracă și prezintă o serie de probleme sociale: abandon 
școlar, infracționalitate, șomaj și lipsa locurilor de muncă. Calitatea 
locuirii este scăzută, iar caracterul acesteia este mai degrabă semi-
rural, cu o infrastructură publică urbană slab dezvoltată: lipsa 
spațiilor verzi (și degradarea celor existente), a spațiilor publice și a 
oportunităților pentru petrecerea timpului liber și interacțiune 
socială, deservirea deficitară cu dotări edilitare și porțiuni de stradă 
cu trotuare inadecvate circulației pietonale și accesibilitate 
deficitară din cauza parcării automobilelor pe trotuare. Zona de 
locuit este compactă și, cu excepția unităților de învățământ 
(școală, grădiniță), lipsesc dotările urbane de proximitate: dotări 
socio-culturale, socio-medicale, comerciale etc.   

OP.1.2.  Regenerarea urbană a zonelor de locuit din Sectorul 3 

Pachet de proiecte urbane integrate pentru ameliorarea condițiilor de locuit 

Zonele propuse pentru intervenții integrate prezintă profile socio-economice diferite și nevoi 
diferite din punct de vedere al dezvoltării. Toate sunt, însă, zone ce prezintă o problematică 
complexă, necesitând intervenții pe mai multe paliere, după cum urmează:   
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Pe de altă parte, poziția periferică a cartierului, la nordul platformei 
industriale Faur-Republica și la limita administrativă a Sectorului 3 
și a Municipiului București contribuie la segregarea acestuia.   

 
 
 
 

Activități principale 

• Elaborare proiect CLLD și documentație aferentă cereri de 
finanțare 

• Construcția de locuințe sociale  
• Constituirea unui centru integrat de intervenție medico-

socială; 
• Campanie și program educativ pentru adulți și copii (inclusiv 

educație parentală și planificare familială) 
• Crearea unui parc/ mini-parc de utilitate publică în interiorul 

țesutului rezidențial 
• Amenajarea arhitecturală și peisagistică a infrastructurii 

publice  și spațiilor verzi degradate 
• Reabilitarea și dotarea infrastructurii de învățământ 

preuniversitar și dezvoltare centre afterschool Școala nr.67 
și Școala 55  

• Continuarea activităților privind evidența populației și 
clarificarea situației proprietății asupra terenurilor și 
locuințelor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rezultate așteptate 

• Îmbunătățirea accesului locuitorilor zonei la servicii urbane 
sociale, medicale, de educație și socio-culturale  

• Creșterea calității și accesului la locuire pentru toți locuitorii 
zonei 

• Scăderea abandonului școlar  
• Creșterea șanselor de angajare ale părinților și, pe termen 

lung, creșterea nivelului de trai 
• Stoparea degradării spațiilor verzi și creșterea calității 

mediului 
• Spații publice amenajate care oferă dotări pentru 

comunitate (locuri de joacă, spații de interacțiune socială, 
locuri de odihnă și de petrecere a timpului liber), contribuind 
la creșterea coeziunii sociale 

• Scăderea infracționalității prin măsuri preventive și activități 
cu rol educativ 

• Creșterea coeziunii și capitalului social în cadrul comunității 
locale 

• Creșterea nivelului de trai și atractivității zonei pentru noi 
rezidenți și investitori 

Buget estimat 50.000.000 lei 
Calendar estimativ 2015 - 2018 
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Surse de finanțare 
potențiale 

• POR (Programul Operațional Regional), Axa prioritară 9 – 
promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 

• POCU (Programul Operațional Capital Uman) 
• Bugetul local 

 
 

Parteneri potențiali 

• DGASPC 
• Direcția Învățământ 
• Inspectoratul Școlar al Sectorului 3 
• Asociații nonguvernamentale care activează în domeniul 

serviciilor sociale și dezvoltării comunitare 
• Poliția Locală Sector 3 
• Direcția de evidența persoanelor Sector 3 
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P.1.2.1.3. Proiect integrat pentru dezvoltare urbană și integrare socială în zona Str. 
Brățării – Str. Vărăști – Str. Iosif Albu – Aleea Cioplea – Bd. 1 Decembrie (Școala nr. 22) 

 

Scop și obiective 
specifice 

Proiectul vizează reabilitarea şi modernizarea infrastructurii publice 
urbane din zona Str. Brățării – Str. Vărăști – Str. Iosif Albu – Aleea 
Cioplea – Bd. 1 Decembrie 1918 (Școala nr. 22), Sector 3, 
Bucureşti, în vederea dezvoltării urbane și integrării zonei cu 
vecinătățile,  a creșterii nivelului de trai și coeziunii sociale,  a 
creșterii calității mediului și îmbunătăţirii pe termen lung a 
accesibilităţii şi mobilităţii în zonă.  

 

 

 

 

Justificare (probleme 
abordate) 

Zona de intervenție prezintă probleme complexe din punct de 
vedere social și urbanistic, probleme ce trebuie abordate în 
manieră integrată. Din punct de vedere urbanistic zona este una de 
conflict, fiind cuprinsă între fosta platformă industrială Republica, 
blocurile de locuințe colective din lungul Bd. 1 Decembrie 1918, 
Centrul comercial Auchan, noul ansamblu de locuințe colective 
Răsărit de Soare, și fiind mărginită la est de terenuri neconstruite, 
unde în ultimii ani se observa investiții în locuințe individuale. 
Calitatea infrastructurii publice urbane este scăzută, zona 
prezentând suprafețe mari neconstruite și spații verzi neamenajate 
și degradate (maidane), porțiuni de stradă cu trotuare inadecvate 
circulației pietonale și accesibilitate deficitară din cauza parcării 
automobilelor pe trotuare, lipsa spațiilor și oportunităților pentru 
petrecerea timpului liber și interacțiune socială. Din punct de 
vedere social, zona este una săracă, cu un procent ridicat de 
abandon școlar și o calitate scăzută a locuirii. Construcția 
locuințelor sociale de pe Aleea Cioplea a reprezentat un prim pas 
pentru creșterea nivelului de trai din zonă.  

 
 
 
 

Activități principale 

• Elaborare PIDU și documentație aferentă cereri de finanțare 
• Modernizare străzi (14 străzi, inclusiv trotuare și 

organizarea parcării) ; 
• Crearea unui parc/ mini-parc de utilitate publică în zona de 

locuire individuală (valorificarea în folosul comunității a unui 
procent din suprafețele neconstruite de pe Str. Brățării,  Str. 
Buhuși, Str. Ciubaru Ion, etc.) 

• Amenajare spațiu public adiacent bisericii Adormirea Maicii 
Domnului 

• Amenajarea arhitecturală și peisagistică a infrastructurii 
publice   
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• Reabilitarea și dotarea infrastructurii școlare și inițiere 
centru afterschool Școala nr.22- Mexic 

• Sistem de supraveghere video şi management informaţional 
pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea 
criminalităţii 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rezultate așteptate 

• Spații publice amenajate care oferă dotări pentru 
comunitate (locuri de joacă, spații de interacțiune socială, 
locuri de odihnă și de petrecere a timpului liber), contribuind 
la creșterea coeziunii sociale 

• Scăderea abandonului școlar  
• Ofertă atractivă pentru elevi privind activități extracurriculare 

și petrecerea timpului liber 
• Creșterea șanselor de angajare ale părinților și, pe termen 

lung, de creștere a nivelului de trai 
• Stoparea degradării spațiilor verzi și creșterea calității 

mediului 
• Creșterea siguranței în spațiul public și scăderea 

înfracționalității prin măsuri preventive 
• Creșterea accesibilității, atât în interiorul zonei, cât și a 

conexiunilor cu vecinătățile  
• Mobilitate pietonală îmbunătățită   
• Sistem de parcare eficientizat 

Buget estimat 20.000.000 LEI 
Calendar estimativ 2015 – 2018 

 
 
 

Surse de finanțare 
potențiale 

• POR (Programul Operațional Regional), Axa prioritară 1, 
Domeniul major de intervenție 1.1. – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană 

• POR (Programul Operațional Regional), Axa prioritară 3 – 
îmbunătățirea infrastructurii sociale 

• Surse proprii; 
• Fonduri norvegiene 
• Fonduri elvețiene 

 
 

Parteneri potențiali 

• DGASPC 
• Direcția Învățământ 
• Asociații nonguvernamentale care activează în domeniul 

serviciilor sociale 
• Inspectoratul Școlar al Sectorului 3 

 



 

Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020 

 

29 

 

 

P.1.2.1.4. Proiect integrat de dezvoltare urbană a Cartierului Vitan 

 

Scop și obiective 
specifice 

Scopul proiectului este de a îmbunătăți nivelul de trai al locuitorilor 
din Cartierul Vitan. Obiectivul general al proiectului este reabilitarea 
și modernizarea infrastructurii publice urbane din zona delimitată de 
Șoseaua Mihai Bravu, Cale Vitan, Strada Râmnicu Vâlcea și Strada 
Răcari, în vederea creșterii calității mediului urban. 

 

 

 

Justificare (probleme 
abordate) 

Conform studiilor imobiliare, valoarea apartamentelor cu trei 
camere construite înainte de 1990, a scăzut considerabil în 
perioada 2008-2014 în Cartierul Vitan. Pe fondul crizei economice, 
acest trend descendent este justificat și este observabil la nivelul 
întregului sector și al municipiului București. Cu toate acestea, în 
alte zone, precum Piața Unirii sau Dristor, se poate observa o 
tendință de creștere a valorii imobiliare, în perioada 2013-2014. Mai 
mult, în anul 2014, Cartierele Vitan și Dristor sunt singurele din 
Sectorul 3 care au avut scăderi ale prețurilor apartamentelor, spre 
deosebire de celelalte cartiere ale căror valori cel puțin au stagnat. 

Acest fapt este justificat în principal de imaginea urbană 
nefavorabilă a cartierului, generată de starea de degradare a 
fondului construit existent, a spațiilor verzi neîntreținute, a 
carosabilului și pietonalului aflate în stare rea. Toate aceste 
aspecte se reflectă în interesul scăzut al populației (care își caută o 
locuință) de a deveni rezidentă a acestui cartier. 

 
 
 

Activități principale 

• Realizarea unui Plan Integrat de Dezvoltare Urbană cu 
scopul de a stabili parametrii finanțării și de a atrage 
fondurile necesare; 

• Modernizare infrastructură carosabilă și pietonală pe străzile 
de categoria a III-a și a IV-a (colectoare și de deservire 
locală) – aproximativ 20 de străzi; 

• Amenajare parcări aferente locuințelor colective; 
• Reabilitare termică a blocurilor care încă nu au fost încă 

incluse în programul sectorului; 
• Amenajare arhitecturală și peisagistică a spațiilor publice 

din Cartierul Vitan 
• Amenajare spații de odihnă și recreere (inclusiv mobilier 

urban); 
• Amenajarea unor spații publice și a locurilor de joacă pentru 
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copii. 
 

 
 
 
 

Rezultate așteptate 

• Creșterea atractivității cartierului – îmbunătățirea imaginii 
urbane; 

• Creșterea valorii imobiliare a apartamentelor din cartier; 
• Creșterea calității locuirii; 
• Spații publice amenajate, de interacțiune socială și 

petrecere a timpului liber și care răspund necesarului 
locuitorilor din zonă; 

• Creșterea siguranței pentru toți rezidenții prin amenajări 
arhitecturale și peisagere adaptate corespunzător fiecărei 
categorii de vârstă; 

• Mobilitate pietonală crescută; 
• Sistem de parcare eficientizat. 

 
Buget estimat 

60.000.000 lei – reabilitări termice, 4.000.000 lei – 
amenajare arhitecturală și peisagistică,  5.000.000 lei – 
modernizare infrastructură rutieră și pietonală 

Calendar estimativ 2016 – 2018 
 

Surse de finanțare 
potențiale 

• Bugetul local; 
• Program Operațional Regional 2014-2020; 
• Bugetul de stat al Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației publice; 
 

Parteneri potențiali 
• Asociații nonguvernamentale care activează în domeniul 

protecției mediului. 
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OP. 1.3. Revitalizarea urbană a fondului construit și a spațiilor publice 

P.1.3.1.3. Program de identificare și creare de spații de interacțiune socială cu rol de 
centre la nivelul cartierelor 

 

 

Scop și obiective 
specifice 

Scopul programului este de a îmbunătăți gradul de dotare al 
cartierelor de locuit din Sectorul 3. Obiectivul principal al 
programului este transformarea zonelor de locuire colectivă în zone 
dinamice, în care populația rezidentă își petrece timpul liber într-un 
mod activ și interacționează cu restul locuitorilor. Mai mult, prin 
crearea spațiilor cu rol de centralitate la nivelul cartierului, se 
dorește dezvoltarea microîntreprinderilor cu activități 
complementare și conexe locuirii, care să asigure atât necesarul 
din punct de vedere al alimentației publice, dar și din punct de 
vedere al ofertei recreative (de loisir): bistro, bowling, tenis etc. 

 

 

 

Justificare (probleme 
abordate) 

Întrucât prin consultarea elevilor din licee și a celor din școlile 
gimnaziale s-a constatat că petrecerea timpului liber se realizează 
preponderent în proximitatea locuinței, este necesară crearea unor 
spații publice în interiorul cartierelor de locuit, cu amenajări 
specifice fiecărei categorii de vârstă (excepție fac locurile de joacă 
pentru copii, care există într-un număr destul de mare). Totodată, 
definirea unor spații publice exclusiv pietonale, cu rol de coagulare 
socială, separate total de circulația carosabilă, devine o necesitate 
în contextul creșterii numărului de autovehicule și implicit a 
numărului parcărilor aferente, în detrimentul spațiilor pietonale. 

În procesul amenajării centrelor de cartier se recomandă implicarea 
locuitorilor, în vederea însușirii spațiului și a reprezentativității 
acestuia pentru comunitate, astfel încât să contribuie ulterior și la 
întreținerea și menținerea curățeniei. 

 
 
 

Activități principale 

• Realizarea unui Studiu de Prefezabilitate în vederea 
identificării amplasamentului favorabil dezvoltării centrelor 
de cartier, precum și definirea unei identități proprii fiecărui 
centru; 

• Analiză socială a zonelor în care se vor dezvolta centrele de 
cartier în vederea identificării ponderilor populației pe 
categorii de vârstă și a necesităților populației rezidente; 

• Realizarea proiectelor de amenajare a spațiilor publice; 
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• Stabilirea unui calendar de intervenție în funcție de zonele 
prioritare de amenajare; 

• Amenajarea zonelor pietonale cu pavaj; 
• Amenajarea terenurilor de sport pentru tenis, fotbal etc; 
• Dotarea spațiilor publice cu mobilier urban adecvat: bănci, 

iluminat public, pergole etc.; 
• Amenajarea zonelor de relaxare diferențiate pe categorii de 

vârstă; 
• Amenajarea și plantarea de flori și/sau arbori în spațiile 

verzi; 
• Instalarea sistemelor de supravegere video; 
• Organizarea de evenimente culturale pentru adulți în aceste 

spații; 
• Organizarea de evenimente sportive pentru copii și pentru 

tineri. 
 

Rezultate așteptate 
• Creșterea coeziunii sociale; 
• Creșterea calității locuirii; 
• Creșterea atractivității cartierelor de locuire individuală din 

Sectorul 3 și implicit a valorii imobiliare a apartamentelor. 
Buget estimat 1.750.000 lei 

Calendar estimativ 2014 – 2020 
Surse de finanțare 

potențiale 
• Bugetul local; 
• Program Operațional Regional 2014-2020; 

Parteneri potențiali -  
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P.1.3.2.2. Pozarea în subteran a cablurilor electrice şi de date 

 

Scop și obiective 
specifice 

Coborârea în subteran a liniilor electrice aeriene şi a celor montate 
pe faţadele clădirilor pornind din zonele centrale şi intens circulate 
ale Sectorului 3 reprezintă o necesitate pentru creşterea siguranţei 
cetăţenilor şi îmbunătăţirea ambientului urban. 

 

Justificare (probleme 
abordate) 

Sectorul 3 trebuie să se înscrie în politica europeană de dezvoltare 
economico-socială a comunităţilor locale prin creşterea calităţii 
mediului urban, creşterea eficienţei reţelelor electrice şi de date şi 
sporirea siguranţei cetăţenilor. Proiectele de realizare a unei 
infrastructuri de electrice şi de date  urbane subterane, dezvoltate 
de autorităţile locale în beneficiul comunităţii, reprezintă iniţiative 
aplicate cu succes şi alte zone urbane din Europa. 

 
 
 
 

Activități principale 

• Identificarea programelor de mentenanţă şi a posibilităților 
de bugetare a activităţilor de pozare în subteran a cablurilor 
electrice şi de date 

• Realizarea obiectivului de modernizare a întregii 
infrastructuri (amplasarea în subteran a reţelelor de 
telecomunicaţii, iluminat public, energie electrică) 

• Implementarea proiectului trebuie realizată ulterior 
proiectului de reabilitare a infrastructurii rutiere şi pietonale. 
În proiect trebuie incluşi şi operatorii reţelelor telefonice şi 
de date existente cu posibilitate de racordare la sistemul 
NetCity. 

 
 
 
 
 
 

Rezultate așteptate 

• Îmbunătăţirea aspectului spaţiului public şi creşterea 
confortului vizual. 

• Reducerea intervenţiilor inestetice la faţadele clădirilor. 
• Obţinerea unui grad de protecţie superior al reţelei 

subterane faţă de intemperii şi accidente 
• Accesul facil către clienţi în orice zonă a sectorului fără 

investiţii majore 
• Management crescut al reţelelor electrice şi de date 
• Respectarea Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, cu 

completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului 
general de urbanism din cadrul Planului Urbanistic Genera 
prin care este interzisă montarea supraterană pe domeniul 
public a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele 
de telecomunicații, alimentare cu apa, energie electrică, 
termoficare, transport în comun sau automate pentru 
semnalizare rutieră. 
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Buget estimat 36.000.000 lei 
Calendar estimativ 2015 – 2020 

 
Surse de finanțare 

potențiale 

• POR 2014-2020; 
• POIM  2014-2020; 
• Bugetul local; 
• Alte surse legal constituite 

 

Parteneri potențiali • Primăria Capitalei; 
• Companiile ce au în administrare rețele electrice şi de date 
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OP.1.4. Îmbunătățirea mobilității și accesibilității 

P.1.4.1.1. Proiect integrat de extindere a rețelei pentru deplasări blânde 

 

Scop și obiective 
specifice 

Intervenția propusă cuprinde un cumul de proiecte integrate cu 
scopul de a facilita trecerea la moduri sustenabile de deplasare în 
cadrul Sectorului 3 prin extinderea și valorificarea infrastructurii 
pentru pietoni și bicicliști.  

 

 

 

 

Justificare (probleme 
abordate) 

Sectorul 3 se confruntă cu probleme complexe de trafic și poluare 
cu particule în suspensie deoarece o parte însemnată din locuitorii 
sectorului sunt nevoiți să recurgă la autovehicolul personal pentru 
deplasările cotidiene. Așadar, creșterea numărului de autovehicule 
individuale suprasolicită trama stradală și reprezintă una din 
sursele principale pentru poluarea aerului în zonă. Blocajele 
frecvente în trafic îngreunează modul de deplasare cu transportul 
în comun de suprafață scăzând eficiența și atractivitatea acestuia. 
Pentru că lărgirea unor profile stradale cu încărcări ridicate nu ar 
rezolva problema aglomerației, este necesară schimbarea modului 
în care utilizatorii din zonă se deplasează pentru a reduce cererea 
deplasărilor motorizate în favoarea modalităților blânde de 
deplasare (mersul pe jos, cu bicicleta, cu transportul în comun). În 
acest sens este necesară extinderea sistemului de infrastructuri 
blânde astfel încât acesta să conecteze într-un mod eficient 
punctele de interes de pe teritoriul sectorului. În acest mod se 
încurajează creșterea deplasărilor blânde și reducerea poluării 
fonice și are drept rezultat ameliorarea semnificativă a sănătății 
locuitorilor. 

 
 
 
 

Activități principale 

• Studiu de oportunitate  
• Plan sectorial de mobilitate pentru extinderea 

infrastructurilor aferente deplasărilor blânde. 
• Proiecte tehnice, de detaliu, pentru ajustarea profilelor 

stradale 
• Implementare zone pietonale propuse 
• Implementare zone rezidențiale de tip „shared space” 
• Implementarea sistemului de piste pentru biciclete aferent 

zonelor pietonale 
• Amenajarea noilor spații publice cu mobilier urban specific 

fiecărei zone. 
• Amplasare elemente de signalectică (panouri de informație, 
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semne de circulație etc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rezultate așteptate 

• Îmbunătățirea accesului locuitorilor zonei la servicii urbane 
prin îmbunătățirea accesibilității și conexiunilor în teritoriu  

• Creșterea conectivității la nivel zonal (izochrona 5-15 
minute). 

• Ameliorarea factorilor de mediu (mai ales calitatea aerului) 
• Reducerea fluxurilor motorizate și astfel a blocajelor în 

trafic 
• Ameliorarea condițiilor de sănătate a locuitorilor  
• Încurajarea și atragerea activităților economice pe noile axe 

pietonale construite. 
• Reducerea accidentelor de tip pieton/bicilist – autovehicul 

rutier. 
• Creșterea atractivității la nivelul sectorului pentru tineri, 

familii și persoane din domeniul industriilor creative, prin 
îmbunătățirea calității spațiului public și încurajarea 
modurilor alternative de transport.  

Buget estimat 40.000.000 lei 
Calendar estimativ 2015 - 2018 

 
 

Surse de finanțare 
potențiale 

• POR (Programul Operațional Regional), Axa prioritară 4 – 
sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

• Bugetul local 
• PPP – parteneriat public-privat 

 
 

Parteneri potențiali 

• Poliția Locală Sector 3 
• Asociații nonguvernamentale care activează în domeniul 

dezvoltării urbane și mobilității urbane sustenabile 
• Universități cu specializări în domeniul mobilității urbane  
• Parteneri din mediul privat 
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P.1.4.2.1. Sistematizarea locurilor de parcare de reşedinţă cu indicatoare şi marcaje 
rutiere (inclusiv spaţii de parcare rezidenţiale verzi) 

 

Scop și obiective 
specifice 

Îmbunătăţirea infrastructurii urbane prin sistematizarea locurilor de 
parcare de reşedinţă pentru a facilita mobilitatea populaţiei, a 
bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice 
durabile a Sectorului 3. Obiectivul specific constă în reabilitarea și 
modernizarea parcărilor de reşedinţă, dotarea cu indicatoare şi 
marcaje rutiere a parcajelor aflate în vecinătatea imobilelor de locuit 
multietajate. 

 

 

 

Justificare (probleme 
abordate) 

În momentul de faţă infrastructura locurilor de parcare este 
insuficientă raportat la cerinţele Sectorului 3. Concentrarea unui 
număr ridicat de vehicule în spaţiile de parcare existente conduce 
la deteriorare fizică a acestora şi la îngreunarea desfăşurării 
traficului rutier şi pietonal din zonă. Parcarea în mod haotic 
conduce la un trafic greoi, încet, cu multe blocaje din cauza stopării 
circulaţiei pe prima bandă a străzilor, la accidente şi incidente 
rutiere datorită scăderii vizibilităţii. De asemenea, în multe situaţii, 
şoferii parchează pe spaţiile verzi sau parcări improvizate. Ca 
urmare a creşterii semnificative a numărului de autoturisme şi a 
necesităţii locurilor de parcare pentru acestea se propun a se 
amenaja locuri noi de parcare corect dimensionate şi regândirea 
celor existente, poziţionate în conformitate cu standardele şi 
normele tehnice existente.  

 
 
 

Activități principale 

• Lucrări de reabilitare şi modernizare a infrastructurii de 
parcaje rezidențiale, inclusiv prin introducerea grilajelor 
verzi  de bază; 

• Reabilitarea trotuarelor şi aleilor de acces în parcaj; 
• Refacerea sistemului de iluminat a parcajelor ;  
• Amenajarea spațiilor verzi de aliniament, dotarea cu 

indicatoare şi realizarea marcajelor. 
 

Rezultate așteptate 
• Asigurarea desfășurării în condiții optime a activităților 

sociale și economice ale sectorului; 
• Stoparea fenomenului de degradare al spaţiilor verzi din 

vecinătate locurilor de parcare; 
• Creşterea gradului de confort şi a siguranţei persoanelor din 

sector; 
• Sporirea securităţii şi a siguranţei vehiculelor parcate în 

zonele de reşedinţă; 
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• Asigurarea condițiilor de siguranță și confort pentru 
desfășurarea traficului rutier și pietonal;  

• Înlăturarea aspectului neîngrijit şi neunitar al parcajelor ce 
deservesc zonele rezidenţiale. 

Buget estimat 5.400.000 lei 
Calendar estimativ 2015 – 2020 
Surse de finanțare 

potențiale 
• POR 2014-2020; 
• Bugetul local; 
• Alte surse legal constituite 

Parteneri potențiali • Operatori transport public suprateran; 
• Administratori parcaje prin PPP. 
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P.1.4.2.2. Construcţia parcajelor de tipul park &ride în zona de est a sectorului (Bd. 
Theodor Pallady şi Șoseaua Gării Căţelu) 

 

 

Scop și obiective 
specifice 

Creșterea mobilității în Sectorul 3 şi creșterea atractivității 
sistemului de transport public în defavoarea transportului auto 
privat, cu efecte benefice asupra congestionării traficului și 
mediului. Proiectele individuale trebuie să aibă ca obiective 
realizarea unui terminal de transport in comun la nivelul solului ca 
punct de capăt a liniilor de autobuze, tramvaie, şi microbuze pre-
orăşeneşti, reţinerea unor spaţii fără construcții masive pentru 
viitoarele stații de metrou şi construcția parcajelor cu minim 400-
500 de locuri. 

 

 

Justificare (probleme 
abordate) 

Pentru a se putea derula această investiţie este necesară 
implicarea Primăriei Sectorului 3 în vederea asigurării următoarelor 
legături cu căile de comunicații penetrante majore din sector dar şi 
a legăturii cu principalele trasee de transport public. Pentru 
fluidizarea traficului din sector relevante sunt  construcţiile a două 
parcări de tipul park and ride, amplasate în vecinătatea 
Bulevardului Teodor Pallady şi Şoseaua Gării Căţelu. Sectorul 
poate  adopta schema de park and ride, ca parte a strategiei de a 
rezolva problema congestionării traficului pe principalele rute 
principale şi secundare intens utilizate.  

 
 
 

Activități principale 

• Elaborarea studiului de fezabilitate urmat de un proiect 
tehnic. şi a documentațiilor pentru obținerea avizelor, 
caietelor de sarcini pentru execuție, detalii de execuție etc. 

• Obținerea finanțării pentru investiţiile propuse. 
• Realizarea de parteneriate cu operatorii de transport public 

şi potenţialii administratori ai acestor tipuri de parcaje în 
vederea eficientizării costurilor de utilizare şi mentenanţă 

 
 
 

Rezultate așteptate 

• Scăderea folosirii autoturismului privat în favoarea 
transportului public; 

• Se asigură conexiuni între principalele căi de comunicații 
dintre județul Ilfov și municipiul București. 

• Scăderea timpului de transfer 
• Creșterea numărului  de pasageri în transportul public 
• Eficientizarea transportului public  
• Îmbunătăţirea factorilor de mediu. 

Buget estimat 231.500.000 lei 
Calendar estimativ 2015 – 2020 

 • POR 2014-2020; 
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Surse de finanțare 
potențiale 

• POIM 2014-2020; 
• Bugetul local; 
• Alte surse legal constituite 

 
Parteneri potențiali 

• Operatori transport public suprateran şi subteran; 
• Operatori curse preorăşeneşti; 
• Administratori parcaje de capacitate ridicate prin PPP. 
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P.1.4.3.1. Modernizarea străzilor din administrarea Primăriei Sectorului 3 

Scop și obiective 
specifice 

Îmbunătăţirea accesibilităţii zonelor din Sectorul 3 cu dezvoltare 
structurală deficitară sau deteriorate deservite de reţeaua de 
stradală administrată de Primăria Sector 3. 

 

Justificare (probleme 
abordate) 

În contextul creşterii frecvenţei deplasărilor, atât pe distanţe scurte 
(mobilitate pietonală), cât şi pe distanţe lungi (mobilitate cu 
mijloacele de transport în comun, auto, de marfă etc.) reiese 
obligativitatea regândirii conceptului cunoscut de mobilitate prin 
intervenţii primare la infrastructura rutieră şi pietonală. 

 
 
 
 
 
 
 

Activități principale 

• Identificarea necesarului de lucrări și elaborarea SF 
• Reabilitarea și modernizarea străzilor aflate în administrarea 

Primăriei Sectorului 3 identificate în stare avansată de 
degradare printr-un proces etapizat (în coordonare cu 
operatorii de utilităţi publice) 

• Asfaltarea străzilor degradate (şi a zonelor pietonale) cu 
îmbrăcăminte rutieră din beton sau asfalt bituminos  

• Amenajarea trotuarelor, crescând accesibilitatea pentru 
persoane cu deficiențe de mobilitate, cărucioare și biciclete; 

• Amplasare mobilier urban (ex. bănci, rasteluri, șa) 
indicatoare rutiere  și pentru pietoni adaptate specificului 
sectorului. 

• Amenajarea unor piste de biciclete pe traseele identificate 
conform studiilor de specialitate (de exemplu, plan de 
mobilitate urbană, studiu de trafic) 

 
 
 

Rezultate așteptate 

• Reducerea costurilor de administrare pentru străzile 
modernizate. 

• Creşterea accesibilității şi mobilităţii în Sectorul 3 
• Schimbarea percepţiei faţă de siguranţa pietonală şi 

utilizarea surselor de transport alternativ precum cel velo.  
• Îmbunătăţirea calităţii fondului construit amenajat rutier şi 

pietonal. 
• Facilitarea accesului în toate cartierele din municipiu. 

Buget estimat 300.000 lei/km 
Calendar estimativ 2015 – 2020 

 
Surse de finanțare 

potențiale 

• POR 2014-2020;  
• Bugetul local; 
• Alte surse legal constituite. 



 

Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020 

 

42 

 

OP.1.5. Eficientizarea și modernizarea serviciilor edilitare 

P.1.5.1.1. Instalarea sistemelor de iluminat eficient energetic în spaţiile publice din 
administrarea Primăriei Sectorului 3 

 

Scop și obiective 
specifice 

Implementarea sistemului de management la sistemul public de 
iluminat şi conectarea tuturor spaţiilor publice comune la sistemul 
de iluminat public. Prin implementarea proiectului se ating 
următoarele obiective propuse: securitatea traficului pietonal 
nocturn, securitatea persoanelor şi bunurilor, ambianţa plăcută şi 
confort luminos în absenţa luminii naturale, reducerea cheltuielilor 
aferente consumului de energie electrică, îmbunătățirea condiţiilor 
de viaţă şi protejarea mediului înconjurător. 

 

 

Justificare (probleme 
abordate) 

În contextul creşterii siguranţei cetăţenilor şi îmbunătăţirea 
aspectului spaţiilor publice comune, a parcurilor, respectiv a 
spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă e necesară implementarea de 
proiecte în parteneriat cu operatorul de servicii de iluminat public. 
Odată cu creşterea preţurilor energiei, iluminatul parcurilor din 
Sectorul 3 eficient din punct de vedere energetic poate deveni o 
variantă din ce în ce mai atractivă, ce contribuie totodată la 
securitatea întregului sistem şi la combaterea schimbărilor 
climatice. De asemenea, efectele iluminatului eficient pot face mai 
atrăgător sectorul şi comunităţile rezidente, evidenţiind reperele 
locale atractive sau accentuând atmosfera în cursul unor 
evenimente publice importante ce se pot organiza în zonele 
respective. 

 
 
 
 

Activități principale 

Datorită distanţei mari între sursele de iluminat sau a lipsei 
acestora ce conduc la apariţia zonelor urbane  iluminate 
necorespunzător sunt necesare următoarele activităţi: 

• Instalarea panourilor fotovoltaice pe sistemele de iluminat 
public şi panourile informative 

• Implementarea sistemelor de management dinamic al 
sistemelor de iluminat; 

• Înlocuirea sistemelor clasice de iluminat cu incandescenţă 
cu soluţii de iluminat tip LED 

 
 

Rezultate așteptate 

• Eliminarea punctelor cu probleme din reţea. 
• Conectarea tuturor spațiilor publice la sistemul public de 

luminat 
• Scăderea costurilor de funcţionare şi iluminare a parcurilor 
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din sector. 
Buget estimat 4.550.000 lei 

Calendar estimativ 2015 – 2020 
Surse de finanțare 

potențiale 
• Bugetul local; 
• Alte surse legal constituite. 

 

Parteneri potențiali Luxten – operator de servicii de iluminat public 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020 

 

44 

 

P.1.5.2.2. Crearea unui sistem de aducţiune destinat  irigării zonelor verzi (cu apă din 
lacul IOR ) surse alte sau 

 

Scop și obiective 
specifice 

Realizarea şi utilizarea unui sistem propriu de aducţiune destinat 
irigării zonelor verzi având ca sursă de ap Laculă  IOR   

  sau alte   bazine   de   retenţie   a   apelor pluviale   colectate   din 
sector. Amenajarea bazinelor de retenţie presupune implementarea 
soluţiilor în mai multe zone distincte care să satisfacă atât nevoile 
populaţiei dar şi costurile de utilizare ale primăriei. 

 

 

Justificare (probleme 
abordate) 

Pentru dezvoltarea sistemelor de irigare a zonelor verzi din sector 
este necesară folosirea resurselor naturale existente în sector prin 
creşterea soluţiilor ecologice implementate. Impactul asupra 
mediului prin realizarea aducţiunilor şi bazinelor propuse este unul 
pozitiv iar urma realizării investiției se poate mări la costuri reduse 
amenajarea şi mentenaţa spaţiilor verzi şi a numărului de arbori 
plantaţi. Proiectul propus este important pentru creşterea calităţii 
suprafeţelor spaţiilor verzi din Sectorul 3 în vederea apropierii de 
normele şi de standardele europene privind spaţiul verde. 

 
 

Activități principale 

• Construcţia sistemelor de aducţiune Râul Dâmboviţa şi 
Lacul IOR către parcurile aflate în administrarea primăriei. 

• Construcţia bazinelor de retenţie individuale a apelor 
pluviale colectate în vecinătatea parcurilor de sector 

• Realizarea unui sistem de irigare automatizat 
 
 
 

Rezultate așteptate 

• Îmbunătăţirea spaţiilor verzi din Sectorul 3; 
• Reducerea costurilor aferente sistemelor de irigare a 

spaţiilor vezi existente; 
• Asigurarea presiunii şi a debitelor necesare irigării spaţiilor 

verzi. 
• Irigarea tuturor spatiilor verzi la costuri minime de 

automatizare programat în sistem unitar 
Buget estimat 81.000.000 lei 

Calendar estimativ 2015 – 2020 
Surse de finanțare 

potențiale 
• Bugetul local; 
• Alte surse legal constituite. 

 

 
Parteneri potențiali 

• Operator sistem alimentare cu apă şi canalizare – 
APANOVA Bucureşti 

• Apele Române 
 

ioanai
Highlight
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OP.1.6. Reglementarea dezvolt ării urbane a Sectorului 3 

 
P.1.6.1.1. Elaborare Plan Urbanistic Zonal Sector 3  

 

 

 

 

 

 

Scop și obiective 
specifice  

Scopul proiectului este de a aprofunda elementele generale de 
reglementare ale Planului Urbanistic General al municipiului 
București, cu evidențierea componentelor distinctive ale teritoriului 
Sectorului 3, această documentație fiind atât utilă, cât și necesară 
în vederea operaționalizării eficiente a P.U.G.-ului. Totodată P.U.Z.-
ul va deveni instrumentul de lucru reglementator în baza căruia 
administrația publică va stabili regulile clare de construire și va 
elibera Certificate de Urbanism. 

Obiectivele P.U.Z.-ului coordonator ale Sectorului 3 vor fi 
delimitarea zonelor afectate de servituți publice, interdicții 
temporare și permanente de construire a zonelor expuse la riscuri 
naturale, identificarea și stabilirea clară a infrastructurii rutiere care 
trebuie modernizată, evidențierea fondului construit valoros și a 
modului de valorificare a acestuia, stabilirea clară a condițiilor de 
amplasare și conformare volumetrică a construcțiilor și 
amenajărilor, fundamentarea realizării unor investiții de utilitate 
publică. Totdată, P.U.Z. Coordonator Sector 3 va stabili 
constrângerile și permisivitățile urbanistice, condițiile de autorizare 
a noilor construcții, precum și crearea premiselor spațiale pentru 
desfășurarea activităților economice și sociale. 

Planul Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 3 va fi coroborat 
și va porni de la obiectivele strategice și prioritare stabilite prin 
prezenta Strategie de Dezvoltare Durabilă. 

 

Justificare (probleme 
abordate)  

Având în vedere că noul instrument reglementator la nivelul 
municipiului București – P.U.G.-ul este în lucru, iar abordarea 
acestei documentații de urbanism este mai flexibilă și dinamică față 
de ceea ce s-a realizat până în prezent, P.U.Z.-ul coordonator al 
Sectorului 3 va trebuie să se alinieze cu această direcție de 
dezvoltare, dar în același timp să aibă un caracter particularizat, în 
concordanță cu specificul teritoriului Sectorului 3. 

 
Activit ăți principale  

• Inițierea elaborării P.U.Z.; 
• Informarea populației cu privire la elaborarea P.U.Z.; 
• Demararea procedurii de achiziție publică în vederea 
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atribuirii lucrării; 
• Desemnarea câștigătorului procedurii de achiziție publică și 

semnarea contractului; 
• Elaborarea Studiilor de fundamentare și informarea 

populației cu privire la demararea acestei etape; 
• Elaborarea propunerilor preliminare ale P.U.Z Coordonator 

Sector 3; 
• Prezentarea populației spre informare, a propunerilor 

preliminare ale P.U.Z.; 
• Introducerea în documentația de urbanism a propunerilor 

enunțate de populației în ședința de consultare; 
• Înaintarea documentației P.U.Z. spre avizare la toate 

instituțiile abilitate; 
• Introducerea observațiilor din acorduri și avize, acceptate și 

de către beneficiar; 
• Ședință de consultare publică cu privire la propunerile finale 

ale P.U.Z. Coordonator Sector 3; 
• Introducerea în documentația P.U.Z. a propunerilor 

enunțate de populație; 
• Înaintarea documentației finale către aprobare în Ședința 

Consiliului Local al Sectorului 3; 
• Aprobare P.U.Z. Coordonator al Sectorului 3; 
• Publicarea documentației P.U.Z. pe site-ul Primăriei 

Sectorului 3. 
 

 
 

Rezultate a șteptate  

• Protejarea patrimoniului construit; 
• Delimitarea clară a amplasamentului viitoarelor obiective de 

utilitate publică; 
• Dezvoltarea spațială coordonată și echilibrată a Sectorului 

3; 
• Atragerea investitorilor prin oferirea unor condiții 

avantajoase de construire. 
Buget estimat  1.000.000 lei 

Calendar estimativ  2016 – 2018 (sau 2 ani ulterior aprobării P.U.G.) 
 

Surse de finan țare 
poten țiale  

• Bugetul local; 
• Buget de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice 
Parteneri poten țiali  • Primăria Capitalei; 

• Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
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Obiectiv strategic 2. Crearea de oportunit ăți pentru mediul de afaceri  

  OP.2.1. Sus ținerea cercet ării – dezvolt ării – inov ării 

 
P.2.1.1.1.  Dezvoltarea func țiunilor specifice de parc știin țific și tehnologic  
 

 
 
 

 
 

Scop și obiective 
specifice  

 
Exploatarea potențialului existent în zonele industriale din teritoriul 
Sectorului 3, în special în zona platformei Faur-Republica, vizând 
dinamizarea activității economice din domeniile specifice cercetării 
și dezvoltării (CDI), dar și efecte de multiplicare în domeniile 
construcțiilor, amenajărilor interioare și serviciilor de arhitectură.  
Obiectivele specifice includ: 
(1) capitalizarea resurselor fixe existente pe platformele industriale 
de pe teritoriul Sectorului 3 
(2) atragerea investițiilor private de dezvoltare a activității 
economice specifice, prin punerea la dispoziție de dotări și facilități 
corespunzătoare 
(3) generarea de locuri de muncă 
(4) încurajarea înființării de noi companii în aria Sectorului 3 
 

Justificare (probleme 
abordate)  

Specializare în domenii de tehnologie medie-înaltă, dezvoltare 
economică sustenabilă, lărgirea bazei fiscale de persoane juridice, 
absorbție crescută pe piața muncii, revitalizarea unor zone 
dezafectate, exploatarea resurselor existente etc. 

 
 
 
 
 

Activit ăți principale  

• Studiu de impact pentru a evalua rolul optim pe care și-l 
poate asuma Primăria Sectorului 3 în acest proiect integrat 

• Identificarea unor locații potențiale 
• Lucrări de dezvoltare a infrastructurii în zonele identificate 

pentru implementarea proiectului 
• Construirea de spații și facilități comune (ex: zonă 

administrativă, săli de ședințe, spații de evenimente, 
laboratoare) 

• Dezvoltarea de spații de birouri în parteneriat public-privat 
• Realizarea unor materiale relevante și a unor evenimente 

de promovare 
• Evenimente de networking și atragere a investitorilor privați 

 
Rezultate a șteptate  

• Studiu de impact 
• Locație identificată 
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• Dezvoltarea infrastructurii suport 
Buget estimat  minim 88.00.000 lei 

Calendar estimativ  2014-2020 
 

Surse de finan țare 
poten țiale  

• Bugetul local  
• Fonduri Europene (ex: POC) 
• Fonduri de investiții 

 
Parteneri poten țiali  

• Centre universitare  
• Asociații profesionale 
• Dezvoltatori privați 
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  OP.2.2. Promovarea Sectorului 3 ca destina ție pentru investi ții 

P.2.2.2.1. Înfiin țarea unui centru pentru dialogul cu mediul de aface ri  

 

Scop și obiective 
specifice  

Stimularea dialogului cu mediul de afaceri prin creșterea accesului 
la informații pentru investitori potențial interesați să se relocheze în 
Sectorul 3, precum și prin stabilirea unor canale de comunicare și 
mecanisme specifice (bănci de informații, maparea sectorului, 
personal specializat de mediere a relațiilor cu mediul de afaceri). 

 

Justificare (probleme 
abordate)  

Poziționarea pe piața națională și internațională a administrației 
publice din Sectorul 3 ca fiind un facilitator și catalizator pentru 
dezvoltarea activității sustenabile a mediului de afaceri; înmulțirea 
și susținerea dezvoltării companiilor private din Sectorul 3; schimb 
de informații pentru o mai bună colaborare între sectorul public 
(reprezentat de Primăria Sectorului 3) și sectorul privat, efecte de 
multiplicare economică în aria sectorului etc. 

 
 
 
 

Activit ăți principale  

• Evenimente de networking cu mediul de afaceri local și 
internațional 

• Workshopuri, schimburi de experiență și forumuri pe teme 
specifice sau de intersecție 

• Dezvoltarea activității economice din aria Sectorului 3 prin 
măsuri proactive de susținere și dezvoltare a parteneriatelor 
internaționale 

• Activități de evaluare și prognoză continuă: bănci de 
informații, maparea sectorului etc. 

 
 
 

Rezultate a șteptate  

• Sesiuni de informare și networking 
• Platformă digitală dedicată interacțiunii cu mediul de afaceri 
• Birou permanent de contact pentru realizarea de 

evenimente specifice (ex: conferințe, grupuri de lucru) și 
reprezentarea intereselor agenților economic din aria 
Sectorului 3 

Buget estimat  7.000.000 lei 
Calendar estimativ  2014-2015 
Surse de finan țare 

poten țiale  

• Bugetul local 
• Fonduri Europene (ex: POC, POCA) 
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P.2.2.3.1. Sus ținerea constituirii unui HUB creativ  

 

 

 

 

 

Scop și obiective 
specifice  

Regenerarea zonelor industriale pentru industrii creative. Pe 
modelul incubatoarelor de afaceri se pot dezvolta zone de lucru 
pentru start-up-uri din industrii creative precum grafica, design, 
arhitectura etc. Obiectivele specifice sunt: 

• integrarea pe piața muncii și în activități productive a unei 
generații profund marcate de lipsa de activitate.  

• susținerea unor activități economice cu valoare adăugată 
crescută, prin măsuri de încurajare a localizării în aria 
Sectorului 3 

• dezvoltarea agenților economici din Sectorul 3 într-o zonă 
de activitate economică ce se află în creștere exponențială 
ca cerere la nivel global 

 

 

 

Justificare (probleme 
abordate)  

Proiectul este necesar pentru absorbția pe piața muncii a populației 
tinere, calificate - reprezentată în pondere mare în structura socio-
demografică a Sectorului 3, dezvoltarea sinergică a unor domenii 
de activitate cu valoare adăugată mare, încurajarea start-up-urilor 
și a înființării de noi companii pe raza sectorului, consolidarea 
poziționării pe piață a Sectorului 3 ca o zonă emergentă din punct 
de vedere economic. 

 
 
 
 
 
 
 

Activit ăți principale  

• Identificarea unei locații potențiale pentru un HUB creativ, 
pe aria sectorului, ținând cont de concentrările existente pe 
acest tip de activități economice  

• Susținerea și desfășurarea unor evenimente de networking 
specifice domeniilor creative, sub egida Primăriei Sectorului 
3, în scopul atragerii profesioniștilor în domeniu, din tot 
teritoriul capitalei 

• Dezvoltarea unor sisteme logistice suport pentru înființarea 
de start-up-uri în aceste domenii, în aria Sectorului 3 – 
centru fizic sau digital de consiliere  

• Realizarea unor materiale și evenimente de promovare 
publice 

• Construirea de spații și facilități comune (ex: săli de 
evenimente, studiouri de lucru) 

• Dezvoltarea de programe de trainning și formare 
profesională continuă în domeniile industriilor creative, 
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pentru a întări dezvoltarea durabilă a acestui tip de proiect 
(spill-over effects), în parteneriat cu instituții de învățământ 
superior și specialiști în domeniu 

• Constituirea unei entități administrative cu personalitate 
juridică care să gestioneze și promoveze activitatea acestei 
concentrări profesionale 

 
Rezultate a șteptate  

• Locație identificată 
• Spații comune amenajate și dotate 
• 10 companii localizate în hub 

Buget estimat  2.000.000 LEI 

Calendar estimativ  2015-2018 
 
 

Surse de finan țare 
poten țiale  

• Bugetul local 
• Orizont 2020 
• Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de 

Afaceri și Turism 
• Investiții private și PPP 

 
Parteneri poten țiali  

• Centre universitare  
• Asociații profesionale 
• ONG-uri 
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Obiectiv strategic 3. Cre șterea accesibilit ății și calit ății serviciilor publice  

OP.3.1. Sus ținerea educa ției și înv ățării pe tot parcursul vie ții 

 
P.3.1.1.1. Program de modernizare a infrastructurii  şcolare (renovare şi reabilitare cl ădiri 
şi anexe, dotare laboratoare practic ă, echipare centre afterschool)  

 

 

Scop și obiective 
specifice  

Programul vizează identificarea schimbărilor din ultimii ani din 
sistemul educațional și acomodarea acestora în cadrul 
infrastructurii educaționale existente. Obiectivele cuprind 
modernizarea infrastructurii şcolare prin echipamente noi şi 
premise renovate, pentru a răspunde mai bine noilor tendinţe 
educaţionale în acord cu piaţa muncii. Se urmăreşte îmbunătăţirea 
dotărilor permanente din unităţile de învăţământ, de la ateliere şi 
laboratoare de practică, la creşe, centre afterschool şi de 
excelenţă, până la renovarea curţilor şi a anexelor. 

 

Justificare (probleme 
abordate)  

Numărul ridicat al copiilor şi elevilor care se înscriu la unităţile 
preşcolare şi şcolare din Sectorul 3, profilarea tehnică a unui număr 
semnificativ de licee din totalul celor din capitală (în apropierea 
Platformei Republica), coroborat cu impactul social al economiei de 
piaţă şi ratele abandonului şcolar, conduce la necesitatea 
modernizării infrastructurii şcolare, cu elemente concrete de 
modernizare.  

 
 
 
 
 

Activit ăți principale  

• Realizarea studiilor de fezabilitate pentru lucrările de 
renovare, modernizare și/sau reabilitare 

• Derularea lucrărilor de renovare, modernizare şi/sau 
reabilitare 

• Realizarea achizițiilor de dotări, echipamente, materiale etc. 
• Modernizarea atelierelor de practică din cadrul liceelor 

tehnologice, dotarea lor cu echipamente noi şi performante  
• Echiparea şi dotarea adecvată a centrelor de tip afterschool 
• Înfiinţarea de noi unităţi tip creşă distribuite pe teritoriul 

întregului sector. 
 

Rezultate a șteptate  
• Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; 
• Modernizarea liceelor tehnologice; 
• Dotarea modernă a atelierelor şi a laboratoarelor de 

practică; 
• Dezvoltarea reţelei de unităţi preşcolare tip creşă; 
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• Îmbunătăţirea reţelei de centre afterschool. 
Buget estimat  12.500.000 lei 

Calendar estimativ  2015 – 2020 
 
 

Surse de finan țare 
poten țiale  

• Fonduri Europene Structurale și de Investiții  
• Parteneriat Public Privat (PPP); 
• Surse proprii; 
• Bugetul local; 
• Fondurile norvegiene instrumentate de Unitatea de 

Management a Proiectului din Ministerul Culturii; 
• Orizont 2020. 

 
Parteneri poten țiali  

• Primăria Capitalei; 
• Inspectoratul Școlar Sector 3; 
• Ministerul Educaţiei 
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P.3.1.1.2 Program de adaptare a ofertei educa ţionale la nevoile elevilor  

 

 

Scop și obiective 
specifice  

Scopul programului vizează identificarea schimbărilor din ultimii ani 
din sistemul educațional și acomodarea acestora în cadrul 
infrastructurii educaționale existente. Obiectivele cuprind 
eficientizarea reţelei şcolare pentru a răspunde mai bine noilor 
tendinţe demografice, precum și adaptarea conţinutului curricular la 
nevoile comunităţii, cu accentul pus pe absorbția viitorilor 
absolvenţi pe piaţa muncii. In extenso, se vizează reducerea 
fenomenului absenteismului și a abandonului școlar, dar și 
creșterea ratei de tranzit a elevilor de la învățământul gimnazial la 
cel liceal pentru elevi. 

 

 

Justificare (probleme 
abordate)  

Numărul ridicat al copiilor şi elevilor care se înscriu la unităţile 
şcolare din Sectorul 3, profilarea tehnică a unui număr semnificativ 
de licee din totalul celor din capitală (în apropierea Platformei 
Republica), coroborat cu impactul social al economiei de piaţă şi 
ratele abandonului şcolar, conduce la  necesitatea regândirii reţelei 
şcolare, realizată în baza unor principii şi criterii clare. Acestor 
măsuri li se pot adăuga demersuri de adaptare a ofertei 
educaţionale la nevoile elevilor, adaptarea/diversificarea ofertei 
curriculare la decizia şcolii. 

 
 
 
 
 

Activit ăți principale  

• Analiza reţelei unităţilor şcolare și elaborarea unui studiu 
despre mecanismele care declanșează fenomenul 
absenteismului şi modalități de contracarare; 

• Realizarea de reţele şcolare, pentru eficientizarea folosirii 
resurselor; 

• Asigurarea consultanţei şi sprijinirea managerilor unităţilor 
de învăţământ în vederea dezvoltării parteneriatelor active 
cu autorităţile şi comunitatea locală; 

• Crearea unor parteneriate cu institute de cercetare în 
domeniul curriculei şi a ştiinţelor educaţionale şi psiho-
pedagogice; 

• Crearea unor parteneriate cu companii din mediul privat în 
vederea stabilirii de stagii de practică (şi în arii teoretice şi 
vocaţionale, nu doar tehnice) 

• Dezvoltarea de parteneriate cu posibili angajatori pentru 
sesiuni de ucenicie, în vederea creşterii ratei de absorbţie 
pe piaţa muncii a tinerilor calificaţi;  

• Actualizarea programei aferente liceelor tehnologice şi 
modernizarea manierei de lucru în atelierele de practică, 
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precum şi promovarea adecvată a acestora în rândul 
elevilor pentru creşterea numărului celor înscrişi; 

• Adaptarea/diversificarea ofertei curriculare, introducerea de 
cursuri care dezvoltă abilităţi practice şi comunicaţionale, 
adaptate realităţilor sociale contemporane; 

• Modernizarea şi extinderea reţelei de cluburi ale copiilor şi 
diversificarea ofertei de cursuri: ore de ecologie şi protecţia 
mediului, de şah, de dansuri de societate (vals şi tango), de 
lectură, de teatru contemporan etc. şi promovarea acestor 
acţiuni în şcoli; 

• Comunicarea cu asociaţii ale elevilor, părinţilor, MECTS; 
• Activităţi de diseminare şi comunicare eficientă. 

 
 
 

Rezultate a șteptate  

• Îmbunătățirea ofertei educaționale; 
• Modernizarea liceelor tehnologice; 
• Extinderea reţelei de cluburi ale copiilor; 
• Reducerea ratei abandonului școlar, în special la nivel 

liceal. 
Buget estimat  8.500.000 lei 

Calendar estimativ  2015 – 2020 
 
 
 

Surse de finan țare 
poten țiale  

• Fonduri Europene Structurale și de Investiții  
• Parteneriat Public Privat (PPP); 
• Surse proprii; 
• Bugetul local; 
• Fondurile norvegiene instrumentate de Unitatea de 

Management a Proiectului din Ministerul Culturii; 
• Orizont 2020 

 
Parteneri poten țiali  

• Primăria Capitalei; 
• Inspectoratul Școlar Sector 3; 
• Ministerul Educaţiei. 
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P.3.1.2.1. Program de investi ții în construc ția, extinderea și reabilitarea s ălilor şi a bazelor 
sportive 

Scop și obiective 
specifice  

Scopul pachetului de proiecte este acela de a îmbunătăți 
infrastructura sportivă (educativă şi de agrement) din perimetrul 
Sectorului 3, implicit, calitatea serviciilor oferite elevilor şi adulţilor, 
pentru o conduită sănătoasă a vieţii. 

 

Justificare (probleme 
abordate)  

Sectorul 3 este unitatea administrativă cu cea mai numeroasă 
populaţie, şi totuşi sunt puţine şcolile cu săli de sport modernizate, 
iar bazele de agrement sportiv sunt în număr limitat. Pentru o viaţă 
trăită sănătos, conduita sportivă trebuie învăţată din şcoală. 
Ulterior, familiile trebuie să aibă unde să practice sporturi, cunoscut 
fiind că pentru această activitate sunt preferate premisele aflate în 
apropierea locuinţelor.  

 
 

Activit ăți principale  

• Realizarea studiilor de fezabilitate pentru lucrările de 
construcție extindere și/sau reabilitare 

• Derularea lucrărilor de construcție, extindere/reabilitare 
Realizarea achizițiilor de dotări, echipamente, materiale etc. 

 
 
 
 

Rezultate a șteptate  

• Menţinerea în bună folosinţă a sălilor de sport deja 
amenajate 

• Construirea a 25 de noi săli de sport (aferente şcolilor şi 
liceelor din sector) 

• Identificarea a altor patru zone prielnice dezvoltării de baze 
sportive cu teme diversificate (hipism, bazine de înot etc.) şi 
construirea de noi centre 

• Construirea a cel puţin 5 noi bazine de înot (în cadrul 
şcolilor sau în apropierea acestora) 

Buget estimat  60.000.000 lei 
Calendar estimativ  2014 – 2020 

 
Surse de finan țare 

poten țiale  

• Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FEDR); 
• Surse proprii; 
• Bugetele locale; 

 
Parteneri poten țiali  

• Ministerul Tineretului şi Sportului 
• Parteneriat Public-Privat 
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OP.3.2. Creșterea accesului la servicii medicale și de asisten ță social ă 

 
P.3.2.1.1. Program de îmbun ătățire a infrastructurii medicale din perimetrul Secto rului 3 

 

 

 

Scop și obiective 
specifice  

Scopul pachetului de proiecte vizează îmbunătățirea infrastructurii 
medicale în scopul creșterii calității serviciilor medicale la nivelul 
întregului sector și a îmbunătățirii accesului cetățenilor la servicii 
medicale de bază. 

Obiectivele specifice se referă la modernizarea unităţilor medicale 
(policlinici, dispensare, cabinete medicale) precum şi facilitarea 
construirii unui spital de urgenţe şi a unei maternităţi – unităţi 
medicale care lipsesc din perimetrul Sectorului 3 – modernizarea 
acelor spitale din sector care necesită acest lucru, precum şi 
dezvoltarea de centre cu servicii comunitare integrate în acele zone 
care necesită o atenţie specială dpdv social.  

 

 

Justificare (probleme 
abordate)  

La momentul actual există disparități clare între dotarea cu unităţi 
medicale de la nivelul Sectorului 3, comparativ cu celelalte sectoare 
bucureştene şi în raport cu numărul ridicat al populaţiei din sector.  

Dincolo de lipsa de motivare a personalului medical, calitatea 
infrastructurii (starea clădirilor în care funcționează cabinetele 
medicale) este adesea suboptimală iar nivelul dotărilor este foarte 
redus.Pachetul de proiecte va contribui la îmbunătățirea accesului 
populației la servicii medicale de bază și la diversificarea unităţilor 
sanitare.  

Primăria Sector 3  poate contribui la sprijinirea investițiilor în 
infrastructura medicală, alături de autoritățile centrale și de 
Ministerul Sănătăţii. Investițiile pot fi derulate fie ca proiect integrat, 
fie ca proiecte individuale la nivelul fiecărei unități medicale. 

 
 
 

Activit ăți principale  

• Actualizarea analizei nevoilor de investiții în domeniul 
infrastructurii de sănătate 

• Realizarea studiilor de fezabilitate pentru lucrările de 
extindere și/sau reabilitare 

• Derularea lucrărilor de extindere/reabilitare 
• Realizarea achizițiilor de dotări, echipamente, materiale etc. 

 
 

Rezultate a șteptate  

• Cel puţin două noi unități medicale (spital de urgenţe şi 
maternitate) 
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• Sprijinirea unui program de prevenţie în domeniul sănătăţii 
pentru populaţie 

• Cel puţin 5 unităţi medicale mari renovate şi modernizate 
Buget estimat  40.000.000 lei 

Calendar estimativ  2014 – 2020 
Surse de finan țare 

poten țiale  
• Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FEDR); 
• Ministerul Sănătății; 

Parteneri poten țiali  • Ministerul Sănătăţii; 
• medici de familie. 
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P.3.2.1.2. Program de investi ții în construc ția, extinderea și reabilitarea infrastructurii 
sociale 

 

Scop și obiective 
specifice  

Scopul pachetului de proiecte este acela de a îmbunătăți 
infrastructura socială de pe raza Sectorului 3 și, implicit, vor 
contribui la creşterea calităţii vieţii persoanelor aparţinând grupurilor 
vulnerabile care sunt beneficiari direcţi. 

Obiectivele specifice vizează extinderea şi reabilitarea spaţiilor 
destinate acestor servicii, iar acolo unde este cazul dezvoltarea de 
noi unităţi dedicate intervenţiilor de urgenţă etc. 

 

 

 

Justificare (probleme 
abordate)  

Programul de investiții propus vine ca rezultat al analizei 
infrastructurii de servicii sociale din subordinea DGASPC Sector 3 
și continuă procesul de îmbunătățire a calității serviciilor de 
asistență socială furnizate. Proiectele componente vor îmbunătăți 
funcționalitatea și aspectul imobilelor în care își desfășoară 
activitatea centrele existente și vor crește nivelul dotărilor specifice, 
adaptate nevoilor grupurilor țintă. Astfel, investițiile vor contribui la 
creșterea calității vieții copiilor care sunt beneficiari direcți. 

Totodată, se are în vedere dezvoltarea unor centre de intervenţie 
de urgenţă pentru copii, persoane defavorizate şi cu dizabilități, 
ceea ce în timp va spori semnificativ accesul la servicii specifice 
pentru persoanele aflate în dificultate și va crea noi oportunități 
pentru acestea, contribuind la îmbunătățirea calității vieții și la 
combaterea fenomenului de excluziune socială. 

 
 
 

Activit ăți principale  

• Realizarea studiilor de fezabilitate pentru lucrările de 
construcție extindere și/sau reabilitare 

• Înfiinţarea unor servicii sociale în concordanţă cu nevoile şi 
situaţiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o 
acoperire echilibrată a dezvoltării acestora pe întreg 
teritoriul Sectorului 3. 

• Derularea lucrărilor de construcție, extindere/reabilitare 
• Realizarea achizițiilor de dotări, echipamente, materiale etc. 

Rezultate a șteptate  • Cel puţin 10 centre beneficiare ale investițiilor 
Buget estimat  8.200.000 lei 

Calendar estimativ  2014 - 2020 
Surse de finan țare 

poten țiale  
• Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FEDR); 
• Surse proprii; 

Parteneri poten țiali  • ONG-uri din domeniul protecției sociale. 
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P.3.2.2.1.  Program de investi ții în servici i sociale inovatoare, adaptate nevoilor  

 
 
 

Scop și obiective 
specifice  

 
Obiectivele specifice vizează:  

• Crearea de servicii alternative bazate pe conceptul familial 
sau sprijin comunitar (inclusiv crearea infrastructurii sociale 
- locuinţe sociale sau servicii rezidenţiale de talie mică, 
incluse în comunitate). Astfel de servicii se pot constitui prin 
proiecte de tip economie socială. 

• Implicarea în proiecte pilot, de inovare socială, în vederea 
adaptării ofertei de servicii la contextul şi dinamica socială. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justificare (probleme 
abordate)  

Necesitatea proiectului este strâns legată de faptul că serviciile 
sociale furnizate la nivelul comunității trebuie să fie adaptate 
nevoilor grupurilor țintă, nevoi care evoluează odată cu contextul și 
dinamica socială.  

La nivelul Sectorului 3 s-au identificat disparități între zona situată 
în centrul şi zonele de la periferie, cele din urmă aflându-se într-o 
situație deficitară. Se impune, astfel, realizarea unor investiții în 
centre dedicate spre periferie, care să permită o acoperire mai 
echilibrată. De asemenea, analiza nevoilor a relevat faptul că, în 
unele cazuri, serviciile oferite sunt insuficiente în comparație cu 
cererea – de exemplu, în cazul centrelor de zi pentru copii și elevi, 
este nevoie de mai multe astfel de centre. 

Realizarea pachetului de investiții va conduce la diversificarea și 
îmbunătățirea calității serviciilor de asistență socială oferite 
grupurilor vulnerabile, promovând astfel o mai bună integrare a 
acestora în comunitate și creșterea calității vieții beneficiarilor.  
 

 
 
 

Activit ăți principale  

• Realizarea reformei instituționale pentru diverse categorii de 
beneficiari prin crearea de servicii alternative bazate pe 
conceptul familial sau sprijin comunitar; 

• Realizarea investițiilor în infrastructura de mici dimensiuni; 
• Operaționalizarea noilor servicii; 

Participarea în proiecte de economie socială și crearea de 
parteneriate pentru susținerea inițiativelor private de 
dezvoltare a serviciilor sociale; 

Rezultate a șteptate  • Reformă instituțională realizată 
• Servicii noi operaționale 
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• 30 de unități de infrastructură socială de mici dimensiuni 
nou create 

• Participarea în cadrul a 5 proiecte de inovare socială 
Buget estimat  35.000.000 lei 

Calendar estimativ  2014 – 2020 
 
 

Surse de finan țare 
poten țiale  

• Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FSE); 
• Parteneriat Public Privat (PPP); 
• Surse proprii; 
• Bugetul local; 
• Fondurile norvegiene. 

 
Parteneri poten țiali  

• ONG-uri din domeniul protecției sociale şi a economiei 
sociale 

• Facultăți de profil din cadrul universităților 
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OP.3.3. Sus ținerea vitalit ății culturale a Sectorului 3 

 
P.3.3.1.1. Program de dezvoltare şi de sprijinire a organiz ării de festivaluri de ni șă 

 

Scop și obiective 
specifice  

Scopul proiectului vizează consolidarea activităților cultural-sociale 
la nivelul Sectorului 3 și presupune obiective precum identificarea 
cerințelor de pe piață și atractivitatea manifestărilor deja existente 
la nivelul capitalei, corelarea acestora cu viziunea strategică în 
domeniul culturii și susținerea activă a acelor manifestări care 
reprezintă un punct de atractivitate locală, se pot autosusține 
financiar pe termen mediu și aduc cele mai mari beneficii în raport 
cu efortul de organizare. 

 

 

 

 

Justificare (probleme 
abordate)  

Conform Barometrului de Consum Cultural pe 2010, realizat de 
Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, „un 
procent de peste 60 % dintre respondenții care merg la cinema 
obișnuiesc să participe anual la festivaluri”1. În plus, interesul 
publicului pentru evenimente culturale care se derulează în timpul 
nopții (precum Noaptea Muzeelor, Noaptea Galeriilor etc.), ne arată 
că interesul publicului pentru evenimente atipice, cu o componentă 
internațională substanțială, este în creștere și merită exploatat. 

Festivalurile au calitatea de a condensa mai multe activități 
corelate, de a așeza pe aceeași scenă reprezentanți locali și invitați 
străini, într-un interval restrâns de timp, lucru care cu o promovare 
adecvată, un buget rezonabil și o continuitate asigurată, conduce în 
timp la fidelizarea publicului, creșterea apetitului acestuia pentru 
cultură și intensificarea turismului cultural în perioade de timp clar 
delimitate. 

 
 
 

Activit ăți principale  

• Caravana Muzeul Ţăranului Român (de două ori pe an, 
primăvara şi toamna), care asigură prezenţa unui eveniment 
în mod normal central în mijlocul sectorului, sau mai spre 
periferie. Ar fi de dorit ca în funcţie de anotimp, spaţiul de 
desfăşurare să fie diferit, dar să se repete anual în acele 
două locuri desemnate.  

• Festival de teatru de stradă în parcuri: o lună de vară (iulie) 

                                                           

 

1 http://www.culturadata.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=308%3Abarometrul-de-consum-cultural-

2010adouaparte&catid=44%3Abarometrul-de-consum-cultural&Itemid=142  
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cu trupe invitate din străinătate (Franţa, Spania etc.) corelat 
cu Luna Teatrul Masca (în august, spre exemplu). 

• Sprijinirea dezvoltării unui festival internaţional de muzică, 
în zona de periferie a oraşului, de tipul BestFest, Summer 
Well etc. (poate în zona Cernica sau oricare altă zonă care 
se pretează la un public numeros şi la mult zgomot în timpul 
nopţii) 

• Festival al tradiţiilor din cuprinsul ţării (într-un spaţiu 
identificabil în zona cheiului Dâmboviţei), la care să 
participe meşteşugari şi reprezentanţi din zone remarcabile 
prin păstrarea tradiţiilor (Maramureş, Suceava, Iaşi, Bistriţa, 
Tulcea, Cluj etc.)2  

• Festivalul artelor, cu invitaţi internaţionali (de la muzică 
clasică la muzică pop, de la pantomimă la teatru clasic şi 
balet, de la expoziţii de fotografie la street art & graffiti, de la 
instalaţii de artă contemporană în aer liber la proiecţii 
cinematografice în aer liber, de la maraton de poveşti pentru 
copii, la dezbateri pe teme de interes socio-economic etc.)  

• Festivalul lecturii: Marcarea Zilei Internaţionale a Cărţii şi a 
Bibliotecilor (23 aprilie) prin evenimente care susţin lectura, 
în jurul celor 8 biblioteci din sector + 1 mediatecă 
(evenimente vizibile şi promovate în rândul elevilor, tinerilor, 
familiilor şi pensionarilor) 

 
 
 

 
Rezultate a șteptate  

• Diversificarea ofertei culturale și includerea în aceasta a 
invitaților străini și a creațiilor lor în mod constant și 
profesionist selectat. 

• Creșterea interesului publicului pentru manifestări de 
amploare, atragerea unui public din regiune și, în unele 
cazuri din țară sau de peste hotare  

• Intensificarea turismului cultural 
• Promovarea și vizibilitatea culturii, punerea ei în context 

internațional 
Buget estimat  4.000.000 lei (anual sau o dată la doi ani) 

Calendar estimativ  2015-2020 
 

Surse de finan țare 
poten țiale  

• Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FEDR) 
• Europa Creativă 2014-2020; 
• Parteneriat Public Privat (PPP); 
• Surse proprii; 
• Parteneriat cu alte instituţii de cultură (Ministerul Culturii, 

                                                           

 

2 Surse de inspiraţie: http://totallythames.org/  
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ICR, reţeaua EUNIC etc.) 
• Fondurile norvegiene instrumentate de Unitatea de 

Management a Proiectului (Ministerul Culturii). 
 
 
 
 

Parteneri poten țiali  

• Asociații neguvernamentale și fundații care derulează 
evenimente culturale în capitală 

• Organizatori de festivaluri cu tradiție la nivel național, dar și 
din străinătate 

• Instituții de cultură din aria de expertiză vizată 
• Institutele culturale străine active în regiune  
• Agenți economici privați interesați să sprijine evenimentele 

culturale 
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P.3.3.2.1. Program de modernizare a infrastructurii  culturale și dotarea adecvat ă a 
acesteia 

 

Scop și obiective 
specifice  

Proiectul presupune planificarea anuală a unui buget de 
modernizare și dotare a spațiilor culturale la nivelul Sectorului 3. 
Obiectivele proiectului cuprind stimularea activității culturale pe 
suprafaţa întregului sector, încurajarea proiectelor inovative de 
valorificare a locațiilor social-culturale din sector și susținerea 
parteneriatului public privat (PPP). 

Justificare (probleme 
abordate)  

Datorită lipsei investițiilor de la nivel central dar și a resurselor 
limitate la nivel local, infrastructura culturală este 
necorespunzătoare nevoilor populației, foarte slab dotată și nu este 
sustenabilă economic. 

 
 
 
 

Activit ăți principale  

• Identificarea obiectivelor, evaluarea stării acestora și 
prioritizarea nevoilor de investiții ale acestora; 

• Analiza relației funcționale și a importanței pe care spaţiile şi 
zonele selectate le pot avea în comunitatea locală; 

• Identificarea unor actori privați, la nivel local, interesați să 
investească în spaţiile propuse de proiect  

• Realizarea studiilor de fezabilitate privind construirea şi/sau 
reabilitarea/conservarea acestora; 

• Contractarea de servicii de proiectare și execuție; 
• Recepția lucrărilor. 

 
 

Rezultate a șteptate  

• Cel puțin două obiective culturale construite/ modernizate/ 
reabilitate/dotate în fiecare an; 

• Creșterea gradului de independență și autosusținere a 
organizaţiilor culturale de pe aria Sectorului 3 cu minim 
30%. 

Buget estimat  12.000.000 lei anual 
Calendar estimativ  2014 – 2020 

 
 

Surse de finan țare 
poten țiale  

• Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FEDR); 
• Parteneriat Public Privat (PPP); 
• Surse proprii; 
• Bugetele locale; 
• Fondurile norvegiene instrumentate de Unitatea de 

Management a Proiectului din Ministerul Culturii. 
Parteneri poten țiali  • Ministerul Culturii; 

• ARCUB. 
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P.3.3.3.1 Program de facilitare a accesului la cult ură pentru locuitorii Sectorului 3  

 

 

Scop și obiective 
specifice  

Scopul proiectului vizează sporirea activităților culturale la nivelul 
Sectorului 3 al capitalei şi facilitarea accesului unui public ţintă mai 
numeros la instituţii şi evenimente culturale, în acord cu prevederile 
Comisiei Europene privind creşterea audienţelor pe segmentul 
cultural. Acest scop  presupune obiective precum identificarea 
cerințelor de pe piață și atractivitatea manifestărilor deja existente 
în sector, corelarea acestora cu viziunea strategică sectorială, 
generală (la nivelul capitalei) şi globală (în context european) 
pentru domeniul culturii și susținerea activă a acelor manifestări 
care reprezintă un punct de atractivitate locală, se pot autosusține 
financiar pe termen mediu și aduc cele mai mari beneficii în raport 
cu efortul de organizare. 

 

 

Justificare (probleme 
abordate)  

În ciuda activităţilor susţinute derulate în domeniul cultural şi 
sprijinite financiar de două structuri ale Primăriei Sectorului 3, 
absenţa unor politici culturale coerente face ca demersul să fie 
generalist, fără o orientare focusată pe anumite grupuri ţintă, pentru 
care evenimentele culturale pot fi ajustate în consecinţă, precum şi 
căile de acces. Considerăm necesară abordarea acestei probleme 
din ambele sensuri: dinspre autoritatea finanţatoare spre public şi 
dinspre autoritatea finanţatoare spre posibili actori locali care pot 
multiplica efectul. 

 
 
 
 
 
 
 

Activit ăți principale  

• Identificarea şi implementarea unui mecanism transparent 
de sprijin financiar a demersurilor societăţii civile care 
propune proiecte cu temă culturală, derulate în Sectorul 3, 
şi radial, în afara sectorului, spre alte sectoare sau spre 
periferii; 

• Colaborarea extinsă cu instituţii de cultură din Bucureşti, în 
vederea dezvoltării unei Agende Culturale a Sectorului 3, cu 
evenimente în săli de spectacol şi în spaţii deschise, din 
toamnă până în toiul verii (permanent actualizată şi 
disponibilă online pe site-ul primăriei dar şi pe site-uri 
specializate);  

• Marcare şi realizarea unei hărţi a Sectorului 3 cu instituţii de 
cultură, evenimente culturale şi educativ-recreative, care să 
fie distribuită în toate hotelurile din sector şi din Capitală şi 
accesibilă online; 

• Crearea unui sistem de abonament pentru fiecare elev de la 
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şcolile şi liceele din Sectorul 3 cu 2 intrări pe lună (la 
alegere) la 3 categorii de instituţii de cultură3 din aria 
sectorului, fără a fi impus un anumit spectacol sau tip de 
eveniment; 

• Marcarea unui traseu cultural-vizual prin inima Sectorului 3, 
spre cartierul 23 August şi mai precis spre Faur – Hala 
Malaxa, prin desenarea anumitor clădiri (să spunem 10, 
selectate ca atare) de artişti graffiti internaţionali (de talia 
Pisica Pătrată din România), prin parteneriate cu institute 
culturale străine la Bucureşti (Institutul Polonez, Goethe-
Institut, Institutul Francez etc.). 

 
 
 
 

Rezultate a șteptate  

• Un sistem de abonament pentru elevi care le permite 
accesul la evenimente culturale şi asigură în timp 
redimensionarea publicului 

• Un sistem transparent de alocare a fondurilor pentru 
activităţi culturale, instrumentat în beneficiul actorilor 
culturali independenţi şi a societăţii civile 

• Intensificarea turismului cultural 
• Marcarea vizuală a unei „felii culturale” din sector şi 

promovarea acesteia ca rezultat al bunei colaborări 
internaţionale iniţiate la nivel local. 

Buget estimat  13.200.000 lei 
Calendar estimativ  2015-2020 

 
 

Surse de finan țare 
poten țiale  

• Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FEDR) 
• Europa Creativă 2014-2020; 
• Parteneriat Public Privat (PPP); 
• Parteneriat cu alte instituţii de cultură (Ministerul Culturii, 

ICR, reţeaua EUNIC în România etc.) 
• Fondurile norvegiene instrumentate de Unitatea de 

Management a Proiectului (Ministerul Culturii). 
 
 
 

Parteneri poten țiali  

• Asociații neguvernamentale și fundații care derulează 
evenimente culturale în capitală 

• Organizatori de festivaluri cu tradiție la nivel național, dar și 
din străinătate 

• Instituții de cultură din aria de expertiză vizată și institutele 
culturale străine active în capitală  

• Agenți economici privați interesați să sprijine evenimentele 
culturale 

 

                                                           

 

3 7 muzee, 5 teatre, 8 biblioteci, 1 mediatecă etc. 
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Obiectiv strategic 4. Cre șterea capacit ății administra ției publice locale 

OP 4.1. Creşterea eficien ței și eficacit ăţii organiza ţionale 

P.4.1.1.1. Dezvoltarea şi implementarea unui proiect integrat de dezvoltare  a 
competen ţelor profesionale ale personalului Prim ăriei Sector 3 şi ale unit ăţilor din 
subordine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scop și obiective 
specifice  

 
Scopul urmărit vizează formarea unui corp de funcţionari publici şi 
personal contractual profesionist şi eficient în cadrul Primăriei 
Sector 3 (PS3) şi al unităţilor din subordine. 
Proiectul de faţă va fi fundamentat pe rezultatele obţinute în cadrul 
proiectului ,,Eficientizarea procesului administrativ din Secto rul 
3 – E-PAS 3”, care se va finaliza în septembrie 201 5, 
asigurându-se astfel sustenabilitatea activităţilor derulate şi 
dezvoltarea unui sistem bine structurat de elaborare şi 
implementare a politicii de resurse umane la nivelul Primăriei 
Sectorului 3 şi al unităţilor subordonate. 
Obiectivele specifice stabilite pentru proiect sunt: 

• Elaborarea şi implementarea unui sistem coerent de 
identificare a nevoilor de formare în cadrul instituţiei şi 
planificarea activităţilor de formare în funcţie de priorităţile 
operaţionale şi strategice ale instituţiei.  

• Elaborarea planului de formare şi a modulelor necesare 
pentru perioada 2015-2020. Pe baza nevoilor de formare 
identificate şi având în vedere rezultatele obţinute în cadrul 
proiectului ,,Eficientizarea procesului administrativ din 
Sectorul 3 – E-PAS 3”, va fi elaborat un plan de formare a 
personalului PS3 şi unităţilor subordonate până în anul 
2020.  

Derularea de sesiuni de formare pentru personal în domeniile 
prioritare identificate. 

 
 
 

Justificare (probleme 
abordate)  

Existenţa unui sistem clar, coerent şi eficient de dezvoltare a 
competenţelor profesionale ale angajaţilor este atât o obligaţie 
legală cât şi una managerială, generată de nevoia de a asigura un 
nivel de performanță maxim pentru politicile locale. În absența unui 
corp de personal bine pregătit profesional, celelalte componente ale 
capacităţii instituționale (proceduri sau resurse materiale şi 
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financiare), oricât de bine gestionate, nu vor conduce la îndeplinirea 
obiectivelor organizaţiei. Aceste aspecte au fost corect identificate 
la nivelul tuturor direcţiilor şi serviciilor PS3 în rapoartele anuale de 
activitate, formarea personalului ocupând un loc fruntaş în rândul 
recomandărilor de îmbunătățire a activităţii instituţiei. 

Pe lângă nevoile de formare generate de atribuţiile legale 
încredinţate aparatului de specialitate şi unităţilor componente, 
există nevoi de formare generate de mobilitatea angajaţilor 
autorităţii publice (plecări/sosiri din şi în instituție) care necesită 
derularea unor procese de analiză şi actualizare permanentă a 
nevoilor de formare şi a programelor de pregătire profesională a 
instituţiei. Existenţa unui sistem bine structurat de analiză şi 
implementare  a politicilor de formare va creşte flexibilitatea şi 
eficienţa proceselor de formare şi perfecţionare profesională. 
 

 
 
 
 
 

Activit ăți principale  

• Analiza personalului  la nivelul PS3 raportată la activităţile 
desfăşurate de instituţie şi fişele de post ale personalului 
precum şi la formarea profesională de bază a personalului 
angajat în PS3 şi unităţile subordonate. Vor fi avute în 
vedere şi rezultatele obţinute în cadrul proiectului E-PAS 3 
aflat în implementare. 

• Dezvoltarea unei metodologii de stabilire a necesarului de 
formare profesională, a priorităţilor de formare şi de 
formulare a metodelor de formare corespunzătoare 
identificate. 

• Elaborarea unui plan de formare profesională pentru 
perioada 2015-2020 

Dezvoltarea unor module de formare şi derularea unor sesiuni 
de formare profesională 

 
 
 

Rezultate a șteptate  

• Raport de analiză a situaţiei profesionale a personalului PS3 
comparativ cu sarcinile încredinţate prin fişele de post şi 
activităţile instituţiei 

• Metodologie în domeniul formării profesionale dezvoltată şi 
aprobată la nivelul PS3 

• Plan de formare profesională aprobat 
• Modul de formare profesională derulate 

Buget estimat  1.335.000 lei 
Calendar estimativ  2014 – 2020 
Surse de finan țare 

poten țiale  
• PO CA 
•  POCU 

 

Parteneri poten țiali  - 
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P.4.1.2.2. Dezvoltarea mecanismelor de consultare şi comunicare intern ă şi extern ă a 
autorit ăţii publice locale în procesul de elaborare şi implementare a politicilor locale. 

 
 
 
 
 
 

Scop și obiective 
specifice  

Scop 
Dezvoltarea mecanismelor de consultare publică şi comunicare 
utilizate la nivelul Primăriei Sectorului 3, astfel încât să genereze un 
management al ciclului politicilor publice eficient şi eficace. 
Obiective specifice 

• Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului de 
conducere şi de execuţie în domeniul politicilor publice, 
comunicării interne şi al mecanismelor de consultare 
publică; 

Îmbunătăţirea procesului de elaborare şi implementare a 
documentelor de politici publice la nivelul factorilor de decizie din 
aparatul de specialitate al Primăriei Sectorului 3. 

 
 
 
 
 

Justificare (probleme 
abordate)  

Deşi au fost înregistrate rezultate promiţătoare la nivel central, 
conceptul politicilor publice nu a fost încă implementat eficient la 
nivelul administraţiei publice locale, cu toate că acest nivel 
decizional este cel mai aproape de cetăţean şi cel mai în măsură 
să răspundă nevoilor comunităţii. De asemenea, s-a putut observa 
că există deficienţe în procesele de comunicare şi consultare între 
autoritatea locală şi public, deficienţe care generează tensiuni în 
implementarea unor iniţiative locale, chiar dacă acestea urmăresc 
interesul public. 

Problema centrală căreia i se adresează proiectul este procesul de 
consultare şi comunicare din cadrul administraţiei publice locale. 

 
 
 
 
 

Activit ăți principale  

• Formarea personalului de conducere şi de execuţie din 
cadrul PS3 în domeniul consultării publice şi procesului de 
elaborare şi implementare a politicilor publice;  

• Organizarea şi desfăşurarea de exerciţii pilot în vederea 
elaborării, fundamentării şi adoptării unor documente de 
politici publice locale în cadrul autorităţilor publice locale 
selectate şi a instituţiilor subordonate, care să includă şi 
activităţi de consultare publică; 

Dezvoltarea unor proceduri clare de abordare a activităţii de 
consultare publică în cadrul instituţiei. 

 
Rezultate a șteptate  

• Personal de conducere şi de execuţie format în domeniul 
consultării şi politicilor publice 
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• Exerciţii pilot desfăşurate; 
Buget estimat  315.000 lei 

Calendar estimativ  2015 – 2017  
Surse de finan țare 

poten țiale  
PO DCA 

 

Parteneri poten țiali  • ONG-uri de profil 
• facultăţi 
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OP 4.2. Continuarea digitaliz ării procedurilor şi proceselor administrative 

P.4.2.1.1. Implementarea unui sistem integrat de ma nagement al documentelor (inclusiv 
sistem de arhivare a documentelor fizice) 

 
 

Scop și obiective 
specifice  

Scopul proiectului este implementarea unui sistem eficient de 
management al documentelor la nivelul Primăriei Sector 3. 
Obiective specifice 

• Elaborarea şi implementarea unui sistem de management 
electleiic al documentelor la nivelul Primăriei Sectorului 3; 

Formarea personalului responsabil pentru utilizarea sistemului 
implementat. 

 
 
 

Justificare (probleme 
abordate)  

Existenţa unui sistem greoi de gestiune a documentelor la nivelul 
instituţiei, bazat pe utilizarea de registre şi transferul în format 
imprimat al documentelor determină prelungirea termenelor de 
soluţionare a sarcinilor, reducerea timpului efectiv de lucru pe 
fondul problemelor apărute şi o trasabilitate mai redusă a 
parcursului documentelor. 

 
 

Activit ăți principale  

• Elaborarea specificaţiilor tehnice pentru sistemul de 
management electleiic al documentelor;  

• Elaborarea sistemului de management; 
• Formarea personalului responsabil; 
• Testarea sistemului şi punerea în funcţiune; 

 
Rezultate a șteptate  

• Sistem funcţional de management al documentelor; 
• Timp de procesare şi circulare a documentelor redus; 
• Trasabilitate clară a documentelor în cadrul instituţiei; 
• Personal format pentru utilizarea sistemului. 

Buget estimat  100.000 lei 
Calendar estimativ  2014 - 2015 
Surse de finan țare 

poten țiale  
• PO DCA/PO CA 
• POS CCE/POC  

Parteneri poten țiali  - 
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P.4.2.2.1. Digitalizarea proceselor derulate în rel aţia cu cet ăţenii şi companiile  

 
 

 
 
 

Scop și obiective 
specifice  

Scopul urmărit vizează reducerea perioadei de răspuns la 
solicitările publicului şi mediului de afaceri precum şi eficientizarea 
activităţii compartimentelor Primăriei Sectorului 3 (PS3) prin 
informatizarea unor procese şi promovarea instrumentelor digitale 
de lucru. 
Obiectivele specifice: 

• Elaborarea unui sistem TIC4  integrat de lucru cu publicul, 
inclusiv transmiterea electleiică a răspunsului la petiţii sau 
alte solicitări. 

Utilizarea unor soluţii TIC pentru reducerea costurilor administrative 
pentru firme şi cetăţeni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificare (probleme 
abordate)  

Climatul economic dificil din ultimii ani a determinat atât autorităţile 
de la nivelul Uniunii Europene, cât şi pe cele de la nivel naţional să 
caute soluţii pentru asigurarea unui proces sustenabil de dezvoltare 
economică, crearea de locuri de muncă şi reducerea excluziunii 
sociale. Pe lângă instrumentele directe de intervenţie dezvoltate 
pentru abordarea acestor provocări, este nevoie de intervenţii 
susţinute de asigurare a capacităţii administrative pentru facilitarea 
iniţiativelor de dezvoltare. 

Toate analizele întreprinse asupra sectorului administraţiei publice 
româneşti începând cu anii 2000 au relevat o capacitate redusă de 
răspuns la provocările din societate, un nivel ridicat al costurilor 
administrative impuse asupra mediului de afaceri şi cetăţenilor din 
cauza procedurilor greoaie, un grad relativ ridicat de corupţie şi o 
reticenţă faţă de utilizarea unor mijloace moderne de interacţiune 
cu publicul.  

Utilizarea sistemelor e-guvernare şi TIC pentru eficientizarea 
procesului administrativ sunt instrumente recunoscute în Acordul 
de Parteneriat pentru perioada 2014-2020, în Strategia pentru 
dezvoltarea capacităţii administrative (în lucru) şi în Agenda 
Digitală pentru România şi utilizate pe larg la nivelul Uniunii 
Europene. Ele au ca scop reducerea timpului de răspuns la 
provocările apărute, apropierea mai mare de cetăţean şi companii 

                                                           

 

4 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţilor 
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prin facilitarea accesului mai rapid şi deschis la instituţii şi 
reducerea sarcinilor administrative pentru utilizatorii de servicii 
publice. 

În ceea ce priveşte relaţia între companii şi cetăţeni cu 
administraţia, în 2011, numai 63 % dintre întreprinderile româneşti 
utilizau internetul pentru a interacţiona cu autorităţile publice, 
comparativ cu media UE 27 de 87 %, în timp ce numai 31 % dintre 
cetăţeni utilizau serviciile de e-Guvernare (ţinta europeană pentru 
sfârşitul anului 2015 este de 50 %). 

Aceste investiții se referă la dezvoltarea capacităţii 
administrative/legislative, dezvoltarea şi implementare unor 
standarde comune de lucru pentru instituţiile publice responsabile, 
utilizarea unitară a instrumentelor de e-guvernare dezvoltate, 
promovarea accesului deschis al cetățenilor și întreprinderilor la 
serviciile dezvoltate). Direcția principală stabilită prin intermediul 
Agendei Digitale pentru România este de a utiliza proiecte de e-
guvernare pentru modernizarea instituțiilor publice centrale și 
autoritățile locale care oferă servicii pentru cetățeni și întreprinderi, 
în mod integrat, transparent și sigur.  

Măsurile vizate în acest proiect vor susţine  reformele instituționale 
necesare, incluzând asistență, formare și alte măsuri de creștere a 
capacității administrative. 

 
 
 
 

Activit ăți principale  

• Analiza procedurilor de lucru şi identificarea necesităţilor de 
informatizare a activitţilor şi a necesarului hardware 

• Stabilirea procedurilor sau etapelor care vor fi supuse 
informatizării 

• Elaborarea soluţiei software pentru informatizarea 
activităţilor 

• Achiziţia echipamentelor hardware necesare 
• Implementarea şi testarea sistemului integrat de lucru 

 
 

Rezultate a șteptate  

• Raport de analiză a activităţilor PS3 şi unităţi subordonate 
care pot fi digitalizate  

• Software activităţi funcţional 
• Echipamente hardware achiziţionate 
• Sistem de lucru digitalizat/on-line funcţional 

Buget estimat  4.450.000 lei 
Calendar estimativ  2014 – 2015 
Surse de finan țare 

poten țiale  

• POC 
• PO CA 

Parteneri poten țiali  - 
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