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Nr.înreg DDDSU: 57593 din 26.03.202 
 

 
Bucureştiul este cel mai mare și dezvoltat oraş, dar și cel 

mai important centru politic, administrativ, economic, financiar, 
bancar, educaţional, ştiinţific şi cultural din România. Prin pris- 
ma spectrului funcţional, de capitală a României, Bucureştiul a 
dobândit totodată și recunoașterea de centru urban important 
sub toate aspectele sale. 

Situat în partea de est a Capitalei, în direcția orașelor Cer- 
navodă și Constanța, Sectorul 3 are o suprafață de 35 km², se 
întinde începând de la Piața Universității din centrul Capitalei, 
până la marginea estică a Bucurestiului, și are o populație sta- 
bilă de 484.106 locuitori. 

Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 pentru perioa- 
da 2014 – 2020 a fost aprobată prin Hotararea Consiliului Local 
Sector 3 nr. 136/30.06.2015 , fiind unul dintre cele mai impor- 
tante documente strategice și un ghid al dezvoltării pe termen 
mediu și lung al sectorului. 

Strategia a fost elaborată tinându-se cont de necesitățile sec- 
torului identificate în 2014, fiind consultați actorii locali intere- 
sați (prin sondaje, întâlniri cu cetățenii, consultări publice în licee 
etc), făcându-se analiza diagnostic a teritoriului, având la baza 
respectarea principiului dezvoltării urbane durabile, participării și 
transparenței, continuității și coordonării, cooperării și coerenței, 
toate având scopul de a constitui un document strategic definit- 
priu pentru sector, pentru accesarea fondurilor euopene, pentru 
soluționarea nevoilor identificate. 

Astfel, în urma analizării profilului sectorului 3, documentul 
a relatat faptul că sectorul reprezenta un potențial ridicat de 
creștere economică, evidențiindu-se la acel moment ca o zonă 
preferată pentru locuit, pentru petrecere a timpului liber, pentru 
dezvoltarea afecerilor, beneficiind de avantajele unei economii 
variate și moderne a unui patrimoniu cultural și natural generos. 

 
 

 
Urmărind principiile: 

- Responsabilitatea față de cetățean, comunitate și mediu; 

- Reînnoirea constantă a structurii urbane (locuire și activi- 
tăți economice, în special conversia zonelor industriale) și 
menținerea acesteia la cele mai înalte standarde pentru a 
asigura calitatrea crescută a vieții locuitorilor și stractivitatea 
teritoriului; 

- Crearea de oportunități de dezvoltare economică și atragerea 
unei populatii diverse, inclusiv deschiderea internatională și 
atragerea investitorilor, 

au fost stabilite următoarele obiective prioritare specifice: 

1) OS 1 – Dezvoltarea urbană durabilă a cartierelor Sectorului 3 

2) OS 2 – Crearea de oportunități pentru mediul de afaceri 

3) OS 3 – Creșterea accesibilității și calității serviciilor publice 

4) OS 4 – Creșterea capacității administrației publice locale. 

Misiunea Primăriei Sectorului 3 ca instituție publică în servici- 
ul cetățenilor este aceea de a fi în slujba nevoilor comunității lo- 
cale, furnizând servicii la un înalt standard de calitate în context 
național și internațional, prin promovarea performanței, compe- 
tenței și profesionalismului în exercițiul funcției publice, trans- 
parenței actului administrativ, respectului față de lege și față de 
cetățean, integrității, respectării normelor eticii și deontologiei 
profesionale, prevenirii faptelor de corupție și promovării re- 
sponsabilității sociale. 

În ceea ce privește obiectivul stragetic nr.1 Dezvoltarea ur- 
bană durabilă a cartierelor Sectorului 3, au fost implementate 
următoarele proiecte prin Programul Operațional Regional 2007 
– 2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 
– poli urbani de creştere” Domeniul major de intervenţie 1.2 – 
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Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locu- 
inte” și prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa Pri- 
oritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute 
de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței ener- 
getice, a gestionarii intelegente a energiei si a utilizarii energiei din 

surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile 
publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea A -Cladiri Reziden- 
tiale, Obiectiv Specific – Cresterea eficientei energetice, cladirile 
publice si sistemele de iluminat publice îndeosebi a celor ce inreg- 
istrare consumuri energetice mari pentru îndeplinirea indicatorilor: 
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OP. 1.1. Eficientizarea energetică a clădirilor publice și a clădirilor rezidențiale 

Nr.crt. Nume proiect Măsura Buget lei Nr. blocuri reabilitate Nr. apartamente Stadiu proiect 

1 
Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – 

Eficienta Energetica 5 – EE2 
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15,838,456.46 10 656 Încheiat 2015 

2 
Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – 

Eficienta Energetica 5 – EE3 
40,402,482.84 10 1646 Încheiat 2015 

3 
Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – 

Eficienta Energetica 5 – EE4 
22,275,656.76 10 1387 Încheiat 2015 

4 
Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – 

Eficienta Energetica 5 – EE5 
6,019,246.15 3 256 Încheiat 2015 

5 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 1 40,287,932.16 21 1664 Încheiat 2016-2017 

6 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 4 39,782,727.19 22 1629 Încheiat 2016-2018 

7 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 3 37,512,328.94 22 1629 Încheiat 2016-2019 

8 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 2 34,463,312.45 19 1754 Încheiat 2016-2020 

9 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 5 34,102,952.28 19 1531 Încheiat 2016-2021 

10 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 6 40,088,170.82 23 1687 Încheiat 2016-2022 

11 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 7 45,311,914.99 25 1842 Încheiat 2016-2023 

12 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 8 34,960,674.31 17 1511 Încheiat 2016-2024 

13 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 9 40,280,311.42 20 1945 Încheiat 2016-2025 

14 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 10 35,018,747.00 17 1705 Încheiat 2016-2026 

15 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 11 34,900,401.80 22 1315 Încheiat 2016-2027 

16 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 16 6,435,121.95 5 268 Încheiat 2018 

17 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 17 10,348,028.16 7 380 Încheiat 2018 

18 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 18 7,345,863.03 5 273 Încheiat 2018 

19 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 19 19,673,316.14 9 662 Încheiat 2018 

20 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 20 7,187,984.53 6 336 Încheiat 2018 

21 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 21 18,486,509.82 10 895 Încheiat 2018 

22 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 22 9,261,289.26 5 408 Încheiat 2018 

23 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 23 10,465,166.86 7 574 Încheiat 2018 

24 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 24 16,094,891.14 8 623 Încheiat 2018 

25 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 25 10,143,369.11 8 374 Încheiat 2018 

26 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 26 5,708,583.70 4 203 Încheiat 2018 

27 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 27 9,960,475.86 7 326 Încheiat 2018 
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OP. 1.1. Eficientizarea energetică a clădirilor publice și a clădirilor rezidențiale 

Nr.crt. Nume proiect Măsura Buget lei Nr. blocuri reabilitate Nr. apartamente Stadiu proiect 

28 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 28 
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7,969,697.63 5 325 Încheiat 2018 

29 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 29 13,269,091.67 7 468 Încheiat 2018 

30 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 30 6,612,800.17 6 240 Încheiat 2018 

31 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 31 9,085,925.14 8 313 Încheiat 2018 

32 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 32 11,037,378.88 6 448 Încheiat 2018 

33 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 33 15,897,506.07 6 477 Încheiat 2018 

34 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 34 16,611,261.25 7 579 Încheiat 2018 

35 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 35 17,219,944.11 8 756 Încheiat 2018 

36 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 36 9,876,591.81 9 410 Încheiat 2018 

37 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 37 13,912,468.92 8 681 Încheiat 2018 

38 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 38 10,844,950.59 9 525 Încheiat 2018 

39 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 39 8,588,101.66 7 342 Încheiat 2018 

40 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 40 15,542,976.88 10 626 Încheiat 2018 

41 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 41 13,944,311.29 10 614 Încheiat 2018 

42 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 42 19,972,905.42 10 833 Încheiat 2018 

43 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 43 7,784,705.90 6 329 Încheiat 2018 

44 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 44 17,242,212.60 9 869 Încheiat 2018 

45 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 45 3,503,194.02 2 100 Încheiat 2018 

46 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 46 18,538,128.16 7 637 Încheiat 2018 

47 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 47 15,551,193.68 9 679 Încheiat 2018 

48 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 48 12,007,819.99 7 686 Încheiat 2018 

49 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 49 17,067,655.13 10 687 Încheiat 2018 

50 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 50 10,532,986.12 7 414 Încheiat 2018 

51 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 51 20,514,159.03 7 813 Încheiat 2018 

52 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 52 18,343,021.83 9 720 Încheiat 2018 

53 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 53 19,132,548.73 9 703 Încheiat 2019 

54 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 54 17,531,356.10 10 777 Încheiat 2019 

55 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 55 21,181,738.35 7 662 Încheiat 2019 

56 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 56 19,465,005.61 10 771 Încheiat 2019 
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OP. 1.1. Eficientizarea energetică a clădirilor publice și a clădirilor rezidențiale 

Nr.crt. Nume proiect Măsura Buget lei Nr. blocuri reabilitate Nr. apartamente Stadiu proiect 

57 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 57 
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15,923,722.28 10 575 Încheiat 2019 

58 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 58 18,750,725.48 10 875 Încheiat 2019 

59 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 59 13,403,125.13 10 561 Încheiat 2019 

60 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 60 18,051,232.67 10 561 Încheiat 2019 

61 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 61 14,936,751.87 7 503 Încheiat 2019 

62 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 62 14,635,100.23 10 511 Încheiat 2019 

63 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 63 13,199,827.90 9 482 Încheiat 2019 

64 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 64 16,866,537.58 9 848 Încheiat 2019 

65 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 65 16,214,742.11 10 692 Încheiat 2019 

66 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 66 21,927,758.18 10 1038 Încheiat 2019 

67 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 67 15,551,923.08 9 647 Încheiat 01.2021 

68 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 68 13,454,090.22 9 498 Încheiat 2020 

69 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 69 17,357,030.87 10 524 in implementare 

70 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 70 24,481,843.40 10 671 in implementare 

71 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 71 19,553,788.56 10 705 Încheiat 01.2021 

72 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 72 22,022,574.03 10 869 Încheiat 01.2021 

73 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 73 16,111,946.19 10 526 Încheiat 01.2021 

74 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 74 18,656,715.60 5 700 Încheiat 2019 

75 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 75 17,975,360.84 6 655 Încheiat 2019 

76 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 76 23,110,513.62 10 947 Încheiat 01.2021 

77 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 77 16,590,641.91 10 675 Încheiat 01.2021 

78 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 78 19,568,421.63 10 737 in implementare 

79 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 79 22,746,105.73 10 1049 Încheiat 01.2021 

80 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 80 19,279,908.15 10 606 Încheiat 01.2021 

81 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 81 14,995,288.08 9 517 in implementare 

82 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 82 11,639,382.76 8 433 in implementare 

83 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 83 16,595,741.87 10 823 in implementare 

84 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 84 18,024,741.50 10 635 in implementare 

85 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 87 21,258,866.94 9 487 in implementare 
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OP. 1.1. Eficientizarea energetică a clădirilor publice și a clădirilor rezidențiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov alocarea financiara POR 
2014-2020 pentru Axa Prioritara 3 a fost de 99.359.563 euro, 
adica 454.510.384,99 lei, acesta reprezentand doar contribu- 
tia Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) – 48% si a 
Bugetului de Stat – 12%, adica 60 % din totalul cheltuielilor eligi- 
bile ale proiectelor. 

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta 40/2015 
prin care autoritățile de management sunt autorizate sa încheie 
contracte de finanțare a căror valoare poate determina depășirea 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
sumelor alocate la nivelul programului din Fondul European de 
Dezvoltare Regionala pana la 200% din alocarea financiara stabil- 
ita prin POR 2014-2020, respectiv 198.719.126 euro, aproxima- 
tiv 899.557.680,08 lei la nivelul regiunii Bucuresti - Ilfov, Primăria 
Sectorului 3 a semnat până în prezent contracte – FEDR + Buget 
de Stat în valoare de 689.513.782,98 lei, reprezentând un pro- 
cent de 76,65 % din valoarea totală alocată, demonstrând faptul 
că Sectorul 3 a reușit să atragă cele mai multe fonduri europene în 
București prin Axa Prioritară 3.1 A – Cladiri rezidențiale. 

Nr.crt. Nume proiect Măsura Buget lei Nr. blocuri reabilitate Nr. apartamente Stadiu proiect 

86 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 88 
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19,146,576.50 3 818 in implementare 

87 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 91 24,727,402.32 10 695 in implementare 

88 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 85 20,241,981.80 10 631 in implementare 

89 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 89 20,223,338.69 7 637 in implementare 

90 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 90 22,618,944.34 9 653 in implementare 

91 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 92 20,008,513.58 10 758 in implementare 

92 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 96 21,300,589.24 10 657 in implementare 

93 Creșterea Eficienței Energetice a Blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 91 24,727,402.32 10 695 in implementare 
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Este relevant pentru acest raport menționarea faptului că un 
număr de 23 de cereri de finanțare depuse au fost incluse pe 
lista de rezervă a AMPOR, datorită faptului că proiectele depuse 
de Primăria Sectorului 3 depășesc alocarea apelului de proiecte 
nr. POR/2017/3/3.1/A/2/BI cu un procent de 214,18%, urmând 
a fi finanțate în cazul în care se vor înregistra economii/corecții/ 

rezilieri în contractelor de finanțare încheiate deja de AMPOR pe 
apelul mai sus menționat sau în cazul în care vor fi realocați bani 
prezentei linii de finanțare. Cele 23 de cereri de finanțare decla- 
rate REZERVĂ vizează un număr de 214 blocuri de locuințe din 
Sectorul 3 al Municipiului București, având o valoare totală de 
373.934.395,71 RON. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Totodată, trebuie menționat faptul că a fost elaborată documen- 

tația de urbanism Plan Urbanistic Zonal al Sectorului 3 al Municipi- 
ului București, aprobat și intrat în vigoare prin Hotărârea Consiliului 
General al Municipiului București – HCGMB nr.49/31.01.2019. 

În ceea ce privește componenta de parcări, au fost realizate 
următoarele: 

⚫ Au fost trasate un număr de aproximativ 88.500 locuri de 
parcare; 

⚫ au fost create un număr de 20.000 locuri noi de parcare prin 
lucrări de reconfigurare a zonelor; 

⚫ au fost suplimentate și montate aproximativ 3000 panouri de 
tip parcare de reședință; 

⚫ a fost construită o parcare subterană pe bulevardul Decebal 
având un număr aproximativ de 720 locuri de parcare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic 

al politicii energetice naționale, datorită contribuției majore pe 
care o are la realizarea siguranței alimentării cu energie, dezvoltării 
durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice 
primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Re- 
ducerea costurilor, consumului şi creşterea performanţei energet- 
ice în clădirile şi obiectivele de utilizare a energiei, eficientizarea 
mobilităţii urbane şi a serviciilor publice se numără printre princi- 
palele obiective şi priorităţi ale administraţiei publice a Sectorului 
3, Bucureşti. 

Creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de en- 
ergie este unul dintre obiectivele principale ale Sectorului 3, acest 
lucru fiind asumat și prin semnarea de către Primarul Sectorului 3 
a adeziunii la Convenția Primarilor din anul 2017, fiind necesare 
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implementarea unor măsuri, acțiuni și soluții care să contribuie la 
atingerea obiectivelor propuse. 

Astfel, în 2020 a fost întocmit Planul de Îmbunătățire a Efi- 
cienței Energetice (PiEE) – plan solicitat și de Legea nr.121/2014 
privind eficiența energetică, care își propune: 

⚫ Promovarea sistematică a unui management energetic, con- 
form unor proceduri, roluri, instrumente, responsabilităti şi 
asumarea unor indicatori de performanţă; 

⚫ Utilizarea raţională a combustibililor fosili; 

⚫ Promovarea parteneriatelor public-private pentru creşterea 
eficienţei energetice, atât în zona sectorului public, cât şi în 
cel rezidenţial şi privat; 

⚫ Informarea şi motivarea cetăţenilor, a companiilor şi a altor 
părţi interesate la nivelul comunităţii urbane cu privire la 
modul de utilizare eficientă a energiei. 

Planul a fost aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 3 prin 
Hotărârea de Consiliu Local nr. 439/23.12.2020 privind aprobar- 
ea „Programului de îmbunătățire a eficienței energetice” – PiEE 
Sector 3, București. 

Totodată, au fost implementate proiectele: 

vizează creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială din comunitatea Faur-Repub- 
lic/23 august, prin intervenții integrate care să conducă la 
dezvoltarea sustenabilă a comunității din care fac parte, la 
creșterea ratei de ocupare, a nivelului de pregătire profesion- 
ală și ameliorarea stării de sărăcie. 

 

Obiectiv specific: 

1. Stimularea dezvoltării comunitare integrate în comunitatea 
Faur-Republica/23 August și zona urbană funcțională aferen- 
tă din Sector 3, bucurești, prin promovarea parteneriatului 
local - Înființarea GAL Faur-Republica/23 August. 

2. Promovarea măsurilor integrate pentru educație, crearea de 
locuri de muncă, stimularea antreprenoriatului, generarea de 
beneficii socio-medicale, îmbunătățirea condițiilor de locuit 
pentru minim 10.000 de locuitori (persoane în risc de sărăcie, 
excluziune din comunitatea țintă, populația din zona urbană 
funcțională aferentă) prin elaborarea Studiului de referință, 
a Strategiei de Dezvoltare și a listei indicative de intervenții. 

3. Combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale, susți- 

⚫ A   fost   implementat   proiectul   ,,Extinderea   proiectului 

«Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii»”, având 
perioada de implementare: 2018-2021. Obiectiv: extinderea 
capabilității autorității locale de a supraveghea spațiile pub- 
lice și zonele vulnerabile cu grad crescut de infracționalitate 
prin instalarea unui număr total de 1098 de camere de su- 
praveghere video și a echipamentelor conexe, în sectorul 3. 

⚫ A fost implementat proiectul ,,GAL Sector 3 - Sprijin pregăti- 
tor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală” în 

nerea drepturilor fundamentale alecetățenilor și creșterea 
gradului de integrare socială pentru persoanele aflate în risc 
de sărăcie și excluziune socială aprținând comunității țintă 
prin implementarea principiilor egalității de șanse, non-dis- 
criminării, desegregării, multicultturalismului, incluziunii so- 
ciale, combaterea excluderii și dezechilibrelor sociale și geb- 
erarea de efecte pozitive pe termen lung pentru dezvoltarea 
sustenabilă a comunității marginalizate. 

perioada de implementare: 01.09.2017-04.12.2017, Obiec- 
tiv general: reducerea numărului de persoane aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială din comunitatea Faur-Republi- 
ca/23 august, Sector 3, București, prin elaborarea Strategiei 
de Dezvoltare Locală și identificarea listei de indicative de in- 
tervenții pentru o dezvoltare comunitară integrată. Proiectul 

Rezultat: 
⚫ studiu de referință, analiza diagnostic și Strategia de Dezvol- 

tare Locală 2018-2023 GAL SECTOR 3 - FAUR-REPUBLIC/23 
AUGUST; 

⚫ înființarea Grupului de Acțiune Locală Sector 3 
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În ceea ce privește ordine publică și controlul, Direcţia Generală 
de Poliţie Locală Sector 3 a avut drept scop asigurarea unui climat 
de siguranţă a cetățeanului, prevenirea și sancționarea actelor con- 
travenționale cu impact negativ în planul normalității civice. O com- 
ponentă relevantă a activității a constat în colaborarea cu echipajele 
Poliției Române și Jandarmeriei Române la diverse acțiuni, fie referi- 
toare la asigurarea ordinii publice la diverse evenimente sportive 
și culturale, care s-au desfășurat cu preponderență în proximitatea 
Național Arena și în parcurile Titan și Alexandru Ioan Cuza, fie la 
acțiuni de patrulare în zone cu potențial infracțional. Tot în zona de 
colaborări, trebuie menționată cooperarea cu direcții și servicii din 

cadrul Primăriei Sectorului 3 și nu numai. 

Activitatea acestei direcții a constat în punerea în prim-plan 
a nevoilor și drepturilor cetățeanului, fapt ce reiese din des- 
făşurarea unor planuri de măsuri și de acțiune precum și alte 
activități zilnice în baza solicitărilor cetățenilor și diverselor in- 
stituții publice, dar și a sesizărilor din oficiu. Astfel, din multi- 
tudinea de planuri de măsuri/acțiune desfășurate în domeniul 
ordinii și liniștii publice, principalele au avut ca obiect prevenirea 
și combaterea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 
socială, a ordinii și liniștii publice, precum și a fenomenului de 
insalubritate pe raza Sectorului 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTĂ: La nivelul anului 2020, numărul planurilor de acțiune/măsuri este mai scăzut întrucât, în contextul 

pandemiei cu virusul SARS Cov 2, începând cu 16 Martie, efectivele Direcției Generale de Poliție Locală au 
trecut în subordinea, respectiv coordonarea operațională a Ministerului Afacerilor Interne. 
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În contextul implementării graduale a măsurilor preventive 
care au contribuit la diminuarea răspândirii virusului în România, 
poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală au 
acţionat în echipaje mixte cu lucrători ai poliţiei române. În cate- 
goria acestor măsuri se înscrie suspendarea cursurilor din toate 
unitățile de învățământ din România și suspendarea oricăror înt- 
runiri publice la care ar fi trebuit să participe un număr de 1.000 
de persoane, care a fost redus ulterior la 100 de persoane. Tot în 
scop preventiv s-au instituit măsuri de limitare a circulației per- 
soanelor, precum şi obligativitatea purtării măştii de protecţie în 
spaţiile inchise/ publice. 

Astfel tot parcursul anului 2020 polițiștii locali au acționat cu 
prioritate pentru respectarea acestor măsuri, iar rezultatele au 
fost comunicate periodic conducerii Direcţiei Generale de Poliţie 
Locală. În acest context au fost aplicate sancţiuni contravenţio- 
nale persoanelor care nu au înţeles să respecte măsurile de 
protecţie sanitară instituite la nivel naţional, principalele pârghii 
legislative care au stat la baza întocmirii proceselor verbale de 
constatare şi sancţionare contravenţională fiind OG 1/1999 
privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, re- 
spectiv Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Astfel au fost aplicate: 

▶ 1549sancţiunipentrunerespectareaprevederilorOG1/1999; 
▶ 1534 sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor Legii 

55/2020. 
▶ Efective distribuite pe structurile MAI, în perioada 16.03 - 

31.12.2020 (Sch.I, II, III): 

⚫ Secția 10 = 1935 polițiști locali ⚫ Secția 11 = 1928 polițiști lo- 
cali ⚫ Secția 12 = 2655 polițiști locali ⚫ Secția 13 = 1558 polițiș- 

ti locali ⚫ Secția 23 = 1520 polițiști locali; 

Poliția metrou = 346 polițiști locali (o medie de 8 polițiști loca- 
li/zi)- activitatea la metrou s-a desfășurat în perioada 21 octom- 
brie - 05 decembrie, sch.I si II; 

Verificare persoane carantinate/izolate: 

Activitatea de verificare a persoanelor aflate în izolare/cantină 
la domiciliu/sau instituționalizată: 

▶ Adrese verificate = 39.680 
▶ Adrese eronate = 255 
▶ Persoane verificate = 48.073 
▶ Persoane verificate de două ori în cursul aceleiași zile = 

5411 

▶ Persoane găsite la domiciliu = 44.083 
▶ Persoane ieșite din izolare/autoizolare a doua zi după veri- 

ficare = 3747 
▶ Persoane care nu au respectat măsura izolării (nu au fost 

găsite la domiciliul declarat) = 197 

▶ Persoane izolate cu o persoana izolată initial = 12.172 

▶ Persoane cu derogare DSP = 15 
▶ Persoane izolate/autoizolate la altă adresă = 457 
▶ Persoane cu care nu s-a putut lua legătura = 30 (nr.telefon 

nealocat/greșit, alte situații, nr.telefon din alte state) 
▶ Persoane carantinate în urma nerespectării măsurii auto- 

izolării = 12 

▶ Persoane transportate la spital pentru testare Covid 19 = 61 

▶ Decedate în timpul izolării/carantinării = 1 

▶ Persoane autoizolate = 192 
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Un rol important în creșterea încrederii cetățenilor în actul 
administrației publice locale a Sectorului 3 îl reprezintă gestion- 
area și rezolvarea problemei locurilor de parcare de reședință, iar 
Direcția Generală de Poliție Locală a fost implicată activ, răspun- 
zând cu promptitudine sesizărilor venite din partea cetățenilor 
ale căror locuri de parcare au fost ocupate fără drept, aceasta 
reprezentând contravenție, potrivit HCGMB nr. 124/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un alt plan de măsuri de o importanță deosebită pentru sig- 

uranța cetățenilor a vizat asigurarea climatului de siguranță pub- 
lică în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar de 
pe raza Sectorului 3. Astfel, Direcția Generală de Poliție Locală 
a fost angenată în Planul Teritorial Comun de Acțiune privind 
asigurarea climatului de siguranță publică în incinta și zona adi- 
acentă unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul 
București, plan aprobat de Prefectul Municipiului București și 
desfășurat în colaborare cu Direcția Generală de Poliție a Muni- 
cipiului București, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului 
București, Inspectoratul Pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” 
București-Ilfov și Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 
Direcția Generală de Poliție Locală, prin efectivele din subordine, 
a asigurat prezența echipajelor în intervalele orare de afluire/ 
defluire a elevilor și cadrelor didactice în proximitatea unităților 

de învățământ preuniversitar repartizate potrivit Planului sus 
menționat, și evidențiate ca număr în graficul de mai jos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În privința infracționalității, deși conform legii 155/2010 

atribuțiile sunt limitate, polițiștii locali au prins în flagrant 
137 persoane care au săvârșit infracțiuni și care au fost pre- 
date către secțiile de poliție de pe raza Sectorului 3 în vederea 
luării măsurilor legale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Totodată, Direcția Generală de Poliție Locală a participat activ 

la atingerea obiectivului edilului Sectorului 3, acela de a oferi 
cetățenilor un mediu curat în care să trăiască, să își desfășoare 
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activitatea și să se relaxeze. Pentru îndeplinirea cu succes a aces- 
tor obiective specifice a fost necesar, în primul rând, ca cetățenii 
locuitori sau tranzitori ai Sectorului 3, să conștientizeze faptul că 
a avea un sector curat înseamnă a menține curățenia, a dezvol- 
ta un simț civic deosebit prin sesizarea direcției noastre atunci 
când constată aspecte privind încălcarea normelor de salubriza- 
re, în acest sens desfășurându-se ample campanii de distribuire a 
unor flyere prin care populația este informată cu privire la aces- 
te aspecte. Urmare a campaniilor de informare desfășurate în 
mass-media începând cu luna mai 2019 sub titulatura „FII CU 
NOI NU FI GUNOI”, sancțiunile aplicate pentru nerespectarea 
normelor de salubritate au regresat, ceea ce duce la concluzia că 
o continuare în același ritm susținut a acțiunilor polițiștilor loca- 
li, va avea în cele din urma ca rezultat îndeplinirea principalului 
obiectiv stabilit de edilul Sectorului 3. În ceea ce privește ridicar- 
ea mașinilor fără stăpând, printr-o serie de planuri de măsuri des- 
fășurate în perioada analizată, au fost identificate 8567 vehicule 
ca făcând obiectul Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând 
domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor adminis- 
trativ-teritoriale și 1225 vehicule au fost ridicate de pe domeniul 
public, după parcurgerea procedurii legale de declarare ca fiind 
abandonate/fără stăpân. 

Între anii 2014-2020, polițiștii locali cu atribuții de control au 
desfășurat acțiuni, atât în timpul zilei, cât și în timpul nopții, care 
au vizat agenții economici ce își desfășoară activitatea pe raza sec- 
torului 3. Acțiunile de control au fost desfășurate atât ca urmare 
a sesizărilor primite, cât și preventiv în scopul verificării condițiilor 
legale de comercializare a produselor și serviciilor de piață (deține- 
rea acordurilor/autorizațiilor de funcționare raportat la obiectul de 
activitate declarat/soldări de prețuri/lichidări de stocuri/promoții). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trebuie amintit faptul că siguranța cetățeanului este menținută 
și prin existența sistemului de supraveghere video amplasat pe 
toată raza sectorului, are un rol important în a proteja populația 
împotriva faptelor antisociale, de a preveni și combate actele de 
violență în spațiile publice, de a preveni și combate acțiunile îm- 
potriva protecției mediului, de a interveni atunci când valorile 
traficului auto sunt ridicate, respectiv de a monitoriza stărea de 
curățenie a domeniului public. La nivelul Sectorului 3 sunt am- 
plasate un număr de 584 camere video, dispuse astfel: 

- Artere și intersecții Sector 3- 380; 
- Parc Titan – 49 camere; 
- Parc A.I. Cuza – 46 camere; 
- Parc Brățării – 28 camere; 
- Parc Pantelimon 52 camere; 
- Parcare str. Rotundă – 8; 
- Alte obiective de interes local– 21 camere 
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Nr.crt. Obiectiv Măsură Proiect/Acțiune Indicator rezultat 

 
 
 

1 

 

O.P.1.1 Eficientizarea 

energetică 
a clădirilor publice și a 
clădirilor rezidențiale 

 
M.1.1.1. Continuarea programului de 

izolare termică a blocurilor de locuințe 

Continuarea programului 

de izolare termica 
Creșterea eficientei energetice a blocu- 

rilor de locuințe din sector 

 
997 blocuri 

reabilitate termic 

M.1.1.2. Promovarea soluțiilor 

de eficientizare energetică a clădirilor 

din administrarea Sectorului 3 

 
Eficientizarea energetică a clădirilor 

 
997 blocuri reabilitate termic 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

OP. 1.2. Regenerarea 
urbană a zonelor 

de locuit din sectorul 3 

 
 
 

 
M.1.2.1. Ameliorarea condițiilor 
de locuit prin proiecte integrate 

Constructia de locuinte sociale 
Nu au fost 

construite locuințe de tip ANL 

GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

1 proiect elaborat, depus și 

implementat 

Proiect integrat pentru dezvoltare urbana 
si integrare sociala in zona Str. Brătă- 

rii – Str. Vărăști – Str. Iosif Albu – Aleea 
Cioplea – Bd 1 decembrie 

 
Nu a fost indentificată fi- 

nanțare 

Proiect integrat de dezvoltare 

urbană a Cartierului Vitan 

Regiunea București Ilfov nu a 

fost eligibilă pentru proiecte ce 
vizează mobilitatea urbană 

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

Studiu prospectiv pentru regenerarea 
urbană a fostelor platforme si zone indus- 

triale 

 
Neîndeplinit 

M.1.2.3. Stabilirea unui model de 

interventie pentru regenerarea urbană 

a cartierelor/ansamblurilor de locuințe 
colective in stare avansată de de- 

gradare și/sau din zonele vulnerabile 

Ghid de interventie la nivelul 

fondului de locuit 
Ghid neelaborat 

Ghid de interventie la nivelul 

ansamblului rezidential 

 

Ghid neelaborat 
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Nr.crt. Obiectiv Măsură Proiect/Acțiune Indicator rezultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

OP. 1.2. Regenerarea 

urbană a zonelor 
de locuit din sectorul 3 

 
 
 

 
M.1.3.1. Completarea 
și conectarea sistemu- 

lui de spații publice al 
Sectorului 3 

Amenajarea peisagistică a malurilor râului Dâm- 

bovița 
Reabilitarea și reactivarea Splaiului Unirii în zona 

Mărășești – Timpuri Noi – Mihai Bravu 

 
Contract semnat 

Amenajarea peisagistică a malurilor Lacurilor 
râului Colentina 

Neîndeplinit 

Axe verzi/spații publice care să racordeze spațiile 
verzi din Sectorul 3 cu parcurile (Văcărești, Ti- 

neretului, Carol) din sudul sectorului 

Regiunea București – Ilfov nu a fost 
eligibilă pentru proiecte ce vizează 

mobilitatea urbană 

Program de identificare și creare de spații de 

interacțiune socială cu rol de centre la nivelul 
cartierelor 

 
Program neelaborat 

 

M.1.3.2. Îmbunătățirea 

imaginii urbane 
și a confortului în 

spațiul public 

Creșterea nivelului de siguranță în public 
1098 camere de supraveghere montate 

în total în tot sectorul 

Pozarea în subteran a cablurilor electrice și de 

date 
Va fi preluat de SDD 2021 - 2027 

 
Program de accesibilizare a clădirilor și spațiilor 

publice pentru persoanele cu dizabilități 

 
63 de rampe de acces în cadrul unităților 

de învățământ 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

OP.1.4. 

Îmbunătățirea 
mobilității 

și accesibilității 

M.1.4.1. Dezvoltarea 

infrastructurii pentru 
deplasări blânde (piet- 

onale și de biciclete) în 
Sectorul 3 

 
 

Extinderea infrastructurii 

 
 

1000 m 

M.1.4.2. Dezvoltar- 

ea infrastructurii de 
parcări urbane din 

Sectorul 3 

Sistematizarea locurilor de parcare de resedință 
cu indicatoare și marcaje rutiere (inclusiv spații 

de parcare rezidențiale) 

Au fost trasate un număr de aproximativ 

88.500 locuri 

Creșterea numărului de locuri de parcare 20.000 locuri noi 

 
M.1.4.3. Dezvoltarea 

infrastructurii stradale 

aflate în administrarea 
Primăriei Sectorului 3 

 
 

Modernizarea străzilor din administrarea 
sectorului 3 

 
 

31,86 km + reparații pe artere, bulevar- 
de, strazi etc 
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Nr.crt. Obiectiv Măsură Proiect/Acțiune Indicator rezultat 

 
 
 
 

4 

 
 
 

OP. 1.5 Eficientizarea 

și modernizarea 
serviciilor edilitare 

 

M.1.5.1 Eficientizarea 

soluțiilor de ilumi- 
nat public în spațiile 

publice 

Instalarea sistemelor de iluminat efficient ener- 

getic în spațiile publice din administrarea PS3 
Nu intra in atributiile PS3 

Inventariere si solicitare către operatorii de 
utilități de bransare a tuturor clădirilor de locuit 

la sistemul de apă potabilă și canalizare ape plu- 

viale, în scopul reducerii pierderilor de apă prin 
instalațiile existente 

 
 

Nu e cazul 

M.1.5.2. Eficientizarea 

utilizării resurselor de 
apă în Sectorul 3 

Crearea unui sistem propriu de aducțiune 

destinat irigării zonelor verzi 

1 sistem existent – Parcul Alexandru 

Ioan Cuza 

 
 
 

5 

 
O.P.1.6. 

Reglementarea 
dezvoltării urbane 

a Sectorului 3 

 
M.1.6.1. Reglementa- 
rea dezvoltării urbane 

prin elaborarea de 
documentații de ur- 

banism 

 
Elaborare Plan Urbanistic Zonal 

 
Plan Urbanistic aprobat prin HCGMB 

nr.49/31.01.2019 

P.1.6.1.2. Pachet de planuri urbanistice zonale 

pentru dezvoltarea coerentă a zonelor industriale 
dezafectate/ în curs de conversie 

Sunt prevăzute în PUZ S3 
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Pentru îndeplinirea obiectivului Strategic nr.2 – Crearea de oportunități pentru mediul 

de afaceri, Primăria Sectorului 3: 

A elaborat doua albume turistice, unul în anul 2015 și altul în 
2017, care au avut ca scop promovarea patrimoniului cultural 
al Sectorului 3. 

 

Totodată, începând cu luna aprilie a anului 2019, au fost de- 
marate cinci campanii de informare și conștientizare: 

1. Curățenie în Sectorul 3 - campanie care a informat cetățenii 
despre necesitatea păstrării curățeniei pe domeniul public, cât și 
despre cuantumul amenzii pe care aceștia o pot primi dacă nu 
respectă hotărârea Consiliului General privid normele de salu- 
brizare și igenizare ale Municipiului București. 

Slogan: Fii cu noi, nu fi gunoi! 

Distribuția mesajului a fost făcută pe: TV, Radio, presă online 
și scrisă, panotaj outdoor, afișe și flyere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Învățământ dual în Sectorul 3 - campanie care a infor- 
mat cetățenii despre oportunitatea înscrierii viitorilor liceeni în 
sistemul de învățământ dual (de meserii) organizat în unitățile de 
învățământ liceal din Sectorul 3. 

Slogan: Scapă de „dă și mie”. Învață o meserie! 

Distribuția mesajului a fost făcută pe: TV, Radio, presă online 
și scrisă, panotaj outdoor, afișe și flyer. 
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3. Donații pentru comunitate - campanie care a îndemnat 
cetățenii și persoanele fizice din Sectorul 3 să contribuie activ la 
binele comunității și să doneze un teren pe care Primăria Sec- 
torului 3 să amenajeze un parc sau un loc de joacă. 

Slogan: Căutăm eroii dintre noi! 

Distribuția mesajului a fost făcută pe: TV, Radio, presă online 
și scrisă, panotaj outdoor, afișe și flyere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Primăria online - campanie care a informat cețenii de- 

spre posibilitatea de a solicita și primi diverse servicii oferite 
de Primăria Sectorului 3 prin intermediul unei platforme online 
integrată în siteul www.primarie3.ro. 

Slogan: Tehnologia învinge birocrația! 

Distribuția mesajului a fost făcută pe: TV, Radio, presă online 
și scrisă, panotaj outdoor 

http://www.primarie3.ro/
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⚫ A implementat și asigurat sustenabilitatea proiectului 
AFIRMĂ-TE (POS DRU 2007-2013), având perioada de imple- 
mentare: 13.03.2014-12.06.2015, Obiectiv general: Dezvoltar- 
ea și creșterea competitivității capitalului uman din sectorul 3 
prin corelarea educației și pregătirii cu piața actualăa muncii și 
oferirea posibilității de integrare pe o piață a muncii modernă, 
flexibilă, inclusivă. Obiectiv specific: Oferirea unui pachet inte- 
grat și personalizat de activități în domeniul reintegrării pe piața 
muncii, oferirea de competențe, abilități actualizate pentru pro- 
fesii cerute pe piața muncii prin programe de formare- autoriza- 
re - inițiere, specializare perfecționare, calificare/recalificare a 
unui număr de 350 de persoane recrutate în special din rândul 
șomerilor de lungă durată, cu prioritate a șomerilor de lungă 
durată tineri (16-24 ani). 

Rezultate: 
▶ 350 șomeri, din care 75% șomeri de lungă durată cu priori- 

tate șomeri tineri între 16-24 ani din sectorul 3, cuprinși în 
programe integrate. 

▶ 20 de persoane plasate în muncă. 
▶ 350 persoane pregătite pentru reintegrarea pe piața muncii 

prin evaluare, orientare, consiliere profesională persona- 
lizată. 

▶ 265 de persoane calificate/recalificate, specializate, per- 
fecționate în meserii solicitate pe piața muncii zonale ac- 

5. Primăria transparentă - campanie de informare a cetățe- 
nilor Sectorului 3 cu privire la faptul că orice informație despre 
cheltuielile din fondurile publice pot fi consultate transparent 
pe siteurile Primăriei Sectorului 3 

Slogan: Transparența face diferența 

Distribuția mesajului a fost făcută pe: TV, Radio, presă online 
și scrisă. 

tuale și de perspective imediate. 

▶ 2 burse ale locurilor de muncă organizate de Primăria Sec- 
torului 3. 

▶ asigurarea de subvenții pentru participanții la programe in- 
tegrate în valoare de 400 lei, respectiv 31.000 Euro. 

 

⚫ A implementat și asigurat sustenabilitatea proiectului 
ECHILIBRU - o nouă abordare a vieții familiale cu cea profe- 
sională (POS DRU 2007-2013), având Perioada de implemen- 
tare: 01.11.2010-10.04.2014, Obiectiv general: Asigurarea 
condițiilor necesare reîntoarcerii pe piața muncii a tinerelor 
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mame prin programe țintite în favorizarea reconcilierii vieții fa- 
miliale cu cea peofesională, Obiective specifice: 

1. Realizarea de studii și cercetări privind dezvoltarea 
sistemului din România prin care să evidențieze avantajele pe 
care le pot avea familiile și copii, angajatorii și angajații, precum 
și societatea ca urmare a implementării politicilor integrate priv- 
ind reconcilierea vieții private cu cea profesională. 

2. Încurajarea angajatorilor de a introduce măsuri care să fa- 
ciliteze reconcilierea vieții private cu cea profesională. 

3. Crearea cadrului necesar dezvoltării serviciilor flexibile și 
adaptate pentru îngrijirea copiilor. 

4. Promovarea de bune practici și diseminarea acestora. 
 

Rezultate: 

▶ Înființarea și darea în folosință a Centrului de excelență 
Prâslea (Consiliul Local Sector 3), arondat Grădiniței nr. 69. 

▶ Două grupe funcționale în Centrul Prâslea (mică și mijlocie). 
▶ Începând cu anul școlar 2014-2015, salariile personalului 

didactic și nedidactic angajat la Centrul Prâslea este fi- 
nanțat din bugetul local - 4 posturi de educatoare și 1 post 
de îngrijitor grupă copii. 

 

⚫ A fost implementat proiectul ,,Infocus - Smart Specialisa- 
tion at City Level” din cadrul Programului URBACT, perioada de 
implementare: septembrie 2015- mai 2018 

În anul 2015, Sectorul 3 al Municipilui București a devenit 
partener în cadrul rețelei ,,IN FOCUS - Smart Specialisation at 
City Level” a programului URBACT III, alături de alte nouă orașe 
și zone metropolitane din Europa: Bilbao (Spania), Porto (Portu- 
galia), Plasencia (Spania), Ostrava (Republica Cehă), Bielsko-Bia- 
la (Polonia), Frankfurt (Republica Federală Germană), Bordeaux 
(Franța), Grenoble-Alpes (Franța) și Torino (Italia). 

Scopul a fost acela de a dezvolta, în conformitate cu preve- 
derile Programului URBACT, o strategie de specializare inteli- 
gentă la nivel local, care să îmbrace forma unui plan integrat de 

 

acțiune. Rolul strategiei de specializare inteligentă a Sectorului 
3 este de a impulsiona economia locală și de a ajuta autoritatea 
locală să-și îmbunătățească relația cu reprezentanții mediul de 
afaceri, prin măsuri care vizează, printre altele, stimularea medi- 
ului antreprenorial, stimularea dezvoltării clusterelor, stimularea 
activităților de cercetare și dezvoltare și atragerea de noi in- 
vestiții și de noi antreprenori în sector. 

Rezultat: Planul Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Munic- 
ipiului București pentru Specializarea Inteligentă. 

 

⚫ Este în implementare proiectul ,,Resourceful Cities” din 
cadrul Programului URBACT, septembrie 2019 - mai 2022 

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este partener în cadrul 
rețelei de planificare de acțiuni ,,Resourceful Cities” (acronim: 
UrbRec) din cadrul Programului URBACT III, alături de Haga 
(Olanda), în calitate de partener lider, Zagreb (Croația), Vila Nova 
de Famalicao (Portugalia), Caceres (Spania), Opole (Polonia), Pa- 
tras (Grecia), Ciudad Real (Spania), Mechelen (Belgia) și Oslo 
(Norvegia). Participarea Sectorului 3 al Municipiului București 
în cadrul proiectului a fost aprobată prin H.C.L.S.3 nr. 380 din 
30.07.2019. 

Obiectiv general: „Resourceful Cities” are ca principal obiectiv 
dezvoltarea următoarei generații de centre de resurse urbane. 
Centrele de resurse urbane facilitează prevenirea și gestionarea 
deșeurilor, promovând în același timp valorile economiei circu- 
lare. Totodată, ele funcționează ca puncte de conexiune între 
cetățeni, mediul de afaceri, cercetători și sectorul public astfel 
încât aceștia să poată identifica noi modalități de „închidere a 
buclei” ciclurilor de viață ale produselor, prin intensificarea reci- 
clării și a reutilizării, care genereze beneficii atât pentru mediu, 
cât și pentru economia locală. 

Rezultat: va fi elaborat Planul integrat de Acțiune în domeni- 
ul economiei circulare. 

O prioritate a sectorului 3 a fost dezvoltarea învățământu- 
lui dual, de-a lungul timpului, au fost elaborate protocoalele 
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de colaborare cu mai multe asociații pentru implementarea de 
proiecte în comun de susținere a industriilor creative, IT&C, mo- 
bilității urbane, proiectelor ERASMUS + etc. 

Lista protocoalelor încheiate se prezintă astfel: 
▶ Protocol cu Asociația „Țara Tinerilor Uniți” pentru imple- 

mentarea proiectului ,,Tineri în dialog cu autoritățile locale” (par- 
te din programul „Erasmus + KA3- Dialog Structurat”). Servici- 
ului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea 
a facilitat organizarea reuniunilor dintre tinerii din sectorul 3 și 
factorii de decizie locali. Astfel, elevi ai claselor IX-XII din cele 
14 licee situate în Sectorul 3, dar și aproximativ 100 de tineri 
defavorizați sau cu dizabilități, ce se află în evidența DGASPC 
Sector 3, au participa o serie de sesiuni de informare, iar cei mai 
implicați au luat parte ulterior la una dintre cele șase întâlniri 
de dialog structurat, alături de factorii de decizie din instituțiile 
publice ale Sectorului 3. 

▶ Protocol cu Asociaţia Do Great Things (D.G.T., România 

pentru implementarea proiectului „Equity through sport for 
youth development” („Echitate prin sport pentru dezvoltarea 
tinerilor”) în cadrul Programului Erasmus+ Sport. 

Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți incluziunea so- 
cială, toleranța, reducerea dificultăților educaționale și promo- 
varea unui stil de viață sănătos, prin desfășurarea de activități 
sportive pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani din 
șase școli și licee din Sectorul 3, pentru o perioadă de 18 luni. 

▶ Protocol cu Asociația Țara Tinerilor Uniți - ,,Consiliul Local 
al Tinerilor Sector 3. 

În baza acordului de parteneriat nr. 140/07.04.2017, 
Asociația ,,Țara Tinerilor Uniți”, alături de Sectorul 3 al Muni- 
cipiului București, a implementat proiectul ,,Tineri în dialog cu 

 

 
autoritățile publice locale ale Sectorului 3”. Printre rezultatele 
proiectului s-a numărat și înființarea, la nivelul asociației, a unei 
entități cu rol consultativ, denumită ,,Consiliul Local al Tinerilor 
Sector 3”. Astfel, a fost încheiat un nou protocol de colaborare 
în Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Țara Tinerilor 
Uniți în vederea susținerii (nefinanciare) a activităților ,,Consiliul 
Local al Tinerilor Sector 3”. 

▶ Protocol de colaborare cu Asociația Hands Across Romania 

pentru promovarea de evenimente comune și dezvoltare unor 
programe, proiecte și activități în domeniul învățământului în 
sistem dual. 

▶ Protocol de colaborare cu Asociaţia Green Revolution pen- 

tru promovarea mişcării în aer liber în rândul locuitorilor Sector- 
ului 3 al Municipiului București și turiștilor din sector, precum 
și pentru generarea responsabilizarii acestora față de mediul 
înconjurător. 

▶ Protocol de colaborare cu Asociaţia Activități Sociale Turism 

Antreprenoriat Formare (AASTAF) pentru formarea și susține- 
rea activității Polului de Competitivitate al Comunității Timpuri 
Noi (CLUSTER), activitate constând în înființarea unui incubator 
de afaceri cu portofoliu mixt, accesarea de fonduri europene, 
promovarea de evenimente comune în cadrul parteneriatului, 
dezvoltarea unor programe sociale și activități cu implicații la 
nivel economic: turism, antreprenoriat, cursuri de formare pro- 
fesională, cooperare internațională și schimburi de experiență și 
finanțarea industriilor creative, și nu numai. 

▶ Protocol de colaborare cu Different Angle Cluster în ve- 

derea sprijinirii inițiativelor care creează soluții IT&C de smart 
city, facilitarea transferului de idei, competențe și practici de 
lucru, precum și crearea de noi oportunități de colaborare. 
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Nr.crt. Obiectiv Măsură Proiect/Acțiune Indicator rezultat 

 

 
1 

 
OP 2.1. Susținerea 
cercetării – dez- 
voltării - inovării 

M.2.1.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru sprijinirea 
afacerilor 

Dezvoltarea funcțiunilor specifice de 
parc științific și tehnologic 

Regiunea București Ilfov nu a fost 
eligibilă pentru obținerea finanțării 

M.2.1.2. Sustinerea parteneriatelor cu mediul aca- 
demic și de cercetare, pentru atragerea de talente și 
specialiști de top și a forței de muncă specializată 

Evenimente de networking pentru co- 
munitatea academică și de cercetare 

Evenimentele au fost detaliate mai 
sus 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

 
O.P.2.2. Promova- 
rea sectorului ca 
destinație pentru 

investiții 

 
 
M.2.2.1. Definirea identității Sectorului 3 în contextul 

Capitalei (branding) 

Promovarea brandului Sector 3 – 
stabilirea unui mesaj specific și a unei 

mărci a sectorului 

2 albume turistice 

5 campanii de informare și 
conștientizare 

Evenimente de networking pentru 
mediul de business 

Au fost organizate evenimente de 
networking cu mediul de afaceri 

 
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 

Centru pentru dialogul cu mediul de 
afaceri 

Nu a fost implementat centrul 
funcțional 

Platformă online cu informații pentru 
investitori 

Nu e cazul 

 

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

Sustinerea constituirii unui HUB 
Creativ 

Regiunea București Ilfov nu a fost 
eligibilă pentru obținerea finanțării 

Festivaluri si conferințe în domenii 
Evenimentele au fost detaliate mai 

sus 

 
 

 
3 

 

 
O.P.2.3. Facilitarea 
pregătirii forței de 

muncă 

M.2.3.1. Încurajarea participării la educație și formar- 
ea persoanelor aflate cel mai departe de piața muncii 

ca măsură pentru creșterea șanselor de angajare a 
acestora 

Facilitarea parteneriatelor cu medi- 
ul de afaceri si recrutarea forței de 

muncă 

 
7 protocoale încheiate 

M.2.3.2. Încurajarea legăturilor dintre sistemul de 
învățământ și angajatori în vederea corelării cererii și 

ofertei pe piața muncii 

Adaptarea ofertei educaționale a 
liceelor tehnologice la cerințele pieței 
muncii prin parteneriate cu mediul 

privat 

 
Dezvoltarea învățământului dual 
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Pentru îndeplinirea obiectivului Strategic nr.3 – Creșterea ac- 
cesibilității și calității serviciilor publice, în perioada 2014 – prezent 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 
3 a dezvoltat un număr de 10 noi servicii: 

1. Centrul „Casa Soarelui” – centru cu o capacitate de 38 de 
beneficiari, este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 14 
ani, ce prezintă comportamente neadecvate şi întârziere în dezvol- 
tare, precum și copiilor ce prezintă tulburări de spectru autist. Acest 
centru este dezvoltat în parteneriat cu Asociația ”Help Autism” și se 
regăsește ca și componentă a Complexului de servicii ”Brândușa” 

2. Centrul de Consiliere și Resurse - asigură consiliere psiho- 
logică, individuală sau de grup, pentru următoarele tipuri de ben- 
eficiari:persoane aflate în dificultate, sănătoase din punct de ve- 
dere psihic, cu domiciliul pe raza sectorului 3; familii care prezintă 
risc ridicat de separare a copiilor; familii în care există abuz fizic, 
emoțional și sexual, realizează consilierea și/sau evaluarea psiho- 
logică a copiilor și a tinerilor cu măsură de protecție din sistem, în 
absența unui psiholog sau în situația în care există o incompatibil- 
itate psiholog-beneficiar în cadrul centrului rezidențial în care este 
instituționalizat copilul/tânărul. 

3. Centrul de zi „Lizuca” – are o capacitate de 25 de beneficiari 
și este destinat copiilor cu dizabilități cu vârste cuprinse între 0 și 
7 ani. Centrul este înființat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 
– 2014, proiectul având o valoare totală de 1.614.492 lei. Deschi- 
derea centrului a avut loc în anul 2015. 

4. Centrul de zi „Micul Prinț” - are o capacitate de 35 de benefi- 
ciari și este destinat copiilor cu domiciliul sau reşedinţa în sectorul 3, 
cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani, proveniți din familii defavorizate, 
cu risc crescut de excluziune socială, copiilor proveniți din familii 
monoparentale, precum şi părinţilor şi familiilor acestora. Centrul 
este înființat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, proiect- 
ul având o valoare totală de 1.614.492 lei. Deschiderea centrului a 
avut loc în anul 2015. 

5. Creșa „Greierașul” - are o capacitate de 135 de beneficiari 
și este un serviciu de interes local, care are misiunea de a oferi, pe 

timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie 
timpurie copiilor de vârstă antepreşcolară. Beneficiarii serviciilor 
sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 3, pre- 
cum şi părinţii şi familiile acestora. În anul 2020 a fost realizată o 
extindere a acestei creșe, fiind asigurate un număr suplimentar de 
50 de locuri. 

6. Creșa „Ghiocelul” are o capacitate de 90 de beneficiari fiind 
un serviciu de interes local, care are misiunea de a oferi, pe tim- 
pul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie tim- 
purie copiilor de vârstă antepreşcolară. Beneficiarii serviciilor sunt 
copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 3, precum şi 
părinţii şi familiile acestora. Creșa a fost înființată în anul 2016. 

7. Clubul Seniorilor „Codrii Neamțului”, cu o capacitate de 60 
beneficiari/zi 

8. Clubul Seniorilor „Râmnicu Sărat”, cu o capacitate de 80 
beneficiari/zi 

Cluburile Seniorilor sunt centre moderne, un spaţiu de relaxare 
şi agrement pentru seniorii din sectorul 3, fiind destinate stimulării 
comunicării la orice vârstă şi readucerii persoanelor de vârsta a treia 
în viaţa socială activă. Acestea facilitează şi încurajează legăturile 
interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice. Prin activi- 
tăţile pe care le desfăşoară permit menţinerea sau ameliorarea ca- 
pacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice, stimulează 
participarea acestora la viaţa socială. Aceste centre vin în sprijinul 
persoanelor de vârsta a treia, prin creşterea confortului psihic, prin 
implicarea în activităţi ce au caracter recreativ şi socio-cultural, pre- 
cum şi prin dezvoltarea unei atitudini de întrajutorare între semeni. 

9. Căsuța de tip familial „Crinul Alb”, realizată în anul 2017 ca 
urmare a unui parteneriat încheiat cu Fundația ”Hope and Homes 
for Children”este un centru de tip rezidențial pentru copii cu dizabil- 
ități neuro-psiho-motorii, cu vârste cuprinse între 0 – 18 ani, având 
o capacitate de 12 beneficiari. 

10. Atelierul de spălătorie textilă „Bio Grup”, înființat conform 
HCLS3 nr. 487 din 15.10.2019, este o unitate protejată autorizată, 
structură fără personalitate juridică, organizată în cadrul Complex- 
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ului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități ”Unirea”. Prin 
această structură au fost comasate într-o singură locație activitățile 
de spălătorie a produselor textile desfășurate în cadrul instituției. 

Pe de altă parte, în ceea ce privește obiectivul prioritar 3.3 Susți- 
nerea vitalității culturale a Sectorului 3, în perioada 2014 – 2020, în 
sectorul 3 au fost organizate următoarele evenimente: 

1. Festivalul Internațional de Film DaKino - prezentare de 
proiecții cinematografice în premieră, competiție internațională de 
scurt metraje; 

2. Simfonii de Vară, festival de muzică clasică în aer liber (ed. 
V-X) - 215 concerte de muzică clasică organizate, cu participare 
internațională (dirijori, artiști); punere în valoare a unui spațiu ne- 
convențional - Parcul Colțea 

3. Cinema în aer liber (ed. III-VIII) - 168 de proiecții cinemtogra- 
fice, filme de autor, filme europene premiate sau incluse în selecții 
ale festivalurilor de profil categoria A, punere în valoare a unui spațiu 
neconvențional de proiecție - Insula Pensionarilor, Insula Artelor; 

4. Flori pentru suflet. Remember Florian Pittiș (ed. II-VII) - fes- 
tival de folk, organizat anual, evenimentul este o sărbătoare a spir- 
itului, în care artiștii și publicul își arată prețuirea față de cel care 
a fost Florian Pittiș. Evenimentul a reunit anual, public din toate 
generațiile, inclusiv copii, care au astfel șansa să îl cunoască pe cel 
care a fost mentorul bunicilor sau părinților și este conceput ca un 
spectacol de stare, în care muzica și poezia se împletesc cu proiecții 
video. 

5. Ave Maria Symphonic Pops (ed. a II-a) - eveniment de pro- 
movare a muzicii clasice, în formulă cross-over, cu participare inter- 
națională; 

6. Festivalul Internațional de Statui Vivante/spectacole teatru 
statui vivante – eveniment organizat anual, în colaborare cu Teatrul 
Masca; 

7. Festivalul Ambasadelor - colaborare cu peste 50 de ambasa- 
de și centre culturale, participare internațională. Festivalul a conturat 
pentru publicul din România un traseu prin care se poate călători, 
învăța și experimenta într-un mod cât mai dinamic și realist diferite 

forme de cultură, muzică, conversații, proiecții cinematografice, cer- 
emonii și tradiții ale unor țări și civilizații care sunt reprezentate în 
România de ambasade, institute culturale, minorități și asociații et- 
nice, dar și de organizații internaționale. 

Obiectivul strategiei de a aduce cultura în spațiul public, prin 
amenajări, evenimente stradale și alte tipuri de activități deschise 
comunității a fost îndeplinit prin organizarea următoarelor eveni- 
mente: 

1. Arte în stradă - festival de stradă pe Bulevardul Unirii - pro- 
movare a unui spațiu neconvențional, recent amenajat; 

2. Stagiune Muzicală Estivală (ed. IX - XV) - 300 de spectacole 
cu acces gratuit, organizate în Parcul Al.I.Cuza; platformă de promo- 
vare a proiectelor de autor; 

3. Foișorul copiilor - ateliere interactive și spectacole de teatru 
pentru copii - 65 de ateliere interactive unice și spectacole de teat- 
ru pentru copii - acces gratuit; 

4. Ministagiune de spectacole de teatru interactive pentru copii 
- Gașca Zurli - 6 spectacole interactive pentru copii - acces gratuit; 

5. Pepiniera de Talente - 3.500 de elevi din școli și licee din Sec- 
torul 3 au participat la cursuri de dezvoltare ale abilităților vocațio- 
nale - acces gratuit; 

6. Ziua Națională a României – eveniment organizat anual; 

7. Manifestări cultural - artistice dedicate Crăciunului - eveni- 
ment organizat anual; 

8. Revelion tematic - eveniment organizat anual; 

9. Desculț în iarbă - serie de evenimente și ateliere pentru locu- 
itorii Sectorului 3, acces pe bază de PET-uri; campanie de strângere 
PET-uri și doze de aluminiu; 

10. #100șiLaMulți ani - eveniment dedicat Centenarului - eve- 
niment de promovare a copiilor participanți la programul Pepiniera 
de Talente, realizat în colaborare cu trupa Voltaj și Școala de muzică 
Voltaj Academy; 

11. Zilele Sectorului 3 - eveniment cultural artistic, cu grad rid- 
icat de interactivitate, care vizează crearea sentimentului de apart- 
enență la comunitate; 
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În ceea ce privește domeniul educației, acesta a fost unul dintre obiectivele principale ale strategiei și a autorităților, imple- 
mentându-se următoarele proiecte: 

 

1 
Lucrari capitale pentru cresterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - 

Colegiul Tehnic Anghel Saligny - corp B 
4,234,342.58 1 institutie invatamant in implementare 

2 
Lucrari capitale pentru crestere a eficientei energetice si modernizare - Scoala Supe- 

rioara comerciala N. Kretzulescu corp A 
10,768,685.35 1 institutie invatamant in implementare 

3 
Lucrari capitale de cresterea eficientei energetice si modernizare Corp C2 - Colegiul 

Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Tuculescu 
4,062,850.57 1 institutie invatamant in implementare 

4 
Lucrari capitale de cresterea eficientei energetice si modernizare - 

Liceul Tehnologic Theodor Pallady 
5,630,050.09 1 institutie invatamant 

În evaluare 

ADRBI 

5 
Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gim- 

naziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21) 
8,711,921.60 1 institutie invatamant În implementare 

6 
Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gim- 

naziala Nicolae Labis (fosta nr. 89) 
7,644,483.39 1 institutie invatamant Incheiat 2020 

7 
Lucrari capitale de cresterea eficientei energetice si modernizare - 

Scoala Gimnaziala nr. 95 
12,162,895.77 1 institutie invatamant În implementare 

8 
Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gim- 

naziala Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196) 
5,921,158.15 1 institutie invatamant În implementare 

9 Lucrari de extindere Școala nr. 88 6,670,626.72 1 institutie invatamant În implementare 

10 Lucrari capitale de cresterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Gradinita nr. 24 12,511,458.95 1 institutie invatamant În implementare 

11 Lucrari de extindere Gradinita nr. 68 77,056,99.82 1 institutie invatamant În implementare 

12 Lucrari de extindere Gradinita nr. 69 13,619,934.14 1 institutie invatamant În implementare 

13 Lucrari de extindere Gradinita nr. 70 8,265,032.45 1 institutie invatamant În implementare 

14 Lucrari capitale de modernizare si extindere la bazinul de inot - Gradinita nr. 154 2,614,186.87 1 institutie invatamant În implementare 

15 Lucrari capitale de modernizare si extindere la bazinul de inot - Gradinita nr. 191 5,210,343.98 1 institutie invatamant În implementare 

16 Lucrari de extindere Gradinita nr. 196 16,847,301.34 1 institutie invatamant În implementare 

17 
Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si prescolar zona 

Dristor - 239 
8,471,766.42 1 institutie invatamant În implementare 

18 Lucrari de extindere Gradinita Pestisorul de aur (nr. 241) 16,847,301.34 1 institutie invatamant În implementare 
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implementarea de măsuri menite să identifice și să corecteze 
eventualele deviaţii patologice ale coloanei vertebrale și să re- 
ducă obezitatea de cauză neendocrină. 

Obiective specifice: 

▶ Informarea corectă a populației - elevi, profesori și părinți - 

asupra afecțiunilor coloanei vertebrale și asupra obezității, pre- 
cum și asupra riscurilor generate de netratarea în timp util a 
acestora; 

▶ Identificarea, prin consult de specialitate, a copiilor cu 
probleme medicale - obezitate și afecțiuni de coloană - și con- 

Au fost implementate următoarele proiecte: 
⚫ A fost asigurată sustenabilitatea proiectului ,,Creşterea sig- 

uranţei şi prevenirea criminalităţii”, finanțat prin Programul Op- 
eraţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 – „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”- Do- 
meniul major de intervenţie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare 
urbană – Centre Urbane. Obiectivul general: creşterea sigu- 
ranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii, prin instalarea de 
camere de supraveghere in zone cu infracţionalitate ridicată. 

Obiective specifice: 

▶ Creşterea siguranţei cetăţeanului prin supravegherea per- 

manentă a unor zone sensibile, cu grad ridicat de infracţion- 
alitate pentru a putea determina condiţiile ce favorizează 
fenomenul infracţional precum şi pentru identificarea în stare 
incipientă a infracţiunilor în vederea luării de măsuri pentru re- 
ducerea acestora; 

▶ Prevenirea criminalităţii și a faptelor ilicite prin creşterea 

factorului psihologic şi totodată a gradului de încredere fata de 
instituţiile direct responsabile în asigurarea siguranţei si secu- 
rităţii cetăţeanului; 

⚫ Implementarea proiectului ,,Educat și sănătos în Sectorul 
3”: ESS3 - clasele V-VIII, ESS3 cls. 0-V și ESS3 – Liceu, Perioada 
implementare: 2018-2020 

Scopul proiectului: asigurarea unui nivel de sănătate ridicat 
în rândul elevilor din Sectorul 3 al Municipiului București, prin 

silierea acestora în vederea asigurării unui plan de recuperare 
cât mai eficient; 

▶ Conturarea unei culturi a prevenției la nivel local; 
 

Totodată, în perioada octombrie – noiembrie 2020, Primăria 
Sectorului 3 a depus 1 cerere de finanțare prin Programul Op- 
erațional Competitivitate ce are drept obiectiv principal gestio- 
na criza educațională provocată de către pandemia SARS Cov-2, 
prin asigurarea accesului la resurse si servicii digitale, prin cres- 
terea gradului de utilizare a internetului a elevilor si profesorilor și 
prin îmbunatațirea eficienței si eficacitații procesului educațional 
în cadrul celor 45 instiutii de invatamânt de stat preuniversitar 
de pe raza sectorului 3. Concret, proiect vizează achiziționare de 
tablete pentru elevii din sector, laptopuri pentru profesori și dot- 
area sălilor de clasă cu sisteme și echipamente moderne. 

Pe de altă parte, având în vedere pandemia Sars Cov-2, 
Primăria Sectorului 3 a depus spre finanțare 2 cereri prin care își 
propune asigurarea condițiilor necesare desfășurării cursurilor 
în maximă siguranță în cadrul celor 66 instituții de învațământ 
din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti (incluzând și grădinițele) 
prin dotarea unităților de învățământ cu echipament medical, 
materiale de curățenie și aparatură destinată dezinfecției și a 22 
unități de pe raza Sectorului 3 a Municipiului București, aflate în 
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 3. 
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Nr. crt. Obiectiv Măsură Proiect/Acțiune Indicator rezultat 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

O.P.3.1 Susținerea 

educației și învăță- 
rii pe tot parcursul 

vieții 

M.3.1.1. Asigurarea 
infrastructurii edu- 

caționale necesare 
derulării în bune 

condiții a actului de 
învățământ 

Program de modernizare a infrastructurii 

școlare (renovare și reabilitare clădiri și 
anexe) 

90 imobile aparținând unităților de învătământ 

și anexele acestora 

Program de adaptare a ofertei educaționale 

la nevoile elevilor 

 

Nu intră în atributiile PS3 

M.3.1.2. Susținerea 

activităților creative și 
sportive pentru copii 

Program de investiții în construcția, 

etinderea și reabilitarea sălilor de sport și a 
bazelor sportive 

3 bazine de înot aferente unităților 

de învățământ; 
4 Sali de sport aferente unităților 

de învățământ 

M.3.1.3. Încurajarea 
excelenței în școli 

Acordarea burselor școlare 160.249,00 burse acordate 

 
 
 
 

2 

 
 

 
OP 3.2. Creșterea 
accesului la servicii 

medicale și de asis- 

tență socială 

 
M.3.2.1. Dezvoltarea 

infrastructurii me- 
dicale și sociale din 

sectorul 3 

Program de îmbunătățire a infrastructurii 

medicale din perimetrul sectorului 3 

Nu intra in atributiile primariei. Se vor cauta 

solutii pentru a fi implementate prin SDD 2021 
- 2027 

Program de investiții în construcția, extin- 

derea și reabilitarea infrastructurii sociale 

Unități sociale reabilitate – 1Mp construiți/reabilitați – 

imobil P+1, supr. constr. – 2027 mp 
Număr total de beneficiari - 115 

M. 3.2.2. Diversificar- 
ea serviciilor medicale 

și de asistență socială 

și adaptarea acestora 
la nevoile utilizatorilor 

 
Program de investiții în servicii sociale și 

medicale inovatoare, adaptate nevoilor utili- 

zatorilor 

 
Număr de servicii sociale nou dezvoltate – 10 

Număr total de beneficiari – 3599 
1 proiect implementat 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

O.P.3.3. Susținerea 

vitalității culturale 
a Sectorului 3 

M.3.3.1. Organizarea 

de evenimente perio- 
dice și crearea unei 

tradiții în acest sens 

Program de dezvoltare si sprijinire a organi- 
zarii de festuvaluri de nișă 

 
Program funcțional 

Organizarea de festivaluri 7 evenimente organizate, detaliate mai sus 

M.3.3.2 Dezvoltarea 

infrastructurii culturale 

Program de modernizare a infrastructurii 

culturale si dotarea adecvată a acesteia 
Complex Lauder și Caminul Cultural Bosianu 

 
 

M.3.3.3. Creșterea 

accesului locuitorilor 

Sectorului 3 la cultură 

Program de facilitare a accesului la cultura pentru 
locuitorii sectorului 3 

Program funcțional - Acordarea de finanțări neram- 
bursabile pentru proiecte de interes general, pe 3 

domenii prioritare, respectiv educație, tineret și sport 
- dezvoltarea colaborării cu organizațiile neguverna- 

mentale și persoane fizice 

 

67 de proiecte propuse de societatea civilă au 

fost admise spre finanțare 

Aducerea culturii în spațiul public, prin 

amenajări, evenimente stradale și alte tipuri 

de activități deschise comunității 

 
11 evenimente organizate, detaliate mai sus 
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Pentru îndeplinirea obiectivului Strategic nr.4 – Creșterea 

capacității administrației publice locale, Primăria Sectorului 3 a 
obținut în anul 2020 certificarea sistemului de management al 
calității ISO 9001:2015, prin care instituția s-a angajat ca prior- 
itatea politicii manageriale să fie satisfacerea cerințelor cetățe- 
nilor și a comunității locale, cu respectarea legislației specifice 
pentru serviciile de administrație publică furnizate beneficiarilor 
– activitate a proiectului „Servicii electronice eficiente și sim- 
plificare administrativă prin platforme informatice inovative” – 
proiect care în prezent se află în implementare. Pentru a înțele- 
ge cum funcționează acest sistem, au fost organizate sesiuni de 
instruire la care au participat 550 de angajați. 

Totodată, pentru specializarea personalului, angajații au par- 
ticipat la cursuri de formare (conform domeniilor recomandate 
de către superiori în raportul de evaluare anual). Astfel, numărul 
angajaților Primăriei Sectorului 3 care au participat la cursuri de 
formare profesională în perioada 2014 – 2020 este următorul: 

▶ 2014 – 221 angajați 
▶ 2015 – 191 angajați 
▶ 2016 – 270 angajați 
▶ 2017 – 17 angajați 
▶ 2018 – 4 angajați 
▶ 2019 – 27 angajați 
▶ 2020 – 9 angajați 
Numărul de persoane certificate pentru perioada 2014 

-2020 : 739 angajați. 
 

Totodată, au fost implementate proiectele: 

⚫ A fost implementat și a fost asigurată sustenablitatea 
proiectului ,,Accesul cetățenilor la informații de interes public”, 

 

 
finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007- 
2013 - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 

– poli urbani de creştere” - Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri 
integrate de dezvoltare urbană” - Sub-domeniul: Centre urbane. 
Obiectivul general: accesul liber al cetățenilor la informații de in- 
teres public printr-o rețea de puncte de acces public la informație 
și comunicare interactivă, formată din 10 ecrane LED pentru 
afișaj și 10 infochioșcuri, amplasate în principalele intersecții din 
Sectorul 3 și prin intermediul cărora cetățenii să poată afla infor- 
mații despre activitatea administrației locale, să își exprime opinia 
și să participe activ la deciziile administrative din sectorul 3. 

Obiectivele specifice: 

▶ creşterea gradului de accesibilitate a cetăţenilor la informații 
de interes public; 

▶ crearea şi susţinerea unui cadru informaţional permanent și 
interactiv despre sectorul 3 al capitalei; 

▶ intensificarea dezbaterilor şi reflecţiilor în legătură cu activi- 
tatea Primăriei; 

▶ îmbunătăţirea comunicării şi metodelor de interacţiune; 
▶ creșterea gradului de interacţiune dintre cetăţeni şi organi- 

zaţiile societăţii civile (de diferite tipuri); 
▶ creşterea conştientizării cetăţenilor cu privire la rezultatele 

obţinute; 
▶ consolidarea standardelor de calitate, de transparenţă şi de 

integritate ale administraţiei publice locale, precum şi dezvoltarea 
capacităţii ei de a gestiona în mod corect problemele de interes 
local; 

▶ implementarea unei atitudini noi a administraţiei faţă de 

cetăţeni, problemele acestora fiind preocuparea legitimă a 
administraţiei locale. 
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Nr. crt. Obiectiv Măsură Proiect/Acțiune Indicator rezultat 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
OP 4.1. Cresterea 

eficienței și eficacității 
organizaționale 

M.4.1.1. Dezvoltarea capa- 

cității profesionale a perso- 
nalului Primăriei Sectorului 3 

Dezvoltarea si implementarea unui proiect 

integrat de dezvoltarea competentelor pro- 
fesionale ale personalului Primăriei Sector 3 

si ale unitatilor din subordine 

 
191 cursuri 

739 - personal certificate 

 
 
 

M.4.1.2. Dezvoltarea 

mecanismelor de elaborarea 
si implementare a politicilor 

publice locale 

Dezvoltarea si operarea unei structuri or- 

ganizatorice de implementare a proiectelor 

din sector si unitățile administrativ teritorial 
învecinate 

Fiecare proiect finanțat din fonduri 

europene are propria echipa 
de implementare 

Dezvoltarea mecanismelor de consultare si 

comunicare internă si externă a autorității 

publice locale în procesul de elaborare si 
implementare a politicilor locale 

Este in implementare proiectul „Servicii 

electronice eficiente și simplificare ad- 

ministrativă prin platforme informatice 
inovative” care prevede și elaborarea 

unor politici in domeniul educație, 
sănătate, asistență socială, infrastructură 

   
 

M.4.1.3. Susținerea activi- 
tății instituției prin asigu- 

rarea dotărilor materiale 

necesare, inclusiv cele TIC 

 
Asigurarea mijloacelor materiale necesare 
derulării în condiții optime a activității PS3 

UPS – 60; Laptop – 1042; Unitate PC 

+ Monitor - 915; Scanner de mare vite- 

za – 6; Server – 22; Tablete – 96; 
Hard-disk-uri interne si externe – 888; 

Switch-uri si Routere – 34 

   
Achiziția echipamentelor și sistemelor TIC 

necesare PS3 

 

2 proiecte depuse 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

O.P.4.2 Continuarea 

digitalizării proce- 
durilor și proceselor 

administrative 

M.4.2.1 Implementarea 

unui sistem de management 
al documentelor la nivelul 

Primăriei Sectorului 3 

Implementarea unui sistem integrat de 

management al documentelor electronice 
(inclusiv sistem de arhivare a documentelor 

fizice) 

 

Sistem achizitionat 

M.4.2.2. Reducerea costu- 

rilor administrative pentru 
firme și cetățeni prin digi- 

talizaera și informatizarea 
serviciilor publice 

 
Digitalizarea proceselor derulate în relația 

cu cetățenii și companiile 

 
Sistem achizitionat 

Server – 22 

M.4.2.3. Implementarea unui 

sistem informatic de tip GIS 

destinat monitorizării dez- 
voltării urbane a sectorului 

 
Sistem geografic informatic integrat 

la nivelul primăriei 

 
Sistem informatic de gestionare a 

parcărilor din sectorul 3 
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Totodată, a fost implementat și este funcțional modulul parcări 
al Sistemului informatic de gestionare a parcărilor din sectorul 
3 (GIS), aplicație dezvoltată în vederea digitalizării activității și în 
vederea sprijinirii cetățenilor sectorului 3 în depunerea online a 
documentelor necesare atribuirii/actualizării autorizațiilor în for- 
mat electronic. Aplicația urmează a fi dezvoltată în sensul de a 
cuprinde și alte domenii de activitate, respectiv urbanism, spații 
verzi, asociații de proprietari. 

Un alt domeniu de interes al Primăriei Sectorului 3 a fost și este 
managementul deșeurilor. Astfel, odată cu preluarea prestării ser- 
viciului public de salubrizare pe raza sectorului 3 de către Direcția 
Generală de Salubritate Sector 3, au fost efectuate următoarele: 

⚫ A fost modernizată infrastructura sunterană pentru colectar- 
ea deșeurilor menajere (platforme îngropate) în sensul că acestea 
au fost înlocuite cu unele ce au o capacitate mai mare de de- 
pozitare, respectiv 5mc, o structură solidă și emetică, colectarea 
deșeurilor din acestea realizându-se într-o manieră cât mai autom- 
atizată. Numărul total a fost de 164 bucăți. 

⚫ Au fost amplasate 668 bucați de containere supraterane 
pentru colectarea deșeurilor menajere cu o capacitate de 3 mc; 

⚫ A fost implementat, împreună cu Greenpoint și Coca Cola un 
proiect care a avut scopul de a informa și conștientiza populația 
privind asigurarea serviciului de salubrizare și colectare separată 
a deșeurilor, prin amplasarea unui număr de 34 tomberoane „big 
belly” Smart city în zona Magazinului Unirea, zona Universitate 
și zona Centrului Istoric. Acestea sunt prevăzute cu compac- 
toare, panouri solare, dar și cu senzori pentru gradul de umplere 
cu deșeu, ce sunt conectați la un sistem integrat, iar atunci când 
acestea ajung la capacitate maximă de umplere, echipele Direcției 
Generale de Salubritate Sector 3 sunt alertate pentru a interveni 
și a colecta deșeurile din recipiente. 

⚫ A fost continuată modernizarea infrastructurii subterane 
pentru colectarea deșeurilor și a fost extinsă cu 384 bucăți; 

⚫ A fost redus numărul containerelor supraterane pentru col- 
ectarea deșeurilor reciclabile ca urmare a retragerii din teren a 

recipientelor defecte și/sau uzate, în 2020 numărându-se 165 
bucăți existente pe raza sectorului 3 cu o capacitate de 3mc/buc; 

În ceea ce privește digitalizarea, în 2014, Primăria Sectorului 
3 a demarat un amplu proces de eficientizare a managementu- 
lui de date cu care lucrează instituția, cu accent pe asigurarea in- 
teroperabilității sistemelor software și hardware achiziționate. De 
asemenea, s-a pus accent pe digitalizarea instituției, prin dema- 
rarea procesului de arhivare electronică, cu scopul de debirocra- 
tizare a sistemului de lucru, ușurând munca angajaților, cât și a 
accesului comunității la activitatea administrativă. În dorința de 
perfecționare a sistemului de lucru, s-au creat proceduri de lucru 
informatice, sisteme informatice și aplicații informatice ce au ca 
scop îmbunătățirea activității instituției, cât și creșterea gradului 
de îndeplinire a obiectivelor. În anul 2014, la nivelul instituției, 
s-a implementat pentru prima data Sistemul de Management al 
Documentelor ( Infocet). Documentele scanate până în 2014, se 
scanează pe stația de scanare Infocet Albastru ( Arhiva veche), 
iar documentele ce au fost create după anul 2014, dar care nu 
au fost înregistrare în sistemul de management al documentelor, 
se stochează pe Infocet Roșu ( Arhiva Nouă). Scanarea acestor 
documente se face prin interfața Infocet, iar arhivarea acestora se 
face pe servere de stocare Infocet. În Server-ul de Management 
al Documentelor, ( interfața Infocet), se rețin toate metadatele 
necesare interogării bazei de date. În procesul de eficiență orga- 
nizațională, au fost nevoie de următoarele echipamente, pentru 
susținerea digitalizării instituției: 

▶ Aparatură de captură a documentelor pe suport classic 
(scaner profesional- adf) 

▶ Stație de lucru; 
▶ Stație de indexare date; 
▶ Soft de captură și indexare; 
▶ Server local de captură; 
▶ Imprimantă 
▶ Calculatoare. 
În 2017 a fost aprobată Strategia de digitalizare a Primăriei Sec- 
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torului 3, document ce dorea armonizarea dezvoltării instituției din 
punct de vedere tehnologic, conform recomandărilor Agenției Dig- 
itale a României. Prin implementarea strategiei, a crescut gradul de 
comunicare/ interoperabilitate între diversele instituții ale aparat- 
ului public, cât și gradul de încredere și satisfacere a cetățenilor 
Sectorului 3. În elaborarea planului de informatizare și digitalizare 
a activității, s-a pus accent pe dotarea tehnologică, achiziționân- 
du-se echipament hardware, necesar bunei desfășurări a activității. 
În perioada pandemiei, comunicarea online a fost facilitată prin in- 
termediul dispozitivelor achiziționate, cât și a sistemelor montate. 
Pentru monitorizarea activității interne, cât și pentru creșterea cal- 
ității serviciilor oferite cetățenilor, s-au implementat următoarele: 

 
⚫ Platformă online de depunere a petițiilor; 
⚫ Platformă online de management al sesizărilor; 
⚫ Platformă online de organizare a dezbaterilor publice; 

⚫ Platformă online de gestiune a relației cu asociațiile de pro- 
prietari; 

⚫ Aplicații mobile care vin în sprijinul cetățeanului (parcări la 
nivelul Sectorului 3, plăți online, depunere ade petiții, sem- 
nalarea incidentelor) 

⚫ Sisteme electronice de plăți taxe și impozite; 
⚫ Platformă online de transmitere a ședințelor de consiliu; 
⚫ Efectuare Audit Informatic în perioada 2016-2017; 

⚫ Încheiere proceduri de achiziție privind servicii de printare și 
scanare; 

⚫ Implementarea unei platforme informatice cu componente 
back-office si front-office și servicii de retrodigitalizare a arhivei, 
pentru proiectul ”Servicii electronice eficiente și simplificare ad- 
ministrativă prin platforme informatice inovative”. 

În susținerea procesului de digitalizare, documentele semnate 
electronic sunt utilizate în cadrul sistemului de document man- 
agement, cât și în cadrul sistemului de gestiunea documentelor 
digitalizate. Transparența instituțională este susținută prin publi- 
carea informațiilor pe portalul unic al primăriei. Transparența cos- 

 

turilor și a resurselor este susținută prin reducerea counsumurilor 
de resurse, cât și prin analiza situațiilor bugetare. 

Sistemul informatic asigură suport pentru susținerea procedu- 
rilor de lucru, prin Sistemul de Asigurarea Calității, ducând la: 

⚫ Creșterea calității serviciilor publice oferite cetățenilor sec- 
torului 3 și mediului de afaceri, ceea ce a dus la creșterea generală 
a satisfacției cetățeanului, cât și la îmbunătățirea imaginii adminis- 
trației locale; 

⚫ Creșterea generală a activității economice locale, promptitu- 
dinea și corectitudinea față de agenții economici; 

⚫ Preluarea informațiilor și eliminarea erorilor, pentru a reduce 
penalitățile la plățile incorecte; 

⚫ Eliminarea problemelor care pot apărea în situația de aglom- 
erare în fața ghișeelor; 

⚫ Îmbunătățirea vitezei de răspuns; 

⚫ Minimizarea timpilor pentru întocmirea de rapoarte, evi- 
dențe, statistic; 

⚫ Fluidizarea proceselor instituționale pentru soluționarea 
cererilor care necesită cooperare instituțională; 

⚫ Îmbunătățirea coordonării serviciilor între compartimentele 
subordonate Consiliului Local Sector 3; 

Astfel, Strategia de digitalizare și-a atins următoarele obiective: 
eficientizarea relațiilor cu cetățenii, intensificarea și îmbunătățirea 
comunicării în cadrul instituțional, cât și eficientizarea activității din 
cadrul primăriei (gestionarea resurselor umane și a materialelor). Efi- 
cientizarea relațiilor cu cetățenii, prin rezolvarea problemelor online, 
a dus la rezolvarea petițiilor într-un timp mult mai scurt, comparativ 
cu perioada cand contribuabilii trebuiau să se deplaseze la instituții. 
Furnizarea de servicii publice electronice a fost eficient în mediul de 
afaceri, ducând la îmbunătățirea mediului social și economic. Într-un 
singur sistem, clineții, furnizorii și resursele umane conlucrează efi- 
cient, datorită informatizării și interconexiunii sistemelor de lucru. 
Până în 2020, obiectivul specific privind Creșterea eficienței și efi- 
cacității organizaționale a fost îndeplinit, prin informatizarea inte- 
grală a activității administrației publice locale din Sectorul 3. 



Raport final al strategiei de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020 32 

Pe de altă parte, referitor la problema plăţilor cu cardul la ghiseu, 
plăţi care au fost identificate ca fiind greoaie sau imposibile, la mo- 
mentul întocmirii Stategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3 
pentru perioada 2014 – 2020, precizăm că, acest tip de plată a fost 
implementat începând cu data de 18.03.2010, iar din anul 2012 a 
fost implementată plata prin sistemul naţional electronic de plăţi – 
www.ghişeul.ro. 

GHIŞEUL.RO este o soluţie modernă de plată şi este util atât 
cetaţenilor domiciliaţi în sectorul 3, cât şi Direcţiei Generale Im- 
pozite şi Taxe Locale Sector 3, aducând un plus de confort, sigu- 
ranţă şi rapiditate în ceea ce priveşte plata taxelor şi impozitelor prin 
utilizarea unui card bancar valabil, emis de orice bancă. Activitatea 
de promovare începută încă din anul 2012 a plăţii impozitelor şi 
taxelor locale, cu cardul bancar, prin ghişeul.ro. a continuat pe tot 
parcursul intervalului de referinţă (2014 - 2020). 

În acest sens, au fost distribuite flyere la domiciliul contribualilor 
şi la sediul instituţiei noastre, s-au organizat activităţi de informare 
mass-media şi s-au organizat standuri în centrele comerciale Auchan 
Titan, Auchan Vitan şi Bucureşti Mall, în perioada de acordare a boni- 
ficaţiei de 10% pentru plata integrală a taxelor şi impozitelor locale (în- 
tre anii 2014 - 2018). Pentru stimularea contribuabililor, pe parcursul 
anului 2014, au fost organizate, cu sprijinul Primariei Sectorului 3 şi în 
colaborare cu Visa Europe şi Banca Transilvania, alte două campanii 
de promovare a plăţilor on-line, cu cardul, pe site-ul www.ghiseul.ro în 
urma cărora au fost oferite premii participanţilor înscrişi. Prima campa- 
nie s-a desfaşurat în perioada 01.01.2014 - 31.03.2014, iar premiile 
oferite au fost 45 carduri a 500 de lei fiecare. 

A doua campanie a anului 2014 a avut loc în intervalul 15.10.2014 

– 31.12.2014, iar premiul a constat într-un voucher de călătorie în 
valoare de 700 de euro. În perioada 01.01.2015 – 31.03.2015, a fost 
organizată, cu sprijinul Primăriei Sectorului 3 şi în colaborare cu Visa 
Europe şi Banca Transilvania, o campania de promovare a acestei mo- 
dalităţi de plată intitulată „Plăteşte-ţi taxele şi impozitele pe ghiseul.ro 
şi ai numai de câştigat”. Premiile au fost acordate prin tragere la sorţi şi 
au constat în 3 tablete Samsung Galaxy Tab 4 T 235 (câte 1 pe lună). 

În perioada ianuarie – martie 2017, a fost organizată, cu spri- 
jinul Primăriei Sectorului 3 şi susţinută de Banca Transilvania, o 
nouă campanie de promovare a acestei modalităţi de plată. Per- 
soanele care şi-au activat contul pe www.ghişeul.ro în perioada 
de desfăşurare a campaniei au fost înscrise automat în concurs 
pentru câştigarea celor 10 premii a câte 500 lei fiecare. Rezul- 
tatele acţiunilor de promovare a acestei modalităţi de plată, din 
anul 2012 şi până în prezent, se pot concretiza astfel: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La finele anului 2020 existau peste 95.000 utilizatori activaţi 

pe portalul www.ghişeul.ro. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Lo- 
cale Sector 3 a căştigat în anii 2014 si 2015, premiul pentru cea 
mai bună colectare electronică a taxelor şi impozitelor, în cadrul 
Galelor Premiilor NOCASH pentru industria cardurilor – ediţia a 
XIII-a si a XIV-a. În anul 2016 Direcţia Generală Impozite şi Taxe 
Locale Sector 3 a câstigat premiul pentru cea mai bună distribuţie 
de credenţiale şi promovare a sistemului de plată ghiseul.ro. În 
anii 2017,2018 şi 2019 Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale 
Sector 3 a câştigat premiul pentru cea mai bună colectare on- 
line a taxelor şi impozitelor, în cadrul Galelor Premiilor NOCASH 
pentru industria cardurilor – ediţia a XVI şi a XVII. Începând cu 
ianuarie 2016 a fost implementat un sistem electronic de plată a 
taxelor şi impozitelor şi pentru persoane juridice similar ghişeului. 
ro., găzduit de Agenţia pentru Agenda Digitală a României, sistem 
unic, în momentul de faţă, la nivel naţional.       

           Întocmit, 
Serviciul Strategii și Sustenabilitate Urbană 

http://www.ghiseul.ro/
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