RAPORT ANUAL
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ,
SOCIALĂ ȘI DE MEDIU
A SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI PE ANUL 2019
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene
2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita
drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Doamnelor/Domnilor consilieri locali,
În vederea asigurării unei totale transparențe instituționale, și pentru
îndeplinirea atribuțiilor stabilite de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și
de Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, vă supun
atenției Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a Sectorului
3 al Municipiului București, pentru anul 2019, care poate fi consultat de toți
cetățenii interesați pe site-ul instituției, www.primarie3.ro, secțiunea Informații
utile, subsecțiunea Rapoarte.
Publicarea acestui raport este un gest firesc, în contextul preocupării pentru o
reală deschidere și transparență a instituției noaste, reprezentând unul din
instrumentele prin care Primăria Sectorului 3 pune la dispoziția cetățenilor date
concrete despre activitatea noastă.
Consider că datele prezentate în prezentul raport pot oferi cetățenilor o
imagine generală asupra activității noastre în anul care a trecut, asupra modului
și eficienței rezolvării problemelor comunității locale a Sectorului 3.
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Starea economică:
Utilizarea şi gestionarea resurselor materiale şi financiare de care dispune instituţia au
fost utilizate și gestionate conform nevoilor, priorităţilor şi deciziilor luate, în interesul
colectivităţii locale, corelat cu politicile şi strategiile locale şi sectoriale, precum şi cu
priorităţile stabilite şi programele de dezvoltare economico-socială ale unităţii administrativteritoriale, cu respectarea prevederilor legale incidente.
Managementul financiar al bugetului local este constituit pe cei doi piloni – veniturile şi
cheltuielile publice.
Asigurarea echilibrului bugetar între resursele de care dispune instituția şi nevoile
comunităţii, a implicat un control riguros atât al veniturilor bugetului local, prin urmărirea
atingerii gradului prognozat de încasare, cât şi al gestionării eficiente a resurselor prin
diminuarea cheltuielilor publice.
Sinteza bugetului pe surse de finanţare și raportarea cheltuielilor se prezintă astfel:
Veniturile realizate la bugetul general al Sectorului 3 pentru anul 2019 au fost de
1.658.265.538,32 lei, defalcate astfel:
- Cote defalcate din impozitul pe venit
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea învăţământului
- Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile
statului
-Venituri din taxe şi impozite locale
- Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
- Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii
- Finanţarea PNDL
- Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale necesare
susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile
- Sume aferente împrumuturilor contractate

43.641.834,13 lei
506.487.776,99 lei
29.760.407,90 lei
99.894.000,00 lei
26.670.037,00 lei
7.581.458,85 lei
255.236.138,87 lei
679.107,00 lei
657,00 lei
124.262,00 lei
6.311.240,69 lei
175.003.039,93 lei

506.875.577,96 lei

Cheltuielile bugetului general al Sectorului 3 pentru anul 2019 au fost de
1.334.207.006,11 lei si se prezintă astfel:
- Buget local
– 921.659.003,19 lei;
- Credite interne
– 412.548.002,92 lei.
Primăria Sectorului 3 – Buget local (51.02):
- Cheltuieli de personal
73.050.349,96 lei
- Bunuri şi servicii
55.314.471,25 lei
- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
51.176,67 lei
postaderare
- Sume aferente peroanelor cu handicap, neîncadrate
689.218,00 lei
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- Active fixe – Construcţii, maşini, echipamente şi mijloace de
39.538.812,59 lei
transport
- Active financiare – participare la capitalul social al societăţilor
45.500,00 lei
comerciale
- Rambursări de credite interne garantate
2.431.801,56 lei
- Dobânzi aferente datoriei publice interne directe
82.926.777,26 lei
- Comisioane aferente împrumuturilor
12.500,00 lei
Cheltuieli efectuate pentru Direcţia de Evidenţa Persoanelor Sector 3 (54.02):
- Bunuri şi servicii – furnituri birou, poştă, telecomunicaţii, internet,
116.695,24 lei
întreţinere şi funcţionare
- Investiţii
53.003,61 lei
- Transferuri către instituţii publice
2.886.351,08 lei
Cheltuieli efectuate pentru Administrare Pieţe (54.02):
- Bunuri şi servicii – furnituri birou, încalzit, iluminat, apă, canal,
377.468,57 lei
salubritate, carburanţi, poştă, telecomunicaţii, internet, prestări
servicii, întreţinere şi funcţionare, obiecte inventar
- Investiţii, Construcţii
2.730,88 lei
Cheltuieli efectuate pentru Apărare - Centrul Militar (60.02):
- Bunuri şi servicii – furnituri birou, carburanţi, poştă, telecomunicaţii,
70.787,23 lei
internet, prestări servicii, întreţinere şi funcţionare
- Investiţii
31.997,91 lei
Cheltuieli efectuate pentru Direcţia Generală de Poliţie Locală (61.02):
- Bunuri şi servicii – furnituri birou, încalzit, iluminat, apă, canal,
2.159.378,96 lei
salubritate, carburanţi, piese schimb, poştă, telecomunicaţii, internet,
prestări servicii, întreţinere şi funcţionare, uniforme, echipament,
obiecte inventar, pregătire profesională, protecţia muncii, chirii
- Maşini, echipamente, mijloace de transport şi alte active fixe
4.664,80 lei
Cheltuieli efectuate pentru Protecţia Civilă (61.02):
- Bunuri şi servicii – furnituri birou, prestări servicii cu caracter
59.816,78 lei
functional, obiecte inventor
- Maşini, echipamente, mijloace de transport şi alte active fixe
11.900,00 lei
Cheltuieli efectuate pentru Învăţământ (65.02):
- Cheltuieli efectuate pentru învăţământul preşcolar
5.803.957,13 lei
- Cheltuieli efectuate pentru învăţământul preşcolar particular
7.149.008,50 lei
- Cheltuieli efectuate pentru învăţământul preşcolar - investiţii
7.017.711,84 lei
- Cheltuieli efectuate pentru învăţământul preşcolar – rambursare
2.989.600,44 lei
credite
- Cheltuieli efectuate pentru învăţământul primar
6.175.298,30 lei
- Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar inferior
7.080.994,97 lei
- Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar inferior particular
6.699.743,20 lei
- Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar - investiţii
8.613.484,95 lei
- Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar – rambursare
7.585.136,58 lei
credite
- Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar superior
6.001.998,84 lei
- Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar superior 6.684.573,00 lei
particular
- Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar superior - investiţii
888.535,52 lei
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- Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar superior 3.882.750,36 lei
rambursare credite
- Cheltuieli efectuate pentru învăţământul special
71.246,97 lei
- Tichete creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă
350,01 lei
Cheltuieli efectuate pentru cultură, recreere şi religie (67.02):
- Cheltuieli efectuate pentru recreere – Spaţii verzi
124.648.058,92 lei
- Cheltuieli efectuate pentru recreere – Spaţii verzi - investiţii
6.673.879,04 lei
- Cheltuieli efectuate pentru recreere – parcuri tematice - investiţii
8.713.146,43 lei
- Cheltuieli efectuate pentru recreere – Spaţii verzi – rambursare
10.607.073,36 lei
credit
- Cheltuieli pentru cultură
4.566.125,53 lei
- Cheltuieli pentru cultură
844.574,40 lei
- Asociatii şi fundaţii
1.057.311,86 lei
Cheltuieli efectuate pentru asistenţă social (68.02):
- Bunuri şi servicii – furnituri birou, poştă, telecomunicaţii, internet,
2.847.281,00 lei
prestări servicii, întreţinere şi funcţionare, protecţia muncii
- Investiţii, Construcţii
2.205.022,51 lei
- Rambursări de credite interne garantate
1.329.075,12 lei
Cheltuieli efectuate pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02):
- Investiţii, Construcţii
10.147.955,02 lei
- Rambursări de credite interne garantate
87.876.098,12 lei
Cheltuieli efectuate pentru protecţia mediului (74.02):
- Investiţii
31.501.000,00 lei
- Transferuri
195.132.886,94 lei
Cheltuieli efectuate pentru Transporturi – Strazi (84.02):
- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional
34.924.129,25 lei
- Investiţii, Construcţii
10.036.335,94 lei
- Rambursări de credite
564.331,04 lei
Autorităţi Executive
- Primăria Sector 3 – Credite interne
51.042.849,53 lei
- Învăţământ preşcolar (Cap. 65.02)
870.000,00 lei
- Învăţământ secundar inferior (Cap. 65.02)
6.763.154,00 lei
- Învăţământ secundar superior (Cap. 65.02)
3.057.311,66 lei
- Asistenţă social (Cap. 68.02)
1.950.805,15 lei
- Locuinţe, servicii si dezvoltare publică (Cap. 70.02)
319.494.475,04 lei
- Cultură (Cap. 67.02)
26.536.295,47 lei
- Străzi (Cap. 84.02)
2.833.111,80 lei

Investiții și lucrări publice:
Obiective de investiții recepționate pe parcursul anului 2019 la unități de învățământ:
- Lucrari de executie bransament apa canal pentru Scoala Gimnaziala nr. 81;
- Lucrari de executie bransament apa canal pentru Scoala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta
89);
- Lucrari executie bransament gaze naturale la Scoala Nicolae Labis;
- Servicii de proiectare si executie deviere retele de gaze naturale la Gradinita nr.196;
- Servicii de proiectare si executie deviere retele de gaze naturale la Gradinita nr.68;
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-

Lucrari de executie pentru bransament apa si racord canalizare la Scoala Gimnaziala Liviu
Rebreanu;
Servicii de proiectare si executie deviere retele de gaze naturale la Gradinita nr.71, corp B
Executie lucrari bransament electric la Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu;
Lucrari executie deviere retele apa la Scoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca;
Proiect tehnic la Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu;
Executie lucrari bransament electric la scoala Gimnaziala Nicolae Labis;
Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala
Nicolae Labis (nr.89);
Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala
Liviu Rebreanu (fosta 21);
Executie lucrari bransament electric la Scoala Gimnaziala nr. 81;
Lucrari de bransament de gaze naturale Scoala Gimnaziala nr. 81;

Lucrari receptionate in anul 2019 pentru obiectivul ,,Cresterea capacitatii de stationare si
mobilitate a parcului auto B-dul Decebal’’:
- Servicii de proiectare deviere retea de semaforizare '' Cresterea capacitatii de stationare si
mobilitate a parcului auto B-dul Decebal”;
- Lucrari de deviere retea de semaforizare “Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a
parcului auto B-dul Decebal”;
- Servicii de proiectare pentru devierea retelei de alimentare mijloace de transport STB
aferente obiectului de investitii "Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului
auto in zona B-dul Decebal”;
Pe parcursul anului 2019 au fost finalizate si receptionate lucrari capitale de reamenajare
peisagistica si intretinere urmatoarele unitati de invatamant:
- Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si intretinere Gradinita nr. 239;
- Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si intretinere Scoala Gimnaziala nr. 112;
- Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si intretinere Gradinita nr. 240 corp B;
- Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si intretinere Scoala Gimnaziala nr. 116;
- Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si intretinere Scoala Gimnaziala Federico
Garcia Lorca (fosta nr. 196);
- Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si intretinere Liceul Benjamin Franklin;
- Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si intretinere Scoala Gimnaziala Nicolae Labis
(fosta nr. 89);
- Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si intretinere Scoala Gimnaziala nr. 20;
- Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si intretinere Gradinita nr. 240;
- Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si intretinere Gradinita nr. 196;
- Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si intretinere Scoala Gimnaziala nr. 22 (Mexic);
- Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si intretinere Scoala Gimnaziala nr. 241
(Pestisorul de aur);
- Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si intretinere Scoala Gimnaziala nr. 231;
Pe parcursul anului 2019 au fost finalizate si receptionate lucrari capitale de crestere a
eficientei energetice si modernizare la urmatoarele unitati de invatamant:
- Scoala Gimnaziala nr. 81 - Lucrari capitale de modernizare;
- Scoala Gimnaziala nr. 84 - Lucrari capitale de modernizare;
- Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu - Lucrari capitale de crestere a eficientei energetice si
modernizare;
6
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene
2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita
drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Obiective de investitii in derulare la unitatile de invatamant din sectorul 3:
- Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport Scoala Gimnaziala
Federico Gracia Lorca (fosta 196);
- Extindere Scoala Gimnaziala nr.81;
- Lucrari de executie bransament gaze naturale la scoala gimnaziala Federico Garcia Lorca;
- Lucrari de executie bransament gaze naturale la Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu;
- Lucrari de cresterea eficientei energetice si modernizare corp C4- Cresa Greierasul;
- Gradinita nr. 232 - Lucrari capitale de crestere a eficientei energetice, consolidare si
modernizare;
- Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si intretinere Scoala Gimnaziala nr. 82;
- Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si intretinere Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu
(fosta nr. 21);
- Lucrari de extindere - Scoala Gimnaziala nr. 88;
- Furnizare plase de protectie pentru “Amenajare teren de tenis/sport cu plase de protectie
pentru unitatile de invatamant aflate in administrarea Consiliului Local Sector 3”;
Lucrari de investitii in derulare pentru obiectivul ,,Cresterea capacitatii de stationare si
mobilitate a parcului auto B-dul Decebal’’:
- Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto B-dul Decebal;
Alte obiective de investitii in derulare :
- Servicii de intocmire Studiu geotehnic si topografie pentru obiectivul de investitiiReamenajare peisagistica si regenerare in vederea cresterii atractivitatii - zona urbana Splaiul
Unirii;
Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din sectorul 3
Din planul anual al programului de reabilitare termică a imobilelor pe anul 2019, au fost realizate
toate obiectivele propuse, astfel:
- numărul proiectelor de hotărâri de actualizare a programului și de aprobare a indicatorilor tehnicoeconomici: 6 proiecte de HCL S3 de actualizare a ,, Programului local multianual privind creșterea
performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3 ”, 1 proiect de HCLS3 de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici și 51 proiecte de HCLS3 de modificare a indicatorilor tehnicoeconomici;
- au fost executate si finalizate lucrari de crestere a eficientei energetice la un numar de 293 asociatii
de proprietari cu un numar de 18.875 apartamente;
- au fost obținute 210 certificate de urbanism și avizele solicitate prin acestea, precum și autorizațiile
de construire pentru 210 de blocuri;
- au fost prelungite aproximativ 306 de autorizații de construire;
- au fost semnate 34 contracte de mandat;
- au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru 1 bloc din Programul Local;
- au fost monitorizate şantierele blocurilor de locuinţe aflate în reabilitare termică;
- a fost ţinută evidenţa dosarelor celor 1932 asociații de proprietari, care cuprind documentaţia
necesară reabilitării termice.
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Starea socială:
Educația
În Sectorul 3 al Municipiului București funcționează 66 de unități de învățământ
preuniversitar de stat din care 21 grădinițe, 29 școli gimnaziale, o școala gimnazială specială,
o școală gimnazială de arte, 14 unități de învățământ liceal.
Primăria Sectorului 3 a inițiat și un amplu proces de modernizare a unităților de
învățământ preuniversitar de stat, respectiv efectuează, începând cu anul 2014 lucrări de
creștere a eficienței energetice și modernizare la grădinițele, școlile și liceele din sector,
investind fonduri importante pentru îndeplinirea acestui deziderat.
Viziunea asupra dezvoltării infrastructurii educaționale din Sectorul 3 a continuat să
fie îmbunătățită și în anul 2019. Nu se poate face performanță în învățământ fără a avea o
infrastructură bine pusă la punct. Astfel dezvoltarea infrastructurii educaționale trebuie însoțită
obligatoriu de seriozitatea cadrelor didactice și a elevilor, de un management performant al
unităților de învățământ dar foarte important, de dezvoltarea unor activități extracuriculare care
să dezvolte şi mai mult din punct de vedere fizic şi intelectual elevii din unităţile de învăţământ
din sectorul 3.
În anul 2019 s-au asigurat serviciile şi dotările care erau absolut necesare pentru
funcţionarea în bune condiţii şi mai ales în deplină siguranţă a procesului educaţional.
S-au efectuat revizii ale instalaţiilor de gaze, ale instalaţiilor electrice, ale centralelor termice
din unităţile de învăţământ din sector, servicii elementare de siguranţă. S-a avut în vedere
asigurarea unui climat de siguranţă în unităţile de învăţământ astfel că toate au avut contracte
de pază cu unităţi specializate în domeniu, dar au fost supravegheate periodic şi de echipaje ale
poliţiei locale.
De asemenea s-a pus un accent foarte important pe instruirea personalului din unitățile
de învățământ în ceea ce priveşte siguranţa și securitatea în muncă precum și sănătatea și
securitatea în caz de incendiu și alte dezastre naturale.
Și în anul 2019, s-a asigurat în toate școlile si liceele acces la internet prin Wi-Fi, care
permite atât conectarea profesorilor, a elevilor, cât și a vizitatorilor acestora la Internet,
utilizând un terminal de tip smartphone, tableta sau laptop.
În anul 2019 s-a asigurat finanțarea și derularea Programului Școală după Școală pentru
unitățile de învățământ care au primit aviz de funcționare de la Inspectoratul Școlar al
Municipiului București. Din bugetul local s-a asigurat plata serviciilor de catering contractate
de fiecare unitate de învățământ beneficiară, a resursei umane implicate în program și a
materialelor cu caracter funcțional necesare desfășurării activității în condiții optime.
Cultură
Facilitarea accesului la cultură pentru locuitorii Sectorului 3:
➢ Pepiniera de talente;
➢ Zilele Sectorului 3 – 11, 12 mai 2019;
➢ Simfonii de vară – 30 concerte;
➢ Stagiunea Muzicală Estivală – 42 concerte;
➢ Flori pentru suflet. Remember Florian Pittiș, festival cu durata de 2 zile;
➢ Ministagiune pentru copii, spectacol susținut;
de Gașca Zurli – 6 zile de spectacole august- septembrie 2019;
➢ Cinema în aer liber, ediția a VI-a – 24 zile de proiecții cinematografice;
➢ Ziua Națională a României – eveniment de 1 zi;
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➢ Campanie de strângere de jucării, realizată în parteneriat cu ParkLakeShoppingCenter
și DGASPC;
➢ Revelion 2020 – eveniment de 1 zi.
Promovarea obiceiurilor tradiționale românești:
➢ Eveniment dedicat celebrării Zilei Naţionale a României;
➢ Valorificarea unor spații neconvenționale din Sectorul 3 drept spaţii destinate culturii;
➢ Parcul Colțea pentru “Simfonii de vară”, ediția a X-a;
Manifestări cultural-artistice și sportive organizate în Sectorul 3, fără alocarea de
fonduri de la bugetul local:
În Parcul Al.I. Cuza, Parcul Titan și Parcul Colțea s-au realizat competiții de cros, caiac canoe pe lacul Titan, concurs de pescuit sportiv, concurs de patinaj, marș cu biciclete și role,
spectacole de teatru în aer liber, jocuri tematice pentru copii, concert de muzică creștină
contemporană.
Asistență socială
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 a fost înfiinţată
prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.58 din 31.08.2004 şi funcţionează ca serviciu
public specializat de interes local, cu personalitate juridică, care pune în aplicare politicile
guvernamentale din domeniul protecției sociale și a protecției drepturilor copilului.
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR
COPILULUI
➢ Numărul de copii pentru care s-au acordat prestații financiare: 50 de copii – provin din 14
familii
➢ Numărul de copii cu părinţi plecați la muncă în străinătate monitorizați: 204 de copii cu un
părinte plecat la muncă în străinătate și 88 de copii cu ambii părinți sau unic întreținător plecat
la muncă în străinătate, 25 de copii cu drepturile părintești delegate
➢ Numărul de copii din familiile aflate în risc de separare incluși în centrele de zi și creșele din
subordinea DGASPC sector 3:
• Admisii în Centrul de zi Micul Prinț: 15 copii cu reevaluare la 3 luni
• Admisii în Centrul de zi Lizuca: 37 copii cu reevaluare la 3 luni
• Admisii în Centrul Licurici: 12 copii cu reevaluare la 3 luni
• Evaluarea situației copiilor pentru admisie în centrele de zi din școli: 5 copii în anul
școlar 2019 - 2020
➢ Numărul de nou născuți monitorizați la domiciliul familiei aflate în risc de abandon: 120 copii
nou născuţi monitorizați lunar, din care: mame minore - 61 de cazuri monitorizate lunar și
mame majore – 59 de cazuri monitorizate lunar/ 6 luni
➢ Numărul de copii monitorizați pentru asigurarea respectării drepturilor copilului în cazul în
care părinţii se separă în drept sau în fapt: 98 de cazuri – copii care au fost asistați la programul
de vizită cu părintele nonrezident conform hotărârii instanței, timp de 6 luni
➢ Numărul de copii preșcolari cărora li se acordă stimulent educațional: anul școlar 2019 – 2020
– 3 cazuri
➢ Numărul de anchete sociale la familiile ai căror copii sunt instituţionalizaţi în alte unități
administrative solicitate de alte DGASPC-uri: 377 anchete sociale efectuate pentru alte sectoare
sau județe
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➢ Numărul de copii pentru care s-au întocmit dosarele și au fost efectuate verificările

➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

necesare pentru a presta activități remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv,
publicitar și modeling: 125 copii
Număr copii externati din sectiile medicale de toxicologie: 21 copii
Număr copii pentru care s-au efectuat demersuri pentru înregistrarea nașterii: 17 copii
Număr copii pentru care s-a solicitat instanței decăderea părintelui din exercițiul
drepturilor părintesti conform art. 508 din CPC: 2 copii
Sesizări repartizate serviciului: 1197 sesizari
Număr copii cărora li se oferă servicii sociale în centre de zi din fundatii și asociații cu
care DGASPC sector 3 are convenții de colaborare: 12 copii - Centrul de zi Sf. Mucenița
Sofia - Arhiepiscopia Bucurestiului; 13 copii - Centrul pentru Educație și Sprijin
Comunitar - Sf. Dimitrie
Număr copii sprijiniți de HHC monitorizati lunar: 87 copii provin din 51 familii (s-au
oferit tichete alimentare și plata restanțelor la utilități și întreținere)
Dispoziții PRU -58

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ
➢ Pentru toţi copiii aflaţi în evidenţa serviciului s-a realizat monitorizarea trimestrială a
situaţiei lor, evaluarea condiţiilor care au condus la instituirea măsurii de protecţie, a
obiectivelor generale şi a finalităţii din Planul Individualizat de Protecţie şi
planificarea/asigurarea serviciilor şi a intervenţiilor
➢ Serviciul Management de Caz a asigurat pe tot parcursul anului 2019 evidenţa
(menținerea/prelungirea) contractelor existente între Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 3 și ONG-uri/ alte DGASPC-uri cu care au fost
încheiate parteneriate cu scopul de a veni în completarea serviciilor existente pe plan
local pentru copiii/tinerii care beneficiază de măsuri de protecție specială. În prezent
există încheiate 9 (nouă) parteneriate cu organizații nonguvernamentale (SOS Satele
Copiilor, Fundaţiile Inimi Deschise, Copii în Dificultate, Don Orione, MGH Constanţa,
Bambini In Emergeza, Mia’s Children, Asociaţiile Caritas, Touched România) și 2
(două) cu DGASPC Sector 1 şi Sector 2
➢ Săptămânal situaţia copiilor a fost prezentată Comisiei pentru Protecţia Copilului
Sector 3
➢ Pentru copiii al căror reprezentant legal a fost desemnat Directorul General al DGASPC
Sector 3 au fost întocmite acorduri/împuterniciri de reprezentare în relaţia cu instituţiile
şcolare, medicale, de stare civilă, de evidenţă a persoanelor, pentru ieşiri în afara ţării,
alte diverse evenimente de petrecere a timpului liber şi activităţi extraşcolare
➢ Pentru copiii şi tinerii care au ieşit din sistemul de protecţie au fost realizate ștatele de
plată pentru a beneficia de indemnizaţia care se acordă cu această ocazie
SERVICIUL PLASAMENT FAMILIAL
➢ Deplasări în teren: 580;
➢ Adrese instituții și persoane: 314
➢ Rapoarte de monitorizare: 573
➢ Rapoarte post-monitorizare: 12
➢ Program de intervenție specific: 2321
➢ Rapoarte de implementare programe de intervenţie specifica: 662
➢ Ședințe consiliere psiholog- 10; evaluări psihologice-219; rapoarte psihologice-169
➢ Referate diverse: 6
➢ Rapoarte de anchete sociale: 40
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➢ Referate de deplasare: 77
➢ Rapoarte de evaluare a garanțiilor morale și a condițiilor material: 29
➢ Note telefonice: 49
➢ Întâlniri de caz: 149
➢ Referate de întâlnire: 8
➢ Reprezentări copil în instanță: 1
➢ Convorbiri telefonice: 873
Alte activități: îndrumare și consiliere beneficiari pentru obținerea de servicii;
• au fost obținute informații pentru beneficiari și au fost comunicate acestora;
• solicitări informații de la alte instituții; au fost analizate dosare;
• au fost planificate vizite de monitorizare;
• au fost pregătite dosare pentru arhivare;
• au fost organizate actele din dosare;
• au fost întocmite rapoarte săptămânale ale serviciului.
SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Număr total de beneficiari aflați în evidență în cursul anului 2019: 1160 copii
Număr de cereri/solicitări primite: 707
Număr de cereri/dosare soluționate: 661
Număr de anchete sociale efectuate: 679, dintre care 18 de anchete sociale pentru alte
sectoare/judeţe
Număr rapoarte de evaluare complexă întocmite: 661
Număr planuri de abilitare-reabilitare întocmite: 1322
Număr de rapoarte de monitorizare planuri abilitare/ reabilitare: 440
Număr evaluări inițiale privind suspiciune de dizabilitate: 4
Număr anchete sociale pentru copii cu CES în vederea orientării școlare și care nu sunt
încadrați în grad de handicap: 5
Număr limitări de activități și restricții de participare întocmite: 661
Număr de hotărâri, număr de certificate de încadrare într-un grad de handicap: 620.

SERVICIUL ASISTENŢĂ MATERNALĂ
➢ Număr total de beneficiari aflaţi în evidenţa serviciului în cursul anului 2019 şi
repartiţia acestora pe grupe de vârstă şi sex: 102 copii
➢ Număr de intrări:18 copii şi număr de ieşiri: 11 copii
CENTRUL DE SPRIJIN PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR
➢ Numărul de copii care beneficiază de prestații excepționale- în decursul anului 2019

au fost sprijinite un număr de 14 familii cu un număr de 50 copii, prin acordarea de
tichete sociale cu o valoare de până la 600 lei /copil. Suma totală acordată acestor
familii a fost de 29.000 lei.
➢ Numărul de copii incluși în “ Centrele de zi” din școlile gimnaziale. De serviciile
centrelor de zi a beneficiat în anul școlar 2018 -2019 un număr de 7 copii, iar la sfârşitul
anului 2019, pentru anul școlar 2019- 2020, au beneficiat un număr de 5 copii.
➢ Numărul de cazuri referite de unitățile de învățământ: în decursul anului 2019 s-au
primit sesizări din partea unităților școlare pentru un număr de 129 de elevi care au
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acumulat absențe și s-au efectuat deplasări la adresele de domiciliu ale părinților
acestor copii în vederea prevenirii abandonului școlar.
➢ Copii cu un părinte plecat la muncă în străinătate: în anul 2019 au fost efectuate un
număr de 75 deplasări la domiciliul copiilor care figurează cu un părinte plecat la
muncă în străinătate, în conformitate cu prevederile art.7 alin 1 din Ordinul
A.N.P.D.C.A nr.2019/2006 privind activitățile de identificare, intervenție și
monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care
aceștia se află la muncă în străinătate.
➢ O parte din activitățile “Centrului de Consiliere pentru Prevenirea Abandonului

➢

➢

➢

➢

Școlar”
se adresează familiilor și copiilor care sunt incluși în programul de sprijin
al D.G.A.S.P.C. Sector 3 prin acordarea de prestații excepționale sub formă de
tichete sociale, conform legii 272/2004 şi H.C.L. Sector 3 nr. 336/15.12.2016.
Altă componentă a activității “Centrului de Consiliere pentru Prevenirea Abandonului
Școlar” o reprezintă și activitatea de prevenire a abandonului școlar, constituinduse parteneriate între unitățile de învățământ de pe raza sectorului 3 și Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. În cadrul acestor parteneriate s-au
dezvoltat module tip “Centru de Zi” de genul “School-after-school”. Pe lângă scăderea
ratei abandonului școlar “Centrele de Zi” au un rol important în creșterea capacității de
auto-susținere a familiei, creându-se posibilitatea ca ambii părinți să lucreze, nemaifiind
ocupați cu supravegherea copiilor după terminarea orelor de curs. În cadrul acestor
centre au loc următoarele activități: servirea mesei de prânz în cadrul Centrului;
susținerea copiilor de către cadre specializate în vederea realizării temelor, meditații,
terapii ocupaționale, lecții de utilizarea computerului.
Pe lângă sprijinul de natură financiară sau de serviciile oferite de către “Centrele de zi”
familiile au beneficiat de consiliere psihologică atât la nivel individual cât și la nivel
familial. Astfel, s-au acordat servicii de consilere psihologica individuală pentru 10 de
copii și un număr de 12 consilieri psihologice pentru părinți. De asemenea, au fost
evaluați din punct de vedere psihologic un număr de 12 de copii care beneficiază de
serviciile oferite de “Centrele de zi”.
În anul 2019 au fost efectuate un număr de 75 deplasări la domiciliul copiilor care
figurează cu un părinte plecat în străinătate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin
(1) din Ordinul ANPDC nr. 219/ 2006 privind activitățile de identificare, intervenție și
monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia
se află la muncă în străinătate, completată cu procedura de monitorizare a modului de
creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și serviciile de
care aceștia pot beneficia.
Începând cu luna septembrie 2019 s-a realizat distribuția de lapte praf, formulă pentru
sugari, care se acordă gratuit pe bază de prescripție medicală copiilor cu vîrstă cuprinsă
între 0-12 luni, pentru un număr de 274 de copii.

COMPLEX DE SERVICII “PISTRUIATUL”
➢ Pentru atingerea scopului de integrare socio-profesională a tinerilor s- au dezvoltat
parteneriate cu diverși actori sociali care se alătură efortului de a oferi servicii integrate
pentru problematica complexă identificată în activitatea cu beneficiarii, au fost obținute
următorele rezultate: 1 beneficiar diagnosticat cu dependență fost inclus în programul
A.N.A.
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➢ 25 audieri; 10 anchete; 91 consilieri psihologice; 86 evaluări psihosociale ale famiilor
cu copii care beneficiază de serviciile Asociaţiei ,,Gladiator”; 30 programe educative
(împotriva consumului de droguri, consumului de alcool, educaţie sexuală, educaţie
privind hepatita A,B,C, educaţie privind hărţuirea sexuală, agresiunea sexuală); 24 grup
cu activităţi creative; discuţii libere permanent; 2 Hotarâri de supraveghere specializată
în familia naturală emise de Comisia pentru Protecția Copilului date în anul 2019.

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ÎN APARTAMENTE DE TIP FAMILIAL
Misiune
Misiunea centrului este de a asigura găzduirea, îngrijirea, educația informală, dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă și pregatirea pentru reintegrarea familială și integrarea
socio – profesională a copiilor lipsiți temporar sau definitiv de grija părinților lor, cărora li s-a
instituit o măsura de protecție specială.
➢ Număr total de beneficiari aflați în evidență in cursul anului 2019: 50 copii și tineri
între 10 și 18 de ani. În prezent (31.12.2019) sunt 36 de copii dintre care, 29 sunt înscriși
la școli gimnaziale / licee și 7 copii la ,,A doua șansă” și frecvență redusă
➢ Număr de intrări și de unde provin; număr de iesiri:
• Număr de intrari: 2 (2 fete) din care: 1 copil provenit de la CPRU și 1 copil
provenit de la Casa Noastră
• Număr de iesiri: 15 (10 fete și 5 băieți), din care: 5 copii au plecat la cerere; 4 copii
au plecat la alte centre / ONG și 6 copii au plecat la CISPT
➢ Număr de beneficiari pentru fiecare activitate specifică:
• 50 de copii au fost sprijiniți în rezolvarea unor probleme de sănătate
• 5 copii au fost sprijiniți pentru obținerea unui loc de muncă
• 50 de copii au fost sprijiniți pentru continuarea studiilor
• 50 de copii au fost consiliați psihologic
• 50 de copii au fost consiliați socio – profesional
• 50 de copii au fost sprijiniți pentru consolidarea deprinderilor de viață deja formate
și dezvoltarea de noi deprinderi de viață independentă
• 50 de copii au fost sprijiniți și consiliați pentru gestionarea banilor și economisire
CENTRUL DE INTEGRARE SOCIO – PROFESIONALĂ A TINERILOR CU
VÂRSTA PESTE 18 ANI
➢ total de beneficiari aflaţi în evidenţă în cursul anului 2019: 29 tineri între 18 şi 26

de ani (11 fete, 18 băieţi).
La data de 31.12.2019 erau 17 de tineri beneficiari ( 4 fete şi 13 băieţi ). Dintre aceștia,
9 sunt elevi sau studenţi.
➢ Număr de intrări în CISPT: 9, din care 7 tineri proveniţi de la Centrul de Îngrijire în
Apartamente de Tip Familial; 1 tânăr provenit de la AMP; 1 tânăr provenit de la
Complex de Servicii ,,Pistruiatul”
➢ Număr de ieşiri din centru: 12 (6 fete și 6 băieți), din care: 2 tineri au plecat în familie,
3 tineri au plecat cu chirie HCL, 2 tineri a plecat cu chirie proprie, 3 tineri au plecat la
prieteni, 2 tineri au primit locuința ANL
➢ Număr de beneficiari pentru fiecare activitate specifică:
• 8 tineri au fost sprijiniţi pentru depunerea sau reactualizarea dosarului pentru
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

obţinerea unei locuinţe din fondul locativ de stat
28 de tineri au fost sprijiniţi în rezolvarea unor probleme de sănătate
28 tineri au fost sprijiniţi pentru obţinerea unui loc de muncă
12 de tineri au fost sprijiniţi pentru continuarea studiilor
28 de tineri au fost consiliaţi psihologic
28 de tineri au fost consiliaţi socio – professional
28 de tineri au fost sprijiniţi pentru consolidarea deprinderilor de viaţă deja formate
şi dezvoltarea de noi deprinderi de viaţa independent
pentru 12 de tineri s-au făcut demersuri pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru
elevi
28 de tineri au fost sprijiniţi şi consiliaţi pentru gestionarea banilor şi economisire
28 de tineri au participat la târgul de job-uri de la ”Romexpo” şi de la Palatul
Copiilor

CASA DE TIP FAMILIAL “CRINUL ALB”
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Activităţi de îngrijire complete- 8 copii
Activităţi educaţionale- 8 copii
Activităţi recreative şi de socializare- 8 copii
Activităţi specifice de dezvoltare a deprinderilor de viaţa independent- 8 copii
Activităţi de menţinere a stării de sănătate şi de promovare a sănătăţii- 8 copii
Orientare şcolară- 4 copii
Evaluare psihologică- 8 copii
Activităţi de abilitare-reabilitare- 8 copii
Activităţi de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi cu
alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament- 8 copii.

COMPLEXUL DE SERVICII „BRÂNDUŞA”
Număr de beneficiari pentru fiecare activitate specifică:
➢ 28 beneficiari kinetoterapie
➢ 44 beneficiari logopedie
➢ 51 părinți consiliere psihologică părinţi
➢ 4 grupuri de suport părinţi: 13 beneficiari
➢ Şcoala părinţilor (februarie – noiembrie ): 8 întâlniri/ 29 beneficiari
➢ 64 evaluări psihologice
➢ 19 anamneze.
Număr de beneficiari pentru fiecare activitate specifică:
➢ 838 consultații BFKT
➢ 274 consultații NPI
➢ 171 ședințe de kinetoterapie
➢ 61 beneficiari fizioterapie
➢ 145 beneficiari masaj
➢ 67 beneficiari consiliere psihologică
➢ 67 beneficiari evaluare psihologică
➢ 43 beneficiari terapie ocupațională
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➢ 16 beneficiari logopedie
➢ Număr de proceduri: 9712 proceduri kinetoterapie; 933 proceduri fizioterapie, 5643
proceduri masaj, 2115 proceduri terapie ocupațională; 400 proceduri logopedie, 233
ședințe consiliere psihologică, 217 ședințe evaluări și reevaluări psihologice.

CENTRUL ,,CASA SOARELUI”
Realizări în perioada iulie- decembrie 2019:
Număr de intrări în centru: 40 copii şi număr de ieşiri: 3 copii
Număr total de beneficiari aflați în evidență în cursul anului 2019 și repartiția acestora pe grupe
de vârstă și sex:

Nr. total

43

Grupe de vârstă
0-4 ani
5-9 ani
15

23

10-14
ani
5

15-18
ani
-

>18 ani

Grupe pe sex
F
M

-

18

25

CENTRUL DE ZI “LICURICI”
Numărul copiilor incluși - 15 copii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani. Grad de realizare
: 75 %
➢ Numărul programelor personalizate de intervenţie (PPI)/ rapoartelor de implementare
a PPI: 32 programe personalizate de intervenție (PPI). Grad de realizare : 100 %
➢ Numărul programelor educaţionale/ evaluărilor programelor educaţionale- 32 de
programe educaţionale. Grad de realizare : 100 %
➢ Numărul de activităţi extracurriculare desfăşurate cu copiii / (nr. referate ale
acţiunilor)- 11 activităţi extracurriculare cu copiii în urma cărora au fost întocmite
referatele acţiunilor. Grad de realizare: 100 %
➢ Numărul Planurilor de Servicii întocmite/ Evaluărilor Planurilor de Servicii- 4 Planuri
de Servicii / Evaluări ale Planurilor de Servicii. Grad de realizare : 100 %
➢ Numărul rapoartelor de evaluare psihologică- 38 de rapoarte de evaluare psihologică
pentru copiii incluşi în centru. Grad de realizare: 100 %
➢ Numărul de şedinţe de consiliere psihologică individuală şi de grup pentru- 123
şedinţe de consiliere psihologică individuală şi de grup pentru copii. Grad de realizare:
100 %
➢ Numărul de şedinţe de consiliere psihologică individuală şi de grup pentru părinţi 8
şedinţe de consiliere psihologică individuală şi de grup pentru părinţi. Grad de
realizare: 100 %
➢ Numărul de întâlniri din cadrul programului “Şcoala pentru părinţi”- 12 întâlniri în
cadrul programului “Şcoala pentru părinţi”. Grad de realizare: 100 %
➢ Numărul de şedinţe cu părinţii/ reprezentanţii legali- 2 întâlniri cu
părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor incluși în centru.Grad de realizare: 100 %
➢ Numărul de participanţi la ședinţele cu părinţii- au participat 14 persoane. Grad de
realizare: 100 %
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➢ Numărul de acţiuni desfăşurate în cadrul programului “O zi împreună”- 2 acţiuni în
cadrul programului “O zi împreună”. Grad de realizare: 100 %
➢ Număr de şedinţe administrative cu personalul- 10 şedinţe administrative cu
personalul centrului, întâlniri în urma cărora s-au realizat procese verbale. Grad de
realizare: 100 %
➢ Numărul total de angajaţi pe anul 2019- 11 angajaţi, dintre care unui angajat i s-a
desfăcut contractul de muncă disciplinar. Grad de realizare: 100 %
➢ Numărul de informări scrise cu privire la posturile disponibile-1 informare scrisă.Grad
de realizare: 100 %
➢ Numărul de voluntari-2 voluntari. Grad de realizare: 100 %
CENTRUL DE PLASAMENT “PINOCCHIO”
➢ Număr de ieșiri: 5 copii, din care -2 copii transferați la CARITAS, 2 copii transferați la
AMP, 1 copil transferat la CS Noi Orizonturi
➢ Număr de intrări: 5 copii, din care- 2 copii preluați de la Complexul de Servicii Casa
Noastră, 1 copil transfer de la CPRU, 1 copil preluat de la CONCORDIA, 1 copil
preluat din familie
➢ Evaluare psihologică - toţi copiii din centru
➢ Terapie comportamentală- 9 copii
➢ Recuperare medicală: tratament acut– 11, tratament cronic- 8, internări spital – 4,
stomatologie – 7, dermatologie – 2, pneumologie – 1, oftalmologie – 10, evaluări
medicale – toţi copiii, chirurgie – 1, ortopedie – 1, endocrinologie- 1, cardiologie – 5,
psihiatrie-11.
➢ Colaborări (fundaţii, instituţii, firme şi persoane fizice): Fundaţia HHC – socializare şi
activităţi recreative, Fundaţia Ajungem Mari – voluntari teme şi diverse activităţi
recreere (săptămânal), cursuri de dans, engleza, volei, informatică, robotica, înot, filme
şi spectacole, excursii, Fundația Inimi deschise – activități recreative, 3 Kids Sport –
sport de performanţă (fotbal) pentru doi copii, Davidans- voluntari activități, Voluntaripersoane fizice.
COMPLEXUL DE SERVICII “CASA NOASTRĂ”
➢ Număr de intrări: total 18 copii, din care: 8 din stradă, 7 din familie, 3 preluați de la
CPRU
➢ Număr de ieșiri: total 20 de copii, din care: 4 reintegrări în familie, 3 transferuri la
Centrul de Plasament Pinocchio, 1 plasament la familie, 4 la alte DGASPC-uri, 3 la
AMP, 2 transferuri la CIATF, 2 împlinirea vârstei de 18 ani, 1 părăsire fără permisiune
a centrului.
➢ Număr de beneficiari pentru fiecare activitate specifică (ex: consiliere psihologică,
recuperare medicală, etc):
• Evaluare psihologică: toţi copiii din centru
• Raport consiliere/raport de ședințe: 496 ședințe de consiliere; 30 planuri de consiliere;
60 de rapoarte de ședință
• Logopedie: 0
• Recuperare medicală: 38 deplasări spital; 7 internări în spital; 87 deplasări policlinicămedic de familie; 23 deplasări spital; 25 deplasări analize; 4 internări; 15 deplasări
consult psihiatric; 2 deplasări chirurgie; 16 deplasări stomatologie; 3 deplasări
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•

cardiologie; 7 deplasări pneumologie; 7 deplasări ortopedie; 8 deplasări ginecologie; 8
deplasări oftalmologie.
Colaborări (fundaţii, instituţii, firme şi persoane fizice): Fundaţia Ajungem Mari –
voluntari teme şi diverse activităţi recreere (săptămânal), cursuri de dans, engleza,
volei, informatică, robotica, înot, filme şi spectacole, excursii, Davidans- activități
recreere.

CENTRUL DE ZI “LIZUCA”
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Activități de îngrijire pe timpul zilei: 34 copii
Activități educaționale: 24 copii
Activități recreative și de socializare: 34 copii
Activități de asistență medicală: 36 copii
Activități de kinetoterapie: 18 copii
Evaluare psihologică: 36 copii
Consiliere psihologică de grup pentru copii: 36 copii
Consiliere psihologică pentru părinții/reprezentanții legali ai
părinții/reprezentanții legali ai copiilor

copiilor- toți

CENTRUL DE ZI “ MICUL PRINȚ”
Număr de beneficiari pentru fiecare activitate specifică:
➢ Activități de îngrijire pe timpul zilei: 20 copii
➢ Activități educaționale: 20 copii
➢ Activități recreative și de socializare: 20 copii
➢ Activități de asistență medicală: 20 copii
➢ Evaluare psihologică: 20 copii
➢ Consiliere psihologică de grup pentru copii: 20 copii
➢ Activități de sprijin și colaaborare activă cu părinții/ reprezentanții legali ai copiilor- 18
copii.
DIRECŢIA DE PROTECŢIE SOCIALĂ
SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP
➢ Număr total de dosare depuse în vederea evaluării/reevaluării pentru încadrarea în grad

de handicap: 5567
➢ Număr total de evaluări/reevaluări în vederea încadrării în grad de handicap: 5654
➢ Număr de dosare transmise Comisiei de evaluare pentru acordarea unei măsuri de

protecţie: 16
➢ Număr de anchete sociale (efectuate pentru încadrarea în grad de handicap, efectuate

la solicitarea altor instituții, sesizări, instituționalizări): 5446
➢ Număr de documentare de evaluare medicală a persoanelor care solicită încadrarea în

grad de handicap: 5231
➢ Număr de rapoarte de evaluare complexă (încadrare în grad de handicap,

instituționalizare): 5231
➢ Număr de programe individuale de reabilitare și integrare socială: 5231
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➢ Număr de fișe de evaluare psihologică: 5020
➢ Număr de invitații (programări) transmise persoanelor care solicită încadrarea în grad
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

de handicap: 5567
Număr de evaluări vocaționale: 807 din care 147 persoane au fost consiliate în vederea
identificării unui loc de muncă
Număr de comunicări completare dosare/informare procedură evaluare: 485
Număr de solicitări efectuare evaluări (anchete sociale, evaluări psihologice) de la alte
sectoare/județe: 758
Număr de dosare transmise/primite către/de la alte sectoare/judeţe (transferuri): 219
Număr de cereri primite: 2327
Număr de cereri soluționate: 2320
Număr de reevaluări la solicitarea Instanței: 2
Număr de persoane adulte cu handicap pentru care s-a efectuat managemet de caz: 91
Dosare depuse în vederea obținerii de certificate pe legea 263/2010- 19
Dosare pregătite pentru arhivare: 4815

SERVICIUL EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ PRESTAŢII SOCIALE
Plata prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap:
➢ Plata prestaţiilor sociale pentru un număr de beneficiari persoane cu handicap, după
cum urmează: ianuarie – 12077 beneficiari, februarie – 12100 beneficiari, martie –
12170 beneficiari, aprilie – 12216 beneficiari, mai – 12322 beneficiari, iunie – 12450
beneficiari, iulie – 12493 beneficiari, august – 12615 beneficiari, septembrie – 12700
beneficiari, octombrie – 12722 beneficiari, noiembrie – 12890 beneficiari, decembrie –
13012 beneficiari.
➢ Facilități eliberate în anul 2019: 3841 de abonamente RATB pentru persoanele cu
handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora; 13554
cartele
METROREX decontate pentru 7527 beneficiari persoanele cu handicap accentuat
și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora; 30646 bilete S.N.C.F.R
pentru 4551 beneficiari – persoane cu handicap accentuat şi grav, precum și pentru
asistenții personali ai acestora; 30646 bilete AUTO pentru 4551 beneficiari –
persoane cu handicap accentuat şi grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora;
788 carduri de parcare pentru persoanele cu handicap; 1033 roviniete pentru
persoanele cu handicap, precum şi pentru îngrijitorii acestora; 244 carduri europene
(ANPD) pentru persoanele cu handicap;
➢ S-au operat în baza de date D-SMART și introdus la plată persoanele cu handicap grav
care beneficiază de indemnizaţie de însoţitor pe perioada concediului de odihnă al
asistentului personal acordându-se un număr de 617 indemnizaţii;
➢ S-au înregistrat un număr de 23425 cereri/petiții/sesizări/adeverințe în aplicația CID solicitate de către persoanele cu handicap, asistenţii personali, precum şi de către
aparținătorii legali ai acestora;
➢ S-au întocmit un număr de 8230 plicuri către oficiile poștale cuprinzând dispoziții de
acordare drepturi pentru persoanele cu handicap;
➢ S-au transferat un număr de 139 dosare administrative către alte judeţe/sectoare ale
mun. Bucureşti;
➢ S-au înregistrat un număr de 200 dosare administrative venite din alte judeţe/sectoare
ale mun. Bucureşti;
➢ S-au primit și rezolvat un număr de 95 cereri de restituire drepturi băneşti returnate ale
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persoanelor cu handicap care nu au încasat de la poşta prestaţiile lunare;
➢ S-au întocmit referate şi dispoziţii ale directorului general în vederea acordării,
încetării, respingerii, suspendării drepturilor după caz;
➢ S-a ținut o evidență clară a tuturor dosarelor administrative (noi și prelungiri)
➢ Pe parcursul perioadei ianuarie – decembrie 2019 s-au acordat următoarele tipuri de
prestaţii sociale după cum urmează: indemnizații lunare pentru tipul de handicap
GRAV- 4170 număr mediu/ lună; indemnizație lunară pentru tipul de handicap
ACCENTUAT- 5657 număr mediu/ lună; buget Gradul I- 4170 număr mediu/ lună;
buget Gradul II- 5657 număr mediu/ lună; buget Gradul III- 1580 număr mediu/
lună; indemnizație însoțitor nevăzător- 418 număr mediu/ lună; indemnizație
însoțitor opțional- 3114 număr mediu/ lună; prestație socială minori- 1074 număr
mediu/ lună; alocație Hrană/ minori HIV/ SIDA- 3 număr mediu/ lună.
Respectarea prevederilor legale cu privire la drepturile persoanelor cu handicap şi
respectarea legislaţiei în vigoare pe domeniul de activitate al compartimentului:
• s-a colaborat cu Agentia de Plati si Inspectie Sociala in vederea emiterii fisierelor de
plata, precum si a stabilirii drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap conform HG
1019/2018 ;
• s-a colaborat cu STB în vederea eliberării gratuităţilor pe transportul in comun pentru
persoanele cu handicap/ insotitori/ asistenţii personali;
• s-a colaborat cu transportatorii interurban în vederea eliberării gratuităţilor pe
transportul interurban pentru persoanele cu handicap/ insotitori/ asistenţii personali;
• s-a colaborat cu Casa Nationala de Pensii pentru clarificarea situatiei persoanelor cu
handicap grav care detin si calitatea de pensionari de invaliditate gradul I în vederea
acordarii indemnizatiei de insotitor ;
• s-a colaborat cu Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor
de Date în vederea clarificarii situatiei locative a persoanelor cu handicap care
figureaza cu domiciliul fara forme legale in alte judete sau sectoare ale municipiului
Bucuresti, precum si pentru solicitarea datelor de deces pentru persoanele cu handicap
decedate si ai caror apartinatori nu au anuntat institutia asupra decesului in termenul
legal stabilit ;
• s-a colaborat cu Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti
în vederea acordarii stimulentului pentru integrarea persoanelor adulte cu handicap,
precum si pentru minorii cu handicap;
• s-a colaborat cu Administratia Nationala a Penitenciarelor in vederea depistarii
persoanelor cu handicap private de libertate ;
• s-a colaborat cu Serviciul Autoritatea Tutelara din cadrul Primariei sector 3 în
vederea clarificarii situatiei persoanelor cu handicap puse sub interdictie si carora li sa emis o dispozitie de numire tutore de catre Primarul Sectorului 3 ;
• s-a colaborat cu Serviciul Starea Civila din cadrul Primariilor din Bucuresti sau
alte judete din tara în vederea solicitarii extraselor de deces pentru persoanele cu
handicap decedate si ai caror apartinatori nu au anuntat institutia asupra decesului in
termenul legal stabilit ;
• s-a colaborat cu Centrele de Ingrijire si Asistenta de stat sau private in vederea
acordarii in conditii legale a prestatiilor sociale pentru internatii din centre private si a
facilitatilor de transport pentru persoanele institutionalizate in centrele de stat ;
• s-a colaborat cu Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din
celelalte judete si sectoare ale mun. Bucuresti pentru prevenirea platilor duble a
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•
•
•
•
•
•

•

prestatiilor sociale pentru persoanelor cu handicap transferate din alte judete/sectoare
sau care au doar vize de resedinta pe raza sectorului 3 si domiciliul stabil pe alte
judete/sectoare, pe aceeasi perioada de valabilitate a certificatului de incadrare in grad
de handicap ;
s-a optimizat aplicatia D-Smart prin implementarea de noi rapoarte/versiuni/situatii
solicitate ;
s-au întocmit lunar borderourile de plată/state plata/state virament/mandate
postale/ordine de plata pentru indemnizaţii însoţitor şi decont metrou pentru perioada
ianuarie – decembrie 2019;
s-au primit si verificat lunar facturile de plata emise de catre prestatorii de servicii de
transport cu care institutia a avut incheiate conventii de colaborare ;
s-au intocmit diverse situatii si rapoarte la solicitarea conducerii institutiei sau a altor
compartimente ;
s-au consiliat persoanele cu handicap/apartinatorii acestora in vederea drepturilor ce li
se cuvin in virtutea reglementarilor legale in vigoare;
s-a colaborat cu Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap,
Serviciul Secretariat Comisii, Serviciul Contabilitate, Serviciul Finante Buget,
Serviciul Juridic din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala şi Protecţie a
Copilului Sector 3 ;
s-a asigurat confidentialitatea lucrarilor si informatiilor din cadrul Serviciului.

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PERSOANE ADULTE ȘI
VÂRSTNICE
Informaţii suplimentare legate de activitatea specifică
• Organizarea evenimentului din luna octombrie 2019 - sărbătorirea familiilor care au
împlinit 50 sau mai mult de 50 de ani de căsătorie, eveniment desfăşurat la Rin Grand
Hotel – masă festivă, albume, diplome, program artistic;
• Acţiune desfăşurată împreună cu Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 cu privire la
cazurile persoanelor vârstnice ce necesită suport în vederea igienizării spaţiului propriu
de locuit;
• Sprijin pentru internări nevoluntare ale persoanelor cu tulburări psihice la solicitările
comunităţii (familie, asociaţii de proprietari, spitale, etc.);
• Însoţire transport beneficiari către ONG-uri partenere;
• Coordonarea unor acţiuni specifice procesului de punere sub interdicţie, stabilire
curator/tutore (trimitere documentaţie, evaluări medicale/sociale/psihologice,
intermediere între ong-uri şi Serviciul Juridic pentru identificare curatorilor, martorilor
în proces, ghidarea interacţiunii actorilor implicaţi în evaluarea financiară a persoanelor
puse sub interdicţie, dări de seamă);
• Relaţionări cu aparţinători-tutori în cazuri de deces, transfer, etc.;
• Relaţionări interinstituţionale în vederea completării dosarelor administrative-sociale
(acte de identitate, acte de stare civilă, certificate de încadrare în grad de handicap,
anchete sociale, rapoarte de evaluare complexă, fişe de evaluare iniţială, planuri de
intervenţie, etc.);
• Instrumentare dosare referitor la transfer din sistemul de protecţia copilului în sistemul
de protecţie adulţi;
• Instrumentări situaţii cu sprijinul diverselor entităţi publice (Serviciul Autoritate
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Tutelară, DITL, ANAF, Poliţia Locală, Secţii de Poliţie, ANPD, Serviciul Stare Civilă,
instanţe judecătoreşti, etc.).
SERVICIUL PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ
➢ Au beneficiat de ajutor social comunitar conform prevederilor HCL S 3 nr. 336/ 2016,

➢

➢
➢

➢

➢

➢

29 de familii şi persoane singure, care au solicitat ajutoare financiare pentru procurarea
de alimente, medicamente, proteze, pentru plata unei părţi din restanţa către furnizorii
de servicii publice de strictă necesitate şi pentru plata chiriei. Au fost analizate în cadrul
Comisiei de propunere şi acordare a unor beneficii sociale 50 cereri, prin care se solicită
acordarea unui ajutor social comunitar, 29 dintre acestea fiind aprobate şi 21 respinse,
suma totală achitată fiind de 81730,00 lei;
Au fost acordate ajutoare sociale conform Legii 416/2001 privind venitul minim
garantat cu modificările şi completările ulterioare, unui nr. mediu de 32 de familii şi
persoane singure care au domiciliul legal, reşedinţa stabilită pe raza teritorială a
sectorului 3 sau sunt persoane fără locuinţă;
Au fost primite 179 de petiții, toate fiind soluționate;
Au fost efectuate 886 anchete sociale pentru acordarea ajutorului social, alocației
pentru susținerea familiei, ajutorului de urgență, ajutorului social comunitar, pentru
acordarea de burse sociale și în urma solicitărilor primate din partea unor instituții(
fundații, penitenciare, direcții de asistenţă social, centre de arestare preventivă etc.);
Au fost primite 245 cereri prin care se solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică și combustibil solid în
perioada sezonului rece 2019-2020. Au fost întocmite până la sfârșitul anului 100 de
dispoziții de recuperare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, pentru beneficiarii care
nu și-au declarat corect veniturile sau nu au anunțat modificările intervenite în
veniturile realizate de membrii familiei în sezonul anterior.
Au fost acordate alocaţii pentru susţinerea familiei conform Legii 277/2010, cu
modificările şi completările ulterioare, unui nr. mediu de 17 familii care au domiciliul,
reşedinţă sau care trăiesc efectiv pe raza sectorului 3.
Au fost primite în cadrul serviciului: 7697 dosare de alocaţii de stat conform Legii
61/1993 cu modificările şi completările ulterioare, care au fost transmise pe bază de
borderouri Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti; 2215
dosare de indemnizaţii pentru creşterea copilului conform OUG 111/2010, cu
modificările şi completările ulterioare, care au fost transmise pe bază de borderouri
Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti; 100 de dosare de
indemnizaţii pentru creşterea copilului conform OUG 111/2010, (art. 31-37), cu
modificările şi completările ulterioare, care au fost transmise pe bază de borderouri
Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti; 2278 dosare de
stimulent de inserţie, conform OUG 111/2010, cu modificările şi completările
ulterioare, care au fost transmise pe bază de borderouri Agenţiei pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti; 100 dosare de indemnizații pentru
creșterea copilului conform OUG 111/2010, cu modificările și completările
ulterioare, care au fost transmise pe bază de borderouri Agenției pentru Plăți și
Inspecție Socială a Municipiului Bucureşti; 1688 dosare de indemnizații și alocații
de stat, conform OUG 111/2010, cu modificările și completările ulterioare, care au
fost transmise pe bază de borderouri Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a
Municipiului București; 24 dosare de stimulente și alocații de stat, conform OUG
111/2010, cu modificările și completările ulterioare, care au fost transmise pe bază de
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borderouri Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;
➢ Au fost primite de asemenea, 587 modificări privind alocaţia dublă, 2610 modificări
privind stimulentul de inserţie şi indemnizaţia pentru creşterea copilului şi 80
modificări cu privire la indemnizaţia pentru creşterea copilului conform art. 3137 din OUG 111/2010;

CLUBUL SENIORILOR “RÂMNICU SĂRAT”
Misiunea Clubului Seniorilor “Râmnicu Sărat” este de a crea un cadru ambiental pentru
relaxarea persoanelor de vârsta a treia, care să respecte, în primul rând, demnitatea și siguranța
membrilor clubului, principiul egalității și al identității de sine a persoanei.
Numărul de beneficiari pentru fiecare activitate specifică:
• Kinetoterapie- program luni până vineri orele 09.00- 15.00- număr de beneficiari= 70/
lună
• Terapie ocupaţională – program: joi şi vineri- număr de beneficiari = 20 /lună
• Cursuri de pictură- program luni și miercuri,, orele 12.00- 14.00=30/ lună
• Cursuri iniţiere dans- program: luni şi miercuri orele 13:00-15:00- număr de
beneficiari= 30/ lună
• Aerobic – program: marţi și joi orele 13:00-15:00- număr de beneficiari = 25/ lună
• Cursuri inițiere limba engleză- program luni, orele 12.00-13.00- număr de beneficiari=
25/ lună
• Pictură- program: luni şi marţi orele 10:00-12:00 - număr de beneficiari= 30/ lună
• Socializare şi jocuri recreative (program permanent) – număr de beneficiari = 40/zi
• Concursuri de rummy– număr de beneficiari= 40/ concurs
• Evenimente culturale (teatru, opera şi concerte) = 40/ lună
• La piesele de teatru participarea se face în funcţie de numărul de bilete disponibile,
beneficiarii vizionând piese în cadrul Teatrului Mic, Teatrului Foarte Mic, Odeon,
Metropolis, Teatrul de Revistă ,,Constantin Tănase’’, Teatrul de pe Lipscani, Teatrul
Naţional, Teatrul Evreiesc, Teatrul Bulandra, Teatrul Nottara, Teatrul de Comedie.
CLUBUL SENIORILOR ,, CODRII NEAMŢULUI ’’
Misiunea Clubului Seniorilor “Codrii Neamţului” este de a crea un cadru ambiental pentru
relaxarea persoanelor de vârsta a treia, care să respecte, în primul rând, demnitatea și siguranța
membrilor clubului, principiul egalității și al identității de sine a persoanei. Valorile
fundamentale pe care le dezvoltăm reprezintă un set de principii care conduc activitatea
Clubului Seniorilor “Codrii Neamţului” în îndeplinirea obiectivelor specifice stabilite.
• Kinetoterapie- program luni-joi orele 12:00-15:00- număr de beneficiari =36/lună
• Cursuri de aerobic - program luni- joi orele 10:00-12:00- număr de beneficiari =30/lună
• Repetiție cor - program luni 14:00-16:00- număr de beneficiari = 20/lună
• Terapie ocupaţională - program luni-joi orele 10:00-12:00 - număr de beneficiari =
12/lună
• Cursuri iniţiere dans- program marţi 12:00-14:00 şi vineri orele 09:30-11:30- număr de
beneficiari= 18/lună
• Cursuri iniţiere art- terapie- program marţi şi miercuri orele 13:30-15:30 - număr de
beneficiari= 24/lună
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Ore de consiliere psihologică individuală și de grup – program luni-vineri orele 13:00număr de beneficiari= 36/lună
Joc de popice - număr de beneficiari =18/lună
Ora de poezie - număr de beneficiari = 24/lună
Ora de frumusețe - număr de beneficiari = 10/lună
Ora de ping-pong - număr de beneficiari = 12/lună
Vinerea distractivă - număr de beneficiari = 12/lună
Proiecții filme, documentare și materiale informative –număr de beneficiari = 50/lună
Socializare şi jocuri recreative (program permanent) –număr de beneficiari = 60/zi
Evenimente culturale (teatru, opera și concerte) –număr de beneficiari = 90/lună.

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ “CASA MAX”
Misiune
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă « Casa Max » este un centru de tip rezidenţial, a cărui misiune
este crearea unei atmosfere familiale pentru persoanele adulte cu handicap în vederea
menţinerii, recuperării şi dezvoltării capacităţii fizice, psihice şi mentale individuale pentru
depăşirea unor situaţii de dependenţă.
Număr de beneficiari pentru fiecare activitate specifică (ex.consiliere psihologică,
recuperare medicală, etc):
• Consiliere psihologică: 66
• Recuperare medical/ masaj/ reabilitare funcțională: 30
• Kinetoterapie: 30
• Terapie ocupațională: 12
• Medicație cronică: 66
COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢ Număr de beneficiari pe cele două componente ale Complexului de servicii sociale pentru
Persoanele fără Adăpost: Centrul rezidențial în medie/ lunar – 46 beneficiari și Adăpostul de
noapte în medie/ lunar- 55 beneficiari
➢ Număr total de beneficiari pe cele două componente ale Complexului de servicii sociale
pentru Persoanele fără Adăpost: Centrul rezidențial – 95 beneficiari și Adăpostul de noapte
- 284 beneficiari
➢ Numărul de intrări/ieșiri in centrul rezidențial: 53 intrări și 46 ieșiri ( 15 persoane
transferate în centre de specialitate, o persoană reintegrată familial, 11 persoane au
părăsit centrul la cerere, 3 persoane au decedat, 9 persoane la termen, 6 persoane
absențe nemotivate, 2 persoane obținere ajutor chirie).
➢ Numărul beneficiarilor care completează chestionarul de măsurare a
satisfacției: 43 beneficiari
➢ Numărul sesizări/reclamaţii (anual): 8 sesizări și reclamații
Numărul incidente deosebite (anual): 39 incidente deosebite
Număr de decese: 3 decese pe componenta rezidențială și 5 decese pe adăpost
Completarea și verificarea graficului zilnic de urmărire a igenizării: zilnic
Număr beneficiari care primesc medicația cronică (lunar): 30 beneficiari
Urmărirea progresului de dezinsecție se face prin completarea lunară a graficelor
specifice (12 grafice)
Deratizarea se face trimestrial sau ori de câte ori este cazul
Ședințele de informare trimestriale pentru verificarea cunoștințelorangajaților: 4 ședințe
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➢ Întocmirea liselor de magazie: 1280
➢ Întocmirea listei de alimente, bonuri de consum și bonuri de transfer:730 liste de
alimente, 8
bonuri de consum și 4 bonuri de transfer
➢ Numărul fișelor de anamneza: 60 fișe
➢ Evaluarea medicală: 60 evaluări/luna
➢ Schema de tratament: 60 scheme de tratament/lună
➢ Număr de beneficiari cu boli mintale și neuropsihice: 40 beneficiari
➢ Număr băi efectuate beneficiarilor (lunar): rezidențial - de câte ori este nevoie și adăpost
- zilnic
➢ Număr documente administrative întocmite și înregistrate: 1492 documente trimise
extern
➢ Informare social- pentru 379 de beneficiari
➢ Acompaniere- 140
➢ Activități recreative, terapie, terapie de suport, jocuri și concursuri- 30
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ „FLOAREA SPERANŢEI”
➢ Număr total de beneficiari în anul 2019- 47
➢ Număr de intrări- 6, din care 2 din comunitate, 1 de la CSSPFA, 1 transferat de la
Centrul Casa Max și 2 din spitale
➢ Număr de ieșiri- 4, din care 3 decese și 1 reintegrare în familie
➢ Număr de beneficiari pentru fiecare activitate specifică:
• Terapie ocupaţională: artterapie și jocuri de societate: 13 beneficiari/şedinţă
săptămânală sau bisăptămânală; activități gospodărești (grădina centrului,
primavara și toamna): 5 beneficiari/ şedinţă
• Terapie de suport/consiliere psihologică: 47 de beneficiari ( de-a lungul anului)
dintre care 17 au beneficiat de terapie de suport cu o frecvență constantă, 14- cu o
frecvență medie, 8- cu frecvență rară, comunicare în scop terapeutic: 27 beneficiari
( de-a lungul anului)
• Recuperare medicală: activitatea de supraveghere a stării de sănătate s-a adresat
tuturor beneficiarilor Centrului, aceștia primind rețete compensate pentru medicația
cronică și beneficiind de analize periodice de laborator.
• Au fost consultați periodic ți au beneficiat de medicație specifică de la medicii
specialiști: 41 beneficiari la psihiatrie; 9 beneficiari la neurologie; 7 beneficiari la
cardiologie, 5 beneficiari la gastroenterologie, 5 beneficiari la medicină internă, 5
beneficiari la ginecologie, 3 beneficiari la la oftalmologie, 5 beneficiari la diabet și
nutriție, 6 beneficiari la urologie, 4 beneficiari la O.R.L., 4 beneficiari la
endocrinologie, 5 beneficiari la dermatologie, 1 beneficiar la oncologie, 3
beneficiari la ortopedie, 0 beneficiari la hematologie, 2 beneficiari la chirurgie
vasculară, 1 beneficiar la recuperare medicală, 2 beneficiari au făcut tratamente
stomatologice. Un număr de 10 beneficiari au fost internați în spital pe parcursul
anului 2019.
• Tehnici de kinetoterapie: Beneficiarii centrului au efectuat proceduri de
kinetoterapie, conform programului stabilit de medic împreună cu kinetoterapeutul.
O parte dintre beneficiarii centrului au efectuat proceduri şi tehnici de kinetoterapie
astfel: 9 la sala de recuperare (exerciții de încălzire, exerciții de kinetoterapie pe
saltea, bicicletă/stepper); 9 mobilizare activă în cameră; 8 au beneficiat de
mobilizare activă/pasivă la pat; 4 au efectuat mobilizare și plimbări cu cadrul
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•

metalic în interiorul centrului; 6 au efectuat mobilizare activă/pasivă la pat și
asezare în fotoliul rulant.
Tehnici de masaj: un numar mediu lunar de 39 beneficiari au efectuat masaj de
intreținere cu o frecvență diferită.

COMPLEXUL DE SERVICII “UNIREA”
Misiunea Complexului de Servicii ,,Unirea ” este creșterea calității vieții persoanelor cu
dizabilități, autonomie personală, integrarea pe piața muncii și menținearea acestora în
contextul familial și social.
➢ În cadrul Locuinţei minim protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Sf.
Paraschiva” beneficiază de servicii sociale un număr de 7 adulţi cu dizabilităţi (2
femei şi 5 bărbaţi) cu vârsta între 20- 85 de ani.
➢ Repartiția pe tipuri și grade de handicap:
• 2 persoane cu handicap mental, accentuat
• 1 persoană cu handicap fizic, ușor
• 1 persoană cu handicap fizic, accentuat
• 3 persoane cu handicap mental, mediu
➢ Număr de beneficiari care au părăsit sistemul: 1 beneficiar la CIAPV Sf. Ana, 1 deces
➢ Număr de beneficiari nou intraţi: 1 beneficiar
➢ Număr de beneficiari vizitați: 2
➢ Număr de beneficiari autonomi: 7
Centrul de zi « Sf.Lucian »
➢ Număr total de beneficiari aflați în evidență în cursul anului 2019 și repartiția acestora
pe grupe de vârstă și sex: 80 beneficiari, dintre care 30 bărbați și 50 de femei, cu vârsta
cuprinsă între 20 și 85 de ani
➢ Număr de proceduri pentru fiecare componentă terapeutică:
• Consultaţii medicale: 157 consultații
• Fizioterapie: 64 beneficiari
• Număr total proceduri de fizioterapie: 10742
• Kinetoterapie: 66 beneficiari, 1608 tratamente
• Termoterapie: 28 beneficiari, 386 tratamente
• Masaj: 58 beneficiari, 1607 tratamente
• Psihologie: 74 beneficiari, 154 ședințe consiliere.
• Terapie ocupațională: 116 ședințe
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE “SF.
ANA”
➢ Numărul de intrări în centru: 8 beneficiari
➢ Numărul de ieşiri: 5 decese
➢ Număr de beneficiari pentru fiecare activitate specifică: consiliere psihologică pentru 45
de beneficiari; activităţi de terapie ocupaţională cu 45 de beneficiari, recuperare
medicală- 45 beneficiari.
ADĂPOST PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE “SF. MARIA”
➢ Număr de intrări în adăpost: 43 persoane, din care 10 persoane fiind referite de către
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Poliție, 22 persoane preluate de la CIRUDAS, 5 persoane de la D.P.C., 3 persoane de
la Asociația Anais și 3 persoane de la spitale
➢ Număr de ieșiri: 36 persoane din care: 23 reintegrări în familie, 2 transfer, 3 cu chirie,
2 chirie proprie, măsură de protecție OP- 6
➢ Număr de beneficiari pentru fiecare activitate specifică:
• Consiliere psihologică: 22
• Consiliere medicală: 23
• Consiliere socială: 39
• Consiliere juridică: 6
• Activități educative și de socializare: 39.
Evidența Persoanelor:
➢ s-au întocmit un număr de 3529 acte de naştere pentru naşterile produse pe teritoriul
sectorului 3 şi transcrieri ale certificatelor de naştere emise de autorităţile străine şi
s-au eliberat certificatele corespunzătoare conform legii;
➢ s-au întocmit un număr de 2144 acte de căsătorie pentru căsătoriile oficiate la
sectorul 3 şi transcrieri ale certificatelor de căsătorie emise de autorităţile străine şi
s-au eliberat certificatele corespunzătoare conform legii;
➢ s-au întocmit un număr de 2682 acte de deces produse pe teritoriul sectorului 3 şi
transcrieri ale certificatelor de deces emise de autorităţile străine şi s-au eliberat
certificatele corespunzătoare conform legii;
➢ eliberarea certificatelor duplicate la cererea petenţilor şi a instituţiilor abilitate în
număr de 7331;
➢ atribuirea unui număr de 3336 CNP din listele de coduri proprii;
➢ înscrierea unui număr de 58 CNP comunicate de DGEPMB;
➢ s-au întocmit 16 procese-verbale de modificare a CNP şi au fost operate conform
aprobării Primarului Sector 3;
➢ eliberarea unui număr de 261 extrase multilingve, din care: naștere 174, căsătorie
83, deces 4;
➢ întocmirea şi transmiterea a 4239 comunicări de naştere şi de modificare;
➢ înaintat extrase pentru actele de naştere, căsătorii, şi decese transcrise în vederea
actualizării RNEP;
➢ constituirea dosarelor de căsătorie între cetăţeni români şi cetăţeni străini, în număr
de 114;
➢ comunicarea către RNNRM a extraselor de pe actele de căsătorie înregistrate,
privind regimul matrimonial ales de soţi;
➢ înregistrarea convenţiilor matrimoniale comunicate de BNP în număr de 85;
➢ înregistrarea unui număr de 300 sentinţe de divorţ emise de instanţele judecătoreşti
din care 22 sentințe de exeqator şi a unui număr de 546 certificate de divorţ emise
de BNP;
➢ constituirea și soluționarea dosarelor de divorț pe cale administrative și eliberarea
unui număr de 87 certificate de divorț;
➢ înregistrarea unui număr de 3575 cereri de transcriere;
➢ în urma modificărilor legislative s-au primit și cereri de transcriere ale persoanelor
care nu au avut niciodată domiciliul în România, respectiv sector 3, (în aplicarea
art.41, alin. 5 din Lg. 119/1996 republicată) un număr de 665 cereri;
➢ constituirea a unui număr de 94 dosare de schimbare a numelui/prenumelui pe cale
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administrativă şi soluţionarea unui număr de 129 de dispoziţii de schimbare a
numelui/prenumelui;
rectificarea unui număr de 124 acte de stare civilă cu aprobarea Primarului Sector
3;
înregistrarea menţiunilor de schimbare a numelui/prenumelui din străinătate cu
aprobarea DEPABD în număr de 67;
înregistrarea divorţurilor din străinătate, avizelor de rectificare şi a comunicărilor
de naştere, căsătorii, deces, cu aprobarea DEPABD, în număr de 276;
au fost operate un număr de 53 menţiuni privind pierderea, dobândirea şi
redobândirea cetăţeniei române;
întocmirea, aprobarea şi eliberarea unui număr de 215 dovezi de celibat;
au fost operate 9 încuviințare de nume, 8 recunoașteri cu încuviințare nume, 3
sentințe de tăgadă a paternității, 3 recunoașteri de filiație, 2 stabiliri a filiației cu
încuviințare nume și s-au întocmit comunicări de modificări aferente;
au fost întocmite 38 acte de naștere în urma înregistrării sentințelor de adopție și 16
acte de naștere înregistrări tardive;

Ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor:
•

Asigurarea climatului de siguranță publică în proximitatea unităților de învățământ
preuniversitar de pe raza Sectorului 3.

Pentru anii școlari 2018-2019 și 2019-2020 siguranța copiilor a fost una dintre prioritățile
noastre, fapt demonstrat de angrenarea întregului dispozitiv în Planul Teritorial Comun de
Acțiune privind asigurarea climatului de siguranță publică în incinta și zona adiacentă
unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul București, în anul școlar 2018-2019,
plan aprobat de Prefectul Municipiului București și desfășurat în colaborare cu Direcția
Generală de Poliție a Municipiului București, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului
București, Inspectoratul Pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București-Ilfov și
Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
Pentru anul școlar 2018-2019, 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 următoarelor unități de învățămâmt:
• Scoala Gimnaziala nr. 84-Calea Vitan, nr. 135
• Scoala Gimnaziala nr. 95-str. Foisorului, nr. 111-113
• Liceul Decebal-bld.Energeticienilor, nr. 9-11
• Colegiul Tehnic Anghel Saligny -Bd. Nicolae Grigorescu nr.12
• Scoala Generala, nr. 86-str. Reconstructiei
• Școala nr.89 „Nicolae Labis”– str.Firidei nr.2
• Grădinița Peștișorul de aur – Str.Rotundă nr 9
• Grădinița 71 – Al. Fuiorului nr.1 corp A
• Liceul N.Stănescu - str.Lucreţiu Pătrăşcanu nr.12
• Liceul Teoretic Al. I. Cuza- Al Barajul Dunării nr.5
• Şcoala 21- Al. Barajul Rovinari nr.1
• Școala nr.112- Str. Patulului, nr. 2
• Grădinița Peștișorul de aur – Str.Pătulului nr.2
• Scoala Generala, nr. 20-str. Prevederii, nr. 19
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• Grup Scolar Chimie „Costin Nenitescu”-Bld. Th. Pallady, nr. 26
• Scoala Generala, nr. 55-sos. Industriilor,
• Scoala Generala, nr. 82-str. Jean Steriadi , nr. 17
• Colegiul National „Matei Basarab”-str. Matei Basarab, nr. 32
• Scoala „Barbu Delavrancea” nr. 73-str. Matei Basarab, nr. 28-30
• Scoala 80 Calea Dudești 191, București
• Scoala Leonardo Da VinciStrada Gheorghe Petrașcu 55, București
• Scoala Gimnaziala Hamburg, nr. 195-Al. Lunca Bradului, nr. 2
• Școala nr.16 „Neagoie Basarab”– Str. Ctin Brâncuși nr.7
• Scoala Generala , nr. 22 „Mexic”-Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 34
• Scoala Generala, nr. 200-str. Postavarului, nr. 13
• Scoala Gimnazială nr.88 „Shanghai” - str. Odobești nr.3
• Liceul Teoretic „Dante Aligheri”-Al. Fuiorului, nr. 9
• Grădinița nr.240 – Str. Rotundă nr.1
Astfel, s-a reușit identificarea unor deficiențe care ar fi putut avea repercusiuni asupra
elevilor sau bunurilor și au fost sancționate faptele de natură contravențională în zona celor 28
unități de învățământ supravegheate.
Începând cu anul școlar 2019-2020, Direcției Generale de Poliție Locală i-au fost
atribuite un număr de 20 de unități de învățământ, după cum urmează:
• Scoala Gimnaziala nr. 84-Calea Vitan, nr. 135
• Scoala Gimnaziala nr. 95-str. Foisorului, nr. 111-113
• Colegiul Tehnic Anghel Saligny -Bd. Nicolae Grigorescu nr.12
• Scoala Generala, nr. 86-str. Reconstructiei
• Școala nr.89 „Nicolae Labis”– str.Firidei nr.2
• Grădinița Peștișorul de aur – Str.Rotundă nr 9
• Grădinița 71 – Al. Fuiorului nr.1 corp A
• Școala nr.112- Str. Patulului, nr. 2
• Grădinița Peștișorul de aur – Str.Pătulului nr.2
• Scoala Generala, nr. 20-str. Prevederii, nr. 19
• Scoala Generala, nr. 55-sos. Industriilor,
• Scoala Generala, nr. 82-str. Jean Steriadi , nr. 17
• Scoala 80 Calea Dudești 191, București
• Scoala Leonardo Da Vinci Strada Gheorghe Petrașcu 55, București
• Scoala Gimnaziala Hamburg, nr. 195-Al. Lunca Bradului, nr. 2
• Școala nr.16 „Neagoie Basarab”– Str. Ctin Brâncuși nr.7
• Scoala Generala, nr. 200-str. Postavarului, nr. 13
• Scoala Gimnazială nr.88 „Shanghai” - str. Odobești nr.3
• Liceul Teoretic „Dante Aligheri”-Al. Fuiorului, nr. 9
• Grădinița nr.240 – Str. Rotundă nr.1
Ca urmare a monitorizărilor zilnice, până la 31.12.2019, au fost întocmite 1220 fișe de
monitorizare a unităților de învățământ în care au fost consemnate nereguli, deficiențe și
încălcări ale prevederilor legale.
Totuși, au fost situații în care a fost necesară intervenția echipajelor de poliție locală pentru
aplanarea unor conflicte sau sancționarea persoanelor care au fost depistate încălcând
prevederile legale.
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•

Sancțiuni aplicate - 219

În perioada iunie – septembrie 2019, au fost întreprinse acțiuni de monitorizare a
centrelor de examen și transportul lucrărilor către centrele de corectare cu ocazia Evaluării
Naționale 2019 și a Bacalaureatului 2019.
•
Prevenirea și combaterea faptelor de natură antisocială în zona Târgului Vitan,
zonă reclamată de cetățeni pentru aspecte de comerț stradal neautorizat, blocaje în trafic
generată de vehiculele expuse la vânzare pe domeniul public, cerșetorie și alte fapte de
natură penală.
Pentru prevenirea şi combaterea faptelor de natură antisocială în zona Târgului
,,AUTOVIT”, intersecţia Splaiului Unirii – Calea Vitan și încălcarea prevederilor H.C.L.S.3
229/2013 privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor, precum și interzicerea
parcării și/sau staționării vehiculelor utilizate în scopul desfășurării unor activități comerciale
pe domeniul public/privat al Municipiului București, au fost executate planuri de măsuri, al
căror rezultat a constat în aplicarea unui număr de 242 sancțiuni contravenționale.
•
În privința infracționalității, deși conform legii 155/2010 atribuțiile sunt limitate,
polițiștii locali au prins în flagrant 15 persoane care au săvârșit infracțiuni și care au
fost predate către secțiile de poliție de pe raza Sectorului 3 în vederea luării măsurilor
legale.
În ceea ce privește asigurarea pazei și monitorizarea obiectivelor de interes local,
potrivit H.C.L.S.3 nr.489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere
şi pază sunt asigurate de personalul poliţiei locale, a suferit nenumărate modificări/completări
(a se vedea H.C.L.S.3 nr.604/2017, H.C.L.S.3 nr.160/2018, H.C.L.S.3 nr.200/2018 şi
H.C.L.S.3 nr.494/2018, în anul 2019 direcția noastră a avut spre monitorizare și pază 9
obiective, respectiv:
1. PRIMĂRIA SECTORULUI 3 – Bucureşti, Sector 3, Calea Dudeşti Nr.191;
2. DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ – Bucureşti, Sector 3,Str. Ion
Ţuculescu Nr.42;
3. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA
COPILULUI SECTOR 3 (clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul
Evidenţă Plată şi Prestaţii Sociale) – Bucureşti, Sector 3,B-dul 1 Decembrie 1918
Nr.12-14;
4. DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE – Bucureşti, Sector 3,
Str. Sfânta Vineri Nr.32, Sector 3, Bucureşti;
5. DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE – Bucureşti, Sector 3,
Str. Câmpia Libertăţii Nr.36, Sector 3, Bucureşti;
6. DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE (Biroul Unic) –
Bucureşti, Sector 3, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr.3-5, Sector 3, Bucureşti;
7. Sediul Administrativ Parc PANTELIMON – București, Sector 3, Șos. Gării Cățelu;
8. Imobilul CASA VERDE – Parc A.I. CUZA – București, Sector 3, Str. Baba Novac;
9. LOC DEPOZITARE VEHICULE – București, Sector 3, Str. Releului nr.4.
Pe lângă activitatea privind paza și monitorizarea obiectivelor de interes local, polițiștii
locali din cadrul compartimentului Monitorizare Instituții Publice au mai desfășurat și
următoarele activități:
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➢
transport valori de la casieriile Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector
3 la Trezoreria Sectorului 3;
➢
menținerea ordinii publice în spațiul special amenajat pentru depozitarea vehiculelor
ridicate de pe domeniul public, paza acestora și eliberarea către deținătorii legali; în acest sens
au fost întocmite și trimise dosare către Direcția Generală De Impozite Și Taxe Locale și către
Biroul Circulație pe Drumurile Publice/ Direcția Ordine Publică și Control, în vederea
închiderii lucrărilor, respectiv continuarea procedurilor.
Cu privire la activitatea de eliberare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public, în
anul 2019 au fost întocmite o serie de documente specifice și anume:
• 103 înștiințări pentru proprietarii/deținătorii legali ale vehiculelor ridicate al căror
termen a împlinit 10 zile și nu s-au prezentat spre a elibera auto în cauză,
• 142 înștiințări pentru proprietarii/deținătorii legali ale vehiculelor ridicate al căror
termen a împlinit 1 an de la data depozitării și nu s-au prezentat spre a elibera auto
în cauză,
• 80 dosare auto neeliberate au fost înaintate către DOPC pentru urmarea procedurii
de intrare în patrimoniu,
• 11 anunțuri publice (media și site –ul primăriei sector 3) pentru auto fără nr. de
înmatriculare sau cu nr. străinadrese date spre soluţionare de către Direcţiile/
serviciile/ birourile/ compartimentele din care au fost detașați temporar
• 1790 dosare auto eliberate au fost înaintate către Biroul Circulație pe Drumurile
Publice și către Direcția de Ordine Publică Și Control în vederea aplicării
sancțiunilor contravenționale conducătorilor auto.
➢
monitorizarea zonelor adiacente piețelor de pe raza Sectorului 3, în vederea
combaterii comerțului neautorizat, acțiuni/activități conform planurilor de măsuri.
Echipajul de polițiști locali cu atribuții specifice de monitorizare piețe, precum și
polițiștii locali din obiective și transport valori au aplicat sancțiuni contravențíonale principale
și complementare (confiscarea mărfii expusă spre vânzare), astfel:
- sancțiuni aplicate pentru fapte antisociale constatate în proximitatea piețelor:
405
- valoarea sancţiunilor aplicate: 263.350 lei
•

Activitatea desfășurată în domeniul circulației pe drumurile publice

În anul 2019 polițiștii locali cu atribuții în acest domeniu au desfășurat o serie de
activități specifice.
Astfel, au fost organizate pe bază de plan de acțiune, 26 de acțiuni având ca scop
următoarele:
•
Fluidizarea circulaţiei rutiere şi pietonale în punctele stabilite prin planul de măsuri
întocmit în colaborare cu Brigada Rutieră Bucureşti;
•
Eliberarea părții carosabile de autovehiculele oprite/staționate;
•
Degajarea trotuarelor de maşinile parcate neregulamentar, pentru asigurarea traficului
pietonal;
•
Asigurarea integrităţii corporale a copiilor şi elevilor la intrarea şi ieşirea de la cursuri
la unităţile de invatamant situate pe raza sectorului;
•
Prevenirea, combaterea şi sancţionarea faptelor de natură contravenţională pe linie de
circulaţie;
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•
Asigurarea in cazul accidentelor auto, a pazei locului acestora si luarea primelor masuri
ce se impun pentru conservarea urmelor,identificarea martorilor si a faptuitorilor.
•
Prevenirea, depistarea și sancționarea traversărilor neregulamentare a drumului public
de către pietoni.
Cooperarea cu structurile Poliției Naționale, respectiv Brigada Rutieră București, s-a
materializat prin Planul Comun de Măsuri, încheiat la nivelul Municipiului București, prin
care s-a asigurat fluența traficului rutier în intervalul orar 08:00-10:00 și 17:00-20:00, în
următoarele locații:
Bulevardul Camil Ressu intersecţie cu Șos. Mihai Bravu;
Bulevardul Camil Ressu intersecţie cu Strada Dristorului;
Bulevardul Camil Ressu intersecţie cu Strada Liviu Rebreanu;
Bulevardul Theodor Pallady cu Strada Jean Steriadi;
Șoseaua Mihai Bravu cu Bulevardul Decebal
În anul 2019, polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, au
aplicat un număr total de 8.382 de procese verbale contravenţionale în valoare de 2.652.365
lei.
La solicitarea Direcției de Administrare a Domeniului Public, care efectuează lucrări de
reamenajare urbană pe raza Sectorului 3, împreună cu personalul Serviciului Administrativ,
polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice au relocat 1550 de
autovehicule.
Totodată au fost constatate un număr de 2 infracțiuni la regimul Codului Rutier și al
Codului Penal, persoanele fiind predate Brigăzii Rutiere și Secției de Poliție competentă
teritorial.
La capitolul petiții, au fost repartizate spre competentă soluţionare un număr de 1.624
petiții, acestea fiind soluționate conform competențelor și legislației în vigoare, ocazie cu care
pe parcursul anului s-au primit mulțumiri verbale și scrise din partea petenților si a cetatenilor.
Totodată, au fost soluționate un număr de 808 sesizări primite prin Serviciul Dispecerat.

Starea de mediu:
Administrarea Domeniului Public al Sectorului 3
➢ Verificarea activității de amenajare și întreținere a parcurilor (AI Cuza, Titan Titanii,
Gheorghe Pătrașcu și Pantelimon), spațiilor verzi, locurilor de joacă, miniparcurilor,
sistemelor de irigații, fantânilor arteziene și a mobilierului urban pe raza sectorului 3,
desfașurate de către operatorii CRIS GARDEN SRL, GEVA CONSTRUCT
AMBIENT si ADPB SA;
➢ Depistarea deficiențelor la locurile de joacă din parcuri, miniparcuri, spații verzi, alei,
trotuare și parcări pe raza Sectorului 3
➢ Recepționarea lucrărilor de montare bănci, coșuri gunoi, împrejmuiri locuri de joacă
copii, spații verzi și spații verzi aferente blocurilor și a tronsoanelor liniilor de tramvai,
de înlocuire a suprafețelor de amortizare cauciuc(plăci tartan) prin turnare suprafață
antitraumă(tartan) la locurile de joacă din parcuri și de pe raza sectorului 3,
montare/înlocuire echipamente și aparate de joacă și a lucrărilor de refacere a aleilor,
trotuarelor și parcărilor cu pavaj și mixturi asfaltice.
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➢ Verificarea în teren a situațiilor semnalate cu caracter de urgență a arborilor ce pot
produce accidente, a plantării în compensație și a creării de noi spații verzi pe raza
Sectorului 3, prin întocmirea documentației necesare derulării cât mai eficient și în timp
util a acestor activități.
➢ Intervenția și soluționarea în timp util a activității de toaletare și defrișare a arborilor
aflați în declin biologic, prin întocmirea documentației specifice acestei activități.
➢ Modernizarea locurilor de joacă, a parcurilor și miniparcurilor prin montare de bănci,
coșuri de gunoi, suprafațe de amortizare cauciuc, aparate și echipamente de joacă etc;
➢ Modernizarea aleilor, trotuarelor și parcărilor prin montarea de pavaj sau mixturi
asfaltice;
➢ S-a urmărit constant amenajarea, reabilitarea, extinderea și crearea de noi spații verzi
(plantat arbori, arbuști, plante perene, însămânțat și montat rulou de gazon), precum și
delimitarea clară a aliniamentelor pe bulevarde și a arterelor principale din Sectorul 3.;
➢ S-au executat lucrări de asfaltare drumuri noi pe raza Sectorului 3, precum și lucrări de
reabilitare stradală și refacerea carosabilui, prin decopertarea/frezarea anumitor
segmente de stradă şi refacerea carosabilului, folosind mixtura asfaltică 'la cald'.
➢ S-au executat lucrări de amenajare locuri de parcare noi și de reabilitarea a celor vechi;
➢ S-au executat lucrări de amenajare a platformelor pentru înlocuirea sistemelor de
colectare selectivă a deșeurilor.
➢ S-a creat un loc de joacă nou față de cele existente în teren, zona Brățării, Sector 3.
➢ S-au realizat lucrări de reamenajare a spațiilor verzi, respectiv de refacere a peluzelor
(pregătire a terenului) prin completare cu pământ vegetal, din perimetrul parcurilor
Alexandru Ioan Cuza, Titan și Gheorghe Petrașcu.
➢ S-au realizat lucrări de amenajare platforme (turnat beton) pentru înlocuirea sistemelor
de colectare deșeuri integrate pe o suprafată de 26.714,57mp
➢ S-au modernizat/recondiționat un numar de 3 terenuri de sport în parcul Titanii, un teren
de sport multifunțional în parcul Gheorghe Petrașcu, 8 locuri de joacă pentru copii în
parcurile Alexandru Ioan Cuza și Titan, 39 de miniparcuri și 49 de locuri de joacă pe
raza Sectorului 3, prin înlocuirea suprafeței de amortizare cauciuc (plăci tartan) și
montarea/înlocuirea echipamentelor, aparatelor de joacă și a mobilierului urban.
➢ S-au executat lucrări de montare a 415 bucăti bănci, 503 bucăti coșuri de gunoi pe raza
Sectorului 3 și 2 bucăți porți metalice la locurile de joacă din parcuri.
➢ S-au realizat lucrări de împrejmuiri ale locurilor de joacă de pe raza Sectorului 3,
grădinilor blocurilor și de a lungul tronsoanelor de tamvai pe o suprafață de 9.465,31
ml cu panouri gard plasă bordurată și pe o suprafață de 13.558,85ml cu panouri gard
metalic cu bare verticale îndoite pe capete .
➢ S-au efectuat lucrări de reamenajare/înlocuire suprafață amortizare cauciuc (plăci
tartan) a locurilor de joacă din parcuri și de pe raza sectorului 3, prin turnare suprafață
antitraumă pe o suprafață de 6.170, 50 mp.
➢ S-au realizat lucrări de refacere, amenajare alei și trotuare cu pavaj și mixturi asfaltice
pe o suprafață de 121.233,23mp
➢ S-au realizat lucrări de toaletare la 7.890 bucăti arbori ;
➢ S-au realizat lucrări de defrișare la 2737 bucăti arbori ;
➢ S-au plantat 6.465 bucăți arbori (platanus, quercus, betula, tilia), 98.116 bucati arbusti
(hibiscus) și 169.241 bucati plante anuale/ bienale (tagetes, trandafiri, salvia, canna,
bellis, begonia)
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➢ S-au amenajat spații verzi cu rulou de gazon pe o suprafață de 11.753,69 mp
➢ S-au amenajat spații verzi în parcuri prin însămânțare cu gazon pe o suprafață de 51.803
mp
➢ S-au înlocuit un număr de 200 sisteme de colectare selectivă a deșeurilor pe raza
Sectorului 3.
➢ S-au executat lucrări de asfaltare drumuri noi pe o suprafață de 11.2807,20 mp.
➢ S-au executat lucrări de reparații în carosabil pe o suprafață de 3.3037,04 mp
➢ S-au executat lucrări de amenajare și reamenajare parcări pe raza Sectorului3 pe o
suprafață de 126.331,83mp

Salubrizarea Sectorului 3:
➢ Pe parcusul anului 2019 au fost încheiate contracte de prestare a serviciulului public de
salubrizare și contracte de colectare a deșeurilor provenite din construcții cu utilizatorii de
pe raza Sectorului 3. Numărul total de contracte încheiate cu utilizatorii în anul 2019 a fost
de: 6.468 contracte.
➢ Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 513 din 30.10.2018, modificată și
completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 254 din 24.04.2019 a fost introdus
tariful pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale
în vederea respectării art. 17 din Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor.
➢ Pe raza Sectorului 3 au fost amplasate recipiente moderne și personalizate pentru
colectarea deșeurilor, atât pentru cele menajere, cât și pentru cele reciclabile (plastic, hârtie
și carton, metal, sticlă).
➢ Împreună cu Greenpoint și Coca-Cola a fost implementat un Proiect cu scopul informării
și conștientizării populației privind asigurarea serviciului de salubrizare și colectarea
separată a deșeurilor, prin amplasarea unui nr. de 34 de tomberoane ”Big Belly” Smart
City în zona Magazinului Unirea, zona Universitate și în zona Centrului Istoric București.
Acestea sunt prevăzute cu compactoare, 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 capacitatea maximă de umplere echipele direcției noastre sunt alertate pentru a
interveni și a colecta deșeurile din recipiente.
Măsuri pentru încurajarea utilizatorilor serviciului public de salubrizare în
vederea precolectării separate a deșeurilor:
✓ Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 513 din 30.10.2018, modificată și
completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 254 din 24.04.2019, a fost
stabilită o subvenție în cuantum de 99% de la bugetul local al Sectorului 3 a tarifului
pentru utilizatorii casnici (asociațiile de locatari/proprietari, cât și la casele individuale)
care precolectează separat deșeurile. Pentru monitorizarea acordării acestei subvenții,
Direcția Generală de Salubritate Sector 3 implementează un sistem potrivit căruia
asociațiile de locatari/proprietari sau persoanele fizice au obligația de a preda lunar cel
puțin 1 kg/ persoană de deșeu reciclabil, iar persoanele care nu vor îndeplini această
condiție vor plăti tariful întreg.
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✓ Pentru încurajarea agenților economici în vederea precolectarii separate a deșeurilor,
costurile privind gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile
municipale vor fi suportate de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 și
operatorul economic legal constituit care implementează obligațiile privind
răspunderea extinsă a producătorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015
privind modalitate de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu
modificările și completările ulterioare, cu care Direcția Generală de Salubritate Sector
3 are un contract cu acest obiect.
✓ Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a pus la dispoziția utilizatorilor recipiente
pentru precolectarea selectivă și/sau saci, în funcție de solicitările și necesitățile
acestora.
✓ A fost implementat împreună cu Asociația Green Academy și societatea British
American Tobacco (Romania) Trading S.R.L. (BAT) un protocol de colaborare pentru
amplasarea a 300 recipiente pentru colectarea mucurilor de țigară în Sectorul 3 al
Municipiului București.
În vederea prestării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor similarea provenind din activități comerciale din industrie și
instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de
echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori pentru cetățenii sectorului 3 au fost
utilizat un numar de 21 autogunoiere de 16 mc care lucreaza in 3 schimburi si 8 autogunoiere
de 7 mc pentru zona centrală (Centrul Istoric) și alei sau spații înguste.
Activitatea de colectare a deșeurilor a fost desfășurată pe toata durata săptămânii, de
luni până duminică, iar pe parcusul anului 2019 instituția a colectat și transportat o cantitate
totală de 140.815,16 tone deșeuri de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, iar în cele
ce urmează vă prezentăm un centralizator al deșeurilor pentru anul 2019:
Depozit/ Stație Tratare

Cantitate
transportată de
către instituție

Valorificare Coincinerare

Reciclabil
Rezultat

Rezultat
Depozitare

IRIDEX GROUP

17.396,98 tone

5.041,84 tone

1.755,34 tone

10.599,80 tone

ECOREC SA*

13.824,00 tone

0 tone

0 tone

13.824,00 tone

ECO SUD SA**

106.904,34 tone

0 tone

176,73 tone

106.727,61 tone

ROMWASTE

779,82 tone

231,90 tone

68,59 tone

455,77 tone

3R GREEN SRL

979,60 tone

220,42 tone

35,17 tone

724,08 tone

GREENPOINT***

235,22 tone

0 tone

235,22 tone

0 tone
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GREENPOINT****

695,19 tone

143,61 tone

514,79 tone

36,80 tone

TOTAL

140.815,16 tone

5.637,77 tone

2.785,84 tone

132.368,07 tone

*NOTĂ - ECOREC SA nu a transmis către instituție niciun raport de sortare;
**NOTĂ – În luna decembrie 2019 au fost depuse la sortare 103.96 tone, însă instituția nu a
primit raport de sortare;
***NOTĂ – Cantitate colectată fracție uscată;
****NOTĂ – Cantitate colectată fracție uscată în amestec și sortată conform protocol încheiat
între părți.
Disciplina în construcții și afișajul stradal
•

Pentru monitorizarea și identificarea contrucțiilor neautorizate s-au luat măsuri tematice
astfel încât să fie identificate și stopate lucrările executate cu încălcarea prevederilor
Legii 50/1991 republicată, astfel:
au fost emise 1215 somații și aplicate 176 de sancțiuni în valoare totală de 461.600 lei;
au fost întocmite 1420 note de constatare vizând verificarea respectării măsurilor
complementare dispuse de intrarea în legalitate;
au fost instrumentate un număr de 755 de regularizări taxe având o valoare totală de
1.803.841,50 lei.;
pentru eliberarea certificatului edificator, au fost întocmite 556 note de constatare.

-

Protecția mediului
În ceea ce privește protecția calității mediului pe raza sectorului 3, Direcția Generală
de Poliție Locală, are un rol determinant în conștientizarea de către cetățean a importanței
menținerii acestuia la un nivel rezonabil, în special prin respectarea HCGMB nr.120/2010
privind normele de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, act normativ ce oferă
un instrument prin care autoritatea locală să prevină și să sancționeze, atunci când este cazul,
actele care aduc atingere păstrării unui mediu curat.
•
•

Principale obiective specifice au fost:
eficientizarea acțiunilor vizând respectarea normelor legale de salubrizare şi igienizare,
prin monitorizare permanentă a zonei de competenţă şi prin identificarea şi sancţionarea
contravenţională a persoanelor care nu respectă normele legale în domeniu;
Identificarea autoturismelor fără stăpân și abandonate pe domeniul public și privat al
Municipiului București, aflate pe raza administrativ-teritorială a sectorului 3.

Pentru îndeplinirea cu succes a acestor 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 dezvolta un simț civic deosebit prin sesizarea direcției
noastre atunci când constată aspecte privind încălcarea normelor de salubrizare, în acest sens
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desfășurându-se ample campanii de distribuire a unor flyere prin care populația este informată
cu privire la aceste aspecte.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Negoita Robert Sorin
24/03/2020 15:57:23 UTC+02
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