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Doamnelor/Domnilor consilieri locali, 

În vederea asigurării transparenței instituționale și îndeplinirii 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 2021, raport care poate fi consultat de toți cetățenii 

sectorului, fiind disponibil pe site-ul instituției, www.primarie3.ro , secțiunea 

Informații utile, subsecțiunea Rapoarte. 

Preocuparea noastră pentru transparența decizională, dar și relația pe care am 

construit-o în timp cu cetățenii care se adresează instituției noastre ne obligă în sensul 

cel mai constructiv să sintetizăm anual activitatea pe care o desfășurăm în interesul 

oamenilor care locuiesc și muncesc în Sectorul 3. 

Datele din prezentul raport oferă o imagine de ansamblu, dar și detalii despre 

ceea ce a însemnat anul 2021 din punctul de vedere al activității în slujba cetățeanului. 

Veți putea urmări ceea ce am reușit să facem pentru cetățeni și sector, structurat pe 

fiecare sector de activitate în parte, în contextul unui an marcat de pandemia de 

Coronavirus și în care am reușit de multe ori să facem imposibilul posibil. De 

asemenea veți putea identifica date concrete despre sumele cheltuite din bugetul 

Sectorului 3 pe toate investițiile finalizate și serviciile oferite de primărie cetățenilor 

și veți astfel putea cântări obiectiv activitatea instituției noastre.   

 

PRIMAR, 

ROBER SORIN NEGOIȚĂ 

 

 

http://www.primarie3.ro/
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Din punct de vedere economic, situația pentru 2021 a fost următoarea: 

Veniturile realizate la bugetul general al Sectorului 3 pentru anul 2021 au fost de 

1.272.243,24 mii lei, dintre care, cele mai importante sunt: 

  

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale 
683.999,92 mii lei 

- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate 
180.017,13 mii lei 

- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 143.072,67 mii lei 

- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea învăţământului 36.944,45 mii lei 

- Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile 

statului 

211,36 mii lei 

-Venituri din taxe şi impozite locale 183.082,54 mii lei 

- Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 812,10 mii lei 

- Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei 

7,88 mii lei 

- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 2.349,66 mii lei 

- Finanţarea PNDL 8.454,72 mii lei 

- Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale necesare 

susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

10.566,59 mii lei 

-Sume primate de la UE/alţi donatori în contul plăţilor effectuate 

şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 

46.995,50 mii lei 

 

-Fondul European de Dezvoltare Regională 46.073,61 mii lei 

-Sume plătite în contul plăţilor effectuate în anul curent 11.675,12 mii lei 

-Sume plătite în contul plăţilor effectuate în ani anteriori 34.398,49 mii lei 

-Subvenţii pentru reabilitarea termică 7.444,83 mii lei 

 

Cheltuielile bugetului general al Sectorului 3 pentru anul 2021 au fost de 

1.270.099,98 lei si se prezintă astfel: 

Autorităţi executive  (51.02): 

- Cheltuieli de personal 89.837,96 mii lei 

- Bunuri şi servicii 43.255,76 mii lei 

- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare 
25.104,01 mii lei 

-Autoritati publice si actiuni externe - alte cheltuieli 911,22 mii lei 

-Active nefinanciare 41.721,13 mii lei 

-Active financiare 64.910,00 mii lei 

-Rambursări de credite 8.168,03 mii lei 

Cheltuieli efectuate pentru Direcţia de Evidenţa Persoanelor Sector 3 (54.02): 

- Bunuri şi servicii – furnituri birou, poştă, telecomunicaţii, internet, 

întreţinere şi funcţionare 
219,24 mii lei 



 

4 

- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -7,83 mii lei 

- Transferuri către instituţii publice 4.603,65 mii lei 

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi (55.02):  

-Dobânzi 116.262,06 mii lei 

-Comision 54.12 mii lei 

Cheltuieli efectuate pentru Apărare - Centrul Militar (60.02): 

- Bunuri şi servicii – furnituri birou, carburanţi, poştă, 

telecomunicaţii, internet, prestări servicii, întreţinere şi funcţionare 

54,08 mii lei 

Cheltuieli efectuate pentru Direcţia Generală de Poliţie Locală (61.02): 

- Bunuri şi servicii – furnituri birou, încalzit, iluminat, apă, canal, 

salubritate, carburanţi, piese schimb, poştă, telecomunicaţii, 

internet, prestări servicii, întreţinere şi funcţionare, uniforme, 

echipament, obiecte inventar, pregătire profesională, protecţia 

muncii, chirii 

1.596,46 mii lei 

 

- Investiţii 971,14 mii lei 

- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -17,40 mii lei 

Cheltuieli efectuate pentru Învăţământ (65.02): 

- Cheltuieli de personal 7.808,79 mii lei 

- Bunuri şi servicii – furnituri birou, prestări servicii cu caracter 

functional, obiecte inventor 

34.470,75 mii lei 

- Alte transferuri 36.961,04 mii lei 

- Ajutoare sociale pentru învăţământul  1.820,89 mii lei 

- Alte cheltuieli efectuate pentru învăţământul  24.560,01 mii lei 

- Active nefinanciare 33.043,56 mii lei 

- Cheltuieli efectuate pentru învăţământul – rambursare credite 27.149,58 mii lei 

- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -234,06 mii lei 

Cheltuieli efectuate pentru Sănătate (66.02): 

- Cheltuieli de personal 130,90 mii lei 

- Bunuri şi servicii – furnituri birou, prestări servicii cu caracter 

functional, obiecte inventor 

2.741,84 mii lei 

Cheltuieli efectuate pentru cultură, recreere şi religie (67.02): 

- Bunuri şi servicii – furnituri birou, poştă, telecomunicaţii, internet, 

prestări servicii, întreţinere şi funcţionare, protecţia muncii 

62.561,53 mii lei 

- Alte cheltuieli  1.871,20 mii lei 

-Plăţi efectuate în ani precedenţi -1.196,35 mii lei 

- Cheltuieli pentru investiţii 25.523,43 mii lei 

-Rambursări de credite 15.580,42 mii lei 

Cheltuieli efectuate pentru asistenţă social (68.02): 

-Bunuri şi servicii – furnituri birou, poştă, telecomunicaţii, internet, 

prestări servicii, întreţinere şi funcţionare, protecţia muncii 

20.766,10 mii lei 

-Cheltuieli de personal 90.728,81 mii lei 

- Investiţii 12.408,33 mii lei 

- Rambursări de credite interne garantate 4.492,90 mii lei 
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-Ajutoare sociale 74.038,62 mii lei 

-Proiecte fonduri externe 1.551,87 mii lei 

-Plăţi efectuate în ani precedenţi -1.137,88 mii lei 

-Alte cheltuieli 939,48 mii lei 

Cheltuieli efectuate pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02): 

- Investiţii, Construcţii 49.407,84 mii lei 

- Rambursări de credite interne garantate 144.045,39 mii lei 

- Bunuri şi servicii – furnituri birou, poştă, telecomunicaţii, internet, 

prestări servicii, întreţinere şi funcţionare, protecţia muncii 

39.921,29 mii lei 

Cheltuieli efectuate pentru protecţia mediului (74.02): 

-Bunuri şi servicii – furnituri birou, poştă, telecomunicaţii, internet, 

prestări servicii, întreţinere şi funcţionare, protecţia muncii 

3.386,45 mii lei 

-Transferuri intre unitati ale administratiei publice 125.495,52 mii lei 

Cheltuieli efectuate pentru Transporturi – Strazi (84.02): 

- Materiale şi prestări servicii cu character funcţional 25.282,81 mii lei 

- Investiţii 13.691,51 mii lei 

- Rambursări de credite 762,07 mii lei 

-Plăţi efectuate în ani precedenţi -0,06 mii lei 

  

  

Dezvolarea economică a sectorului este unul dintre obiectivele principale ale instituției, 

poziţia financiară fiind influenţată de resursele economice pe care le controlează, de structura 

sa financiară, precum şi de capacitatea de a se adapta schimbărilor mediului în care îşi 

desfăşoară activitatea.  

Într-o accepţiune mai simplistă, poziţia financiară defineşte potenţialul economic şi 

financiar al unei anume entităţi, însemnând patrimoniul propriu, patrimoniul administrat, 

valoare patrimonială şi capacitatea acestuia de a genera beneficii economice. În perioada de 

raportare analizată s-a manifestat o preocupare constantă pentru creşterea calităţii serviciului 

public, o bună administrare în realizarea interesului public, creşterea eficienţei activităţii de 

administrare a fondurilor publice şi de reducere a birocraţiei. 

În ceea ce privește situația socială a sectorului, pot fi menționate următoarele: 

- s-au întocmit planuri de servicii în vederea oferirii de prestații financiare 

excepționale pentru 73 de copii proveniți din 27 familii; 

- au fost monitorizați copiii cu părinţi plecați la muncă în străinătate: 270 de copii cu 

un părinte plecat la muncă în străinătate din 238 familii, 38 de copii cu ambii părinți 

sau unic întreținător plecat la muncă în străinătate din 30 de familii, 8 copii cu 

drepturile părintești delegate, 53 de copii cu unic întreținător plecat la muncă în 
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străinătate din 49 de familii; 

- Au fost monitorizați nou născuți la domiciliul familiei aflate în risc de abandon: 113 

copii nou născuţi monitorizați lunar, din care: mame minore- 41 de cazuri 

monitorizate lunar până la împlinirea vârstei de 18 ani și mame majore - 72 de cazuri 

monitorizate lunar/6 luni; 

- Număr de copii cărora li s-a întocmit dosarul și planul de servicii, sprijiniți de 

fundația HHC: 25 copii provin din 14 familii (s-au oferit tichete alimentare și plata 

restanțelor la utilități și întreținere); 

- Număr de copii cărora li s-a întocmit dosarul și planul de servicii, sprijiniți de 

fundația FDSS: 54 copii provin din 19 familii (s-au achiziționat obiecte de mobilier, 

aparatură electrocasnică, îmbrăcăminte încălțăminte, rechizite, alimente și plata 

restanțelor la utilități și întreținere); 

- pregătire suplimentară pentru aprofundarea materiei școlare (lb. română, 

matematică, lb. engleză) susţinute în parteneriat cu Asociaţia „Ajungem Mari”- 12 

copii;  

- participare Program Aventura micilor navigator/ curs de natație/ 25.08.2021- 6 tineri;  

- participare tabăra organizată de către DGASPC la Bușteni (25.07-01.08) - 10 copii 

și 5 însoțitori; 

- participare tabăra Brașov (23.08-29.08) - 2 copii; 

- programul la „TINEeri este PUTEREA” implementat de Coca Cola HBC și Asociația 

The Social Incubator - 8 participanți; 

- au fost sprijinite 27 familii cu un număr de 73 copii, prin acordarea de tichete sociale 

cu o valoare de până la 600 lei/copil. Suma totală acordată acestor familii a fost de 

43.800 lei; 

- s-a aprobat acordarea unui ajutor financiar pentru plata contribuției la grădiniță, 

pentru un număr de 22 de copii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără 

venituri, cu domiciliul pe raza sectorului 3; 

- s-au primit sesizări din partea școlilor gimnaziale de pe raza sectorului 3 pentru un 

număr de 107 de elevi care au acumulat absențe sau care nu au participat la ,,școala 

on-line” și s-au efectuat deplasări la adresele de domiciliu ale părinților acestor copii 

în vederea prevenirii abandonului școlar; 
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- au fost efectuate deplasări la domiciliul unui număr de 25 de copii 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; 

- au fost distribuite 2.924 de cutii de lapte praf pentru un număr de 269 de copii; 

- au fost sprijinite, prin acordarea de pachete de igienă, 259 de persoane cărora le-a 

fost stabilit prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat, 

persoanelor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, precum și persoanelor 

aflate temporar în situații critice de viață  care se află în situații deosebite de 

vulnerabilitate; 

- au fost sprijinite, prin acordarea de pachete alimentare de bază, 259 persoane cărora 

le este stabilit prin dispoziția scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat, 

persoanelor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, precum și persoanelor 

aflate temporar în situații critice de viață care se află în situații deosebite de 

vulnerabilitate; 

- au fost distribuite 74 de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde pentru 

persoane vârstnice, precum și persoane fără adăpost care beneficiază de tichete 

sociale; 

- au fost monitorizați 136 de copii pentru o perioadă cuprinsă între trei și șase luni, atât 

în vederea prevenirii abandonului școlar, cât și pentru monitorizarea situației 

familiale și a planului de servicii; 

- pe lângă sprijinul de natură financiară, familiile au beneficiat și de consiliere 

psihologică, atât la nivel individual, cât și la nivel familial. Astfel s-au acordat 

servicii de consiliere psihologică individuală pentru 14 de copii și un număr de 8 

ședințe de consiliere psihologică pentru părinți; 

- au fost sprijinite 259 persoane prin acordarea de pachete alimentare în cadrul POAD. 

Din totalul de 259 de persoane: 128 beneficiari au fost persoanele cărora le este 

stabilit prin dispoziția scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat, 

precum și persoanele beneficiare de alocația pentru susținerea familiei, iar 131 

beneficiari au fost persoane aflate temporar în situații critice de viață, care se află în 

situații deosebite de vulnerabilitate. Pentru persoanele care nu s-au putut deplasa, s-

a efectuat distribuția la domiciliu a acestor pachete alimentare. Pentru toate cele 259 

de persoane s-au acordat și servicii de consiliere privind facilitarea accesului la 

serviciile sociale, recomandări culinare și sfaturi privind echilibrul nutrițional, 
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precum și orientarea către servicii sociale furnizate de serviciile publice de asistență 

socială; 

- au fost sprijinite 259 persoane prin acordarea de pachete cu produse de igienă în 

cadrul POAD. Din totalul de 259 de persoane: 131 beneficiari au fost persoanele 

cărora le este stabilit prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim 

garantat acordat, precum și persoanele beneficiare de alocația pentru susținerea 

familiei, iar 128 beneficiari au fost persoane aflate temporar în situații critice de viață 

sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate. Pentru persoanele care nu s-

au putut deplasa, s-a efectuat distribuția la domiciliu a acestor pachete cu produse de 

igienă. Pentru toate cele 259 de persoane s-au acordat și servicii de consiliere privind 

facilitarea accesului la serviciile sociale, de educație cu privire la asigurarea igienei 

corporale precum și a locuinței proprii, precum și  orientarea către servicii sociale 

furnizate de serviciile publice de asistență socială. Distribuirea de produse de igienă 

s-a realizat în două perioade ale anului 2021; 

- în colaborare cu ”Crucea Roșie” Filiala Sector 3, au fost sprijinite cu pachete care 

conțineau alimente de bază peste 80 de familii aflate în situații temporare de criză; 

- Număr de facilități eliberate în anul 2021 de către DGASPC Sector 3: 

• 2.895 de abonamente STB pentru persoanele cu dizabilitate accentuată și 

gravă, precum și pentru asistenții personali ai acestora; 

• 7.562 cartele METROREX decontate pentru 3.891 beneficiari persoane cu 

dizabilități - grad accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai 

acestora; 

• 41.245 bilete interurban pentru 2.563 beneficiari - persoane cu dizabilități, 

grad accentuat şi grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora; 

• 485 cereri decont de carburant pentru un număr de 245 persoane cu 

dizabilitate gravă și un număr de 240 persoane cu dizabilitate accentuată; 

• 414 legitimații DISABILITY CARD pentru persoanele cu dizabilități; 

• 734 carduri de parcare pentru persoanele cu dizabilități; 

• 1.166 roviniete pentru persoanele cu dizabilități, precum şi pentru îngrijitorii 

acestora; 

• 448 carduri europene pentru dizabilitate (ANPD) pentru persoanele cu 

dizabilități;  

- 30 de familii şi persoane singureau beneficiat de ajutor social comunitar conform 
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prevederilor HCL S 3 nr. 80/2021. Au fost analizate în cadrul Comisiei de propunere 

şi acordare a unor beneficii sociale 62 cereri, prin care se solicită acordarea unui 

ajutor social comunitar, 30 dintre acestea fiind aprobate şi 32 respinse, suma totală 

achitată fiind de 85750,00 lei, astfel: 

• Ajutoare sociale comunitare acordate în vederea reintegrării sociale, persoanelor 

sau familiilor beneficiare ale serviciilor oferite de centrele din subordinea 

DGASPC Sector 3- 10 beneficiari, 56350 lei ( pentru plata chiriei); 

• Ajutoare sociale comunitare pentru achiziționarea de alimente și medicamente (tichete 

sociale)- 16 beneficiari, 6400 lei; 

• Ajutoare de urgență acordate persoanelor sau familiilor aflate în situații de necesitate 

datorate incendiilor- 4 beneficiari, 23000 lei; 

- 20 de familii şi persoane singure (număr mediu) care au domiciliul legal, reşedinţa stabilită 

pe raza teritorială a sectorului 3 sau sunt persoane fără locuinţă au primit ajutoare sociale 

conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- 13 familii (număr mediu) care au domiciliul, reşedinţă sau care trăiesc efectiv pe raza 

sectorului 3 au primit alocaţii pentru susţinerea familiei conform Legii 277/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Au fost acordate două  ajutoare de înmormântare în urma decesului a doi beneficiari de 

ajutor social, conform prevederilor Legii nr.416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completărilor ulterioare, în cuantum de 2000 de lei; 

- Au fost primite în cadrul serviciului:  

• 10521 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; 

• 2376 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; 

• 129 de dosare de indemnizaţii pentru creşterea copilului conform OUG 111/2010, 

(art. 32), cu modificările şi completările ulterioare, care au fost transmise pe bază de 

borderouri Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti; 

• 2236 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; 

• 1.165 dosare de indemnizații și alocații de stat (drepturi solicitate în aceeași cerere) 
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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; 

• 603 modificări privind alocaţia dublă, 1973 modificări privind stimulentul de 

inserţie şi indemnizaţia pentru creşterea copilului şi 105 modificări cu privire la 

indemnizaţia pentru creşterea copiluluiconform art. 31-32 din OUG 111/2010; 

- a fost îmbunătățit sistemul informațional GIS în funcție de spețele întâmpinate 

pe tot parcursul anului, devenind astfel mai ușor accesibil atât pentru personalul 

din cadrul serviciului care operează în acest sistem cât și pentru cetățenii 

Sectorului 3 în vederea accesării acestui sistem;  

- au fost trasate și numerotate/renumerotate un număr aproximativ de 35.000 de 

locuri de parcare de reședință. 

-  în plus au fost create noi locuri de parcare, în număr de aproximativ 1.500 de 

locuri; 

- S-au efectuat lucrări de refacerea  marcajelor  rutiere pe următoarele artere de 

circulație:  Nicolae Grigorescu, Camil Ressu, Theodor Pallady, Postavarului, 

Camil Ressu, 1 Dec – Calea Vitan, Calea Vitan, Calea Calarasi, Bd. 1 Decembrie, 

Baba Novac, Campia Libertatii-Baba Novac, Iosif Hodos, Campineasca, Str. 

Minis, Bd. Mircea Voda, Ghe Tatarascu / Bucovina, Patrascu, Str. Bucovina, Str 

7 Drumuri, Nerva Traian, Str. Prevederii, Jean Steriade, Fetesti, Nerva Traian, 

Str. Badeni, Lucretiu Patrascanu, Intr. Barsei, Intrarea Horbotei, Nicolae 

Grigorescu (Basarabia – L. Rebreanu), Str Burdujeni, Str. Cozla, Str. Barsei, Jean 

Steriade, Jean Steriade/Aleea Ciucea, Str. Ciucea, Aleea Fetesti, Aleea Giurgieni, 

Str Lacramioarei – în cuantum de 22576.50 mp.  

În contextul măsurilor sanitare dispuse de autorități în încercarea de a minimiza 

efectele pandemiei CoVid19, organizarea de evenimente cultural-artistice, sportive și de 

agrement, dedicate comunității locale, a fost restricționată. Calendarul de evenimente a fost 

redimensionat, acestea organizându-se limitat,în acord cu prevederile legale în vigoare, 

astfel încât acestea să poată fi realizate în condiții de siguranță sanitară. 
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Obiectiv Activitate desfășurată 

Facilitarea accesului la 

cultură pentru locuitorii 

Sectorului 3 prin 

organizarea de 

evenimente cultural 

artistice 

- Stagiunea muzicală estivală, ediția a XVI-a; 

- Cinema în aer liber ediția a IX-a; 

- Expoziții culturale în aer liber; 

- Manifestări cultural-artistice dedicate Zilei Naționale a României; 

- Manifestări cultural-artistice dedicate Crăciunului; 

- Manifestări cultural artistice dedicate Revelionului. 

Valorificarea unor spații 

neconvenționale pe raza 

Sectorului 3 drept spaţii 

destinate culturii 

 

- Expoziții culturale în aer liber, eveniment desfășurat în Parcul 

Colțea, Parcul Al.I.Cuza, Parcul Teilor și Piața Regiunilor - Bdl. 

Unirii; 

- Stagiunea muzicală estivală, ediția a XVI-a cu defășurare în 

Parcul Al.I.Cuza și Parcul Teilor; 

Acordarea de finanțări 

nerambursabile pentru 

proiectele educaționale și 

sportive ale organizațiilor 

neguvernamentale de pe 

raza Sectorului 3. 

O sesiune de depunere proiecte: 

- proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publică 

Promovarea sportului de performanță: 

- 3 proiecte de finanțare nerambursabilă depuse și finalizate; 

- proiecte pentru activități nonprofit de interes general – 

domeniul proiecte educative:  

- 31 proiecte depuse; 

- 20 proiecte de finanțare nerambursabile admise cu condiția 

revizuirii bugetului; 

-15 proiecte de finanțare nerambursabila sunt finalizate; 

-2 proiecte de finanțare nerambursabilă, încetare contract cu 

acordul părților; 

- 3 proiecte de finanțare nerambursabilă renunță la derularea 

activităților, motivând situația epidemiologică determinată de 

răspândirea virusului SARS CoV-2 la nivelul Municipiului 

București, trecerea în învățământul on-line cât și condițiile impuse 

de legislația în vigoare; 

- 9 proiecte au fost respinse pentru că nu au întrunit punctajul 

minim în etapa de evaluare; 
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- 2 proiecte nu au fost admise în procesul de evaluare, pentru 

neândeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul 

solicitantului. 

 

- numărul de participanți la evenimente: 

➢ Stagiune Muzicală Estivală ediția a XVI-a, eveniment desfășurat în Parcul Al.I.Cuza 

și Parcul Teilor:  estimat – 7.450 de participanți;  

➢ Cinema în aer liber ediția a IX-a, eveniment desfășurat pe Insula Artelor din Parcul 

Titan: estimat – 4.680 de participanți; 

➢ Expoziții culturale în aer liber, eveniment desfășurat în perioada 07 august – 10 

septembrie 2021 în Parcul Colțea, Parcul Al.I.Cuza, Parcul Teilor și Piața 

Regiunilor: estimat – 5.000 de participanți; 

➢ Manifestări cultural-artistice dedicate Zilei Naționale a României, expoziție 

culturală în aer liber cu o selecție de 103 imagini reprezentative pentru ultimul secol 

de istorie, montate pe 40 de panouri expoziționale în zona fântânilor arteziene și 

ateliere pentru copii cu meșteșuguri tradiționale românești,  desfășurat în 

proximitatea foișorului de spectacole din Parcul Al.I.Cuza: estimat 500 de 

participanți; 

➢ Manifestări cultural-artistice dedicate Crăciunului, eveniment desfășurat în Sala 

Gloria: estimat 200 de participanți 

➢ Manifestări cultural-artistice dedicate Revelionului, eveniment desfășurat în Parcul 

Titan: estimat 20.000 de participanți. 44 apariții on-line. 

- întârzieri în declanșarea/derularea activităților – nu au existat 

- încadrarea în limitele prevăzute de buget – DA 

- reacții media online (altele decât cele apărute pe paginile de facebook gestionate 

intern sau conexe, respectiv evenimentesector3, IloveS3, Primăria Sectorului 3): 

➢ Stagiune Muzicală Estivală ediția a XVI-a:  34 apariții on-line  

➢ Cinema în aer liber ediția a IX-a: 6 apariții on-line 

 

Un rol important în Creșterea încrederii cetățenilor în actul administrației publice 

locale a Sectorului 3 îl reprezintă gestionarea și rezolvarea problemei locurilor de parcare 

de reședință, iar Direcția Generală de Poliție Locală a fost implicată activ. Totodată, Direcția 

Generală de Poliție Locală  a desfășurat planuri de 35 planuri de măsuri și 27 planuri de 
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acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 

socială, a ordinii și liniștii publice, precum și a fenomenului de insalubritate pe raza 

Sectorului 3, după cum urmează: 

1. Acțiuni zilnice de sancționare a faptelor privind ocuparea parcajelor de reședință, 

expunerea la vânzare a autovehiculelor sau parcarea/staționarea autovehiculelor 

destinate pentru desfășurarea de activități comerciale, circulația vehiculelor cu tracțiune 

animală, autovehicule abandonate/fără stăpân, cărucioare trase sau împinse cu mâna, și 

alte fapte ilicite pe care DGPLS3 este abilitată să constate/aplice sancțiuni. 

 REZULTATE: 864 adrese + 9810 sancțiuni în valoare totală de 3.429.620 lei, din 

care: 

         - HCGMB nr. 124/2008 = 686 adrese + 2545 PV ( 281.420 lei) 

                           - HCGMB nr. 114/2004 = 20 adrese + 79 PV (3000 lei) 

         - HCLS3 nr. 229/2013 =  6 adrese + 29 PV (8500 lei) 

         - Legea nr. 24/2007 =  43 adrese + 107 PV (24.950 lei) 

         - HCGMB nr. 120/2010 = 9 adrese + 4615 PV (1.541,850 lei) 

         - Legea nr. 61/1991r5 = 2 adrese + 1553 PV (362.450 lei) 

         - HCLS3 nr. 422/2017 = 91 PV (14.550 lei) 

         - HCGMB nr. 118/2004 = 2 PV (3000 lei) 

         - Legea nr. 54/2012 = 5 PV (2000 lei); 

2. Acțiuni de verificare a activităților comerciale desfășurate de agenții economici            

REZULTATE:  

- 710 societăți comerciale verificate; 

- 421 note de constatare întocmite 

- 784 sancțiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor HCLS3 nr. 

313/2020; OG nr. 99/2000 și Legea nr. 650/2002, H.G. 348/2004, Legea 

252/2003, în valoare totală de 1.162,950 lei. 

- 2 sancțiuni contravenționale conform O.G. nr.99/2000 unde s-a dispus 

măsura complementară de confiscare a sumei de 3.749.409,56, respectiv 

5.874.612,55 lei conform art.73 pct.23 din același act normativ. 

- 152 suspendări de activitate conform O.G. 99/2000 

3. Afișări/înmânări procese verbale/ somații/înștiințări/ notificări/adrese/ ordonanțe 

             REZULTATE: 

- Afișări procese verbale de constatare și sancționare/adrese/ordonanțe = 1280 
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- Afișare anunțuri locuri de parcare/postere colectare selectivă/adrese 

reabilitare/postere vaccinare + distribuire flyere/flyere lictitații/PV asociații 

– 19730; 

4. Sesizări/petiții verificate în teren (Infocet, Dispecerat, WhatsApp, Oficiu, Șef ierarhic, 

Facebook) = 19173 

5. Sesizări înregistrate/soluționate =  4846 

6. Răspunsuri/Redirecționări/Adrese alte insituții = 3520 

7. Procese verbale de verificare a lucrărilor/activitate teren =  2148 

8. Referate justificative juridic = 266 

9. Somații/Note de constatare/PV de constatare întocmite = 7673 

10. Documente înregistrate și soluționate INFOCET= 15891 

11. Procese verbale de confiscare =  565 

12. Interogare ONRC, baza de date = 969 

13. Infracțiuni flagrante = 6 (predare 64 plicuri praf alb) 

14. Intervenții evenimente = 74 

15. Activități specifice de asigurare măsuri de ordine publică și însoțire/protecție/sprijin 

-Acțiuni de asigurare măsuri de ordine publică evenimente publice 

-Acțiuni de monitorizare a unităților de învățământ; 

-Acțiuni de verificare a persoanelor aflate în izolare/carantină la domiciliu; 

-Acțiuni de monitorizare și de asigurare a ordinii și liniștii publice în posturi 

fixe/asfaltări 

-Acțiuni de monitorizare și asigurare pază a Centrului de Vaccinare Park Lake 

-Acțiuni DGASPC S3  

  16.  Alte activități:   

             REZULTATE: 

      - persoane legitimate = 22818 persoane 

                - persoane dispărute/urmărite predate la secții = 21 

      - persoane instituționalizate = 59 

      - primire vizitatori la sediul direcției = 3599 persoane 

      - corespondență  = 3539 plicuri/ 822 e-mail 

 

 În conformitate cu prevederile ”Planului Național Comun de Acțiune pentru 

creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea delicvenței 
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juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar” și aspectele 

prevăzute în ”Planul Teritorial Comun de Acțiune privind asigurarea climatului de 

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

municipiul București, în anul școlar 2021-2022”, în colaborare cu Birourile de pază de la 

cele 5 Secții de Poliție Națională de pe raza Sectorului 3, s-au verificat obiectivele (unitățile 

publice de învățământ) în vederea evaluării gradului de siguranță al elevilor și personalului 

instituțiilor școlare, fiind întocmite procese verbale de constatare. Totodată s-au definitivat 

procedurile în vederea realizării analizelor de risc și a planurilor de pază , acestea fiind 

distribuite directorilor unităților de învățământ. Ca urmare a finalizării analizelor de risc la 

Securitate fizică a obiectivelor, au fost analizate, verificate și avizate cele 76 planuri de 

pază ale unităților de învățământ 

S-au realizat măsuri de fluidizare și deviere a traficului în zona școlilor cu ocazia 

lucrărilor de construcții la acestea de către societățile Primăriei Sectorului 3. Polițiștii locali 

aflați în dispozitiv nu doar monitorizează unitățile de învățământ, ci și aplică sancțiuni în 

perimetrul acestora, dar și în alte zone, la solicitarea Serviciului Dispecerat Operațional, 

conform Legii 61/1991 rep., HCGMB nr. 120/2010, HCGMB nr. 124/2008, Legii nr. 

349/2002, H.C.L.S. 3 nr. 78/2004, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, s-au 

aplicat un total de 539 sancțiuni contravenționale, iar cuantumul amenzilor fiind de 

173.850,00 lei. Din discuțiile purtate de Serviciul Monitorizare Obiective și Unități de 

Învățământ cu conducerile școlilor și din raportările guarzilor care își exercită atribuțiile de 

serviciu în posturile fixe, s-au identificat zone sensibile și s-au stabilit itinerarii de patrulare 

și intervale orare în care să se facă prevenție și descurajarea faptelor antisociale. Zonele 

sensibile sunt: Grădinița Școlii nr. 81, Corp B și Corp C, Grădinița nr. 160, Școala nr. 149, 

Școala nr. 84, Școala nr. 20, Școala nr. 55, Școala nr. 95, Liceele Nenițescu, Logos, Nichita 

Stănescu, Anghel Saligny, Decebal,  Elie Radu, Matei Basarab și D. Hurmuzescu. În această 

perioadă, cu 4/6 polițiști locali distribuiți zilnic, conform dispozitivelor aprobate, s-au 

efectuat 29.374 monitorizări ale unităților de învățământ.  

Odată cu începerea cursurilor în data de 08.02.2021, precum și cu deschiderea anului 

școlar 2021 – 2022, activitatea Serviciului Monitorizare Obiective și Unități de Învățământ 

s-a desfășurat în posturi fixe la toate cele 82 de locații ale celor 66 unități de învățământ pre-

universitar de pe raza teritorială a Sectorului 3, cât și prin monitorizarea acestora cu patrule 

mobile. Neputând angaja personal contractual, din cauza stării de alertă fiind suspendate 

angajările, Serviciul Monitorizare Obiective și Unități de Învățământ a întocmit un plan de 
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măsuri comun cu Direcția Ordine Publică și Control pentru asigurarea numărului necesar de 

polițiști locali care să execute serviciul la unitățile de învățământ cu respectarea măsurilor 

de prevenție anti-Covid-19. În cazul unităților de învățământ care intrau în scenariul roșu, 

(un număr mai mare sau egal cu 3 de elevi infectați cu virusul Covid-19) și care  erau închise 

pentru o perioadă de 14 zile, se proceda la monitorizarea cu patrule mobile din cadrul 

Serviciului Monitorizare Obiective și Unități de Învățământ, iar itinerariul de patrulare era 

mai des în proximitatea acestora. De asemenea, polițiștii locali se asigurau că toate intrările 

erau securizate la fiecare dintre aceste unități școlare. 

 În baza Planului de acțiune nr. 243250/29.12.2021, efectivele S.M.O.U.I. au asigurat 

măsuri de ordine și liniște publică, pază echipamente și control acces în perimetrul 

evenimentului cât și fluență/blocare trafic cu ocazia Revelionului 2021-2022, organizat de 

Primăria Sector 3, în parcul Titan. 

Activități întreprinse: 

 

• Unități de învățământ asigurate zilnic – 82; 

• Verificare unități de învățământ prin patrulare și sprijin – 29.374; 

• Lucrări InfoCet – 1.828; 

• Verificări persoane prin dispecerat – 2.112; 

• Persoane legitimate în obiective (măsuri control acces) – 29.961; 

• Autovehicule verificate în obiective (măsuri control acces)  - 4.532; 

• Eliberare blocare cale de acces în obiectiv, de către autovehicule 

parcate/staționate neregulamentar – 327; 

• Sancțiuni contravenționale – 539; 

• Intervenții la activarea sistemelor antiefracție (cod 1900) – 420; 

• Intervenții în sprijinul posturilor fixe – 331; 

• Procese verbale de constatare/ somații – 234; 

• Sesizări Dispecerat Operațional/șefi ierarhici/Autosesizări – 1.269; 

• Asigurare fluență trafic în cazul accidentelor rutiere – 34; 

• Minori pierduți, identificați și predați aparținătorilor legali – 5; 

• Bunuri depistate/recuperate și predate proprietarilor de drept – 11; 

• Infracțiuni flagrante – 1; 

• Acțiuni desfășurate în baza planurilor de acțiune pentru: 

Prevenirea și combaterea delicvenței juvenile – 29; 

Absenteism – 9; 

Prevenirea răspândirii SARS-COV 2 – 43; 

• Activități cu caracter informativ-preventiv adresate elevilor privind 

o Prevenirea faptelor comise cu violență – 17; 

o Prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului – 7; 

o Bullying/cyberbullyng – 5; 

• Grupuri de lucru tematice destinate reprezentanților unităților de 

învățământ (inspectori/directori/cadre didactice) implicați în gestionarea 

fenomeniului violenței școlare și a liniștii publice – 112; 
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• Elevi aflați în situații de risc consiliați – 37; 

• Informări cu privire la elevi aflați în situații de risc adresate unităților de 

învățământ/structurilor din cadrul M.A.I. – 8; 

• Cazuri de bullying sesizate – 3; 

• Intervenții în cazul producerii unor evenimente sesizate prin dispecerat / 

direct de unitatea de învățământ/elevi/părinți/aparținători/oficiu - 1.378; 

• Petiții/reclamații/sesizări ce au legătură cu siguranța școlară – 18; 

• Activități de mediatizare/promovare – 3; 

• Instruiri/ședințe efectuate cu dispozitivele de menținere a ordinii și 

siguranței școlare cu privire la evoluția situației operative și procedurile 

de intervenție – 3; 

• Optimizarea/creșterea siguranței fizice în obiective (cabine, garduri, 

calorifere, etc). 

 

Primăria Sectorului 3 a identificat ca o prioritate a exercitării mandatului său de 

autoritate publică locală necesitatea dezvoltarii economiei locale prin valorificarea creativă 

a resurselor respectiv îmbunătățirea accesului la serviciile educaționale ale invatamantului 

primar si gimnazial. Infrastructura de educație și formare au un efect direct asupra elevilor, 

reprezintand un factor esențial al procesului educational. Astfel, a fost semnată recepția la 

finalizarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții: ,,Amenajare și dotare cantină corp C5, 

C6, C7 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, ,,Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic 

«Anghel Saligny»”, ,,Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 

1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.  

În implementare, pe parcursul anului 2021, au fost si următoarele proiecte: ce vizează 

unități de învățământ; 

- Lucrari de extindere Scoala Gimnaziala nr.81 – Buget Local; 

- Lucrari de cresterea eficientei energetice si modernizare corp C4- Cresa Greierasul – 

Buget Local; 

- Lucrari de modernizare bazin inot la Gradinita nr. 154, POR 2014 - 2020; 

- Lucrari de modernizare bazin inot la Gradinita nr. 191; POR 2014 - 2020; 

- Lucrari de cresterea eficientei energetice si modernizare corp C2 - Colegiul Tehnic Mihai 

Bravu - corp din str.Ion Tuculescu, POR 2014 - 2020; 

- Lucrari de cresterea eficientei energetice si modernizare Colegiul Tehnic Costin 

Nenitescu – corp C5 (sala de sport)  -  Programul National de Dezvoltare Locala; 

- Lucrari de extindere la Gradinita nr. 68, POR 2014 - 2020; 

- Lucrari de extindere la Gradinita nr. 70, POR 2014 - 2020; 

- Lucrari de extindere la Gradinita (nr. 241) Pestisorul de Aur, POR 2014 - 2020; 

- Lucrari de extindere la Gradinita nr.196, POR 2014 - 2020; 

- Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport Scoala Gimnaziala 

Federico Gracia Lorca (fosta 196), POR 2014 - 2020; 
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- Lucrari de cresterea eficientei energetice  si modernizare la Scoala Gimnaziala nr. 95 - 

str. Foisorului nr. 111-113,  POR 2014 - 2020; 

- Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si prescolar - Zona 

Dristor     Gradinita nr. 239  - Dristorului nr. 102, POR 2014 - 2020; 

- Lucrari capitale de crestere a eficientei energetice la Scoala Superioara Comerciala 

Nicolae Kretzulescu  Corp A; POR 2014 - 2020; 

- Lucrari capitale de crestere a eficientei energetice, consolidare si  modernizare  Colegiul 

Anghel Saligny (POR), POR 2014 - 2020; 

- Lucrari capitale de crestere a eficientei energetice, modernizare  Colegiul Matei Basarab 

Corp A(C1). 

Totodată, este în implementare proiectul ,,Școala profesională în sistem dual” , acesta avand 

drept obiectiv principal dezvoltarea învățământului în sistem dual în colegiile și liceele cu profil 

tehnic și tehnologic de pe raza Sectorului 3. Rezultatele anului 2021 sunt: 

- 14 operatori economici care au solicitat formarea de clase de învățământ dual 

pentru anul școlar 2021-2022; 

- 259 de locuri disponibile pentru anul școlar 2021-2022; 

- 13 calificări profesionale pentru anul școlar 2021-2022; 

- 5 licee implicate pentru anul școlar 2021-2022. 

Pe de altă parte, Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană 

implementează două proiecte prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

(POCA):  

– „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme 

informatice inovative”, contract semnat în 2019 și își propune consolidarea 

capacității instituționale a Primăriei Sectorului 3 prin implementarea de măsuri 

de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor către cetățeni, 

având o valoare totală de 4.393.356,54  lei; 

– „Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă”, contract 

semnat în martie 2020 în parteneriat cu Direcția Generală pentru Asistență și  

Protecția Copilului Sector 3 și vizează consolidarea capacității instituționale și 

eficientizarea activității la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București în ceea 

ce privește componentele partajate pe care instituția le exercită alături de celelalte 

entități publice sau private în domeniul asistenței sociale, prin implementarea de 

măsuri menite să ajute la standartizarea activităților specifice acestui domeniu de 

activitate, la interoperabilizarea sistemelor și interconectarea cu ceilalți actori cu 
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atribuții de asistență socială, atât din perspectiva back-office, cât și din 

perspectiva front office, având o valoare totală de 2.949.799,28 lei. 

Tot pe parcursul anului 2021 a fost despusă spre obținere finanțare cerere „NU 

corupție, DA integritate!” ce vizează cresterea transparentei, eticii si integritatii Primariei 

Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti prin implementarea unor masuri de prevenerire a 

coruptiei, in parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie. Adoptarea si implementarea unor 

masuri anticoruptie necesare prevenirii savârsirii unor fapte de corupþie în acord cu 

respectarea principiilor transparentei, legalitatii, eficacitatii si suprematiei interesului public 

care sunt absolut indispensabile în buna functionare a institutiei Primariei Sectorului 3 al 

Municipiului Bucuresti, având o valoare totală de 315.570,98. 

Tot în implementare, începând cu 2021, sunt 2 proiecte prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa 9 - Consolidarea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19: 

1)  „Stop COVID”, cod SMIS 139519, în parteneriat cu Direcția Generală pentru 

Asistență și  Protecția Copilului Sector 3 ce are drept obiectiv principal este 

consolidarea capacitatii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 3  de gestionare a crizei sanitare  generată de infecția SARS 

Cov-19. Realizarea acestui obiectiv are la bază asigurarea mijloacelor necesare 

prevenirii infectarii cu noul coronavirus la nivelul centrelor si serviciilor din 

subordine, având o valoare totală de 7.352.273,79 lei; 

2) „Stop COVID în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 3”, 

cod SMIS 143330, având drept obiectiv principal asigurarea condițiilor necesare 

desfășurării cursurilor în maximă siguranță în cadrul celor 66  instituții de 

învățământ din Sectorul 3 al Municipiului București având o valoare totală de 

28.716.878,43 lei. 

și un proiect finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, 

Axa 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 

sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – secțiunea E-

Educație,  „Creșterea gradului de utilizare a internetului în unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din sectorul 3”, cod SMIS 144039, obiectivul principal fiind 
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consolidarea capacitatii Primăriei Sectorului 3 de a gestiona criza educațională provocată de 

către pandemia SARS Cov-2 prin asigurarea accesului la resurse și servicii digitale pentru 

cele 45 instiutii de invătământ de stat preuniversitar de pe raza sectorului 3, creșterea 

gradului de utilizare a internetului a elevilor și profesorilor și îmbunătățirea eficienței și 

eficacității procesului educațional încadrul celor 45 institutii de invatamant de stat 

preuniversitar de pe raza sectorului 3, având o valoare totală de 48.377.833,25 lei. 

Primăria Sectorului 3 a identificat ca fiind prioritară o nouă strategie care să continue 

obiectivele Strategiei de Dezvoltare Durabila a Sectorului pentru perioada 2014 – 2020 și să 

ghideze dezvoltarea pe termen mediu și lung a sectorului. Astfel, angajații direcției au lucrat 

la o noua strategie care să reflecte viziunea, obiectivele strategice, direcțiile și prioritățile de 

dezvoltare ale Sectorului prin implicarea factorilor de decizie, a comunității, a mediului de 

afaceri și a altor actori relevanți prin stabilirea unui consens pentru dezvoltarea coordonată 

a teritoriului. Altfel spus, Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3 reprezintă nevoile 

identificate din prezent, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde 

propriilor nevoi și a fost aprobată prin HCLS3 nr. 146 din 24.06.2021. 

Îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic atât al direcției, cât și al 

politicii energetice naționale, datorită contribuției majore pe care o are la realizarea 

siguranței alimentării cu energie, dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea 

resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.  Reducerea 

costurilor, consumului şi creşterea performanţei energetice în clădirile şi obiectivele de 

utilizare a energiei, eficientizarea mobilităţii urbane şi a serviciilor publice se numără printre 

principalele obiective şi priorităţi ale administraţiei publice a Sectorului 3, Bucureşti, fiind 

astfel actualizat Planul de Îmbunătățire al Eficienței Energetice – PiEE Sector 3, aprobat 

prin HCLS3 nr.439/23.12.2020.  

Pe parcursul anului 2021 au fost finalizate si receptionate lucrari de executie a  

bransamentelor electrice, apa/canal, gaze naturale la urmatoarele  unitati de invatamant: 

- Lucrari de executie bransament gaze naturale la Gradinita Scoala nr.88; 

- Lucrari de reparatii la instalatia de gaze naturale – corp din str.Ion Tuculescu (Colegiul Tehnic Mihai 

Bravu); 

- Lucrari de executie bransament gaze naturale la Gradinita Scoala nr.88; 

- Lucrari de executie bransament gaze naturale la Gradinita nr.239; 
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- Lucrari de executie bransament gaze naturale la Gradinita nr.196; 

- Lucrari de executie bransament gaze naturale la Gradinita nr.154; 

- Lucrari de executie bransament gaze naturale la Gradinita nr.241; 

- Lucrari de executie bransament gaze naturale la Gradinita nr.191; 

- Lucrari de executie bransament gaze naturale la Scoala Frederico Garcia Lorca; 

- Lucrari de executie bransament gaze naturale+apa canal  la Cresa Trapezului; 

- Lucrari de executie pentru bransament apa canal Gradinita nr.70; 

- Lucrari de executie pentru bransament apa canal Gradinita nr.68; 

- Lucrari de executie pentru bransament apa canal Gradinita nr.191; 

- Lucrari de executie pentru bransament apa canal Gradinita nr.239; 

- Lucrari de executie pentru bransament apa canal Gradinita nr.241; 

- Lucrari de executie pentru bransament apa canal Gradinita nr.154; 

- Lucrari de executie pentru bransament apa canal Gradinita nr.196; 

- Lucrari de executie pentru bransament apa canal  corp Ion Tuculescu Scoala (Colegiul tehnic Mihai 

Bravu); 

- Lucrari de deviere retea de canalizare la Gr.239; 

- Lucrari de deviere retea de canalizare la Gr.191; 

- Lucrari de deviere retea de canalizare la Gr.241; 

- Lucrari de executie bransament electric Gradinita Scoala nr.88; 

- Lucrari de executie bransament electric- spor de putere -  Gradinita nr.191; 

- Lucrari de cresterea puterii electrice la Scoala nr.116; 

- Lucrari de executie bransament electric + post trafo la Cresa Trapezului; 

- Lucrari de executie bransament electric Gradinita nr.241 ;   

Lucrari de executie a  bransamentelor electrice, apa/ canal, gaze naturale aflate in derulare pe 

parcursul anului 2021  la urmatoarele  unitati de invatamant: 

- Lucrari de executie bransament gaze naturale la Gradinita nr.68; 

- Lucrari de executie bransament gaze naturale la Gradinita nr.70; 

- Lucrari de executie bransament electric Gradinita nr.70 - de montat contor  PVRTL semnat 2021; 

- Lucrari de executie bransament electric spor de putere  Gradinita nr.239; 

- Lucrari de deviere retea de termoficare Scoala nr.86. 

 

Lucrari cu specific ISU receptionate in anul 2021 sunt urmatoarele:                                          

- Lucrari cu specific ISU  la Colegiul Tehnic Mihai Bravu – finantate atat prin Programul Operational 

Regional cat si din bugetul local. 
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 Lucrarile cu specific ISU  in derulare in anul 2021 sunt urmatoarele: 

- Lucrari cu specific ISU -Gradinita nr.196; 

- Lucrari cu specific ISU -Gradinita nr.231 corp A; 

- Lucrari cu specific ISU -Gradinita nr.231 corp B; 

- Lucrari cu specific ISU -Gradinita nr.68; 

- Lucrari cu specific ISU -Gradinita nr.70; 

- Lucrari cu specific ISU -Gradinita nr.67; 

- Lucrari cu specific ISU -Scoala nr.81; 

- Lucrari cu specific ISU -Gradinita nr.69; 

   Lucrari  receptionate in anul 2021 pentru  obiectivul ,,Cresterea capacitatii de stationare si 

mobilitate a parcului auto B-dul Decebal’’ 

Prin construirea acestei parcări subterane de 717 de locuri s-a dorit fluidizarea traficului, 

care se desfășoară cu greu în zonă, ținând cont de locuințele colective, spațiile comerciale, instituțiile 

publice, bancare, centrele medicale care au dus la creșterea constantă a parcului auto și au evidențiat 

insuficiența locurilor de parcare.  

Subdimensionarea numărului locurilor de parcare a dus la ocuparea parțială sau totală a 

suprafețelor destinate circulației pietonale și a spațiului de pe prima bandă a străzilor din zonă și 

implicit a bulevardului Decebal, îngreunând circulația autoturismelor și a pietonilor. Bulevardul 

Decebal a fost transformat spectaculos, zona verde adiacenta, trotuarele  reamenajate complet, 

inclusiv  cresterea progresiva  a spatiilor verzi, arbori si piste de biciclete. 

Cresterea performantei energetice  a blocurilor de locuinte din sectorul 3    

In eforturile masive depuse de Sectorul 3 de a se ralia Directivei C.E. 2020, respectiv 

diminuarea  consumurilor de energie, atat la locuintele private cat si, mai ales, la cladirile publice, 

Serviciul Investitii, Lucrari Publice concura la indeplinirea acestui deziderat  prin realizarea, prin 

operatori specializati in domeniu, de documentatie tehnico-economica si realizarea de lucrari  de 

crestere a eficientei energetice la blocurile de locuinte din sectorul 3, care coroborate  cu lucrarile 

de reabilitare termica efectuate la cladirile publice sa indeplineasca obiectivul mentionat. Mai 

mult, impreuna cu Directia Dezvolare Durabila si Sustenabilitate Urbana, se pregatesc 

documentele necesare solicitarii de fonduri europene nerambursabile atat in faza de depunere a 

cererilor de finantare, cat si la faza de rambursare prin POR 2014-2020, in cuantum de 60% 

fonduri nerambursabile.  

Alte obiective de investitii  in derulare : 

- Modernizare si reabilitare Parc Pantelimon; 

 

Alte obiective receptionate: 

- Reparatii iluminat Parc Pantelimon; 

- Lucrari de reparatii imobil Lucretiu Patrascanu; 
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- Cale de comunicatie peste obstacol natural si accesibilizare circulatie - Zona Nicolae 

Teclu. 

 Componenta de mediu: 

- Au fost amenajate șapte terenuri de sport; 

- A fost amenajat un loc de joacă pentru copii; 

- Au fost efectuate lucrări de amenajare pistă de alergare în jurul lacului din parcurile 

Alexandru Ioan Cuza și Titan prin turnare suprafață antitraumă în suprafață de 4.550  

mp; 

- Au fost realizate lucrări de amenajare alei pietonale cu pavaj în suprafață de 

42.424.70 mp pe raza administrativă a Sectorului 3; 

- Au fost realizate lucrări de amenajare a două locuri de recreere  (două parcuri pe raza 

Sectorului 3); 

- Au fost realizate lucrări de iluminat public atât la locurile de joacă, terenuri de sport 

și miniparcuri existente, cât și la cele nou create; 

- Au fost realizate lucrări de reamenajare a spațiilor verzi, respectiv de refacere a 

peluzelor (pregătire a terenului) prin completare cu pământ vegetal pe o suprafață de 

4.595 mp în  perimetrul parcurilor Alexandru Ioan Cuza, Titan și Gheorghe Petrașcu; 

- Au fost realizate lucrări de moderniza/refacere a suprafeței din tartan plăci prin 

turnare suprafață antitraumă pentru un număr 11 locuri de joacă pentru copii în 

parcurile Gheorghe Petrașcu, Alexandru Ioan Cuza, Titan și Titanii; 

- Au fost realizate lucrări de modernizare/recondiționare/refacere a  suprafețelor de  

amortizare cauciuc (plăci tartan) prin turnare suprafață antitraumă pentru un număr 

89 locuri de joacă pentru copii, 5 terenuri de sport de pe raza Sectorului 3 în suprafață 

totală de 24.692.20 mp; 

- Au fost montate un număr de 3.117 bucăti coșuri de gunoi și 284 bucăți bănci pe raza 

teritorial administrativă a Sectorului 3; 

- S-au înlocuit 36 de aparate și echipamente de joacă pentru copii  în locurile de joacă 

pentru copii de pe raza teritorial administrativa a Sectorului 3; 

- S-au realizat lucrări de împrejmuire cu panouri gard metalic (plasa bordurată) 

aferente grădinilor ale blocurilor de pe raza Sectorului 3 pe o suprafață de 1.260 ml; 

- S-au realizat lucrări de refacere alei cu pavele în parcurile (Al.I.Cuza, Titan și 

Gheorghe Petrașcu) pe o suprafață de 1.109.96 mp; 

- S-au realizat lucrări de toaletare la un număr de 11.176 bucăti arbori; 
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- Au fost defrișati de pe raza Sectorului 3 și în parcuri un număr de 623 arbori aflați în 

declin biologic, precum și cei dezrădăcinați (căzuți, rupți de la furtuni); 

- S-au plantat 14.484 bucăți arbori, 3.007 bucăti arbuști ornamentali ( Ienupăr, 

Berberis), 192.106 fire de gard viu (hibiscus Siryacus)  și 32.630 bucati plante perene 

(begonia și lavanda); 

- S-au amenajat spații verzi cu rulou de gazon pe o suprafață de 4.900 mp; 

- S-au amenajat spații verzi (peluze) prin însamânțare cu gazon  pe o suprafață de 4.595 

mp în parcurile Alexandru Ioan Cuza și Titan; 

- S-au realizat lucrări de amenajare/extindere spații verzi (parcuri, scuaruri, 

aliniamente stradale și grădini ale blocurilor) pe o suprafață de 13.591 mp; 

- S-au realizat lucrări de refacere a structurilor din metal/lemn la un număr de 1.857 

bucăti banci, 3 aparate de fitness, 6 nisipare din perimetrul parcurilor Alexandru Ioan 

Cuza și Titan, Titanii și Gheorghe Petrașcu; 

- S-a realizat înlocuirea/montarea a unui număr de 58 de bănci si 10 coșuri de gunoi în 

parcurile Alexandru Ioan Cuza șiTitan; 

- S-au realizat lucrări de amenajare trotuare prin montarea de pavale pe o suprafață de 

2.425 mp; 

- S-au realizat lucrări de reparații/recondiționare trotuare cu pavaj pe o suprafață de 

3.524 mp; 

- S-au realizat în lucrări de montare a 624 bucăti bănci, 76 bucăți cosuri de gunoi pe 

raza teritorial administrativă a Sectorului 3; 

- S-au realizat lucrări de reabilitare a aliniamentelor stradale prin înlocuirea 

diafragmelor deteriorate, degradate(erodate,uzate în timp) cu borduri 

prefabricate(turnate) cu dimensiunea de 3ML, pe o suprafață totală de 20.217 ml; 

- S-au executat lucrari de  reparatii locale în carosabil (plombe) pe o suprafata de 

16.382,23mp; 

- S-au executat lucrari de  inlocuire(ramforsare) covor asfaltic pe o suprafata de 

45.441,27mp; 

- S-au executat lucrari de  reparatii locale in carosabil in urma inlocuirii prefabricatelor 

pe bulevarde pe o suprafata de 24.272,00 mp; 

- S-au executat lucrari de amenajare si reamenajare parcari, pe o suprafata de 

71.668,00 mp; 
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- S-au executat lucrari de asfaltare drumuri noi si alei,  pe o suprafata de 28.574,50 

mp; 

- S-au executat lucrari de refacere sistem rutier in urma interventilor in carosabil de 

catre furnizorii de utilitati publice, pe o suprafata de 1.892,00 mp; 

- S-au executat lucrari de reamenajare alei, drumuri si terenuri de sport in curți licee, 

pe o suprafata de 12.109,52  mp; 

- S-au executat lucrari de amenajare si reamenajare piste biciclete, pe o suprafata de 

1.303,00, mp; 

- S-au executat lucrari de amenajare platforme asfaltate, pe o suprafata de 14.652,19 

mp; 

- S-a realizat montarea a 50 bucăți de containare îngropate, precum și asfaltarea 

platformelor acestora;  

 

Subdomeniul salubritate: 

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a implementat colectarea separată a 

deșeurilor municipale pe 3 fluxuri: fracția umedă, fracția uscată și deșeuri din sticlă. 

Operatorul privat a colectat deșeurile pe un singur flux: deșeuri municipale amestecate. 

Colectarea separată pe mai multe fluxuri antrenează costuri mai mari pentru că necesită un 

număr mai mare de autospeciale și personal. De exemplu colectarea separată a deșeurilor pe 

3 fluxuri presupune colectarea de la aceeași adresă cu 3 autospeciale diferite. Cantitățile de 

deșeuri reciclabile colectate separat de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 

înregistrează creșteri semnificative: 

 

anul 2019

anul 2021

930.42

21,348.52

Deșeuri reciclabile colectate separat de către 

DGSS3

(tone)
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Sectorul 3 se dezvoltă, iar creșterea populației și a veniturilor (a consumului) generează 

cantități mai mari de deșeuri, fapt ce crește volumul activităților din cadrul DGSS3:  

 

Salubrizarea căilor publice a fost efectuată prin operațiuni de măturat, curățat, răzuit 

al rigolelor, spălat, stropit și întreținere a căilor publice. Acestea se realizează cu scopul de 

a înlătura particulele de praf existente, de a proteja sănătatea populației Sectorului 3, de a 

conserva și proteja mediul înconjurător, dar și de a păstra un aspect salubru al domeniului 

public. Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri din ziua 

respectivă în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt stabilite prin 

programele specifice ale instituției, însă pot suferi modificări în funcție de condițiile 

meteorologice.  

anul 2019

anul 2021

140,815.16 tone

156,712.09 tone

Deșeuri colectate de către Direcția Generală de 

Salubritate Sector 3
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Alte operațiuni executate :

• Spălat carosabil - 855,2 kml

• Spălat trotuare - 866,99 kml

• Coșuri 60L montate - 2016 bucăți 

• Coșuri 240L - 1025 bucăți
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Managementul deșeurilor: 

La data de 30.07.2020, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 240, prin 

care a fost dată în administrare furnizarea/ prestarea activității serviciului public de 

salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare 

către societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., asociatul unic al acestei societăți 

fiind Consiliul Local Sector 3. Ca urmare a adoptării acestei hotărâri, între Direcția Generală 

de Salubritate Sector 3 și societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. a fost 

încheiat contractul de servicii nr. 8762/ 10.08.2020 prin care instituția predă către această 

societate toate deșeurile colectate de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru 

realizarea operațiunii de tratare, în scopul reducerii volumului și a cantității de deșeuri, 

precum și pentru creșterea gradului de recuperare. 

 

Cetățenii Sectorului 3 efectuează lunar între 1700-3200 solicitări de ridicare a 

deșeurilor voluminoase și din construcții.  De exemplu într-o săptămână (02.08.2021-

08.08.2021) din cele 941 solicitări venite din partea cetățenilor, 174 se referă la ridicarea a 

2423 saci de moloz (pe lângă alte deșeuri din construcții). 

Datorită operațiunilor de sortare a deșeurilor municipale (inclusiv deșeurile reziduale 

și biodegradabile), cantitatea deșeurilor transportate la depozitele conforme pentru eliminare 

este sub 38% din totalul deșeurilor generate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 3. 

23,218.03

16,274.34

6,673.88

14.16

Cantitățile de deșeuri colectate (tone)
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Prin comparație, U.A.T. 4  depozitează circa 84% din deșeurile municipale în depozitul 

Vidra, deținut de operatorul SC ECO SUD SA 1. 

Au fost dotați cu recipiente de colectare deșeuri cetățenii de pe raza administrativ 

teritorială a Sectorului 3, respectiv: 

 

 

 
1 Strategia de management al deșeurilor în Sectorul 4 al Municipiului București  Revizia 1, pct. 3.8.4.  

Pubele 240L

menajer

Pubele 240L

reciclabil

Pubele 240

sticlă

Containe 1,1

mc menajer

Containe 1,1

mc reciclabil

5038

2240

341
58 73

Asociații de Proprietari

Pubele 240L

menajer

Pubele 240L

reciclabil

Containe 1,1 mc

menajer

Containe 1,1 mc

reciclabil

3300

4253

5 6

Persoane fizice
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Pe de altă parte, Direcția Întreținere Domeniul Public a prestat cantitativ următoarele:  

 

Pubele

240L

menajer

Pubele

240L

reciclabil

Pubele 240

sticlă

Containe

1,1 mc

menajer

Containe

1,1 mc

reciclabil

699

341

35
104

35

Agenți economici

Pubele 240L

menajer

Pubele 240L

reciclabil

Pubele 240

sticlă

Containe 1,1

mc menajer

Containe 1,1

mc

reciclabil

68

14

3

31

7

Instituții Publice

4,111

7,830

1,448
108 23 437 2

757
2,250

1,230

5,703
4.900 m2

600 ha

Direcția Întreținere Domeniul Public
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Totodată, au fost toaletați și eliminate ramurile uscate de la 9080 de arbori, iar 537 

au fost defrișați. 

Anul 2021 a fost îndeplinite cu succes obiectivele propuse pentru dezvoltarea 

armonioasă a Sectorului 3 al Municipiului București, în contextul unui an marcat de 

pandemia de Coronavirus și în care s-a reușit de multe ori să se facă imposibilul posibil. 

 

 

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI SUSTENABILITATE URBANĂ 

SERVICIUL STRATEGII ȘI SUSTENABILITATE URBANĂ 

ȘEF SERVICIU 

ANDREEA CIRIPAN 

/ 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Diana Manole 
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