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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
2020, raport care poate fi consultat de toți cetățenii sectorului, fiind disponibil pe siteul 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 noastre, reprezentând unul din instrumentele
prin care Primăria Sectorului 3 pune la dispoziția cetățenilor date concrete despre activitatea noastră.
Consider că datele prezentate în următoarele pagini pot oferi cetățenilor o imagine
generală asupra activității noastre pe parcursul anului 2020, asupra modului și eficienței rezolvării nevoilor comunității locale a Sectorului 3.
Prezentul raport privind starea economică, socială și de mediu a Sectorului 3 al
Municipiului București analizează unul dintre cei mai grei și încercați ani – 2020. Pandemia SARS CoV-2 a afectat mai toate domeniile de activitate, provocând instabilitate,
forțându-ne să găsim cele mai bune soluții pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor sectorului și de a rezolva cu succes nevoile identificate.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ
NEGOITA ROBERT
SORIN

Semnat digital de NEGOITA
ROBERT SORIN
Data: 2021.03.23 15:14:50 +02'00'

Întocmit,
Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană
Semnat digital de PETRACHE

PETRACHE
NICOLETA-IOANA
2021.03.23 14:43:24
NICOLETA-IOANA Data:
+02'00'
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Astfel, din punct de vedere economic, situația pentru 2020 a fost următoarea:
Veniturile realizate la bugetul general al Sectorului 3 pentru anul 2020
au fost de 1.467.470,72 mii lei, defalcate astfel:
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale

688.470,32 mii lei

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate

101.671,83 mii lei

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

19.189,42 mii lei

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea învăţământului

33.684,24 mii lei

Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
Venituri din taxe şi impozite locale

407,80 mii lei
236.965,76 mii lei

Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

490,07 mii lei

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

0,27 mii lei

Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii

130,62 mii lei

Finanţarea PNDL

2.812,44 mii lei

Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii
derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

72.049,30 mii lei

Subvenţii pentru decontarea cheltuielilor cu carantina

1.028,12 mii lei

Subvenţii pentru reabilitarea termică

1.090,93 mii lei

Sume aferente împrumuturilor contractate

177.368,63 mii lei

Cheltuielile bugetului general al Sectorului 3 pentru anul 2020
au fost de 1.399.195,87 lei si se prezintă astfel:
Buget local – 1.157.443,47 mii lei;
Credite interne – 109.907,41 mii lei;
Venituri propria şi subvenţii – 131.844,99 mii lei
Autorităţi executive (51.02):
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii

82.752,08 mii lei
114.045,93 mii lei

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 442,06 mii lei
Sume aferente persoanelor cu handicap, neîncadrate
Asociaţii şi fundaţii
Active fixe – Construcţii, maşini, echipamente şi mijloace de transport
Venituri proprii
Rambursări de credite interne garantate

584,09 mii lei
1,50 mii lei
111.648,90 lei
30.860,87 mii lei
2.863,62 mii lei

Plăţi efectuate în ani precedenţi

725,65 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru Direcţia de Evidenţa Persoanelor Sector 3 (54.02):
Bunuri şi servicii - furnituri birou, poştă, telecomunicaţii, întreţinere şi funcţionare

444,87 mii lei

Cheltuieli de personal

4.862,24 mii lei

Transferuri către instituţii publice

4.878,64 mii lei
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Cheltuieli efectuate pentru Administrare Pieţe + Alegeri (54.02):
Bunuri şi servicii – furnituri birou, încalzit, iluminat, apă, canal, salubritate, carburanţi, poştă,
telecomunicaţii, internet, prestări servicii, întreţinere şi funcţionare, obiecte inventar
252,56 mii lei
Cheltuieli de personal
Plăţi efectuate în ani precedenţi
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi (55.02):
Dobânzi
Comision

62,90 mii lei
3,04 mii lei
73.435,99 mii lei
14,50 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru Apărare - Centrul Militar (60.02):
Bunuri şi servicii – furnituri birou, carburanţi, poştă, telecomunicaţii, internet, prestări servicii,
întreţinere şi funcţionare
49,83 mii lei
Plăţi efectuate în ani precedenţi

5,94 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 1.445,09 mii lei
Investiţii

2.623,16 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru Protecţia Civilă (61.02):
Bunuri şi servicii – furnituri birou, prestări servicii cu caracter functional
Investiţii

15,34 mii lei
255,25 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru Învăţământ (65.02):
Cheltuieli materiale efectuate pentru învăţământul preşcolar
Ajutoare sociale pentru învăţământul preşcolar

19.583,37 mii lei
85,33 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru învăţământul preşcolar particular

9.186,24 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru învăţământul preşcolar - investiţii

12.347,15 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru învăţământul preşcolar – rambursare credite

3.769,98 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru învăţământul primar

7.303,12 mii lei

Plăţi efectuate în ani precedenţi

104,23 mii lei

Ajutoare sociale

490,33 mii lei

Burse
Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar inferior
Cheltuieli de personal pentru învăţământul secundar inferior

1.649,66 mii lei
20.377,64 mii lei
11,31 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar inferior particular

8.207,95 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar - burse

8.091,09 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar Ajutoare sociale
Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar – rambursare credite
Investiţii
Plăţi efectuate în ani precedenţi

349,43 mii lei
10.306,61 mii lei
5.265,85 mii lei
17,87 mii lei
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Cheltuieli efectuate pentru Învăţământ (65.02):
Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar superior

15.748,97 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar superior – particular – Ajutoare sociale 137,95 mii lei
Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar superior – particular

8.865,51 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar superior – particular – Burse 12.504,26 mii lei
Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar superior - investiţii

10.908,05 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru învăţământul secundar superior - rambursare credite 4.555,13 mii lei
Plăţi efectuate în ani precedenţi

178,43 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru învăţământul special

608,74 mii lei

Ajutoare sociale

451,33 mii lei

Burse

251,18 mii lei

Tichete creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă

0,20 mii lei

Şcoala după şcoală – cheltuieli personal

4.477,70 mii lei

Şcoala după şcoală – bunuri şi servicii

1.668,01 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru cultură, recreere şi religie (67.02):
Cheltuieli efectuate pentru recreere – Spaţii verzi
Cheltuieli efectuate pentru recreere – Spaţii verzi - investiţii
Cheltuieli efectuate pentru recreere – Spaţii verzi – rambursare credit
Plăţi efectuate în ani precedenţi
Cheltuieli pentru cultură
Cheltuieli pentru cultură - investiţii

80.110,68 mii lei
3.025,64 mii lei
11.732,62 mii lei
90,80 mii lei
2.978,55 mii lei
42.771,51 mii lei

Asociatii şi fundaţii

618,58 mii lei

Rambursări de credite

914,95 mii lei

Plăţi efectuate în ani precedenţi

588,55 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru asistenţă social (68.02):
Bunuri şi servicii – furnituri birou, poştă, telecomunicaţii, internet, prestări servicii,
întreţinere şi funcţionare, protecţia muncii
15.582,94 mii lei
Cheltuieli de personal

85.978,96 mii lei

Investiţii

4.063,66 mii lei

Rambursări de credite interne garantate

1.620,04 mii lei

Ajutoare sociale
Proiecte fonduri externe

68.102,87 mii lei
906,27 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02):
Investiţii, Construcţii
Rambursări de credite interne garantate

1.823,64 mii lei
108.403,49 mii lei
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Cheltuieli efectuate pentru protecţia mediului (74.02):
Investiţii

7.638,91 mii lei

Cheltuieli de personal

16.600,13 mii lei

Transferuri

96.371,46 mii lei

Capital social

23.500,00 mii lei

Cheltuieli efectuate pentru Transporturi – Strazi (84.02):
Materiale şi prestări servicii cu character funcţional

41.346,45 mii lei

Investiţii

10.771,04 mii lei

Rambursări de credite

828,86 mii lei

Plăţi efectuate în ani precedenţi

45,25 mii lei

Autorităţi Executive
Primăria Sector 3 – Credite interne

10.000,00 mii lei

Învăţământ preşcolar - proiecte (Cap. 65.02)

49.883,47 mii lei

Locuinţe, servicii si dezvoltare publică – proiecte (Cap. 70.02)

45.424,20 mii lei

Cultură – investiţii (Cap. 67.02)
Dezvoltarea 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

4.599,74 mii lei
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.

Menţinerea încasărilor şi implicit a gradului de colectare
a creanţelor bugetului local
Pentru anul 2020 au fost previzionate a se
realiza la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi
Taxe Locale Sector 3 venituri totale în sumă de
230.00 mii lei. Veniturile înscrise în contul de
execuţie încheiat la data de 31.12.2020 au fost
de 236.868 mii lei, ceea ce reprezintă un grad de

realizare de 102,98% faţă de prevederile aprobate.
Analizând situaţia veniturilor încasate între anii
2013 – 2020 se constată menţinerea gradului de
realizare a veniturilor previzionate pentru respectivii ani peste 100%:

Anul

Prevederi aprobate

Prevederi aprobate

Grad de realizare

2013

203.000.000 lei

208.294.430 lei

102.61%

2014

205.500.000 lei

205.965.000 lei

100.23%

2015

209.200.000 lei

212.477.000 lei

101.57%

2016

202.500.000 lei

208.461.000 lei

102.94%

2017

245.000.000 lei

251.950.000 lei

102.84%

2018

242.000.000 lei

247.837.000 lei

102.41%

2019

255.000.000 lei

255.116.000 lei

100.05%

2020

230.000.000 lei

236.868.000 lei

102.98%
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Grafic, situaţia încasărilor realizate se prezintă astfel:

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, s-au
dezvoltat de-a lungul timpului diferite modalităţi
de plată a impozitelor şi taxelor locale. Pornind de
la plata în numerar, la casieriile instituţiei, plata cu
ordin de plată prin banca la care contribuabilul are
cont deschis, am implementat începând cu data
de 18.03.2010 posibilitatea plăţii prin card bancar,
iar din anul 2012 plata prin sistemul naţional electronic de plăţi – www. ghişeul.ro.
GHIŞEUL.RO este o soluţie modernă de plată
şi este util atât cetaţenilor domiciliaţi în sectorul

3, cât şi Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale
Sector 3, aducând un plus de confort, siguranţă şi
rapiditate în ceea ce priveşte plata taxelor şi impozitelor prin utilizarea unui card bancar valabil,
emis de orice bancă. În anul 2020 s-a continuat
activitatea de promovare începută încă din anul
2012 a plăţii impozitelor şi taxelor locale, cu cardul
bancar, prin ghişeul.ro.
Rezultatele acţiunilor de promovare a acestei
modalităţi de plată, din anul 2012 şi până în prezent, se pot concretiza astfel:

An de referință

Număr plăți

Total încasări

2012

781

156.864

2013

4.183

943.978

2014

12.647

3.102.964

2015

19.521

4.760.503

2016

26.593

7.313.090

2017

36.011

10.440.763

2018

47.536

13.425.938

2019

58.557

17.018.569

2020

77.324

24.833.306
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La finele anului 2020 existau peste 95.000 utilizatori activaţi pe portalul www.ghişeul.ro.
O altă realizare importantă o reprezintă faptul
că, începând cu ianuarie 2016 există un sistem
electronic de plată a taxelor şi impozitelor şi pentru persoane juridice similar ghişeului.ro., sistem
unic, în momentul de faţă, la nivel naţional. La
finele anului 2020 erau peste 4.000 utilizatori
persoane juridice activaţi.
În anul 2020 s-a continuat activitatea de
emitere a certificatelor fiscale pentru contribuabilii
persoane fizice şi juridice deţinători de semnături
electronice, de pe raza sectorului 3 prin platforma PUNCTUL DE CONTACT UNIC ELECTRONIC (PCUe) dezvoltată de Agenţia pentru Agenda
Digitală a României - Platforma pentru Integrarea
Serviciilor de E-Guvernare în Sistemul Electronic
Naţional. Prin intermediul acestei platforme au fost
communicate 8.860 certificate de atestare fiscală
pentru persoane fizice şi juridice. De la jumătatea
anului 2020 a fost implementat ecosistemul
ConectX - o infrastructură virtuală care conectează contribuabilii cu instituţiile publice înrolate în
ecosistem, precum şi instituţiile publice între ele.
Astfel, pe baza identificării complete în sistem
se obţine identitatea electronică, iar prin autentificarea în platformă (pe bază de user şi parolă)
contribuabilii pot avea acces la serviciile oferite
de Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 fără a se mai deplasa la sediile instituţiei. La
acest moment, contribuabilii a căror identificare a
fost confirrnată în sistem pot transmite solicitări
privind eliberarea certificatelor de atestare fiscală
(fără a fi nevoie de semnatură electronică), certificate ce vor fi transmise on-line către aceştia cu
semnatură digitală in cloud. Pentru depunerea de

declaraţii sau alte solicitări legate de domeniul de
activitate al DGITL S3, este nevoie ca documentele să fie semnate digital şi de contribuabili, la
momentul depunerii.
În ceea ce privește situația socială a sectorului,
pot fi menționate următoarele:
⚫ în decursul anului 2020 au fost sprijinite 6
familii cu un număr de 25 copii, prin acordarea de
tichete sociale cu o valoare de până la 600 lei /
copil. Suma totală acordată acestor familii a fost
de 15.000 lei.
⚫ s-au primit sesizări din partea unităților
școlare pentru un număr de 73 de elevi care au
acumulat absențe și nu au participat la cursurile on-line. S-au efectuat deplasări la adresele de
domiciliu ale părinților acestor copii în vederea
prevenirii abandonului școlar.
⚫ S-a oferit o cantitate de 4799 de cutii de
lapte praf care se acordă gratuit pe bază de de
prescripție medicală copiilor cu vârste 0- 12 luni,
unui număr de 1336 de copii;
⚫ Au fost sprijinite, prin acordarea de pachete
alimentare de bază - acordate în cadrul POAD 127 persoane cărora le este stabilit prin dispoziția
scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat, acordat persoanelor cu risc de marginalizare socială.
⚫ Au fost sprijinite, prin acordarea de produse
de igienă - acordate în cadrul POAD - 179 persoane cărora le este stabilit prin dispoziția scrisă a
primarului, dreptul la un venit minim garantat, acordat persoanelor cu risc de marginalizare socială.
⚫ Au fost acordate un număr de 186 de tichete
sociale pe suport electronic pentru mese calde
pentru persoane vârstnice, precum și persoane
fără adăpost;

8

Raportul anual privind starea econimică, socială și de mediu a Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2020

S-au primit solicitări pentru un număr de
229 copii care vor beneficia de tichete sociale pe
suport electronic pentru sprijin educațional.
⚫ Au avut loc deplasări la domiciliul unui număr
de 806 de persoane pentru distribuirea de măști
medicale de protecție, oferite gratuit persoanelor
vulnerabile;
⚫ În colaborare cu Crucea Roșie Filiala Sector
3, au fost sprijinite cu pachete care conțineau alimente de bază un număr de peste 200 de familii
aflate în situații temporare de criză;
⚫ Au fost primite 6771 dosare pentru acordarea alocaţiilor 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;
⚫ Au fost primite 2281 dosare pentru acordarea
indemnizaţiilor 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;
⚫ Au fost primite 93 de dosare pentru acordarea indemnizaţiilor 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;
⚫ Au fost primite 2064 dosare pentru acordarea
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;
⚫ Au fost primite 1.343 dosare pentru acordarea 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;
⚫ 620 modificări privind alocaţia dublă, 2428
modificări privind stimulentul de inserţie şi indemnizaţia pentru creşterea copilului şi 128 modificări
cu privire la indemnizaţia pentru creşterea copilului conform art. 31-37 din OUG 111/2010;
⚫ Număr total de beneficiari de ajutor social comunitar în anul 2020 - 20 de familii şi persoane
singure au beneficiat de ajutor social comunitar
conform prevederilor HCL S 3 nr. 336/ 2016, 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 42 cereri, prin
care se solicită acordarea unui ajutor social comunitar, 20 dintre acestea fiind aprobate şi 17 respinse, suma totală achitată fiind de 42.310,00 lei
⚫ Număr total de beneficiari de venit minim garantat în anul 2020 - 28 de familii şi persoane
singure 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
⚫ Număr total de beneficiari de alocații pentru
susținerea familiei în anul 2020 - 15 familii 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
⚫ A fost dezvoltat și pus în funcțiune sistemul
informațional GIS a devenit funcțional, având următoarele module:
 Modul intern de gestiune a parcărilor
(gestiune parcări, evidența locurilor de
parcare, solicitare loc online);
 Modul public de Hartă interactivă de parcări;
 Modulul intern de urbanism și amenajare
a teritoriului (gestiunea documentațiilor
de urbanism, gestiunea nomenclaturii
urbane, gestiunea documentelor de autorizare în harta GIS);
 Modulul intern spații verzi (evidența
tehnică a spațiilor verzi conform reglementărilor în vigoare, registru spații verzi);
 Modulul intern de cadastru (funcționa
lități de generare a Hărții Comune a
Orașului cu fluxuri de lucru de gestiune
cadastru imobiliar și edilitar);
⚫ Au fost achiziționate indicatoare rutiere cu specificația „Primăria Sectorului 3 – Parcare de reședință”;
⚫ Au fost trasate un număr de aproximativ
55000 și au fost create aproximativ 6200 locuri
noi de parcare;
⚫ Au fost executate lucrări de crestere a capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto
B-dul Decebal;
9
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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, răspunzând cu promptitudine celor 1892
sesizări venite din partea cetățenilor ale căror locuri de parcare au fost ocupate fără drept, aceasta
reprezentând contravenție, potrivit HCGMB nr.
124/2008. Un alt plan de măsuri de o importanță
deosebită pentru siguranța cetățenilor a vizat asigurarea climatului de siguranță publică în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar de pe
raza Sectorului 3.
Astfel, Direcția Generală de Poliție Locală a fost
angrenată în Planul Teritorial Comun de Acțiune
privind asigurarea climatului de siguranță publică în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul București,
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. Astfel, a fost asigurată prezența
echipajelor în intervalele orare de afluire/defluire a elevilor și cadrelor didactice în proximitatea
unităților de învățământ preuniversitar repartizate
potrivit Planului sus menționat, și evidențiate ca
număr în graficul de mai jos.
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 unităților de învățământ supravegheate.
În perioada de referință, activitatea de monitorizare a unităților de învățământ, a avut ca principal rezultat, crearea unui climat de siguranță
în proximitatea acestora, prin descurajarea unor
eventuale acte împotriva normelor de conviețuire
socială.
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.
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 re-

spectiv 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, pe parcursul anului 2020 s-au semnat
8 contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, având
drept obiectiv principal creearea conditiilor optime pentru invatamatul anteprescolar, prescolar
și gimnazial pentru a asigura o economie mai eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor
mai ecologice, mai competitive în vederea unei
dezvoltări durabile si mai ales asigurarea unei infrastructuri educationale incadrata in conditiile
esentiale standardelor Uniunii Europene, după
cum urmează:
1) „Construire complex multifuncțional pentru
activități didactice și sport la Școala Gimnazială
Nicolae Labiș (fosta nr.89)”, cod SMIS 124394,
având o valoare totală de 7.644.483,39 lei, rezultatul fiind îmbunătățirea numărului de participanți în cadrul Școlii Gimnaziale Nicolae Labiș în
vederea eficientizării tranziției către niveluri de
educație superioare. Standardele minime de infrastructură asigură un nivel de bază al calității, care
vor evidenția rezultatele copiilor in contextele
de învățare. Lucrarile ce se vor executa in cadrul
cladirii Scolii Gimnaziale Nicolae Labis vor crește
calitatea sitemului educațional prin modernizarea
spatiilor functionale si de invatamant existente si
amenajarea grupurilor sanitare - invatamant primar si gimnazial și extinderea printr-un corp nou a
unității de învățământ;
2) „Lucrări de extindere Gradinița nr.70”,
cod SMIS 124269, având o valoare totală de
8.265.032,45, rezultatul fiind îmbunătățirea
numărului de participanți cu încă 195 de preșcolari în cadrul Gradinitei nr. 70 în vederea eficientizării tranziției către niveluri de educație superioare și extinderea printr-un corp nou;
3) „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Gradinița nr.154”, cod SMIS
124273, având o valoare totală de 2.614.186,87
lei, rezultatul fiind lucrările de modernizare și remediere a bazinului de înot și extinderea clădirii ce
îl adăpostește cu un etaj consacrat activităților
sportive și recreative din cadrul Gradiniței nr. 154
pentru creșterea calității infrastructurii educaționale și atractivității unității de învătământ și îmbu10
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natatirea numărului de participanți;
4) „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Gradinița nr.191”, cod SMIS
124274, având o valoare totală de 5.210.343,98
lei, rezultatul fiind executarea lucrărilor de modernizare și remediere a bazinului de înot și extinderea clădirii ce il adapostește cu un etaj consacrat activităților sportive și recreative din cadrul
Grădinitei nr. 191 pentru creșterea calității infrastructurii educaționale și atractivității unității de
învățământ și menținerea numărului de participanți în cadrul unității de învățământ;
5) „Construire complex multifuncțional pentru
activități didactice și sport la Școala Gimnazială
Federico Garcia Lorca (fosta nr.196)”, cod SMIS
124396, având o valoare totală de 5.921.158,15
lei, rezultatul fiind extinderea printr-un corp nou
în cadrul Școlii Gimnaziale Federico Garcia Lorca
în vederea creșterii numărului de participanți la
sistemul de învățământ primar și gimnazial;
6) „Lucrări capitale pentru creșterea eficienței
energetice, consolidare și modernizare – Colegiul
Tehnic Anghel Saligny – corp B”, cod SMIS 123944,
având o valoare totală de 5.116.982,90 lei, rezultatul fiind modernizarea, consolidarea și reabilitarea clădirii din cadrul Colegiului Tehnic Anghel
Saligny - Corp B, relevanta nivelului de dezvoltare
tehnologică şi cerinţelor specifice sectoarelor economice și menținerea numarului de participanti
pentru o pregătire profesională de calitate şi relevantă pentru nevoile pieţei muncii;
7) „Lucrări capitale pentru creșter a eficienței
energetice și modernizare – Școala Superioară
Comercială N.Kretzulescu”, corp A, cod SMIS
124390, având o valoare totală de 10.768.685,35
lei, rezultatul fiind modernizarea și reabilitarea
clădirii din cadrul Scolii Superioare comerciale N.
Kretzulescu corp A relevanta nivelului de dezvoltare tehnologică şi cerinţelor specifice sectoarelor
economice și îmbunătățirea numărului de participanți pentru o pregătire profesională de calitate şi
relevantă pentru nevoile pieţei muncii;
8) „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C2 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu, sediu Ion Tuculescu”, cod SMIS 124262,
având o valoare totală de 4.764.340,20, rezultatul
fiind modernizarea si reabilitarea cladirii din cadrul
Colegiul Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Tuculescu
- Corp C2 relevanta nivelului de dezvoltare tehnologică şi cerinţelor specifice sectoarelor economic
și îmbunatatirea numarului de participanti pentru

o pregătire profesională de calitate şi relevantă
pentru nevoile pieţei muncii;
- S-au asigurat serviciile, lucările 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 fost supravegheate periodic de
echipaje ale poliţiei locale.
- De asemenea s-a pus un accent foarte important pe instruirea personalului din unitatile de
invatamant în ceea ce priveşte siguranţă și securitatea în muncă precum și sănătatea și securitatea
în caz de incendiu și alte dezastre naturale.
- Ne-am asigurat ca în toate școlile si liceele să
existe acces la internet prin Wi-Fi, care să permită
atât conectarea profesorilor, a elevilor, cât și a
vizitatorilor acestora la Internet.
- 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.
- S-a asigurat, din buget local, plata serviciilor
de catering contractate de fiecare unitate de învățământ beneficiară, a resursei umane implicate
în program precum și a materialelor cu caracter
funcțional necesare desfășurării activității în
condiții optime.
- S-au achiziționat bunuri ca (măști, mănuși, botoși, lămpi ultraviolete, dezinfectanți de mâini, dezinfectanți de pardoseli, dezinfectanți de suprafețe,
dispensere, coșuri de gunoi cu capac și pedală,
etc.), dar și servicii de dezinfecție a unităților de
învățământ pentru derularea în siguranță a procesului eduațional.
Pandemia SARS COV-2 în 2020 a dus la regândirea procesului de învățământ. Odată cu declararea stării de urgență prin care s-a decis închiderea
unităților de învățământ, părinții, cadrele didactice și elevii au fost nevoiți să treacă printr-o familiarizare forțată în ceea ce privește derularea
învățământului în online, prin mijloace digitale.
Problema principală cu care s-au confruntat a fost
lipsa infrastructurii digitale în cadrul familiei în vederea asigurării prezenței/participării copiilor la
orele online, a părinților în cadrul telemuncii sau
a profesorilor care nu dispuneau de tehnică su11
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ficient de dezvoltată pentru a-și putea ține orele.
Astfel, Primăria Sectorului 3 depus spre finanțare
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 o cerere de finanțare depusă 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 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
83.026.518,60 lei.
Au fost efectuate lucrari intretinere curti la
unitatile de invatamant din Sectorul 3.
⚫ Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si
intretinere Scoala Gimnaziala nr. 88;
⚫ Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si
intretinere Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu;

Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si
intretinere Scoala Gimnaziala nr. 284;
⚫ Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si
intretinere Scoala Gimnaziala nr. 71 corp A;
⚫ Lucrari capitale de reamenajare peisagistica si
intretinere Scoala Gimnaziala nr. 82.
⚫

Au fost finalizate si receptionate lucrari de executie a bransamentelor electrice, apa/canal, gaze
naturale la urmatoarele unitati de invatamant:
⚫ Lucrari de executie bransament electric post transformare- lucrari de extindere Gradinita nr.68;
⚫ Lucrari de proiectare si executie bransament
apa - Gradinita nr.24;
⚫ Lucrari de proiectare si executie bransament
apa si racord canal - Scoala Gimnaziala nr.88;
⚫ Lucrari de proiectare si executie bransament
GAZ si instalatie utilizare - Gradinita nr.24;
⚫ Lucrari de executie bransament electric la
Colegiul Tehnic C. Nenitescu;
⚫ Lucrari de proiectare si executie bransament
GAZ si instalatie utilizare - Gradinita nr.69;
⚫ Lucrari deviere retea gaze Gradinita nr. 69;
⚫ Lucrari deviere retea gaze Gradinita nr. 71;
⚫ Lucrari deviere retea gaze Gradinita nr. 240
corp A;
⚫ Lucrari deviere retea gaze Liceul Dante
Alighieri;
⚫ Lucrari de executie bransament gaze naturale
la Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu;
⚫ Furnizare montare, instalare Centrala termica gaze naturale la Scoala Gimnaziala Liviu
Rebreanu;
⚫ Lucrari de executie pentru bransament apa canal la Scoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca;
⚫ Lucrari de extindere bransament gaze naturale la Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu;
⚫ Scoala Gimnaziala nr. 95 - Centrala termica;
Au fost efectuate lucrari de executie a bransamentelor electrice, apa/ canal, gaze naturale aflate in derulare pe parcursul anului
2020 la urmatoarele unitati de invatamant:
⚫ Lucrari de executie bransament electric post transformare- lucrari de extindere Gradinita nr.154;
⚫ Lucrari de executie bransament electric - post
transformare - lucrari de extindere Gradinita
nr.196;
⚫ Executie lucrari de crestere a puterii la Cole12
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giul Tehnic Anghel Saligny;
Lucrari executie retele utilitati apa Gradinita
nr.239, corp nou-Dristor 102;
⚫ Lucrari executie retele utilitati apa Gradinita
nr.241 - Pestisorul de Aur, str. Rotunda;
⚫ Lucrari de executie pentru bransament apa
canal la Scoala Gimnaziala Federico Garcia
Lorca;
⚫ Lucrari deviere retea gaze Gradinita Pestisorul de aur ( fosta nr.241);
⚫ Lucrari de executie bransament gaze naturale
la scoala gimnaziala Federico Garcia Lorca;
⚫ Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic si apa calda menajera - Colegiul
Tehnic Nenitescu;
⚫ Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic si apa calda menajera - Liceul Decebal;
⚫

Au fost efectuate lucrari cu specific ISU receptionate in anul 2020:
⚫ Lucrari necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu -Gradinita 255B;
⚫ Lucrari cu specific ISU - Gradinita nr.64 A;
⚫ Lucrari cu specific ISU - Gradinita nr.64 B;
⚫ Lucrari cu specific ISU - Gradinita nr.3;
⚫ Lucrari executie finalizare si remediere orice
defecte ale lucrarii necesare ( inclusiv intocmirea documentatiei tehnice ) obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu si, dupa
caz, de protectie civila, pentru cladirile, unitatile de invatamant de pe raza sectorului 3
-Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu;
⚫ Lucrari necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu - Gradinita 255A;
Au fost în derulare lucrarile cu specific ISU:
⚫ Lucrari cu specific ISU - Gradinita nr.216 A;
⚫ Lucrari cu specific ISU - Gradinita nr.216 B;
⚫ Lucrari cu specific ISU - Gradinita nr.71 B;
⚫ Lucrari cu specific ISU - Gradinita nr.241 A;
⚫ Lucrari cu specific ISU - Gradinita nr.187
Corp B+C;
⚫ Lucrari cu specific ISU - Gradinita nr.187
Corp A;
⚫ Lucrari cu specific ISU - Gradinita nr.284
A+B;
⚫ Lucrari cu specific ISU - Gradinita nr.191 A( C1);
⚫ Lucrari cu specific ISU - Gradinita nr.191 A( C2);
⚫ Lucrari cu specific ISU - Gradinita nr.71 A;
⚫ Lucrari cu specific ISU - Gradinita nr.154.

Pentru a spori confortul cetățenilor, au fost
amenajate/reabilitate/modernizate stații de tramvai pe raza administrativ teritorială a sectorului 3,
în urma semnării unui protocol între Primăria Sectorului 3, Primăria Municipiului București și Societatea de Transport Public București (STB);
S-a continuat și pe parcursul anului 2020 cu
implementarea proiectelor ce vizează reabilitarea
termică, fiind în implementare un număr de 24 de
cereri, finanțate prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, toate având același obiectiv: de a
crește eficiența energetică a blocurilor de locuințe
din sectorul 3.
Componenta de mediu:
 Au fost amenajate scuaruri cu spațiu verde
pe str. Fizicienilor și jardiniere în intersecția
bulevard Nicolae Grigorescu cu bulervardul
George Coșbuc;
 Suprafața totală gazonată cu semințe în
parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, grădini ale blocurilor, etc. a fost 170 mp, iar
plantarea de gazon tip rulou a fost realizată
pe o suprafață totală de 6.866 mp.
 S-au amenajat 20 de terenuri de sport (tenis, tenis de picior, baschet, minibaschet,
fotbal) în Lunca Cetății, Lunca Bisericii și
Parcul Teilor;
 S-au amenajat 3 skate-park-uri în Parcul
Alexandru Ioan Cuza, Titanii și pe str. Lunca
Cetății;
 S-au creat 7 locuri de joacă pentru copii pe
raza administrativ-teritorială a Sectorului 3;
 S-au realizat lucrări de amenajare alei pietonale pavate pe o suprafață de 11328 mp în
perimetrul parcului Teilor din zona Brățării;
 S-au realizat lucrări de iluminat public în
perimetrul parcului Teilor;
 S-au realizat lucrări de amenajare a unui
lac artificial pe o suprafață de 5000 mp în
perimetrul parcului Teilor;
 S-au realizat lucrări de reamenajare a
spațiilor verzi, respectiv de refacere a peluzelor (pregătire a terenului) prin completare
cu pământ vegetal pe o suprafață de 13002
mp în perimetrul parcurilor Alexandru Ioan
Cuza, Titan și Gheorghe Petrașcu;
 S-au realizat lucrări de modernizare/recondiționare prin înlocuirea suprafețelor
de amortizare cauciuc (plăci tartan), pre13
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cum și prin montarea/înlocuirea echipamentelor, aparatelor de joacă pentru copii
și a mobilierului urban pentru un numar de
2 terenuri de sport din perimetrul parcului
Titanii, 8 terenuri de sport multifunționale
și 6 locuri de joacă pentru copii din perimetrul parcurilor Titan și Alexandru Ioan Cuza,
24 de miniparcuri, 31 locuri de joacă pentru copii și 5 terenuri de sport de pe raza
administrativ-teritorială a Sectorului 3;
S-au executat lucrări de montare a 886
bucăti bănci, 818 bucăti coșuri de gunoi
pe raza Sectorului 3;
S-au montat/inlocuit 142 aparate și echipamente de joacă pentru copii în parcuri și
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) la locuri de joacă pentru copii si grădini ale blocurilor de pe raza Sectorului 3 pe o suprafață
de 1901,85 ml;
S-au efectuat lucrări de reamenajare/înlocuire suprafață amortizare cauciuc (plăci
tartan) la locurile de joacă din parcuri și de
pe raza Sectorului 3, prin turnare suprafață
antitraumă pe o suprafață de 17169,13 mp;
S-au realizat lucrări de refacere, amenajare
alei și trotuare cu pavaj și mixturi asfaltice
pe o suprafață de 48355,45 mp pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 3;
S-au realizat lucrări de toaletare la 12289
bucăti arbori;
S-au realizat lucrări de defrișare la 2158
bucăti arbori, conform avizelor emise de
către Primăria Municipiului București;
S-au plantat 17560 bucăți arbori (platanus, quercus, betula, tilia, cupresociparis,
juniperus, taxodium, acer, metasequoia),
42577 bucati plante anuale/ bienale (begonia) și și 57.650 bucăți de arbuști în parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, grădini
ale blocurilor, etc;
S-au amenajat spații verzi cu rulou de gazon
pe o suprafață de 437 mp;
S-au amenajat spații verzi în parcuri și pe
aliniamente stradale prin însămânțare cu
gazon pe o suprafață de 20487 mp;
S-a intervenit în cadrul a 2.049 spații verzi
aferente curților blocurilor din Sectorul 3 al
Municipiului București, executând atât ac-


















tivități de curățenie, cât și de întreținere a
acestora.
S-au realizat lucrări de refacere a structurilor din metal/lemn la un număr de 396
bucăti banci din perimetrul parcurilor Alexandru Ioan Cuza și Titan;
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.
S-au soluționat un număr de. 1326 de solicitări privind intervențiile la rețeua stradală;
S-au efectuat lucrări de curățire și colmatare
pe toată raza terioritorial administrativă a
Sectorului 3, unde au fost realizate lucrări
de asfaltare;
S-au executat lucrari de reparatii locale
in carosabil (plombe) pe o suprafata de
11.233,23 mp;
S-au executat lucrari de amenajare si
reamenajare parcari, pe o suprafata de
201.270,27 mp
S-au executat lucrari de asfaltare pentru
37 drumuri noi si alei, pe o suprafata de
92.926,03 mp;
S-au executat lucrari de refacere sistem
rutier in urma interventilor in carosabil de
catre furnizorii de utilitati publice, pe o suprafata de 8.966,72 mp
S-au executat lucrari de inlocuirea sistemelor de colectare selectiva a deseurilor in
numar de 50 buc.:
⚫ montarea ingopata a containerelor de
salubritate
⚫ asfaltarea platformelor de salubritate
⚫ Identificarea zonelor cu deficiențe în
carosabil, alei si parcări.
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Pentru aceste lucrari s-au folosit urmatoarele
materiale:
 EB16
= 28.505 to
 EB8
= 4.112 to
 BAD22,4= 7.832 to
 BA31,5 = 7.300 to
 BSC6% = 4.140 mc
 BSC 4% = 2.647 mc
 C12/15
= 5.297 mc
 Beton concasat = 5.904 mc.

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, acestea sunt în conformitate cu caietul de sarcini al serviciului public de
salubrizare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 358/ 14.08.2018, însă pot suferi
modificări în funcție de condițiile meteorologice.
În contextul pandemiei izbucnită în anul 2020,
provocată de răspândirea virusului SARS-CoV 2,
Subdomeniul salubritate:
pentru o salubrizare eficientă a domeniului public
Salubrizarea căilor publice a fost efectuată prin al Sectorului 3 al Municipiului București, Direcția
operațiuni de măturat, curățat, răzuit al rigolelor, Generală de Salubritate Sector 3 a utilizat la opspălat, stropit și întreținere a căilor publice. Aces- erațiunile de spălare stradală soluție tip hipoclorit,
tea se realizează cu scopul de a înlătura particule- înlocuind astfel detergentul ce nu avea proprietăți
le de praf existente, de a proteja sănătatea popu- de dezinfectare. În urma centralizării rapoartelor
lației Sectorului 3, de a conserva și proteja mediul de prestație aferente anului 2020, situatia este
înconjurător, dar și de a păstra un aspect salubru următoarea:
Nr. crt.

Denumire operațiune

Cantitate

1

Măturat mecanizat carosabil

536.712.870,82 mp

2

Măturat mecanizat trotuare

121.454.159,14 mp

3

Măturat mecanizat parcări

183.206.436,54 mp

4

Măturat manual carosabil

84.671.980,91 mp

5

Măturat manual trotuare

206.565.832,58 mp

6

Întreținere carosabil

666.088.654,29 mp

7

Întreținere trotuare

302.163.843,69 mp

8

Întreținere parcări

174.570.947,35 mp

9

Spălat carosabil

81.549.723,52 mp

10

Spălat trotuare

5.709.128,48 mp
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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.
Până la data de 09.08.2020 și inclusiv, au fost
transportate deșeurile colectate de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București către operatorii S.C. ECO SUD S.A. și S.C. IRIDEX GROUP
IMPORT – EXPORT S.R.L. în baza contractelor pe
care le-a avut încheiate cu aceste societăți, situația referitoare la gestiunea deșeurilor municipale
pentru perioada 01.01.2020 – 09.08.2020 fiind
următoarea:

Începând cu data de 10.08.2020, la nivelul
Sectorului 3 al Municipiului București a fost implementată tratarea, sortarea și valorificarea întregii
cantități de deșeuri produse pe raza sectorului,
situația referitoare la gestiunea deșeurilor municipale pentru perioada 10.08.2020 – 31.12.2020
se prezintă astfel:

În privința gestiunii deșeurilor provenite din
construcții (cod deșeu: 17 01 07, 17 05 04, 17
09 04), situația la nivelul anului 2020 este următoarea:

Totodată, în anul 2020, prin Direcția Generală
de Salubritate Sector 3 au fost încheiate două
protocoale de colaborare cu organizații care im-
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plementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producatorului (O.I.R.E.P.) și acoperă costurile instituției pentru colectarea și transportul,
stocarea temporară, sortarea și după caz, valo-

rificarea deșeurilor de ambalaje. Valoarea totală
a facturilor emise de către Direcția Generală de
Salubritate Sector este prezentată în cele ce urmează:

Valoarea totală a celor 18 facturi emise către O.I.R.E.P.-uri a fost de 7.287.430,01 lei.

Dezăpezire

Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, a
fost îndepărtată zăpada atât manual, cât și mecanizat, ziua și noaptea, în funcție de condițiile
specifice din teren, dar și conform convenției
încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, cu ajutorul căreia a cunoscut prognoza
meteorologică estimativă pe 3 zile referitoare la
evoluția temperaturilor, dar și a cantităților de
precipitații sub formă de zăpadă.
O dată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul
public au fost degajate atât rigolele, cât și găurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii, apa să se scurgă în sistemul de canalizare.
Acțiunea de combatere a poleiului a constat
în împrăștierea de material antiderapant, atunci
când prognoza meteorologică sau mijloacele de
detectare locală au indicat posibilitatea apariției
poleiului, a gheții sau în perioada în care au fost
înregistrate variații de temperatură ce au condus
la topirea zăpezii/gheții, urmată în perioada ime-

diat următoare de îngheț. Combaterea poleiului
s-a realizat utilizând materiale antiderapante, iar
împrăștierea acestora a fost executată uniform
pe suprafața părții carosabile.
Programele de deszăpezire și combatere a
poleiului, au fost executate pe absolut toate arterele de circulație de pe raza Sectorului 3 al
Municipiului București, inclusiv a pasajelor subterane și supraterane. Au fost deszăpezite refugiile pietonale, stațiile de transport în comun,
gurile de canalizare și a fost asigurată menținerea în stare de practibilitate a acestora. Cantitatea de material antiderapant utilizată a fost de
2.670 tone sare.
Utilajele folosite pentru ducerea la îndeplinire
a programelor deszăpezire și combatere a poleiului au fost de tip abroll, autoutilitare, autoperii,
basculante prevăzute cu plug, sărăriță, bazin și
cupă transport, după caz. În prima parte a anului 2020 au fost utilizate 59 de utilaje pentru
realizarea acestei activități, iar la finalul anului
au fost utilizate 60 utilaje.
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