
 

1 

 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 al 

Municipiului București 2020-2030 și Planul de acțiuni 

pentru operaționalizarea strategiei 

 
 

DOCUMENT ÎN LUCRU 

Vă rugăm să citați doar cu acordul instituției 

registratura@primarias1.ro 



 

2 

 

 

 

 

 

CASETĂ TEHNICĂ 

Autori și autoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulțumiri  

 

 

 



 

3 

 

 

CUPRINS 

Cuvânt introductiv..................................................................................................................................................................................  

Abrevieri…………………………………………………………………………………………………………………………………7 

Cele 17 ODD-uri incluse pe Agenda 2030 și țintele din Strategia Națională de dezvoltare Durabilă a României ................................. 99 

Executive summary ............................................................................................................................................................................ 22 

Introducere .............................................................................................................................................................................................  

Sinteza măsurilor pentru domeniile strategice de dezvoltare durabilă Sector 1 .................................................................................... 28 

Măsuri și Planul de Acțiune……………………………………………………………………………………………….……………..46 

DOMENIUL STRATEGIC 1. Protecție și incluziune socială, locuire ................................................................................................. 47 

Introducere…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Măsuri……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOMENIUL STRATEGIC 2. Locuire ............................................................................................................................................... 81 

Introducere…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Măsuri……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOMENIUL STRATEGIC 3. Educație, și cercetare, inovare………………………………………………………………...……….112 

Introducere…………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

4 

 

Măsuri……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOMENIUL STRATEGIC.4 Cultură .............................................................................................................................................. 132 

Introducere…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Măsuri……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOMENIUL STRATEGIC 5. Sport ................................................................................................................................................. 143 

Introducere…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Măsuri……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOMENIUL STRATEGIC 6. Sănătate și bunăstare ......................................................................................................................... 149 

Introducere…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Măsuri……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOMENIUL STRATEGIC 7.Dezvoltare Economică și Muncă Decentă .......................................................................................... 167 

Introducere…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Măsuri……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOMENIUL STRATEGIC 8. Urbanism .......................................................................................................................................... 200 

Introducere…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Măsuri……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOMENIUL STRATEGIC 9. Infrastructură, spații verzi și locuri de joacă ...................................................................................... 215 



 

5 

 

Introducere…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Măsuri……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOMENIUL STRATEGIC 10. Mediu, energie, protecția animalelor și situațiile de urgență ............................................................ 228 

Introducere…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Măsuri……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOMENIUL STRATEGIC 11. Siguranța cetățeanului ..................................................................................................................... 262 

Introducere…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Măsuri……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOMENIUL STRATEGIC 12. Buna Guvernare .............................................................................................................................. 312 

Introducere…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Măsuri……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bibliografie…………………………………………………………………………………………………………………………...313 

ANEXE  

Anexa 1. Chestionar…………………………………………………………………………………………………………………….320 

Anexa 2. Raportul Metodologic al componentei cantitative a studiului „Documentarea, fundamentarea și elaborarea strategiei pentru 

dezvoltare durabilă a Sectorului 1, 2020 – 2030” …………………………………………………………………………………….353 



 

6 

 

Anexa 3. Raport analiză preliminară a datelor statistice rezultate din ancheta sociologică – GL  Protecție și incluziune socială, locuire 

(coord. Lect. Univ. Dr. Alina Dragolea) ………………………………………………………………………………………………362 

Anexa 4. Raport analiză preliminară a datelor statistice rezultate din ancheta sociologică – GL  Educație, cultură, sport și cercetare 

științifică (coord. Lect. Univ. Dr. Bogdan Florian) ……………………………………………………………………………………365 

Anexa 5. Raport analiză preliminară a datelor statistice rezultate din ancheta sociologică – GL  Sănătate și Bunăstare (coord. Lect. 

Univ. Dr. Claudiu Crăciun) ……………………………………………………………………………………………………………368 

Anexa 6. Raport analiză preliminară a datelor statistice rezultate din ancheta sociologică – GL Urbanism, infrastructură, spații verzi și 

locuri de joacă (coord. Lect. Univ. Dr. Cătălin Vrabie) ……………………………………………………………………………....371 

Anexa 7. Raport analiză preliminară a datelor statistice rezultate din ancheta sociologică – GL Mediu, energie și protecția animalelor 

(coord. Conf. Univ. Dr. Todor Arpad) …………………………………………………………………………………………………373 

Anexa 8. Raport analiză preliminară a datelor statistice rezultate din ancheta sociologică – GL Munca decenta si Dezvoltare 

economica (coord. Lect. Univ. Dr. Aurelian Muntean) ……………………………………………………………………………….395 

Anexa 9. Raport analiză preliminară a datelor statistice rezultate din ancheta sociologică – GL Siguranța Cetățeanului si Buna 

Guvernare (coord. Lect. Univ. Dr. Măriuca Constantin) ………………………………………………………………………………. 

Anexa 10. Raportul Metodologic al componentei calitative a studiului „Documentarea, fundamentarea și elaborarea strategiei pentru 

dezvoltare durabilă a Sectorului 1, 2020 – 2030” ………………………………………………………………………………………… 

Cuvânt introductiv 

 

 



 

7 

 

 

ABREVIERI 

ANAF Agenția Națională de Administrare Fiscală 

ANES Agenția Națională a Egalității de Șanse 

ANL Agenția Națională pentru Locuințe 

ANOFM Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă 

ASE Academia de Studii Economice 

AUIPUPS Administrația Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice 

CDI Cercetare, Dezvoltare tehnologica, Inovare 

CUPFA Centru de Urgență pentru Persoanele fără 

Adăpost 

DGASMB Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București 

DGASPC Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

DITL Direcția Impozite și Taxe Locale 

FDI  

FEANTSA European Federation of National Organisations 

working with the Homeles 

HCL Hotărâre de Consiliu Local 

ICCV Insitutul de Cercetare a Calității Vieții 

ÎMM Întreprinderi Mici și Mijlocii 

INS Institutul Național de Statistică 

INSP Institutul Național de Sănătate Publică 



 

8 

 

OCDE Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică 

ODD Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

ONU Organizația Națiunilor Unite 

ONU (UN) Organizația Națiunilor Unite (United Nations) 

OUG Ordonanță de Urgență a Guvernului 

PIB Produsul Intern Brut 

PMB Primăria Municipiului București 

POCA Program Operațional Capacitatea 

Administrativă 

SDDS1 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 

SGG Secretariatul General al Guvernului 

SNDD Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 

SNSPA Scoala Națională de Studii Politice și 

Administrative 

STB Societatea de Transport București 

UAT Unitate Administrativ Teritorială 

UE Uniunea Europeană 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

Cele 17 ODD-uri incluse pe Agenda 2030 și țintele din Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 

ODD ODD Agenda 2030 ȚINTE Strategia națională de dezvoltare durabilă a României 

 

Eradicarea sărăciei în 

toate formele sale și în 

orice context. 

1. Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii  

2. Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă  

3. Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare ulterioară și compensare 

a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau evenimente climatice extreme 

 

Eradicarea foametei, 

asigurarea securității 

alimentare, 

îmbunătățirea nutriției și 

promovarea unei 

agriculturi durabile. 

1. Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat în anul 2014  

2. Finalizarea cadastrului agricol Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018  Menținerea 

și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a animalelor de fermă și domestice și a 

speciilor sălbatice înrudite  

3. Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone Creșterea ponderii agriculturii ecologice în 

totalul producției agricole 

4. Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor medicinale și fructelor 

de pădure în zona montană. Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici 

specifice în ceea ce priveşte originea geografică 
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Asigurarea unei vieţi 

sănătoase şi promovarea 

bunăstării tuturor, la 

orice vârstă. 

1. Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru promovarea prevenției și 

adoptarea unui stil de viață fără riscuri  

2. Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și registrelor tipărite pe 

suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura populației accesul rapid 

la servicii medicale de calitate, la tratamente și medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor 

Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col uterin și a 

sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și defavorizate  Reducerea mortalității 

materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE  

3.  Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea 

unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, pacienți, organizații internaționale cu experiență în 

acest domeniu, reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați  

4.  Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în care cetățenii afectați 

se simt acceptați și unde pot cere ajutor  

5. Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile Reducerea cu o treime 

a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și tratament și prin promovarea sănătății 

și bunăstării mintale Reducerea mortalității cauzate de boli cronice  

6. Reducerea consumului de substanțe nocive 
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Garantarea unei educaţii 

de calitate şi 

promovarea 

oportunităţilor de 

învăţare de-a lungul 

vieţii pentru toţi. 

1. Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional  Învățământ axat pe competenţe și centrat pe 

nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum 

creșterea ponderii de materii opționale  

2. Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării 

durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea 

de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii 

la dezvoltarea durabilă  

3. Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor despre o societate 

durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și pluralismului, despre valorile 

multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării 

violenței cu accent pe fenomenul de violenţă în școli 

4. Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-învățare la folosirea 

tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional 

5. Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; pregătirea 

personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe piața muncii prin 

dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri  

6.  Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții, sporirea 

considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de cunoaștere în vederea apropierii României de 

media performanțelor din statele membre ale UE  Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă 

de către autoritățile locale; continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea 

programe Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv 

competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul  
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7.  Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor  

8.  Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare și accentuarea 

rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile 
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Realizarea egalităţii de 

gen şi împuternicirea 

tuturor femeilor şi a 

fetelor. 

1. Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe  

2. Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private, inclusiv a 

traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare  

3. Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea posturilor de conducere 

la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică 

 

Asigurarea 

disponibilităţii şi 

managementului durabil 

al apei şi sanitaţie pentru 

toţi. 

1. Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și agricole; extinderea 

reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare  

2. Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces durabil de 

captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă  

3. Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă potabilă și canalizare 

în proporție de cel puțin 90%   

4. Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate  

5. Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a 

produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial 

reciclarea și reutilizarea sigură  

6. Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, acordând o atenție specială 

celor în situații vulnerabile 
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Asigurarea accesului 

tuturor la energie la 

preţuri accesibile, într-

un mod sigur, durabil şi 

modern. 

1. Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale în vedea asigurării 

accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de energie la prețuri acceptabile 

2. Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de producție, transport și distribuție 

a energiei electrice și gazelor naturale 

3. Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului prin sporirea 

considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă 

a schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile 

4. Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de carbon în sectorul 

transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi 

5. Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței energetice în vederea atragerii 

investițiilor 

6. Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și în transporturi prin 

stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și aparatură 

 

Promovarea unei 

creşteri economice 

susţinute, deschisă 

tuturor şi durabilă, a 

ocupării depline şi 

productive a forţei de 

muncă şi asigurarea de 

1. Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a susține efortul de reducere 

a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile și 

îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației 

2. Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea locurilor de muncă 

decente, antreprenoriatul prin startup, creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea 

întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare  

3. Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, 

inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă  
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locuri de muncă decente 

pentru toţi. 

4. Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, turismului rural, 

balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică  

5.  Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la servicii bancare, 

de asigurări și servicii financiare pentru toț 

 

Construirea unor 

infrastructuri rezistente, 

promovarea 

industrializării durabile 

şi încurajarea inovaţiei. 

1.   Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv infrastructura 

regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe 

accesul larg și echitabil pentru toți Îmbunătățirea siguranței rutiere  

2. Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită 

a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu 

capacitățile respective ale acestora  

3. Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în zona mai profitabilă a 

lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-inovare și care se 

adresează unor piețe stabile și în creștere  

4. Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale; încurajarea 

inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor 

publice și private pentru cercetare și dezvoltare  Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei 

de ocupare  

5. Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare, inclusiv la credite 

accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe 
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Reducerea inegalităţilor 

în interiorul ţărilor şi 

între țări. 

1. Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul reducerii progresive a 

inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate  

2. Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de vedere al indicatorilor 

dezvoltării durabile Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care 

activează în domeniul drepturilor omului 

 

Dezvoltarea oraşelor şi a 

aşezărilor umane pentru 

ca ele să fie deschise 

tuturor, sigure, reziliente 

şi durabile. 

1. Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii  

2. Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările de teren, îmbunătățirea 

răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp după 

producerea evenimentului, reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale 

alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ 

3. Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți, în 

special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații 

vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate  

4. Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a teritoriului în 

corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică și 

echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc 

seismic  

5. Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului prin acordarea unei 

atenții deosebite calității aerului  
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6. Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice periculoase de poluare 

și de contaminarea aerului, apei și a solului  Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului 

cultural și natural, a elementelor de peisaj din mediul urban și rural  

7. Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, depozitarea, utilizarea și eliminarea 

produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru sănătatea oamenilor și 

animalelor și pentru integritatea mediului  

 

Asigurarea unor tipare 

de consum şi producţie 

durabile. 

1. Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a resurselor cu 

introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs 

2. Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de consum și reducerea 

pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltar 

3.   Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030  
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4. Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; lemn 25%; metale 

feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 

30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%) 

5. Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice până în 2023 și 

materialele textile până în 2025 

6.  Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele până în 

2024  Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile naționale și 

politicile europene 

 

Luarea unor măsuri 

urgente de combatere a 

schimbărilor climatice şi 

a impactului lor. 

1. Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și dezastre naturale  

2. Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive de mare intensitate  

3. Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor 

climatcie, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie  

4. Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu emisii reduse de dioxid 

de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice 

în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în conformitate cu politicile UE  

 

Conservarea şi utilizarea 

durabilă a oceanelor, 

mărilor şi a resurselor 

marine pentru o 

dezvoltare durabilă. 

1. Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la activitățile terestre, 

inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți  

2. Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin cooperare științifică 

sporită la toate nivelurile Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice și 

de acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite rezonabile, a 

viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv și de agrement  
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3. Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a resurselor acvatice vi 

 

Protejarea, restaurarea şi 

promovarea utilizării 

durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea 

durabilă a pădurilor, 

combaterea 

deșertificării, stoparea şi 

repararea degradării 

solului și stoparea 

pierderilor de 

biodiversitate. 

1. Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în special în luncile 

Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor hidrografice și zonelor umede  

2.  Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă umedă 

unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european și mondial  

3. Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea 

acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă  

4. Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare dezvoltare de interes național și European pentru studierea, 

gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului natural 

5. Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea sistemului informatic integrat 

pentru monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase, inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea 

împăduririi și reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a celor degradate sau supuse deșertificării, 

desfășurarea plantării programate a perdelelor forestiere pentru protecția culturilor agricole și a elementelor de 

infrastructură în scopul limitării impactului schimbărilor climatice  
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6. Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică metode tradiționale și tehnologii de 

ultimă generație pentru restabilirea/refacerea capitalului natural și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici 

și de pesticide, pentru combaterea degradării solului  

7. Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de 

deșertificare, secetă și inundații 

 

Promovarea unor 

societăți pașnice și 

incluzive pentru o 

dezvoltare durabilă, a 

accesului la justiție 

pentru toţi şi crearea 

unor instituţii eficiente, 

1. Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și procedurile stabilite, 

cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție  Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile 

naționale în vederea îmbunătățirii actului decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi 

valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru 

combaterea preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea dialogului 

interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice  

2.  Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe  
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responsabile şi incluzive 

la toate nivelurile. 

3.  Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor  

4.  Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării și returnării 

bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată  

5.  Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile  Dezvoltarea 

instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile  

6.  Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice centrale și locale, mai 

ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, pentru prestarea unor servicii prompte și 

civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe internet (on-line).  

 

Consolidarea 

mijloacelor de 

implementare și 

revitalizarea 

parteneriatului global 

pentru dezvoltare 

durabilă. 

1. Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de România în cadrul programelor 

ODA, în funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, având ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 

0,33% din venitul național brut la nivelul anului 2030   S 

2. porirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii potențialului economic al 

României și încurajarea agenților economici români să investească, pe baze competitive, în economia țărilor mai 

puțin dezvoltate   

3. Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare 

Economică  

4.  Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și internațional 
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I. Executive summary 

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 273 din 2019, a fost aprobat, în 

unanimitate, acordul cadru de parteneriat interinstituțional de cooperare între Sectorul 1 al 

Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea 

documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 

1 „2020 – 2030”. 

 

În anul 2015, cele 193 de state membre ONU au adoptat Agenda 2030 și cele 17 Obiective 

pentru Dezvoltare Durabilă (ODD). România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor 

Unite (ONU) și Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de 

Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030. În acest context, în 2018, Departamentul 

Guvernului pentru Dezvoltare Durabilă a lansat Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a 

României 2030. Prin această Strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea 

Agendei 2030 și implementarea setului de 17 ODD (obiective de dezvoltare durabilă). Strategia 

susține dezvoltarea României pe trei direcții principale respectiv economică, socială și de mediu, 

orientată către cetățean, care să se centreze pe inovație, optimism, reziliență și încredere că statul 

servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod 

echilibrat și integrat.  

Toate Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă au ținte care sunt în mod direct legate de 

responsabilitățile autorităților locale. Tocmai de aceea, realizarea ODD-urilor depinde și de 

capacitatea autorităților locale de a promova o dezvoltare locală integrată, incluzivă și sustenabilă. 

Dezvoltarea durabilă reprezintă o prioritate pentru administrația locală Sector 1, în special 

în contextul implementării Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României, bazată pe 

cele 17 obiective strategice din Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite. Cu scopul de a se 

alinia la standardele internaționale, Primăria Sectorului 1 a apelat la expertiza membri Facultății 

de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative[1] pentru 

procesul care a stat la baza fundamentării și elaborării Strategiei de Dezvoltare Durabilă. Acest 

demers a presupus, de asemenea, o largă implicare a societății civile, mediului academic și a 

funcționarilor publici din cadrul Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București.  Întregul proces 

s-a concentrat asupra problemelor cu care Sectorul 1 se confruntă și care pot fi rezolvate exclusiv 
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printr-o abordare unitară și în total respect față de obiectivele strategice internaționale de 

dezvoltare durabilă.  

Fundamentarea și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă Sector 1 „2020 - 2030” a 

implicat mai multe etape: 

Prima etapă - Procesul de contextualizare și implementare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 

la nivel local a debutat prin stabilirea domeniilor prioritare de dezvoltare durabilă din cadrul 

Sectorului 1 și distribuirea acestora în grupuri de lucru tematice. Astfel, reprezentanții Primăriei 

Sectorului 1 împreună cu echipa de experți din cadrul SNSPA au considerat relevante următoarele 

12 domenii care au fost distribuite ulterior în 7 Grupuri de lucru. Domeniile prioritare: 

1. Protecție și Incluziune Socială; 

2. Locuire; 

3. Educație și Cercetare, Inovare; 

4. Sport; 

5. Cultură; 

6. Sănătate și Bunăstare; 

7. Dezvoltare economică și Muncă Decentă; 

8. Urbanism; 

9. Infrastructură, spații verzi și locuri de joacă; 

10. Mediu, Energie, Situații de Urgență și Protecția Animalelor; 

11. Siguranța Cetățeanului; 

12. Bună Guvernare. 

Cea de-a doua etapă a presupus examinarea celor 17 ODD-uri și a celor 169 de ținte internaționale 

și 85 de ținte naționale cu scopul de a determina în ce măsură pot fi operaționalizate în cadrul 

Sectorului 1, având în vedere specificul și atribuțiile pe care le are administrația publică locală.  De 

asemenea, în această etapă, domeniile prioritare ale Sectorului 1 au fost corelate cu ODD-urile și 

țintele relevante.  

Cea de-a treia etapă. Analiză preliminară (desk research) - echipa de proiect, împreună cu 

reprezentanți ai Primăriei Sectorului 1 au colectat, sistematizat și analizat resursele relevante 

pentru activitatea grupurilor de lucru tematice (strategii naționale/locale, hotătâri ale consiliului 

general și local, proiecte, programe și inițiative în Sectorul 1 etc.). 
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Cea de-a patra etapă. Înființarea grupurilor de lucru tematice - coordonatorii celor 7 grupuri 

de lucru tematice, împreună cu experți din mediul academic și reprezentanți ai Primăriei Sectorului 

1 au organizat un call de participare deschis tuturor actorilor interesați din cadrul Sectorului 1. 

Cea de-a cincea etapă. Activitatea grupurilor de lucru tematic -  în urma call-ului de 

participare, peste 100 de reprezentanți ai societății civile și-au exprimat interesul de a face parte 

din grupurile de lucru tematice. În această etapă, în cadrul celor peste 35 de întâlniri oroganizate 

sub egida Strategiei de Dezvoltare Durabilă, au fost analizate și discutate rapoartele analizei 

preliminare, au fost stabilite temele de cercetare și au fost formulate obiectivele strategice, 

măsurile, planul de acțiune și indicatorii Strategiei de Dezvoltare Durabilă Sector 1 „2020 - 2030”.  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1, elaborată în concordanță cu Obiectivele 

de Dezvoltare Durabilă ale ONU, propune un model de viață urbană sustenabilă bazat pe trei piloni 

principali ai conceptului de smart city: cetățenii, mediul și economia. În acest sens, Obiectivele de 

Dezvoltare Durabilă (ODD) și măsurile prezentate în această strategie decurg din trei direcții 

strategice pe care Sectorul 1 al Municipiului București își propune să le îndeplinească până în 

2030: 

 Sectorul 1 pentru cetățeni – smart citizens: infrastructură de calitate; acces universal la 

servicii publice; asigurarea protecției sociale, a incluziunii și a diversității; digitalizare și 

e-guvernare. 

 Sectorul 1 pentru mediu – ecologically sustainable: eficiență energetică, transport verde, 

managementul deșeurilor. 

 Sectorul 1 pentru economie – business friendly: creșterea productivității prin inovare 

tehnologică și diversificare; dezvoltarea capacității de cercetare și susținerea specializării 

inteligente; stimularea antreprenoriatului. 
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Documentul pe care îl propunem este structurat după cum urmează: 

(1) Sumarul executiv oferă o privire de ansamblu asupra modului în care a fost elaborată 

strategia de dezvoltare durabilă, prezintă principalele detalii și indicații referitoare la cum 

trebuie parcurs documentul; 

(2) Introducerea; 

(3) Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă Sector 1 descrie pe scurt 

principalele metode utilizate în procesul de fundamentare a strategiei; 

(4) Sinteza asupra măsurilor propuse reprezintă o trecere în revistă a domeniilor 

strategice/prioritare de dezvoltare durabilă Sector 1, corelarea acestora cu Obiective de 

Dezvoltare Durabilă și principalele măsuri propuse pentru dezvoltarea durabilă la nivelul 

Sectorului 1; 

(5) Măsurile și planul de acțiune – în cadrul fiecărui domeniu strategic, în funcție de diagnoza 

întocmită pe baza datelor disponibile, rezultatele cercetărilor cantitative și calitative 

coordonate de specialiștii din cadrul SNSPA și a discuțiilor din cadrul grupurilor de 

lucru,  au fost propuse o serie de măsuri și indicatori pentru (1) orizont 2024 și (2) orizont 

2030.  

Incluziunea socială reprezintă piesa centrală a modelului european, pilonul social fiind 

responsabil pentru eradicarea sărăciei și excluziunii. Sectorul 1 își dorește ca toți cetățenii să 
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beneficieze de șanse egale și de o paletă largă de mijloace prin care să li se asigure bunurile și 

serviciile necesare unui trai decent. La nivel local, sistemul social acoperă 23% din populația 

sectorului, autoritatea publică locală fiind responsabilă de livrarea unor măsuri de protecție și 

asistență, dorind ca pe termen lung să-și constituie propriul sistem integrat de date referitoare la 

calitatea vieții, condițiile socio-economice și indicatori ai dezvoltării sustenabile, bazat pe studii 

aprofundate privind inegalitățile sociale, deprivarea materială, segregarea, locuirea, gentrificarea 

și alte fenomene urbane. 

Patrimoniul cultural, educația, cercetarea și inovarea, precum și activitățile sportive 

se află în centrul acțiunilor comunitare de a oferi locuitorilor perspective de dezvoltare armonioasă 

în Sectorul 1. Cu o populație școlară de 45,876 de persoane, Sectorul 1 încearcă să ofere proiecte 

de consolidare și modernizare a bazei materiale școlare și sportive pentru ca rata de abandon școlar 

să scadă și pentru corelarea evoluțiilor socio-profesionale cu nevoile populației. Mai mult, la 

nivelul obiectivelor strategice pentru domeniul cercetare și inovare, Strategia prevede, printre 

altele, alocarea unui procent fix pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, încurajarea dezvoltării 

durabile a sectorului prin raportarea finanțării la performanța în implementarea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă și sprijinirea dezvoltării e-economiei prin implementarea de sisteme 

informatice integrate, aplicații electronice de management al afacerilor. 

Cum cetățenii din Sectorul 1 consideră absolut necesară intervenția autorităților pentru 

modernizarea și extinderea infrastructurii sportive, Strategia de Dezvoltare Durabilă propune 

identificarea punctelor centrale ale sectorului sportiv și realizarea, cu prioritate, a investițiilor 

strategice care să faciliteze accesul la terenurile / bazele sportive comunitare. 

 În ceea ce privește componenta culturală a obiectivelor de dezvoltare durabilă, Sectorul 

1 își propune finanțarea investițiilor în patrimoniul cultural și întărirea capacității manageriale a 

acestuia, totul cu scopul de a facilita accesul neîngrădit al cetățenilor la consumul de cultură. 

În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă, au fost identificate provocările 

cu care Sectorul 1 se confruntă atunci când vine vorba de susținerea serviciilor medicale și 

identificarea măsurilor logistice, legale și bugetare pentru a asigura un act medical coerent și 

proiectarea unor acțiuni de bunăstare a populației rezidente. În acest sens, obiectivul principal 

identificat de către experți îl constituie construirea unui plan integrat de acțiune transversală menit 

să reducă mortalitatea infantilă, combaterea bolilor infecțioase, prevenirea și reducerea incidenței 
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bolilor cronice, precum și susținerea unui ambient și mediu propice menținerii integrității psihice 

a rezidenților. 

Este deja recunoscut faptul că orașul este responsabil pentru multe dintre problemele de 

mediu cu care ne confruntăm, dar și pentru efectul ambientului urban asupra dezvoltării fiecăruia 

dintre noi. Având în vedere opțiunile politice, sociale și economice, devine tot mai evident că avem 

nevoie de un mediu durabil al cărui impact asupra generațiilor prezente și viitoare să proiecteze 

o serie de perspective novatoare precum: agricultura urbană, reorganizarea urbanistică și 

planificarea spațială ori spații noi de agrement. Mai mult decât atât, Strategia de Dezvoltare 

Durabilă „2020-2030” încearcă să ofere instrumentele necesare încurajării unei creșteri 

economice sustenabile, bazată pe măsuri de încurajare a productivității și a valorii adăugate, 

creativitatea și inovația fiind principiile motrice ale unui mediu economic prietenos, dar în același 

timp responsabil față de comunitate. În acest sens, sectorul 1 poate deveni un hub al sectorial al 

ocupării, oferind perspective de ocupare prin protejarea angajatului și promovarea unui mediu de 

lucru sigur. 

Nu în ultimul rând, consolidarea unei guvernări locale în beneficiul cetățeanului, care să aducă 

autoritatea mai aproape de beneficiarul politicilor publice, precum și conturarea unei urbanizări 

incluzive și durabile sunt ținte pe care Primăria Sectorului 1 și le asumă, asigurând un nivel ridicat 

de siguranță pentru întreaga comunitate. Astfel, Strategia de Dezvoltare Durabilă 2020-2030 își 

propune identificarea, conceptualizarea și soluționarea problemelor ce țin de dezvoltarea inclusivă 

a cartierelor, eliminarea oricăror tipuri de amenințări la adresa securității, siguranței și sănătății 

locuitorilor, precum și încorporarea elementelor de smart governance la nivel local. 

 

 

II. Introducere 
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III. Sinteza măsurilor pentru domeniile strategice de dezvoltare durabilă 

Sector 1 

 

1. Domeniul Strategic 1 PROTECȚIE ȘI INCLUZIUNE 

Prezentarea generală a Domeniului Strategic 1 

La nivelul Sectorului 1, sistemul social acoperă 61.202 pensionari care reprezentă 23% din 

populația sectorului. De asemenea, 1125 de copii se află în structurile de protecție ale Sectorului 

1 și 1000 de copii fac parte din familii defavorizate. În septembrie 2018 numărul total de șomeri 

era de 1957, dintre care 1668 nu primesc nicio indemnizație. În ceea ce privește evidența 

persoanelor fără adăpost, nu există o statistică oficială națională privind numărul acestora. Lipsa 

acestora date este justificată și din cauza faptului că multe dintre persoanele fără adăpost nu se află 

în evidența autorităților, fiind fără acte de identitate. Majoritatea statisticilor disponibile sunt 

realizate de către organizațiile guvernamentale. Atât rezultatele cercetării cantitative, cât și cele 

ale cercetării calitative, realizate la nivelul Sectorului 1, au evidențiat existența anumitor situații 

socio-economice defavorizate. Important de menționat este că situațiile de precariat de pe raza 

Sectorului 1 tind să fie grupate geografic, astfel încât pot fi identificate cu predilecție în anumite 

zone. Spre exemplu, cartierele periferice precum Chitila Triaj, Giulești Sârbi, Intrarea Străulești 

etc.  

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 1: 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri:  

1.0 Măsură transversală: Implementarea unui sistem de sondare a condițiilor socio-economice ale 

gospodăriilor; 

1.1 Consolidarea domeniului de asistență socială și a serviciilor oferite în Sectorul 1; 

1.2 Dezvoltarea unui sistem de transferuri sociale echitabile la nivelul Sectorului 1; 

1.3 Extinderea și îmbunătățirea sistemului de sprijin pentru persoanele cu dizabilități la nivelul 

Sectorului 1; 
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1.4 Accesibilizarea spațiilor publice și a instituțiilor publice din administrația primăriei Sectorului 

1 pentru persoanele cu dizabilități (inclusiv cu persoană de sprijin - interpret mimico-gestual); 

1.5 Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru persoanele în vârstă; 

1.6 Dezvoltarea unui sistem de centre comunitare integrate; 

1.7 Asigurarea accesului tuturor persoanelor, în special a persoanelor sărace și vulnerabile și a 

copiilor, la hrană sigură, suficientă și de calitate; 

1.8 Accesibilizarea și extinderea rețelei de transport public; 

1.9 Combaterea și prevenirea violenței domestice și de gen în Sectorul 1; 

1.10 Creșterea accesului la servicii de sănătate sexuală și reproductivă; 

1.11 Facilitarea includerii persoanelor din grupuri vulnerabile in programele naționale de sănătate 

(prevenție și screening) 

 

2. Domeniul Strategic 2 LOCUIRE 

Prezentarea generală a Domeniului Strategic 2 

Dreptul la locuire adecvată este recunoscut internațional ca fiind un drept fundamental al omului. 

Această perspectivă este motivată de faptul că lipsa accesului la locuire adecvată are repercusiuni 

uneori ireversibile asupra sănătății, educației, bunăstării, deținerii unui loc de muncă stabil sau 

participării sociale a cetățenilor. Politicile economice, sociale și de locuire au un rol important în 

creșterea calității vieții, implicit în stabilirea unor direcții clare către rezolvarea problemelor 

locative ale persoanelor care se află în dificultatea de a accesa o locuință pe piața privată. Iar aceste 

probleme sunt structurale, căci în lipsa unor politici echitabile bazate redistribuție și solidaritate 

sociale, sărăcia și marginalizarea se adâncesc și se perpetuează. Numeroasele evacuări din casele 

retrocedate de pe raza Sectorului 1, cât și existența multor persoane ale căror venituri reduse fac 

imposibilă achiziționarea/închirierea unei locuințe de pe piața privată, au determinat înregistrarea 

a peste 7100 de solicitări pentru locuințe sociale în perioada 1996 – 2017. Ca răspuns în fața acestei 

realități, Consiliul Local al Sectorului 1 a hotărât în 2008 achiziționarea de locuințe de pe piața 

privată, iar în 2010 a aprobat programul Deceniul Locuirii 2010 – 2020, care a presupus construirea 

a 414 locuințe sociale, din fonduri proprii, pe Șoseaua Odăi. Însă aceste eforturi nu au fost 
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suficiente, iar numărul persoanelor din Sectorul 1 care nu au acces la condiții adecvate și demne 

de locuire continuă să fie unul ridicat. Astfel, anual sunt depuse aproximativ 100 de noi cereri de 

locuințe sociale. În scopul adresării inegalităților sociale și locative existente, documentate prin 

date statistice dar și prin practica organizațiilor pentru dreptul la locuire, prezenta Strategie 

propune o serie de măsuri complementare pentru asigurarea accesului la locuire adecvată pentru 

toate și toți și astfel pentru îmbunătățirea calității vieții în sectorul 1. 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 2: 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri:  

2.1. Îmbunătățirea intervenției instituționale pentru monitorizarea și prevenirea evacuărilor forțate; 

2.2. Îmbunătățirea procedurii de acces la locuințe sociale; 

2.3. Îmbunătățirea procedurii de acces la ajutorul pentru plata chiriei;    

2.4. Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele/familiile care locuiesc în așezări 

informale și care în lipsa unei forme de proprietate asupra locuințelor/terenului se confruntă cu 

nesiguranță locativă și cu lipsa accesului la utilități de bază (curent electric, apă curentă); 

2.5. Creșterea fondului de locuințe sociale aflate în administrarea Sectorului 1 al Municipiului 

București; 

2.6. Creșterea sustenabilității costurilor de întreținere a locuinței, inclusiv plata utilităților;  

2.7. Creșterea gradului de acces la apă potabilă și canalizare. 

3. Domeniul Strategic 3 EDUCAȚIE ȘI CERCETARE, INOVARE 

Prezentarea generală a Domeniului Strategic 3 

Educația, cercetare și inovarea reprezintă reperele esențiale ale unei dezvoltări durabile, acestea 

fiind palierele de care depinde, în mare măsură, capacitatea unei comunități de a se reorganiza pe 

principii sănătoase, având în vedere provocările secolului XXI. 

Primăria Sectorului 1 a înțeles pe deplin importanța unui mediu comunitar care să investească 

continuu în pregătirea școlară și profesională a cetățenilor, punând la dispoziția populației școlare 
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o infrastructură modernă, adaptată cerințelor și exigențelor actuale. Mai mult, buna manageriere a 

patrimoniului cultural garantează Sectorului 1 introducerea în circuitul cultural European. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă vede în Educație acel element al producerii, susținerii și 

promovării bunăstării, motiv pentru care Primăria sectorului 1 va încuraja dezvoltarea sectorului 

preuniversitar prin proiecte de conectivitate a infrastructurii școlare la rețele de cercetare și 

inovare. 

În acest sens, principiul director al Strategiei de Dezvoltare Durabilă pentru domeniul Educație va 

fi încurajarea și promovarea proiectelor de dezvoltare personală și de incluziune continuă în 

comunitate, concentrându-se pe dezvoltarea abilităților și capacității generale de adaptabilitate pe 

piața forței de muncă, în timp ce domeniul Culturii va beneficia de o susținere specială pentru ca 

emergența strategică sectorială să ofere comunității beneficii pe termen lung. 

Cercetarea pentru dezvoltarea durabilă a sectorului este o componentă majoră a Strategiei, 

deoarece temele cheie ale dezvoltării durabile și sustenabile cuprind cercetarea ca sector 

transversal al activității sociale. Sectorul 1 își dorește să transforme radical viața comunității, astfel 

încât principiile de e-guvernanță, de tehnologizare și încurajarea cercetării să devină prioritare în 

actul de administrare a comunității. 

Sectorul 1 va investi în cercetare și inovare, susținând remodelarea logicii de administrare a 

comunității. Concret, Strategia de Dezvoltare Durabilă vede în domeniul Cercetării potențialul de 

a aduce în comunitate o creștere sustenabilă a calității vieții, precum și pe cel al dezvoltării 

economice pe termen lung. 

În acord cu principiile directoare ale Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030 ale ONU, vom 

continua să investim în proiecte menite să satisfacă profund nevoile comunității, întărind 

participarea comunității la viața publică și prezența comunității în activitățile socio-profesionale. 

Totodată, proiectarea unor măsuri de integrare continuă a domeniilor adminstrativ, economic și 

social pentru un parteneriat de durată cu societatea reprezintă preocuparea permanentă a 

administrației publice, astfel că Primăria Sectorului 1 va genera o abordare pragmatică a cercetării 

și inovării ce va conduce spre noi perspective de smart-development, încurajând și susținând 

parteneriatele pentru dezvoltare socială.   

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 3: 
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Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

3.1. Dezvoltarea și implementarea unor măsuri care să determine reducerea situațiilor de segregare 

socio-economică sau de performanță școlară care afectează participarea școlară; 

3.2. Asigurarea cuprinderii tuturor fetelor și tuturor băieților în unități educaționale și de îngrijire 

pre-școlare de calitate, adecvate vârstei lor, pentru a fi pregătiți pentru educația primară; 

3.3 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în vederea adaptării acesteia la nevoile educaționale 

contemporane, cu precădere digitalizarea procesului educational; 

3.4 Extinderea și consolidarea sistemului de îngrijire și educație timpurie (servicii de tip creșă) la 

nivelul Sectorului 1; 

3.5 Asigurarea finalizării învățământului obligatoriu pentru toate fetele și toți băieții, în condiții 

echitabile și de calitate, conducând la rezultate relevante și eficiente de învățare; 

3.6 EDU Dezvoltarea infrastructurii educaționale în vederea adaptării și corelării acesteia cu 

evoluția demografică a populației din sector; 

3.7 Sprijinirea dezvoltării unui mediu școlar divers, intercultural, tolerant care să asigure 

interacțiuni directe între persoane provenite din diferite medii sociale și culturale; 

3.8 Proiectarea și implementarea unor programe și măsuri de încurajarea a participării adulților la 

programe educaționale și de dezvoltare a competențelor profesionale; 

3.9 Proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de servicii de consiliere și suport 

educațional care să asigure accesul părinților și elevilor la servicii de consiliere educațională, 

psihologică precum și suport pentru prevenirea și remedierea eșecului educațional; 

3.10 Dezvoltarea capacităţii de cercetare, inovare şi transfer tehnologic; 

3.11 Susținerea specializării inteligente la nivelul Sectorului 1; 

3.12 Creșterea gradului de inovare și a implementării de soluții inovatoare la nivelul administrației 

locale prin dezvoltarea capacității de analiză și dezvoltarea serviciilor de e-guvernare; 

3.13 Încurajarea parteneriatelor în CDI. 
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4. Domeniul Strategic 4 CULTURĂ 

Dezvoltarea patrimoniului cultural al sectorului 1 reafirmă importanța acestui sector în afirmarea 

identității și specificității locale, contribuind astfel la valorificarea resurselor cultuale ale 

comunității noastre. 

Cum la nivel internațional, Cultura converge spre transformarea acestui segment într-un factor 

determinat pentru economia locală și regională, precum și pentru consolidarea și susținerea 

dezvoltării sociale, Primăria Sectorului 1 a înțeles pe deplin că domeniului cultural îi trebuie 

valorificată coerența, performanța și competitivitatea.  

Secolul XXI este un secol al diversității, al exprimării identitare și al promovării particularităților 

intrinseci, motiv pentru care Cultura trebuie să beneficieze de o atenție sporită din parte comunității 

locale și (sau) regionale, astfel încât acestea să sprijine promovarea și apărarea democrației 

culturale, atât ca formă de protecție socială, cât și ca imperativ al dezvoltării locale. 

Resursă economică extrem de viabilă și de versatilă, patrimoniul cultural capătă o pondere tot mai 

importantă în regimul economic internațional, motiv pentru care fiecare comunitate locală trebuie 

să identifice acele mecanisme socio-economice care să favorizeze creativitatea, cunoașterea și 

diversitatea – potențiali factori de creștere sustenabilă.  

Primăria Sectorului 1 și-a înțeles rolul de intermediar al serviciilor culturale, promovând accesul 

neîngrădit al cetățeanului la serviciile culturale. Astfel, cetățeanul, ca grup țintă real sau potențial 

trebuie să beneficieze de serviciul / actul cultural. În acest sens, prelungirea măsurilor de 

liberalizare a participării la actul cultural, precum și stimularea reluării activităților cultural-

expresive reprezintă respectul pe care comunitatea îl arată față de identitatea culturală individuală.   

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 3: 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

4.1 Inventarierea bunurilor culturale de pe teritoriul Sectorului 1 

4.2 Facilitarea accesului cetățenilor Sectorului 1 la evenimente și produse culturale; 

4.3 Dezvoltarea infrastructurii destinate activităților culturale. 
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5. Domeniul Strategic 5 SPORT 

Accesibilitatea universală la sport și infrastructura sportivă a Sectorului 1 sunt o prioritate majoră 

a administrației pentru următorii zece ani. Astfel, Strategia face o propunere curajoasă în sensul 

schimbării paradigmei generale utilizate până acum - sprijinirea sportului de performanță cu 

valorificarea conceptului de sport pentru toți - acces egal la sport. Performanța și excelența vor 

fi domenii cheie atent sprijinite prin alocări substanțiale de resurse, dar Sectorul 1 înțelege 

domeniul sportiv ca un domeniu în care este importantă implicarea societăţii civile și integrarea 

tuturor membrilor comunităţii locale în acţiunile de promovare a educaţiei prin sport. Sportul 

trebuie să fie o activitate accesibilă tuturor membrilor comunității, accesul fiind condiționat doar 

de dorință/voință și timpul individului, și nu de imposibilitatea accesării infrastructurii sportive 

sau de condiționalități materiale majore.  

Prin această Strategie, întelegem sportul ca un fenomen social și de incluziune, și nu o 

formă privilegiată de acces, care îmbracă multiple aspecte: experiență individuală și instituție, 

excelență sportivă și recreere, expresie spontană și tehnică elaborată, practică educativă și 

spectacol, exercițiu fizic și conduită psihică, toate conturând un ansamblu de valori specifice. În 

contextul noii strategii, o comunitate sănătoasă și incluzivă înseamnă o atenție deosebită față de 

persoanele cu disabilități. Astfel, vom acționa pentru promovarea sportului adaptat, ca activitate 

performanțială, dar și ca activitate educațională, ce plasează individul în ipostaza de ființă socială, 

capabilă să își exercite un rol activ în propria sa formare și dezvoltare. 

O comunitate sănătoasă înseamnă și o comunitate prosperă, motiv pentru care ne angajăm 

să dezvoltăm parteneriate de implementare a unor politici publice sectoriale care să încurajeze 

Sportul și să-l transforme într-o componentă a dezvoltării sociale și economice. 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 5: 

 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

5.1 Inventarierea și evaluarea stării infrastructurii sportive aflate în administrarea Primăriei 

Sectorului 1; 
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5.2 Identificarea și amenajarea spațiilor neutilizate care întrunesc condițiile necesare organizării 

de activități sportive; 

5.3 Evaluarea și înnoirea periodică a echipamentelor din spațiile destinate activităților sportive 

indiferent de localizarea acestora (de exemplu terenuri sportive din parcuri, din zone aflate în 

proximitatea sau în incinta școlilor etc.); 

5.4 Dezvoltarea unor programe de susținere a activităților sportive la nivelul sectorului, bazate pe 

planificări recurente anuale. 

 

6. Domeniul Strategic 6 SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE 

Protejarea sănătății publice este o dimensiune esențială a dezvoltării durabile și este direct 

influențată de către elementele ce sunt tratate de strategiile generale în domeniu, începând cu 

calitatea locuirii, a aerului și apei și până la modul cum sunt organizate comunitățile urbane. Starea 

de sănătate a populație este cea mai fidelă și relevantă oglindă a provocărilor dezvoltării durabile. 

Aceasta este o reală provocare pentru autoritățile locale care sunt obligate să susțină serviciile 

medicale prin investiții constante în infrastructură chiar dacă nu dispun întotdeauna de instrumente 

suplimentare adecvate prin care pot elabora sau implementa politici sanitare locale sau strategii 

preventive pentru sănătatea cetățenilor.  Politicile locale de sănătate sunt mai degrabă efecte ale 

unor politici naționale care produc rezultate diferite în funcție de context. Cu toate acestea, 

autoritățile locale dispun de multiple instrumente logistice, legale și bugetare prin care pot să 

proiecteze, să integreze și să implementeze astfel de politici, dintr-o poziție complementară 

instituțiilor de resort naționale sau față de cele deconcentrate 

Strategia de față reprezintă o adaptare a acestei viziuni, în care autoritățile locale, în special 

Primăria Sectorului 1, își asumă o responsabilitate generală pentru bunăstarea și siguranța 

cetățenilor Sectorului 1 și tratează în mod curajos inadvertențele și limitele politicilor naționale de 

sănătate, aflate sub presiune continuă în sensul restrângerii acoperirii și eficienței acestora. 

 Această viziune este tradusă la nivel operațional în patru direcții. Astfel, acțiunea Primăriei 

și a instituțiilor subordonate: 

 Se va concentra asupra prevenției; 

 Va presupune întărirea capacității instituțiilor din subordinea Primăriei care pot oferi direct 

servicii medicale, în special Complexul multifuncțional Caraiman; 
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 Va fi integrată într-un plan mai larg, de lucru prin intervenții transversale ce implică 

instituțiile de asistență socială; 

 Va întări capacitatea organizațiilor comunitare de se implica în politica de sănătate. 

 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 6: 

 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

6.1 Reducerea mortalității materne și a mortalității infantile; 

6.2 Combaterea și stoparea bolilor infecțioase (tuberculoză, hepatite de tip infecțios, rujeolă, 

rubeolă); 

6.3 Prevenirea, depistarea timpurie și reducerea incidenței bolilor cronice îndeosebi a 

cancerului  mamar, cancerului de col uterin și a bolilor cardiovasculare; 

6.4 Promovarea sănătății și bunăstării mintale; 

6.5 Reducerea riscurilor (harm reduction) asociate consumului de droguri, țintite asupra zonelor 

și categoriilor vulnerabile; 

6. 6 Realizarea unui Raport asupra sănătății publice în Sectorul 1. 

 

 

7. Domeniul Strategic 7 DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI MUNCĂ DECENTĂ 

Sectorul 1 al Municipiului București este cel mai dezvoltat din punct de vedere economic. 

În acest sens, Sectorul 1 concentrează 20% din numărul de companii, dar 40% din cifra de afaceri 

la nivelul Municipiului București. Cea mai mare parte a firmelor cu sediul în Sectorul 1 al Capitalei 

active în anul 2017 sunt din categoria microîntreprinderilor (19.341); Întreprinderile Mici și 

Mijlocii se situează pe locul doi (3009), în timp ce în categoria marilor companii (cu peste 250 

salariați) erau 155 de agenți economici. Deși impactul economic și social (concretizat prin salarii, 

locuri de muncă, taxe si impozite plătite etc.) al marilor companii este superior primelor două 

categorii, micro-întreprinderile și ÎMM-urile conferă un grad mai ridicat de stabilitate economiei 

locale. Municipiul București, și îndeosebi Sectorul 1, beneficiază de o forță de muncă înalt 
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calificată. Conform datelor sondajului realizat de SNSPA în luna Februarie 2020, pe un eșantion 

reprezentativ pentru populația Sectorului 1, peste 40% din populația adultă care locuiește în 

Sectorul 1 are studii superioare (licență, masterat sau doctorat). Peste 30% din populația ocupată 

lucrează în sectorul serviciilor și 5% în sectorul IT&C. În alte sectoare în care cu forță de muncă 

deținătoare de competențele ridicate, este angajată peste 20% din populația ocupată a Sectorului 

1. 

La nivelul Sectorului 1 funcționează Parcul Industrial METAV, unul din cele mai importante 

parcuri industriale din mediul urban, în care își desfășoară activitatea peste 80 de firme, se află în 

zona de nord a capitalei, in cartierul Băneasa, cu acces facil atât din centrul capitalei (Piața 

Victoriei, Universitate, Charles de Gaulle), cât și dinspre Aeroportul Henri Coandă. Parcul dispune 

de o suprafață de 188.699,41 mp, din care suprafața construită este de 75.983 mp. Parcul Industrial 

METAV oferă firmelor, atât pentru firme mari, ce au nevoie de spații largi de depozitare și 

producție, cat si pentru întreprinderi mici si mijlocii, spațiile administrative si spatiile pentru 

depozitare si producție, cu facilități de comunicații, utilități, parcări, pază. În ceea ce privește 

clusterelor din sectorul 1, studiul de fezabilitate pentru incubatorul de afaceri Excellence 1 prevede 

că la nivel național, la sfârșitul anului 2016 dintre cele 8 de clustere înregistrare în Municipiul 

București de către Direcția Politici Industriale şi Mediu a Ministerului Economiei, 5 sunt în 

Sectorul 1. Două în domeniul IT&C, un cluster de inovare în domeniul agroindustrial, un cluster 

pentru inovare și competitivitate în sănătate. 

 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 7: 

 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

7.1 Creșterea productivității prin inovare tehnologică și diversificare orientate către sectoare cu 

valoare adăugată mare; 

7.2. Creșterea investițiilor străine directe (FDI); 

7.3. Stimularea antreprenoriatului, creșterea numărului de întreprinderi micro, mici și mijlocii, 

inclusiv prin acces la servicii financiare;  
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7.4. Creșterea inovării – susținerea educației terțiare și cercetării prin Dezvoltarea platformelor 

industriale și tehnologice/ clustere, incubatoare de afaceri de pe raza Sectorului 1 prin furnizarea 

de servicii integrate firmelor (infrastructura edilitară și de acces la informații, consultanță, personal 

responsabil în cadrul Primăriei Sectorului 1). Încurajarea mutării firmelor în Sectorul 1, îndeosebi 

a firmelor care intenționează să își mute activitatea din alte țări în Europa în contextul COVID-19, 

prin facilități fiscale; 

7.5. Creșterea nivelului de colectare a taxelor și impozitelor; 

7.6. Dezvoltarea turismului sustenabil pentru crearea de locuri de muncă; 

7.7. Creșterea nivelului de ocupare a indivizilor; 

7.8. Creșterea convergenței economice; 

7.9. Creșterea competențelor forței de muncă locale; 

7.10. Protejarea drepturilor lucrătorilor, promovarea sănătății și securității în muncă și stimularea 

dialogului social; 

7.11. Scăderea birocrației în relația cu persoanele fizice și cu firmele; 

7.12. Dezvoltarea smart-city prin introducerea unor măsuri de dezvoltare a unor platforme 

electronice și a unui HUB de servicii integrate pentru antreprenori. 

 

8. Domeniul Strategic 8 URBANISM 

Situația în Sectorul 1 presupune o prezență a dotărilor publice și comunitare modestă, regăsite în 

parcuri, precum Parcul Regele Mihai I, Parcul Kiseleff sau Parcul Bazilescu. Cartierele, însă, 

îndeosebi cele mărginașe sunt slab deservite de servicii publice, sociale, culturale și comunitare, 

așa cum este cazul cartierului Chitila-Triaj. De asemenea, nu există un Sistem Informațional 

Geografic la nivel de sector. Este nevoie de eforturi susținute pentru elaborarea și punerea în 

aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a teritoriului prin aplicarea 

conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială 

și să asigure o comunitate urbană sustenabilă. Interacțiunea cu Strategia Națională de Dezvoltare 

Durabilă a României este realizată prin „elaborarea și punerea în aplicare a unui program general 

de planificare spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel 

național prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină 

coeziunea teritorială”.[4] 
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Cercetarea calitativă a relevat faptul că locuitorii Sectorului 1 au nevoie imperioasă de dotări 

publice nu doar în parcuri, ci inclusiv în cartiere, în zonele pietonale. De altfel, instituțiile publice 

nu au baze de date actuale, complete și coordonate, iar colaborarea inter-instituțională este dificilă. 

Acest lucru duce la identificarea târzie și parțială a problemelor, la dificultăți legate de 

monitorizarea diverselor situații în curs de schimbare si modificare, la răspunsuri târzii, la 

inabilitatea de a produce diferite prognoze în timp. 

În cadrul Domeniului Strategic 8 - O comunitate urbană sustenabilă, prin măsuri de dotări 

publice și comunitare, traduse prin amplasarea de cișmele și toalete publice cu distribuție omogenă 

pe raza întregului sector, prin dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional Geografic, 

stratificarea pe layere a mai multor componente GIS și suprapunerea acestor hărți în vederea 

optimizării rețelei de transport public de persoane. 

 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 8: 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

8.1 Îmbunătățirea procesului de consultare cu privire la dezvoltarea urbană și realizarea de 

parteneriate; 

8.2 Realizarea de concursuri profesionale pentru planificarea și proiectarea spațiilor urbane și 

planificarea și proiectarea spațiilor verzi; 

8.3 Realizarea de dotări publice și comunitare distribuite uniform în cartierele din sector; 

8.4 Realizarea unui sistem informațional geografic (GIS) pentru culegerea, administrarea și 

analizarea bazelor de date Integrarea planificării spațiale și a amenajării teritoriului cu planificarea 

infrastructurii de transport; 

8.5 Digitalizarea proceselor și procedurilor de autorizare și monitorizare a lucrărilor de construcții; 

8.6 Optimizarea numărului de locuri de parcare; 

8.7 Reamenajarea unor străzi/bulevarde existente sau proiectarea unor străzi noi ca străzi cu 

prioritate pentru pietoni și deplasări nemotorizate; 

8.8 Design urban și mobilier urban accesibil și confortabil pentru diversele categorii de utilizatori 

și prietenos cu mediul. 
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9. Domeniul Strategic 9 INFRASTRUCTURĂ, SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ 

 

Situația în Sectorul 1 este modestă atunci când ne referim la infrastructura verde. În momentul 

de față se află în stadiul de licitare un proiect privind modernizarea și repararea infrastructurii urbane 

la inițiativa Primăriei Sectorului 1. Nu există, totuși un proiect specializat pe infrastructura verde sau 

albastră. Interacțiunea cu SNDD a României are loc în sens general prin „Modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv infrastructura regională și 

transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul 

larg și echitabil pentru toți”.[5] 

Cercetările calitative din cadrul Strategiei au reliefat dorința locuitorilor Sectorului 1 pentru a 

locui într-un oraș care nu este supraaglomerat cu autovehicule și au ridicat problema parcărilor ilegale 

și a poluării excesive cauzată de congestionarea traficului. Locuitorii au nevoie de un sector verde, 

mai prietenos cu pietonii și cu mediul, cu locuri de joacă și spații verzi care nu pun în pericol din 

serviciile ecosistemice. 

În cadrul Domeniului Strategic 9 -   Infrastructură sustenabilă și incluzivă, sunt propuse măsuri 

ce vizează eliminarea gardurilor metalice și înlocuirea cu gard viu voluminos care nu permite intrarea 

cu autovehicule și furnizează și servicii ecosistemice, prin crearea de pereți verzi si design de tipul 

„raingardens”, crearea unui milion de metri pătrați de acoperișuri verzi, scoaterea din circulația auto 

a străzilor din sectorul 1 care prezintă interes turistic și transformarea acestora în artere pietonale, 

eliminarea tartanului de pe suprafața locurilor de joacă, restaurarea terenului și refacerea locurilor de 

joacă în mod sustenabil prin crearea de locuri de joacă cu design bioclimatic, prin utilizarea de 

materiale cu o amprentă foarte scăzută de carbon, precum sunt materialele reutilizate și reciclabile. 

 

 

 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 9: 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 
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9.1 Dezvoltarea unui program de inițiere și susținere a grădinilor comunitare pentru agricultură urbană 

în cartiere; 

9.2 Transformarea unor spații verzi și terenuri libere în zone inundabile controlat, permeabile și cu rol 

de filtrare a apelor meteorice; 

9.3 Realizarea de spații permeabile pe străzi și bulevarde, cu rol de preluare și filtrare ecologică a 

apelor; 

9.4 Înlocuirea flotei de automobile a Primăriei Sectorului 1 și a instituțiilor din subordine cu 

automobile electrice și promovarea dezvoltării infrastructurii de încărcare electrică; 

9.5 Realizarea unei rețele utilitare pentru biciclete și trotinete și extinderea sistemului existent de 

închiriere de biciclete și trotinete tip "bike sharing"; 

9.6 Eliberarea zonelor pietonale de automobilele parcate; 

9.7 Finalizarea registrului verde; 

9.8 Înființarea de ferme urbane pentru agricultură urbană în zonele periferice ale sectorului; 

9.9 Transformarea curților școlilor în spații pentru comunitate și integrarea lor în infrastructura verde 

a Sectorului 1; 

9.10 Realizarea unei rețele de toalete publice; 

9.11 Realizarea unei rețele de cișmele, țâșnitori și fântâni. 

 

10. Domeniul Strategic 10 MEDIU, ENERGIE ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR 

 

Calitatea mediului în Sectorul 1 București este apreciată de cetățeni ca fiind în general bună, atât 

datorită localizării sale geografice în nordul capitalei, structurii sale urbanistice, cât și eforturilor 

depuse de administrația locală în ceea ce privește combaterea poluării aerului, managementul integrat 

al deșeurilor și creșterii eficienței energetice a clădirilor. 

Conform cercetării cantitative realizate în cadrul proiectului, principalele probleme de mediu 

identificate de cetățeni sunt: 

 Poluarea aerului - 41% din cetățenii Sectorului 1 care au răspuns la chestionar consideră ca 

îmbunătățirea calității aerului ar trebui să fie principala prioritate, iar numai 20% consideră că 

situația calității aerului este bună și foarte bună. 
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 Colectarea separată a deșeurilor – 21,6% din respondenți consideră că este o problemă a 

sectorului 1. 

În ceea ce privește calitatea aerului în București, este bine cunoscut faptul că România a fost 

condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru poluarea aerului din Municipiul 

București. Aerul este poluat în special cu particule fine și dioxid de azot cauzate preponderent 

preponderant de trafic, încălzire și emisii industrial/comerciale. Poluarea are costuri mari asupra 

sănătății și economiei. Un bucureștean pierde între 1 și 4 ani din viață din cauza poluării, iar acest 

lucru duce la productivitate redusă, costuri medicale suplimentare, emigrare, etc. 

Situația privind colectarea separată a deșeurilor și reciclarea este de asemenea deficitară, nu doar la 

nivelul Bucureștiului, ci la nivelul întregii țări, aflându-ne de asemenea în procedură de infringement 

pentru neîndeplinirea obligațiilor. 

Măsurile de prevenire a situațiilor de urgență sunt încă în stadiu de lucru, cu toate că lipsește un punct 

de comandă pe raza Sectorului 1. Totodată, lipsa unui sistem de monitorizare conectat cu sistemul 

poliției conduce la îngreunarea îndeplinirii indicatorilor de performanță precum: a) timpul de răspuns 

în situații de urgență; b) capacitatea operațională şi de răspuns ridicată; c) noile tehnologii integrate 

în activitatea de prevenire, pregătire şi răspuns (sistemul de telemedicină, unități de drone, sistem de 

comunicații de urgență pentru misiunile în tuneluri / metrou și în zonele fără acoperire etc.). 

O situație mult mai bună o întâlnim la capitolul reabilitarea termică a locuințelor, unde Sectorul 1 

ocupă un loc fruntaș, datorită unui program coerent, implementat pe termen lung. Acest lucru se 

reflectă și în cercetarea calitativă realizată, unde numai 3,2% dintre respondenți menționează 

anveloparea blocurilor ca fiind o prioritate. 

Cât privește părerea cetățenilor privind animalele fără stăpân, peste 60 % dintre respondenți sunt de 

părere că starea animalelor fără stăpân este bună și acceptabilă, iar sub 10% dintre persoanele 

chestionate cred ca starea animalelor fără stăpân de la nivelul sectorului este una proastă. 

 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 10: 

 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 
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10.1 Reducerea consumului de energie în sectorul rezidențial din Sectorul 1 si al clădirilor publice 

aflate in administrarea Consiliului Local Sector 1; 

10.2 Creșterea ponderii utilizării energiei electrice în transport; 

10.3 Sporirea eficienței energetice la nivelul produselor, serviciilor și lucrărilor achiziționate la nivelul 

Sectorului 1 și al subordonatelor; 

10.4 Ecologizarea achizițiilor publice efectuate la nivelul Sectorului 1 si al subordonatelor si 

promovarea consumului responsabil; 

10.5 Îmbunătățirea cadrului de reglementare și implementarea legislației privind colectarea separată 

a deșeurilor la nivel local; 

10.6 Educarea și conștientizarea cetățenilor din Sectorul 1 cu privire la managementul deșeurilor 

(reducerea cantității de deșeuri generate, reutilizare, colectare separată, reciclare, valorificare 

energetică etc); 

10.7 Înființarea de întreprinderi sociale care să se ocupe de reutilizarea unor materiale/produse ce ar 

putea deveni deșeuri (ex. textile, electronice, alimentare etc); 

10.8 Promovarea firmelor din sector implicate în economia circulară și încurajarea /atragerea de astfel 

de firme în sector; 

10.9 Echiparea piețelor din Sectorul 1 atât cu containere pentru materiale reciclabile, cât și cu 

containere pentru biodeșeuri în vederea colectării și procesării biodeșeurilor provenite din parcuri, 

grădini și de la populație; 

10.10 Extindere și modernizare adăpostului Odăi precum și derularea de campanii de conștientizare a 

cetățenilor cu privire la protecția animalelor; 

10.11 Creșterea gradului de utilizare a măsurilor preventive şi buna pregătire pentru situații de urgență 

asociate climei în industrii-cheie; 

10.12 Protejarea sănătății cetățenilor față de impacturile calamităților, prin adaptarea și consolidarea 

sistemului național de management al situațiilor de urgență, a planurilor de analiză precum și a 

planurilor de apărare; 

10.13 Conservare/ameliorare/extindere a spațiilor verzi din capitală şi extinderea suprafețelor de spații 

verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene 

11. Domeniul Strategic 11 SIGURANȚA CETĂȚEANULUI 
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Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția de Ordine Publică a evidențiat faptul că la 

nivelul Sectorului 1 s-au înregistrat în perioada 28.12.2018-30.09.2019 152 de Ordine de Protecție 

Provizorii, două cazuri de abuz sexual asupra unui minor și patru infracțiuni de viol săvârșite asupra 

unui membru de familie.[7] Interacțiunea cu SNDD a României are loc prin „Eliminarea tuturor 

formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului, 

exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare.”[8] 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 11: 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

11.1 Realizarea Hărții Siguranței a Sectorului 1; 

11.2 Construirea unui model eficient de prevenire a criminalității cu sprijinul tehnologiei moderne; 

11.3 Elaborarea și implementarea unui model de implicare comunitară pentru cartiere mai sigure; 

11.3 Eradicarea fenomenului violenței împotriva femeilor și asigurarea accesului la un sistem integrat 

de servicii pentru victime ale violenței domestice, inclusiv într-un centru specializat cu primirea 

acestora în regim de urgență 

 

12. Domeniul Strategic 12 BUNĂ GUVERNARE 

În cadrul acestui obiectiv se urmăresc dezvoltarea unor instituții reprezentative, transparente și 

incluzive, prin măsuri ce urmăresc crearea managementului resurselor umane prin dezvoltarea 

cursurilor introductive, a trainingurilor și a ghidurilor pentru consilierii locali adaptate la specificul 

Sectorului 1, înființarea unui departament cu rolul de a asigura comunicarea cu societatea civilă, 

pregătirea personalului în atragerea de fonduri externe pentru proiectele Primăriei Sectorului 1, 

crearea centrului de primiri urgențe pentru victimele violenței domestice, informarea funcționarilor 

cu privire la necesitatea unui astfel de centru, conștientizarea problemelor de gen. 

Situația în Sectorul 1 este precară atunci când facem referire la cultura instituțională, deoarece 

numărul personalului care beneficiază de expertiză este redus, din cauza faptului că nu se pune accent 

pe aptitudini și formare profesională. În momentul de față nu există un proiect aflat în implementare 

la nivelul Sectorului 1, exceptând cursurile de perfecționare și anumite trainunguri, dar care sunt 

ineficiente. În prezent se află în implementare proiectul Mecanisme și instrumente implementate la 
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nivelul Sectorului 1 al Municipiului București pentru fundamentarea deciziilor și planificării 

strategice pe termen lung.[6] 

Cercetarea calitativă a reliefat că nu există niciun departament specializat în dialogul cu 

societatea civilă, ceea ce întărește și mai mult nevoia unui management al resurselor umane. Sunt 

imperioase parteneriatele cu mediul academic, intensificarea implicării ONG-urilor și a asociațiilor 

civice din cartierele mărginașe și vulnerabile din Sectorul 1, Primăria Sectorului 1 să atragă resurse 

financiare externe pentru proiectele sale, iar deschiderea centrului de primiri urgențe pentru victimele 

violenței domestice trebuie să fie o prioritate. 

 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 11: 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

12.1 Elaborarea și implementarea unei strategii cuprinzătoare de transformare digitală a activității 

Primăriei Sectorului 1 și a autorităților subordonate acestuia; 

12.2  Dezvoltarea unui sistem de baze de date integrate în vederea stimulării eficienței și cooperării 

instituționale; 

12.3  Reducerea birocrației prin generalizarea serviciilor online accesibile; 

12.4  Stimularea democrației participative prin intermediul instrumentelor de e-Guvernare și de e-

Incluziune; 

12.5. Crearea managementului resurselor umane. 
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DOMENIUL STRATEGIC 1. Protecție și incluziune socială 

 

Introducere 

Excluziunea socială este un fenomen complex care afectează indivizii în moduri diverse. În general, 

lipsa unui loc de muncă, discriminarea, posibile disfuncționalități familiale reprezintă obstacole în 

calea participării la relațiile sociale și, deci, neintegrare socială[9]. La nivel international lupta 

împotriva sărăciei și excluziunii social se realizează prin stabilirea unor obiective specifice 

comun acceptate de toate statele, prin implementarea unor planuri naționale de acțiune prin care 

obiectivele să fie atinse și prin dezvoltarea unui sistem de măsurare și de raportare periodică a 

schimbărilor apărute. Spre exemplu, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă este un instrument 

universal al cărui scop principal îl reprezintă eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile, 

promovând echilibrul între cele trei dimensiuni – economic, social și de mediu[10]. La sfârșitul anului 

2015 Agenda a fost asumată de statele membre ONU. Principiul central al Agendei 2030 este acela 

de a nu lăsa pe nimeni în urmă (to leave no one behind). Atât Agenda 2030, cât și Strategia Națională 

de Dezvoltare Durabilă (cadrul național de implementare a setului de 17 ODD) abordează într-o 

manieră cuprinzătoare problema eradicării sărăciei și dimensiunile economice, sociale și de mediu ale 

dezvoltării durabile. Dimensiunea socială este integrată în țintele specifice ale ODD-urilor prin 

accentul pus pe principiul echității sociale, dreptate socială și mecanisme de redistribuție (spre 

exemplu implementarea venitului minim garantat). În centrul măsurilor dezvoltate se află cei săraci și 

vulnerabili. În plus, țintele stabilite se raportează la specificul fiecărei țări – spre exemplu țintele ODD 

1: Fără sărăcie vizează reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de bărbați, femei și copii de toate 

vârstele care trăiesc în sărăcie în toate dimensiunile acesteia potrivit definițiilor 

naționale; implementarea unor sisteme de protecție socială adecvate la nivel național și a măsurilor 

necesare, inclusiv implementarea venitului minim garantat, pentru o acoperire substanțială a celor 

săraci și asigurarea drepturilor egale la resursele economice, precum și acces la serviciile de bază. 

Astfel, setul de obiective stabilite prin Agenda 2030 reprezintă un plan de acțiune pentru oameni, 

planetă și prosperitate, prin care se urmărește consolidarea unui climat de siguranță și libertate, în care 

„nimeni nu va fi lăsat în urmă” – principiu în jurul căruia vor fi realizate și măsurile de acțiune la nivel 

local. 
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În prezent, conform estimărilor World Poverty Clock, aproximativ 590,000,000 de persoane trăiesc 

în sărăcie extremă, adică 8% din populația lumii. La aceasta statistică se mai adaugă cei care trăiesc 

în sărăcie relativă și cei aflați în risc de sărăcie.[11] Statisticile ONU arată că ponderea populației 

mondiale care trăiește în sărăcie extremă a scăzut la 10% în 2015, în scădere de la 16% în 2010 și 36 

la sută în 1990. În plus, 8% din lucrătorii din lume și familiile lor încă trăiau în sărăcie extremă în 

2018.[12] 

Incluziunea socială este nucleul modelului social european și al valorilor europene consacrate de 

Tratatul de la Lisabona. Încă din 2007, Comisia Europeană a nuanțat analiza și descrierea serviciilor 

sociale de interes general și a clarificat obiectivele pe care acestea le urmăresc: răspunsul rapid la 

nevoi umane vitale, contribuția la non discriminare și crearea de șanse egale pentru persoanele aflate 

în risc de marginalizare, excluziune sau vulnerabilitate. Fiecare a adoptat câte un set de politici sociale 

cu scopul de a combate sărăcia și excluziunea socială. Aceste politici sociale acționează în două 

direcții diferite: prima are în vedere asistența directă pentru cei care se află în postura în care nu se 

pot susține independent și a doua presupune asigurarea unui sistem de redistribuire pentru a-i ajuta pe 

cei săraci.[13] 

Pilonul european al drepturilor sociale reprezintă principalul cadru de referință pentru combaterea 

sărăciei la nivelul UE. Majoritatea celor 20 de principii abordează direct obiectivele ODD referitoare 

la sărăcie, precum reducerea sărăciei în toate dimensiunile sale, implementarea unor sistemele de 

protecție specifice fiecărui stat membru, precum și crearea unor cadre de politică solide care să sprijine 

investițiile în eradicarea sărăciei. Tabloul de bord al indicatorilor sociali ajută la monitorizarea 

performanțelor și urmărește tendințele din statele membre în domeniul ocupării forței de muncă și în 

domeniul social, inclusiv riscul de sărăcie sau de excluziune socială.[14] 

România se dorește a fi o țară în care toţi cetăţenii beneficiază de şanse egale de a participa la nivelul 

societăţii, în care sunt acoperite nevoile de bază şi sunt respectate diferenţele, în care toţi oamenii se 

simt apreciaţi şi trăiesc demn. Cu toate acestea, în România încă sunt copii care nu au mers niciodată 

la şcoală, iar procentul tinerilor fără o educaţie cu relevanţă pentru piaţa muncii este extrem de ridicat. 

În plus, numeroase persoane sunt în continuare inactive sau lucrează ilegal, cu slabe şanse de a accede 

la piaţa muncii aşa cum se cuvine. Încă există inegalități majore din punctul de vedere al acoperirii 

asistenţei medicale primare, în timp ce majoritatea populaţiei sărace este în continuare nevoită să 
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plătească pentru medicamente. Toate aceste probleme afectează numeroase comunităţi defavorizate, 

membrilor acestor comunităţi fiindu-le aproape imposibil să rupă cercul vicios al excluziunii fără un 

sprijin extern susţinut şi integrat. 

Sistemul de asistență și protecție socială este reglementat de Legea asistenței sociale, nr 292/2011 și 

de o serie de texte legislative care vin în completarea prezentei legi, care acoperă diferite aspecte ale 

organizării, administrării și funcționării serviciilor: acreditarea furnizorilor și licențierea serviciilor 

(Legea 197/2012 a calității serviciilor sociale), standardele de calitate pentru serviciile sociale (ordine 

de ministru 2014/2015), standarde de cost (HG 978/2015), regulamente cadru de organizare și 

funcționare, structura de personal (HG 797/2017), finanțarea serviciilor sociale, controlul și evaluarea 

serviciilor.[15] 

În 2015, Guvernul României a creat Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea 

sărăciei pentru perioada 2015-2020 care vizează, în principal: creşterea gradului de ocupare a 

persoanelor sărace şi vulnerabile prin programe de activare pe piaţa muncii, creşterea sprijinului 

financiar pentru persoanele cu venituri reduse şi introducerea stimulentelor pro-activare, promovarea 

incluziunii sociale a comunităţilor marginalizate printr-o abordare integrată, concentrată asupra 

copiilor, îmbunătăţirea functionalităţii serviciilor sociale, creşterea rolului economiei sociale, dar şi 

propuneri de înfiinţare a unui sistem de e-asistenţă socială.[16] 

Raportul Băncii Mondiale “From Uneven Growth to Inclusive Development – Romania’s Path to 

Shared Prosperity” publicat în 2018 plasează România în capul clasamentului în privința sărăciei. 

Primul capitol din Raportul Băncii Mondiale se numeşte “O poveste despre două Românii”, una 

urbană şi dinamică şi cealaltă rurală, săracă şi izolată. În timp ce bucureştenii au venituri peste media 

de pe continent, în sate, sărăcia este aproape generalizată – un sfert din populaţia ţării trăieşte cu mai 

puţin de 5 dolari şi jumătate pe zi. Mai mult decât atât, un român din cinci nu are acces la apă potabilă, 

iar o treime dintre conaţionali nu au toaletă cu apă curentă, spun experţii Băncii Mondiale.[17] 

La nivel local, sistemul de asistență socială al sectorului 1 are 61.202 pensionari pe raza sa, 

reprezentând 23% din populația sectorului. În funcție de distribuția populației pe sexe, 136.900 sunt 

femei și 116.082 bărbați. De asemenea, 1125 de copii în structurile de protecție, 1000 de copii aflați 

în familii defavorizate.[18] 
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Dezvoltarea abilităţilor (în principal prin dezvoltare timpurie şi învăţământ de bază), posibilităţile de 

câştig pentru familiile rome şi serviciile de bază şi condiţiile de locuit sunt trei domenii care 

evidenţiază provocările aferente măsurilor de obţinere a şanselor egale pentru cetățenii aparținând 

minorității rome. Excluziunile existente la nivelul celor trei domenii formează un cerc vicios şi sunt 

perpetuate de la o generaţie la alta. O serie de acte normative la nivel local prevăd măsuri și acțiuni 

care să vină în întâmpinarea nevoilor grupurilor de populație cele mai expuse la excluziunea socială. 

Spre exemplu, obiectivul general al Strategiei locale privind incluziunea social și reducerea sărăciei 

în municipiul București 2017-2021 constă în identificarea și soluţionarea urgenţelor sociale 

individuale şi colective ale comunității  pentru implementarea acţiunile antisărăcie, prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale, la nivelul capitalei folosind resursele umane, materiale şi financiare 

necesare. Prin HCL 46/2015 a fost aprobat Planul local de măsuri privind incluziunea cetățenilor 

români aparținând minorității rome care include măsuri care vizează educația, cultura, infrastructura 

socială și locuirea. În plus, prin HCL 68/2020 a fost aprobată Strategia Structurilor Integrate de 

Asistență Socială și Asistență Medicală Comunitară – Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman 2019-2027. Acesta din urmă este 

o instituție publică în subordinea Consiliului Local Sector 1, finanțată integral de la bugetul local și 

creată în scopul acoperirii nevoilor de asistență medicală și social ale categoriilor sociale vulnerabile 

(copii provenind din familii cu risc de marginalizare socială, persoane cu dizabilități, persoane 

vârstnice cu venituri reduse, persoane cu risc ridicat de excluziune socială). Nu în ultimul rând, 

structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 include Compartimentul 

Expert Pentru Probleme Cu Romii. 

În ceea ce privește evidența persoanelor fără adăpost, nu există o statistică oficială națională privind 

numărul persoanelor fără adăpost. Acest lucru se întâmplă și din cauza faptului că multe dintre ele nu 

se află în evidența autorităților, fiind fără acte de identitate. Majoritatea statisticilor disponibile sunt 

realizate de către organizațiile guvernamentale. În acest sens, ar fi extrem de util un studiu axat strict 

pe identificarea persoanelor fără adapost în parteneriat cu ONG-uri. Studiul poate fi realizat plecând 

de la tipologia persoanelor fără adpăpost (ETHOS) care clasifică situațiile de viață care constituie 

lipsa de adăpost sau excluderea locuinței în 4 categorii principale: lipsa acoperișului (fără adăpost de 

niciun fel), lipsa locuinței (cu un loc de dormit, dar temporar în instituții sau adăpost), locuințe 

nesigure (sub amenințarea evacuării) și locuințe inadecvate (în rulote pe campinguri ilegale, în 
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locuințe improprii, în supraaglomerare). Aceste categorii conceptuale sunt împărțite în 13 categorii 

operaționale care pot fi utilizate în diferite scopuri politice, cum ar fi cartografierea problemei lipsei 

de adăpost, precum și dezvoltarea, monitorizarea și evaluarea politicilor 

Informațiile adunate au indicat faptul că sărăcia și excluziunea social sunt legate de experiențele 

privind violența domestică ce le face pe femei extrem de vulnerabile. În România, una din patru femei 

au fost agresate fizic sau sexual de către partenerul său, cel puțin o dată pe parcursul vieții. În anul 

2017 au fost raportate 20.531 de fapte de loviri și alte violențe.[19] În anul 2018 numărul cazurilor de 

violență în familie a crescut cu 2.200 de cazuri față de anul precedent, iar totalul este de 23.001, dintre 

care 53% în mediul rural și 47% în mediul urban.[20] Cu toate acestea, România are un deficit 

considerabil de adăposturi pentru victime, fiind la jumătate din capacitatea cerută, și mai mult, chiar 

și cele existente riscă să-și piardă finanțarea. Sunt 60 de centre în toată țara în care mamele agresate 

de soți pot locui împreună cu copii cel mult 3 luni, iar în 6 județe nu există nici un centru social în 

care femei care sunt agresate să se poată adăposti. Conform recomandărilor Grupului de Lucru pentru 

Combaterea Violenței Asupra Femeilor al Consiliului Europei ar trebui să existe minimum: un loc în 

adăpost pentru femei la fiecare 10.000 de locuitori; un centru de criză pentru victimele violului la 

200.000 de femei, acoperind toate regiunile geografice; un centru de consiliere pentru femei la fiecare 

50.000 de femei. Aceste recomandări înseamnă pentru București asigurarea unei disponibilități de 

minimum 184 de locuri în adăposturi pentru femei, 5 centre de criză pentru victimele violului, 19 

centre de consiliere pentru victimele femei[21]. În prezent, capitala oferă servicii insuficiente, care nu 

asigură protecția necesară femeilor, fiind departe de standardele de mai sus. 

Atât rezultatele cercetării cantitative, cât și cele ale cercetării calitative realizate la nivelul Sectorului 

1 relevă cazuri ale anumitor (categorii de) persoane care se află în diferite situații socio-economice 

dezavantajate. De asemenea, se pare că aceste situații tind să fie grupate geografic, astfel încât ele pot 

fi întâlnite în anumite zone cu o predilecție sporită față de alte zone la nivelul Ssectorului 1 (spre 

exemplu cartierele periferice precum Chitila Triaj, Giulești Sârbi ș.a.). 

Documentarea grupului de lucru Protecție și Incluziune Socială, Locuire a constat inclusiv în 

realizarea unui demers de mapare a Ssectorului 1, cu accent asupra accesului la utilități publice. Datele 

colectate cartiere cu infrastructură precară, străzi neasfaltate, gropi de gunoi, fără acces la apă curentă 

şi canalizare, cu acces limitat la transport public local. Sectorul 1 nu este lipsit de oameni ale căror 
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venituri sunt atât de scăzute încât le este imposibilă atingerea unui standard de viaţă considerat ca 

fiind acceptabil în societatea în care trăiesc, care se confruntă cu dezavantaje multiple legate de şomaj, 

venituri mici, condiţii de locuit precare, îngrijirea inadecvată a sănătăţii şi bariere în accesul la 

învăţământ, cultură, sport şi petrecerea timpului liber. 

 

Măsuri DOMENIUL STRATEGIC 1. Protecție și incluziune socială 

1.0 Măsură transversală: Implementarea unui sistem de sondare a condițiilor socio-economice 

ale gospodăriilor 

Pe parcursul documentării pentru prezenta strategie, lipsa datelor referitoare la aspectele sociale din 

Sector 1 a apărut constant ca o importantă limitarea în adresare problemelor legate de sărăcie, 

deprivare materială și inegalități sociale. Această măsură este importantă pentru că este fundamentală 

în construirea celorlalte măsuri din cadrul acestui grup de lucru. Pentru a putea propune soluții 

referitoare la construirea de servicii publice sunt necesare consultarea unor date actuale care se 

prezinte contextul social al Sectorului 1. Cunoașterea contextului social și economic al sectorului este 

cel mai important pas în propunerea de politici locale de dezvoltare sustenabile. Această măsură este 

complementară cu măsura propusă în cadrul Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă - 

”Dezvoltarea unui sistem național de indicatori de incluziune socială prin integrarea tuturor bazelor 

de date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care să țină cont de mobilitatea socială; 

monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori” (p. 14). 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.     Parteneriat interinstituțional între INS, Primăria Sectorului 1, alături de DGASPC Sector 1 

pentru realizarea diagnozei nevoilor sociale. 

 

2.     Dezvoltarea unui cadru de colectare sistematică și constantă a condițiilor sociale și economice 

din Sectorul 1. 

3.     Demararea realizării diagnozei nevoilor sociale a Sectorului 1. 

Indicatori 
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 Un parteneriat interinstituțional între INS, Primăria Sectorului 1, alături de DGASPC Sector 

1; 

 metodologie de realizare a diagnozei nevoilor sociale și un calendar pentru realizarea 

diagnozei nevoilor sociale; 

 Realizarea diagnozei în format pilot. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori 

1.Un sistem integrat de date referitoare la calitatea vieții, condițiile socio-economice și indicatori ai 

dezvoltării sustenabile, bazat pe studii aprofundate privind inegalitățile sociale, deprivarea materială, 

segregare, locuire, gentrificare și alte fenomene urbane. 

Indicatori 

 O diagnoză, realizată anual, a nevoilor sociale a la nivelul Sectorului 1; 

 O metodologie de integrare a rezultatelor diagnozei în politicile și proiectele din domeniul 

social realizate de Primăria Sectorului 1. 

Instituții implicate  

 INS 

 Primăria Sector 1 

 Compartimentul Strategii de dezvoltare durabila, programe, proiecte si management 

informational 

 DGASPC Sector 1 

 Compartimentul Strategii, Proiecte, programe in domeniul asistenti sociale si relatia cu ong-

uri 

 Serivicul monitorizare analiza statistica, indicatori de asistenta sociala si incluziune sociala,  

 Serivicul Corp Control, Managementul Calitatii Serviciilor sociale 

 ONG-uri 

 Mediul academic 
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1.1 Consolidarea domeniului de asistență socială și a serviciilor oferite în Ssectorul 1 

Unul dintre cele mai importante puncte privind obiectivele de dezvoltare sustenabilă este construirea 

de sisteme de protecție socială care să ofere sprijinul necesar persoanelor aflate în momente 

vulnerabile. Asistența socială este un domeniu care depinde de susținere financiară adecvată pentru a 

putea adresa problemele persoanelor vulnerabile. La nivel național, Strategie Națională de Dezvoltare 

Durabilă Orizont 2030 propune ”Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate 

serviciile sociale, vizând în mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile” (p. 14), astfel această 

măsură vine în continuarea celei propuse la nivel național. Considerăm că un prim pas în această 

direcție îl constituie pregătirea continuă și sprijinirea persoanelor care lucrează în domeniul asistenței 

sociale, în consolidării competențelor pe care le dețin în vederea abordării complexității problematicii 

sociale. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Dezvoltarea unui program la nivelul Primariei Sectorului 1 prin care să se asigure persoanelor 

implicate în asistența socială sprijinul metodologic și financiar adecvat; 

2. Dezvoltarea unui program de pregătire profesională continuă a profesioniștilor angajați, inclusiv 

printr-o componentă de consiliere și suport pentru asistenți sociali;  

Indicatori: 

 % creștere buget pentru programe destinate profesioniștilor angajați în domeniul asistenței 

sociale;  

 # cursuri de formare și #beneficiari ai acestora 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Consolidarea sistemului de protecție socială, prin creșterea nivelului de pregătire al profesioniștilor 

angajați în domeniul asistenței sociale pentru a răspunde complexității problematicii sociale. 

Indicatori: 
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 # programe derulate destinate profesioniștilor angajați în domeniul asistenței sociale în 

perioada 2024-2030; 

 % beneficiari ai programelor în perioada 2024-2030. 

 

Instituții implicate  

 Mediul academic 

 Primăria Sector 1, Departamentul de resurse umane,  

 Compartimentul Strategii, Proiecte, programe in domeniul asistenti sociale si relatia cu ong-

uri 

 DGASPC Sector 1, Departamentul de resurse umane 

 ONG-uri, în special cele care desfășoare programe și proiecte în comunități marginalizate 

1.2 Dezvoltarea unui sistem de transferuri sociale echitabile la nivelul Sectorului 1 

Conform datelor oferite de Eurostat, România este pe penultimul loc în UE privind gradul de 

reducerea a persoanelor aflate în risc de sărăcie prin transferuri sociale (17% România, 32,4% Media 

UE). Venitul minim garantat și alte transferuri sociale sunt calculate pe baza indicatorul social de 

referința care se află la aceleași cuantum din 2012 în valoare de 500 de lei. Legea privind incluziunea 

socială ce este trecută în Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă ca măsura care adresează 

problematica transferuri sociale nu are norme de metodologice implementare. O soluție pentru această 

problema poate fi una temporară până la modificări legislative prin suplimentarea prestațiilor sociale 

la nivel local. O cercetare recentă a evidențiat că VMG nu contribuie la reducerea sărăciei și depravării 

materiale[22]. Astfel, la nivelul sectorului sunt peste 15000 de persoane care au pensia sub 1000 de 

lei, în contextul în care indicatorul ”coșul zilnic” pentru o persoană este de aproximativ 2500 de lei. 

De asemenea, în 2018 erau înregistrați 1718 șomeri, dintre care 1496 erau șomeri neindemnizați, 

șomajul are un cuantum care nu depășește suma de 700 de lei[23]. Programe pilot implementate în 
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Finlanda[24] și Canada[25] privind acordarea venitului universal de bază au indicat o creștere a 

bunăstării persoanelor participante. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Construirea unui program de oferirea de suplimente financiare necondiționate de situația pe piața 

muncii pentru persoanele care sunt beneficiare de venit minim garantat și pensii sociale. 

2. Program pilot de asigurare a unui supliment financiar necondiționat de situația pe piața muncii a 

persoanelor cu dizabilități și probleme de sănătate cronice. 

Indicatori 

 Un studiu de fezabilitate pentru implementarea unui program de oferire de suplimente 

financiare necondiționate de situația pe piața muncii. 

 Un program pilot de asigurare a unui supliment financiar necondiționat de situația pe piața 

muncii a persoanelor cu dizabilități și probleme de sănătate cronice 

 #[26] persoane care beneficiază de supliment financiar necondiționat de situația pe piața 

muncii a persoanelor cu dizabilități și probleme de sănătate cronice 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Reducerea sărăciei financiare și asigurarea accesului la resurse financiare a persoanelor din grupuri 

cu risc foarte ridicat de excluziune. 

Indicatori 

 Un program extins de asigurare a unui supliment financiar necondiționat de situația pe piața 

muncii a persoanelor cu dizabilități și probleme de sănătate cronice. 

 

 # persoane care beneficiază de supliment financiar necondiționat de situația pe piața muncii a 

persoanelor cu dizabilități și probleme de sănătate cronice 

 % mai puține persoane care trăiesc în sărăcie financiară și deprivare materială 



 

57  

Instituții implicate 

 Primăria sectorului 1 

 DGASPC Sector 1 

 Mediul academic (Institute de cercetare, ex: ICCV) 

1.3 Extinderea și îmbunătățirea sistemului de sprijin pentru persoanele cu dizabilități la nivelul 

Sectorului 1 

Problemele întâmpinate de persoanele cu dizabilități au fost cele mai menționate situații care trebuie 

adresate în lupta pentru incluziune socială în cadrul grupului de lucru. Cu toate că în legislația privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități, dizabilitatea este definită social, adică este determinantă de 

condițiile sociale, această perspectivă nu este vizibilă la nivel public. Persoanele cu dizabilități (cu 

limitări în activități) sunt mai expuse decât cele fără limitări la sărăcie și excluziune socială. Sunt cele 

care beneficiază cel mai mult de pe urma transferurilor sociale, iar în lipsa unui măsuri adecvate ajung 

să fie dependente de ajutorul exterior pentru a putea naviga activitățile de zi cu zi. La nivelul 

Sectorului 1 în anul 2019, conform raportărilor ANPD către DGASPC erau înregistrate 9308 de 

persoane cu dizabilități neinstituționalizate, dintre care 692 copii, care aveau nevoie de protecție 

socială. Serviciile acordate de DGASPC persoanleor adulte cu dizabilități sunt serviciile prin care se 

asigură încadrarea în grad de handicap în baza căreia primesc indemnizație, iar pentru persoanele de 

peste 45 și 60 de ani sunt oferite servicii de alternative, de recuperare neuropsihomotorie, îngrijire la 

domiciliu și servicii de tip rezidențial. Conform Raportului de activitate a DGASPC pe 2019, au fost 

furnizate servicii de îngrijire și recuperare în sistem rezidențial pentru 140 de persoane, iar în centre 

de zi pentru 83 de persoane. De asemenea au fost furnizarea de servicii de îngrijire și asistență în 

system rezidențial pentru 404 persoane.  

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Evaluarea nevoilor la nivelul Sectorului 1 din perspectiva persoanelor cu dizabilități (componentă 

în cadrul măsurii transversale Implementarea unui sistem de sondare a condițiilor socio-economice 

ale gospodăriilor) 
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2. Suplimentarea centrelor de zi pentru persoane cu dizabilități pe baza datelor deținute în prezent de 

DGASPC, inclusiv construirea de servicii necesare în baza primelor rezultate ale diagnozei de nevoi 

sociale. Acestea pot include: 

-    servicii de sprijin multidisciplinar si multisectorial pentru tranziția de la scoală la viață de adult, 

servicii si programe de capacitare a oamenilor - a resurselor lor interne și a celor din comunitate; 

diferite tipuri de sprijin multidisciplinar si multisectorial pentru oamenii vulnerabili 

-    inițierea unor programe de sprijin in carieră eficiente, bazate pe cercetare si evidente, plus 

programe de sensibilizare si conștientizare a potențialului grupurilor vulnerabile in rândul 

angajatorilor/ întâlniri regulate cu angajatorii din sector/oraș, cu alți actori interesați 

3.  Implementarea unui serviciu de teleasistență socio-medicală la nivelul comunității locale a 

sectorului 1 ce ar veni în întâmpinarea nevoilor persoanelor care prezintă un risc din cauza dizabilității, 

bolii sau izolării sociale la domiciliu. Prin aceste servicii se dorește personalizarea unor condiții care 

să îmbunătățească speranţa de viaţă, siguranța şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 

izolate, să promoveze independența și să facilteze accesul acestora în mediul lor obișnuit de viață, 

precum și intervenţii în anumite situații de risc. 

4. Programe de promovare a înțelegerii modelului social al dizabilității. 

5. Sistem pilot de achiziție a tehnologiilor asistive  

6. Program de accesibilizare a locuințelor. 

Indicatori 

 Un raport de evaluare al nevoilor de asistență din perspectiva persoanelor cu dizabilități 

(posibil format pilot). 

 # locuri în centrele de zi (suplimentare locuri sau centre noi) raportat la numărul de persoane 

cu dizabilități din S1 și # beneficiari 

 # persoane care au beneficiat de sistemul pilot de achiziție a tehnologiilor asistive, programe 

de accesibilizare a locuințelor 
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Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Asigurarea a condițiilor și a oportunităților egale de câștigarea unui trai decent pentru persoanele cu 

dizabilități. 

Indicatori 

 Un raport comprehensiv de evaluare a nevoilor la nivelul Sectorului 1 din perspectiva 

persoanelor cu dizabilități 

 # locuri totale în centrele de zi (suplimentare locuri sau centre noi) și # beneficiari 

 # persoane care au beneficiat de sistemul pilot de achiziție a tehnologiilor asistive, programe 

de accesibilizare a locuințelor 

Instituții implicate  

 Primăria sectorului 1 

 ANPD 

 DGASPC Sector 1 

 ONG-uri 

1.4 Accesibilizarea spațiilor publice și a instituțiilor publice din administrația Primăriei 

Sectorului 1 pentru persoanele cu dizabilități (inclusiv cu persoană de sprijin - interpret 

mimico-gestual) 

Un prim pas spre reducerea segregării sociale a persoanelor cu dizabilități este asigurarea accesului 

acestora la spațiul public, la instituții și la locuri de muncă. Pentru ca o persoană cu dizabilități 

locomotorii sau vizuale să poată ieși din bloc pentru a putea realiza activitățile zilnice și a duce o viață 

independentă sunt importante eliminarea barierelor. Strategia națională ”O societate fără bariere 

pentru persoanele cu dizabilități – 2016-2020 include ca primă direcție de acțiune accesibilizarea 

mediului politic, economic, social, cultural, civil sau al altor domenii ale vieții (p. 16). În plus, 

România a semnat aderarea la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în care 

accesibilitatea este unul dintre cele opt principii generale. Această măsură este corelată cu obiectivele 

specifice ale acestei strategii: 1. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de 
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egalitate cu ceilalți, la mediul fizic - clădiri civile și spațiul urban și rural. 2 - Asigurarea accesului 

persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la sistemul de transport public –mijloace 

de transport și infrastructură tehnico-edilitară aferentă. 3 - Asigurarea accesului persoanelor cu 

dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la informație și mijloace de comunicare, inclusiv la 

tehnologii și sisteme informatice și de comunicații. 4 - Coordonarea și monitorizarea la nivel național 

a procesului de promovare și implementare a accesibilității în toate domeniile vieții, în concordanță 

cu principiile „designului universal”. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Realizarea unui studiu în vederea realizării planului de accesibilizare a orașului pentru persoanele 

cu dizabilități 

2. Demararea, pe baza studiului, a: 

- accesibilizarea trotuarelor și spațiilor publice și locurile de joacă pentru copii aflate în subordinea 

primăriei Sector 1 pentru persoane cu dizabilități locomotorii, auditive, vizuale și psihice (ex: rampe, 

eliminarea bordurilor, trasee pentru persoane cu dizabilități vizuale, reducerea stimulilor vizuali și 

auditivi pentru persoanele cu dizabilități psihice). 

- accesibilizarea clădirilor proprii și din subordinea primăriei pentru persoanele cu dizabilități 

locomotorii, auditive, vizuale și psihice. 

- accesibilizarea mediului digital al PS1 pentru persoanele cu dizabilități – siteul primăriei și a 

instituțiilor din subordine; 

- crearea de spații de liniște pe arterele și zonele aglomerate pentru persoanele cu autism și alte 

dizabilități psihice. 

3. Încurajarea designului universal pentru toate construcțiile viitoare de pe raza Sectorului 1. 

  

Indicatori: 
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 # spații accesibilizate în raza Sectorului 1 

 # străzi accesibilizate în raza Sectorului 1 

 # spații de liniște construite în oraș 

 # măsuri propuse pentru încurajarea designului universal 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Garantarea accesului echitabil, pentru toți cetățenii, în special cei cu dizabilități, la resurse 

economice și servicii publice  

Indicatori  

 % spații accesibilizate în raza Sectorului 1 

 % locuri de joacă accesibilizate 

 % procent străzi accesibilizate în raza sectorului 1 

 # total spații de liniște construite în oraș 

 # total măsuri propuse pentru încurajarea designului universal 

 

1.5 Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru persoanele în vârstă 

România este a două țară din UE în ceea ce privește lipsa de servicii de îngrijire pentru persoanele în 

vârstă[27]. Bătrâni din România trăiesc mai puțin cu 3 ani decât media europeană. În plus, este pe 

penultimul loc în ceea ce privește mobilitatea persoanelor în vârstă (13,5% RO, 49% UE), dar cu un 

procent aproape dublu a persoanelor în vârstă care sunt activi economic raportat la media europeană 

(15% RO, 9,5% UE)[28]. Această măsură este complementară măsurii incluse în cadrul Strategiei 

Naționale de Dezvoltare Durabilă: ”Inițierea unui program național pentru susținerea serviciilor de 

îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice sau cu dizabilități”(p. 22). La nivelul Sectorului 

1 sunt 49646 de persoane peste 65 de ani, care reprezintă 19,7% din totalul populației[29]. Serviciile 
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disponibile pentru persoane vârstnice existente la nivelul Sectorului 1 sunt servicii de îngrijire și 

recuperare în sistem rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități (140 de persoane), servicii de 

îngrijire și recuperare în centre de zi (83 de persoane), servicii pentru reintegrare și reactivare socială 

(150 de persoane), servicii de îngrijire și asistență în sistem rezidențial pentru persoane vârstnice (404 

de persoane) și furnizare de cazare pe perioadă determinată (42 de persoane fără adăpost)[30] 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Identificarea nevoilor privind îngrijirii persoanelor în vârstă cu afecțiuni medico-sociale. 

2. Dezvoltarea unui parteneriat cu Consiliul General al Municipiului București pentru înființarea unui 

sistem de unități medico-sociale. 

3. Dezvoltarea unei reţele de locaţii multifuncţionale (construcţii provizorii mobile sau permanente) 

pentru persoane vârstnice, în sectorul 1 pentru derularea unor programe adecvate în domeniul social, 

formativ, civic, integrare şi reintegrare psiho-socială şi de sănătate pentru toate categoriile cuprinse 

între vârstele 50+ de ani care vor funcţiona ca şi „Centre de Asistenţă Socială şi Activităţi Civice” 

(CASAC) având ca scop: 

- încurajarea incluziunii active a persoanelor în vârstă prin măsuri privind asigurarea 

îmbătrânirii active; 

- încurajarea participării vârstnicilor la viața socială şi culturală, (programe intergeneraționale, 

servicii de terapie ocupațională etc) pentru prevenirea izolării, precum și pentru evitarea 

instituționalizării acestora după metodele şi programele clasice deja existente.  

4. Servicii comunitare pentru persoane vârstnice din Sectorul 1 “ECU SOC Sector 1”: 

- dezvoltarea unei programe de servicii publice de îngrijire la domiciliu pentru persoanele 

vârstnice dependente inclusive a celor cu dizabilităţi care se încadrează în una dintre situaţiile 

prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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- implementarea managementului de caz pentru persoanele vârstnice dependente după 

principiul proximităţii prin respectarea priorităţiilor serviciilor de îngrijire la domiciliu şi în 

comunitate faţă de îngrijirea de tip rezidenţial. 

- înfiinţarea unităţilor de servicii publice de îngrijire la domiciliu, în coordonarea serviciului 

public de asistenţă socială. 

- dezvoltarea rețelei publice de servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice 

din comunitate 

- implementarea unui serviciu de teleasistență la nivelul comunității locale a sectorului 1 (call 

center de urgență, dispozitive tip brățări etc., pentru asistarea persoanelor dependente) ar veni în 

întâmpinarea nevoilor persoanelor vârstnice care prezintă un risc din cauza dizabilității, bolii sau 

izolării sociale la domiciliu. Prin acest serviciu se dorește personalizarea unor condiții care să 

îmbunătățească siguranța și compania persoanelor vârstnice izolate, să promoveze independența și să 

facilteze accesul acestora în mediul lor obișnuit de viață, precum și intervenirea în anumite situații de 

risc. 

Indicatori: 

 Un raport privind nevoile de îngrijire a persoanelor în vârstă cu afecțiuni medico-sociale 

 #număr programe derulate pentru persoanele vâstnice 

 #număr unități inființate pentru persoanele vârstnice 

 # beneficiari ai serviciilor oferite.  

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Garantarea accesului echitabil, pentru toți cetățenii, în special cei săraci și vulnerabili, la resurse 

economice și servicii publice, prin creșterea calității vieții pentru persoanele vârstnice. 

Indicatori: 



 

64  

 # beneficiari totali ai serviciilor oferite  

 # servicii oferite / per număr de persoane vârstnice la nivelul Sectorului 1 

 # unități înființate și # beneficiari ai acestora 

 % îmbunătățire a numărului de ani activi și/ sau sănătoși înregistrați la nivelul Sectorului 1. 

Instituții implicate  

 DGASPC Sector 1 

 Primaria Sector 1 

 ONG-uri 

 Grupuri de inițiativă civică localădin  Sector 1 

1.6 Dezvoltarea unui sistem de îngrijire comunitară 

Prin intermediul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală 

comunitară au fost reglementate centrele comunitare integrate care oferă servicii medicale și 

educaționale pentru persoanele vulnerabile. Scopul acestor centre este să ofere acces la servicii 

medicale și suport social persoanelor vulnerabile. Această este soluție propus la nivel guvernamental 

privind accesul la servicii de sănătate în cadrul grupurilor vulnerabile. Serviciile medicale oferite pe 

baza asigurării medicale este un sistem prin care persoanele care nu forme de angajare nu beneficiază 

de servicii medicale gratuite. Lipsa de accesului la servicii medicale, în special, servicii de prevenție 

(care sunt în responsabilitatea medicinei de familie) adâncesc starea de vulnerabilitate și sărăcie a 

persoanelor. Pe lângă servicii medicale, centrele comunitare integrate conțin și servicii educaționale, 

centrele pot angaja mediatori școlari și comunitari pentru a facilita accesul persoanelor din medii 

vulnerabile la educație. România are printre cele mai mari rate de părăsire timpurie a școlii, 16,4% 

dintre tinerii cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani au finalizat cel mult 8 clase 

Pentru respectarea OUG nr. 68/2003 privind condiţiile de implementare a serviciilor de asistență 

comunitară prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, 8899CZ-PN-V şi având în vedere Ordinul 
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MMPS nr. 29/2019 pentru punerea în aplicare prin norme a serviciilor partajate prevăzute de lege la 

nivelul Sectorului 1 de către DGASPC Sector 1, propunem înființarea Serviciului de Asistență 

Comunitară (SAC). În serviciul de asistență comunitară vor fi incluse activități și servicii de 

identificare a nevoii sociale individuale, familiale și de grup, informarea despre drepturi și obligații, 

de consiliere, de conștientizare și sensibilizare socială, de sprijin în vederea menținerii în comunitate 

a persoanelor aflate în dificultate și orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau 

limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluziune 

socială. Serviciile de asistență comunitară vor fi acordate în baza unui plan de intervenție prin care 

sunt stabilite activitățile realizate în sprijinul unei persoane, familii, etc și care pot fi, în principal, 

activități de informare și consiliere, evaluare și elaborare plan de intervenție, consiliere psihologică, 

facilitarea accesului la o locuință, promovarea unui stil de viață sănătos, intervenția în stradă, colectare 

și distribuire ajutoare materiale, comunicare si monitorizare situații de risc (telefonul verde, 

monitorizare persoane vârstnice singure și bolnavi cronici cu venituri mici, etc.), suport pentru 

realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice, mici reparații sau lucrări de amenajare a 

mediului ambiant etc. 

Dezvoltarea unei rețele de locații multifuncționale pentru copii și tineri cu vârste cuprinse între 7-35 

ani în Sectorul 1 care vor funcționa ca și “Centre pentru Tineret și Asistență Socială” (CTAS) ]n 

cadrul cărora vor fi derulate programe sociale, programe educaționale, precum și programe sportive. 

Tinerii aflați în dificultate din comunităţile în care se înfiinţează centrele de tineret vor beneficia de 

serviciile de asistenţă socială, inclusiv de consiliere şi informaţii referitoare la riscurile sociale şi 

drepturile de protecţie socială de care pot beneficia, precum şi, după caz, consilierea necesară în 

vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, precum şi de servicii de asistenţă comunitară. Activitățile 

specifice adaptate pentru copii și tineri, în cadrul CTAS-urilor înființate la nivel comunitar se vor 

derula cu implicarea autorităților locale și a altor entități publice/private. 

Implementarea unui program pilot de responsabilitate și implicare civică a cetățenilor în slujba 

cetățenilor prin crearea cadrului legal local şi implicarea Primăriei Sectorului 1 pe orice tip de nevoie 

socio-civică necesară, iniţiată şi gestionată de autoritatea publică locală prin aparatul propriu, instituţii 

subordonate şi/sau parteneriate publice. Implicarea consilierilor civici permanenţi în dezvoltarea 
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comunității locale prin activităţi de informare, conştientizare, consiliere, de preasistenţă socială, 

diseminare, cercetări sociale, consiliere şi susţinere psiho-socială, etc. alături de angajaţi ai PS1. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Identificarea zonelor pe care centrele comunitare integrate le-ar putea deservi (număr persoane 

vulnerabile, lipsă acces servicii medicale, participarea scăzută la educație) 

2. Înființarea Serviciului de Asistență Comunitară 

Indicatori 

 Un raport care să vizeze zonele identificate pe care centrele comunitare integrate le-ar putea 

deservi. 

 Două centre comunitare integrate înființate. 

 Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Creșterea nivelului incluziunii sociale în Sectorul 1, prin creșterea accesului la servicii medicale a 

persoanelor din medii vulnerabile și creșterea participării copiilor din grupuri sociale dezavantajate la 

activități educaționale și combaterea segregării elevilor în funcție de criterii socio-economice sau 

entice 

2.Dezvoltarea unei rețele de locații multifuncționale pentru copii și tineri cu vârste cuprinse între 7-

35 ani în sectorul 1 care vor funcționa ca și “Centre pentru Tineret și Asistență Socială” (CTAS) 

3.Implementarea unui program pilot de responsabilitate și implicare civică a cetățenilor în slujba 

cetățenilor 

Indicatori: 

 # beneficiari ai serviciilor medicale și educaționale oferite de centre comunitare integrate 

 # centre comunitare integrate 
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Instituții implicate  

 DGASPC Sector 1 

 Primaria S1 

 ONG-uri 

 Grupuri de inițiativă civică locală din Sectorul 1 

1.7 Asigurarea accesului tuturor persoanelor, în special a persoanelor sărace și vulnerabile și a 

copiilor, la hrană sigură, suficientă și de calitate 

Studiile științifice scot din ce în ce mai mult în evidență importanța asigurării hranei sănătoase alături 

de serviciile educaționale ca factor important în reducerea sărăciei, creșterea participării școlare[32] 

și formarea unei diete sănătoase[33]. Dezvoltarea unui sistem de hrană în școli care să țină cont de 

recomandări nutriționale și de factori alergeni contribuie la transmiterea unor informații 

complementare celor din sistemul educațional. Mai ales că cheltuielile cu produse alimentare și 

băuturi nealcoolice dețin o pondere semnificativă a cheltuielilor populației, conform INS, 32,5% din 

totalul cheltuielilor din 2019[34].  

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Un raport de evaluare a nevoii privind hrana sigură, suficientă și de calitate la nivelul Sectorului 1 

(parte a diagnozei nevoilor) 

2. Pe baza evaluării nevoilor, demararea de înființare a cantinelor sociale, minim 2 până în 2024 

Indicatori: 

 # cantine sociale înființate 

 # beneficiari ai cantinelor sociale 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  
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Îmbunătățirea accesului tuturor persoanelor, în special a persoanelor sărace și vulnerabile și a copiilor, 

la hrană sigură, suficientă și de calitate în Sectorul 1 

Indicatori 

 # cantine sociale înființate și # beneficiari ai cantinelor sociale în 2030. 

 

 # școli în care sunt furnizate mese calde în programele de tipul ”Școală după școală” care țin 

de Primaria Sectorului 1 Implementarea programului de masă caldă în școlile de pe raza 

sectorului 1 – program care să țină cont de recomandări nutriționale și sustenabile 

(aprovizionarea alimentelor prin rețele scurte de producători, reducerea consumului de carne). 

Instituții implicate  

 Primaria Sector 1 

 DGASPC Sector 1 

 Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice 

 Inspectoratul scolar 

 ONG-uri 

 Mediul de afaceri (Unităţi de alimentaţie publică, retailerii şi orice reţea de magazine care 

comercializează alimente indiferent de natura lor şi care sunt obligate de legea 217/2016 să 

prevină risipa alimentară, intituţii publice, organizaţii neguvernamentale, etc.) 

1.8 Accesibilizarea și extinderea rețelei de transport public 

Această măsură este propusă pentru adresarea următorului obiectiv al Strategiei Naționale de 

Dezvoltare Durabilă: ”Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, 

accesibile și durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o 

atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în 
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vârstă”. Potrivit informațiilor furnizate de ADP Sector 1, pe raza sectorului există 92 de străzi 

neasfaltate, localizate în zonele periferice ale sectorului, precum extremitatea de Nord, Pădurea 

Băneasa, Străulești, Chitila, Chitila Triaj, Lacul Grivița-Nord, Bucureștii Noi, Giulești Sârbi. Starea 

străzilor afectează la rândul său accesul la rețeaua de transport public a orașului. Potrivit documentării 

realizate pentru fundamentarea prezentei strategii, zonele identificate în cadrul grupurilor de lucru 

extinse ca fiind marginalizate (Laminorului-Strălești, Jimbolia, Chitila Triaj, Giulești Sârbi, Grivița-

Matache-Buzești) sunt și zone mai mult sau mai puțin slab conectate la rețeaua de transport public și 

la diversitatea legăturilor cu restul orașului, pe baza evaluării distanței față de cel mai apropiat mijloc 

de transport și al numărului și diversității liniilor de transport public[35]. 

În plus, potrivit raportului de cercetare calitativă realizat în cadrul proiectului de strategie, singurul 

mijloc de transport în comun [către zona Giulești Sârbi], autobuzul 162, a fost retras de STB (fiind 

invocat faptul că podul de acces nu prezintă siguranță, deși autovehicule industriale de mare tonaj trec 

zilnic pe el), ”iar copiii care merg la școală și părinții care pleacă spre locurile de muncă trebuie să 

străbată lungi distanțe pe jos.” De asemenea, din informațiile oferite de primărie, în cartierul de 

locuințe Odăi, unde locuiesc aproximativ 1000 de persoane, accesul la stația de autobuz este extrem 

de dificil și periculos, făcându-se pe un trotuar cu lățimea de 1 metru. Astfel, persoanele care folosesc 

scaun rulant sau cele cu copii în cărucior sunt nevoite să meargă pe carosabil.  

De asemenea, pe măsură ce sectorul se dezvoltă și se extinde prin noi cartiere și blocuri de locuințe, 

există riscul unei lipse de coordonare între noile construcții și procesul de asfaltare a străzilor astfel 

create. Prin urmare, este necesară introducerea unui indicator dinamic, în acord cu care nicio stradă 

de pe raza sectorului să nu rămână neasfaltată.  

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Identificarea zonelor din Sectorul 1 în care accesul la transport public este deficitar (pornind de la 

exercițiul de mappare realizat în cadrul acestui proiect); 

2. Dezvoltarea unui plan de îmbunătățire a infrastructurii de iluminat public, a străzilor și a căilor de 

acces ale locuitorilor de la locuință la mijlocul de transport, în zonele identificate conform măsurii 1. 
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3. Realizarea unui plan de fezabilitate (care să aibă o dimensiune incluzivă) pentru extinderea 

transportului public, pentru a fi înaintat către PMB 

4. Propunerea către PMB a unui parteneriat pentru identificarea soluțiilor de extindere a transportului 

public; 

5. Propunerea către PMB a unui parteneriat în vederea accesibilizării mijloacelor de transport public 

pentru persoane cu dizablități, inclusiv pentru cele cu sensibilități senzoriale (propunere rezultată în 

urma discuțiilor din cadrul Grupului de lucru extins); 

Indicatori 

 O hartă a zonelor cu acces deficitar la transport public 

 Un plan de îmbunătățire a infrastructurii de iluminat public, a străzilor și a căilor de acces la 

mijlocul de transport public 

 Un plan incluziv de fezabilitate pentru extinderea transportului public 

 O propunere parteneriat PMB pentru extinderea și accesibilizarea transportului public 

 Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori și rezultate așteptate 

 Creșterea nivelului de accesibilitate a transportului public prin identificarea nevoilor de 

extindere a transportului public, demersuri în vederea extinderii și diversificării rețelei de 

transport public în zonele deficitare și îmbunătățirea infrastructurii de iluminat public, a 

străzilor și a căilor de acces la transport public în zonele deficitare identificate. 

 Indicatori. 

 Nicio stradă neasfaltată în sectorul 1 

 # de străzi cu infrastructură îmbunătățită (cu asfalt, iluminare stradală) 

 # de linii de transport public extinse conform nevoilor identificate 
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 # de linii de transport public, inclusiv stații, accesibilizate conform nevoilor persoanelor cu 

dizabilități 

Instituții implicate 

 Primaria Sector 1 

 ADP Sector 1 

 STB 

 PMB 

Primăria Sectorului 1 va demara, prin Administrația Domeniului Public, procesul de mappare a 

zonelor cu acces deficitar la transport public și ulterior, planul de îmbunătățire a infrastructurii de 

iluminat public, a străzilor și a căilor de acces la mijlocul de transport public. Pe baza hărții elaborate, 

Primăria sectorului 1 va demara realizarea unui plan de fezabilitate pentru extinderea liniilor de 

transport public în zonele identificate, spre a fi înaintat către Primăria Generală. Primăria sectorului 1 

va iniția o hotărâre de consiliu pentru inițierea unui parteneriat cu Primăria Capitalei, în vederea 

extinderii rețelei de transport public în zonele deficitare. 

1.9 Combaterea și prevenirea violenței domestice și de gen în Sectorul  1 

În România violența de gen[45] continuă să reprezinte o problemă gravă care afectează viața și 

activitatea victimelor acestui fenomen. Așa cum arată statisticile, femeile sunt afectate disproporționat 

de violența domestică și cea de gen. Datele furnizate de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse 

între Femei și Bărbați (ANES) indică faptul că în ultima perioadă a crescut amploarea fenomenului. 

Conform datelor transmise de ANSE și Poliția Română arată o creștere, în perioada 2014-2019, a 

numărului de victime ale violenței domestice care au beneficiat de servicii sociale la nivel 

național[46]. Un alt studiu[47] indică faptul că în România 30 % dintre femei au fost victime ale 

violenței fizice și/sau sexuale după vârsta de 15 ani, iar 59 % dintre respondentele care au confirmat, 

s-au confruntat cu consecințe directe ale stării de sănătate. Totodată, 13 % dintre respondentele care 

au fost victime ale violenței fizice sau sexuale în ultimele 12 luni anterioare studiului, nu au comunicat 

acest lucru nimănui. 
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Conform datelor și informațiilor transmise de DGASPC, în Sectorul 1 nu există un centru destinat 

victimelor violenței domestice, sprijinul de urgență fiind asigurat printr-o echipă mobilă care are rolul 

de a asigura intervenția de urgența în cazurile de violență domestică pe raza sectorului 1. DGASPC 

Sector 1 asigură funcționarea a două centre maternale (Centrul Maternal Sf. Nicolae și Centrul 

Maternal Sf. Andrei) care oferă posibilitatea ca femeile să fie găzduite împreună cu copiii lor și care 

pot fi preluate, în cazul în care solicită ajutor, inclusiv în timpul nopții.  

În cadrul Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă, ținta 2030 a obiectivului 5 vizează 

”Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private, 

inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare”, țintă urmărită la nivel național 

în special prin pilonul II al Strategiei națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament 

între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021[48] 

(Strategia). Măsura propusă aici corespunde obiectivelor generale ale Strategiei: Dezvoltarea unor 

măsuri adecvate de sprijin și protecție pentru victime și Prevenirea violenței domestice și a recidivei 

acesteia precum și a violenței sexuale. Includerea unei astfel de măsuri în Strategia ce vizează 

dezvoltarea durabilă la nivelul sectorului 1 corespunde și obiectivului specific Întărirea capacității 

instituționale a autorităților administrației publice centrale și locale de gestionare a violenței 

domestice. 

Proiecte desfășurate de către Primăria Sector 1 în domeniul violenței domestice și de gen se 

implementează prin parteneriate de colaborare cu Asociația ANAIS în vederea acordării unor servicii 

specializate pentru victimele violenței în familie, Organizația Salvați Copiii în vederea acordării 

serviciilor educaționale copiilor aflați în abandon școlar/neșcolarizați și Asociaţia Diaconia – 

Aşezământul Social Patriarh Iustinian Marina compus din două module: Centrul de primire în regim 

de urgenţă a persoanelor (mame cu copii) victime ale violenţei în familie și Centrul de zi pentru copiii 

şcolari. 

În timp ce situația statistică reală la nivelul sectorului 1 cu privire la victimele violenței domestice și 

de gen este dificil de estimat[49], iar cifrele furnizate de DGASPC Sector 1 și Inspectoratul General 

al Poliției Române surprind doar femeile care se adresează instituțiilor aflate în subordinea sa[50], 

discuțiile avute în cadrul Grupurilor de lucru Protecție și incluziune socială, Locuire au pus în evidență 

faptul că serviciile de sprijin al victimelor violenței domestice nu acoperă suficient nevoile la nivelul 

sectorului 1. 
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Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Demararea procedurilor pentru înființarea și funcționarea a minim două centre pentru victimele 

violenței domestice și de gen la nivelul sectorului 1; 

2. Realizarea unor protocoale de colaborare cu ONG-urile acreditate care să includă finanțarea 

acestora pentru a oferi servicii pentru victimele violenței domestice și de gen; 

3. Implementarea unei campanii de conștientizare în școli privind violența domestică; 

4. Demararea înființării unui centru pentru victime adulte ale violenței sexuale și unul pentru minori; 

5. Demararea înființării unui centru pentru oferirea de servicii de sănătate mintală agresorilor 

identificați și care pot beneficia de astfel de suport. 

Indicatori: 

 Două centre pentru victimele violenței domestice și de gen la nivelul sectorului 1 

 # protocoale de colaborare cu ONG-urile acreditate care să includă finanțarea acestora pentru 

a oferi servicii pentru victimele violenței domestice și de gen 

 campanie de conștientizare în școli privind violența domestică 

 Un plan (care include termene) pentru înființarea unui centru pentru victime adulte ale 

violenței sexuale și unul pentru minori și unui centru pentru oferirea de servicii de sănătate 

mintală agresorilor identificați și care pot beneficia de astfel de suport. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Asigurarea, la nivelul Sectorului 1, a serviciilor de prevenire și combatere a violenței domestice și 

de gen, care să ofere, printr-o abordare integrată, sprijin victimelor acestor fenomene, în special a 

celor care se află în situații de marginalizare socio-economică. 

Indicatori: 
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 # persoane care au apelat la serviciilor de prevenire și combatere a violenței domestice și de 

gen în perioada 2020-2030, din care % persoane aflate în situații de marginalizare socio-

economică. 

Instituții implicate 

 Primaria Sector 1 

 DGASPC Sector 1 

 ANES 

 ONG-uri  

1.10 Creșterea accesului la servicii de sănătate sexuală și reproductivă 

Accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă reprezintă, în abordarea consimțită de Agenda 

2030, un drept, asociat dreptului la sănătate și echitate. Această abordare nu este regăsită în această 

formă în Strategia națională pentru dezvoltare durabilă (care prevede doar Monitorizarea 

implementării dispozițiilor legale privind sănătatea sexuală și reproductivă pentru Orizontul 2020) 

însă alte tratate și convenții la care România a aderat (CEDAW, Convenția de la Istanbul etc) includ 

accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă în sfera drepturilor fundamentale și a cărei 

respectare este fundamentală pentru realizarea egalității de gen. În cadrul Strategiei naționale privind 

promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice 

pentru perioada 2018-2021 sănătatea reproducerii este abordată din perspectiva prevenirii și 

combaterii abuzurilor sexuale și respectarea drepturilor la nediscriminare și identitate (sexuale și 

reproductive) și a prevalenței crescute a mortalității infantile, mortalității materne, cancerului de sân 

și sarcinilor la adolescente, precum și a lipsei educației sexuale în școli, mai ales în rândul grupurilor 

vulnerabile și anume, femei rome, femei cu dizabilități, femei migrante, femei cu HIV/SIDA, femei 

în vârstă și femei fără adăpost. 

Datele de care dispunem arată că România înregistrează cel mai ridicat procent al mamelor 

adolescente din UE, o situație deficitară a utilizării metodelor contraceptive și un nivel extrem de 

ridicat al mortalității infantile și materne[51]. Lipsa de acces la servicii de sănătate sexuală și 
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reproductivă este cu atât mai semnificativă în cazul persoanelor vulnerabile; practic categorii largi din 

populația României (femeile rome, femeile fără adăpost etc) nu pot accesa astfel de servicii.  

La nivelul sectorului 1, servicii de planificare familială sunt oferite gratuit prin intermediul 

Complexului Multifuncțional Caraiaman. Servicii de planificare familială sunt oferite de o serie de 

cabinete medicale private (prohibitive pentru persoanele marginalizate) sau unele ONG-uri. Măsura 

propusă aici vizează abordarea sănătății sexuale și reproductive în ansamblul său, nu doar din 

perspectiva planificării familiale și prevede înființarea în sectorul 1 a unui centru dedicat exclusiv 

oferirii de servicii de sănătății sexuale și reproductive. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Cartografierea și sprijinirea serviciilor de planificare familială existente pe raza Sectorului 1. 

2. Dezvoltarea de servicii pentru asistarea femeilor in nevoie, prin centrele medicale gratuite din 

sector, după modelul Complexului Multifuncțional Caraiman, în centrele deja existente la nivelul 

Sectorului 1, pentru a beneficia de planificare familială sau a fi incluse în Subprogramul de Sănătate 

a Femeii. 

3. Dezvoltarea unui program pilot de servicii de sănătății sexuale și reproductive în Sectorul 1 

Indicatori: 

 Un program pilot de servicii de sănătății sexuale și reproductive în Sectorul 1 

 # femei care au beneficiat de planificare familială din care % au fost incluse în Subprogramul 

de Sănătate a Femeii. 

 # persoane înscrise în programul pilot de servicii de sănătății sexuale și reproductive 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori 

1.Facilitarea utilizării serviciilor privind sănătatea sexuală și reproductivă, precum și de planificare 

familială, în mod gratuit, universal și adecvat 

Indicatori: 
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 Un centru dedicat oferirii de servicii de sănătății sexuale și reproductive 

 # persoane (din care % femei din medii marginalizate) care au beneficiat de serviciile acestui 

centru. 

Instituții implicate  

 Primaria Sector 1 

 Complexul Multifunctional Craiman 

 ANES 

 Ministrul Sănătății 

 ONG-uri 

 

1.11 Facilitarea includerii persoanelor din grupuri vulnerabile in programele naționale de 

sănătate (prevenție și screening)  

Atât în cadrul Agendei 2030, cât și în Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, obiectivul 3 

(Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă) cu țintele și 

indicatorii aferenți, nu poate fi realizat în absența unui abordări care să țină cont de situațiile de 

marginalizare și excludere cu care se confruntă unele grupuri (femei, minorități etnice, persoane 

vulnerabile economic, minorități sexuale, imigranți etc) în accesarea serviciilor medicale. Extinderea 

accesului la servicii de sănătate de calitate și sigure pentru aceste grupuri reprezintă o condiție sine-

qua-non în vederea realizării obiectivului general al Agendei 2030, reducerea inechității sociale și 

îmbunătățirea vieții tuturor .  

Cu toate că în ultima decadă au fost implementate la nivel național și al municipiului București o serie 

de programe de sănătate care vizează prevenția sau screening-ul, accesarea acestora rămâne deficitară. 

În România, la nivelul anului 2014 (ultimul pentru care există date complete), 82,6% dintre bărbații 

chestionați și 72,9% dintre femei au declarat că nu au făcut nicio vizită la doctor în anul respectiv . 

Mai mult, femeile din România înregistrează cel mai ridicat nivel din UE în ceea ce privește rata 
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mortalității evitabile prin asistență medicală . Un exemplu îl reprezintă, programul național pentru 

testare pentru cancerul cervical sau de col uterin (testul Papanicolau) care, chiar în condițiile în care 

a beneficiat de promovare publică, rămâne foarte slab accesat, 67,2% dintre femeile din România nu 

s-au testat niciodată (comparat cu media europeană de 20,1%) . 

Plan de actiune termen scurt (orizont 2024), indicatori 

1. Demararea unui program-pilot care să vizeze creșterea nivelului de accesare al femeilor din grupuri 

vulnerabile din sectorul 1 în programele naționale de depistare precoce a cancerului de col uterin și 

de screening pentru cancerul mamar. 

2. Desfășurarea unui program de informare, destinat specific grupurilor aflate în situație de 

marginalizare sau risc de excluziune socială, cu privire la modalitățile prin care pot beneficia de 

programe de prevenție și screening. 

Indicatori 

 Un program-pilot care să vizeze creșterea nivelului de accesare al femeilor din grupuri 

vulnerabile din sectorul 1 în programele naționale de depistare precoce a cancerului de col 

uterin și de screening pentru cancerul mamar 

 Un program de informare și # persoane informate, din care % persoane aflate în situație de 

marginalizare sau risc de excluziune socială 

Plan de actiune pe termen mediu (orizont 2030) indicatori  

1.Reducerea numărului persoanelor care nu au acces la programe de sănătate de prevenție sau 

screening. 

Indicatori  

 # persoane care au beneficiat de acces la programe de sănătate de prevenție sau screening, din 

care % persoane aflate în situație de marginalizare sau risc de excluziune socială 

Instituții implicate  

 Ministerul Sănătății 
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 ONG-uri care desfășoare programe sau proiecte, în special cele cu activitate în comunități 

marginalizate.  

1.12 Creșterea accesului la servicii de sănătate sexuală și reproductivă 

Accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă reprezintă, în abordarea consimțită de Agenda 

2030, un drept, asociat dreptului la sănătate și echitate. Această abordare nu este regăsită în această 

formă în Strategia națională pentru dezvoltare durabilă (care prevede doar Monitorizarea 

implementării dispozițiilor legale privind sănătatea sexuală și reproductivă pentru Orizontul 2020) 

însă alte tratate și convenții la care România a aderat (CEDAW, Convenția de la Istanbul etc) includ 

accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă în sfera drepturilor fundamentale și a cărei 

respectare este fundamentală pentru realizarea egalității de gen. În cadrul Strategiei naționale privind 

promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice 

pentru perioada 2018-2021 sănătatea reproducerii este abordată din perspectiva prevenirii și 

combaterii abuzurilor sexuale și respectarea drepturilor la nediscriminare și identitate (sexuale și 

reproductive) și a prevalenței crescute a mortalității infantile, mortalității materne, cancerului de sân 

și sarcinilor la adolescente, precum și a lipsei educației sexuale în școli, mai ales în rândul grupurilor 

vulnerabile și anume, femei rome, femei cu dizabilități, femei migrante, femei cu HIV/SIDA, femei 

în vârstă și femei fără adăpost. 

Datele de care dispunem arată că România înregistrează cel mai ridicat procent al mamelor 

adolescente din UE, o situație deficitară a utilizării metodelor contraceptive și un nivel extrem de 

ridicat al mortalității infantile și materne . Lipsa de acces la servicii de sănătate sexuală și reproductivă 

este cu atât mai semnificativă în cazul persoanelor vulnerabile; practic categorii largi din populația 

României (femeile rome, femeile fără adăpost etc) nu pot accesa astfel de servicii.  

La nivelul Sectorului 1, servicii de planificare familială sunt oferite gratuit prin intermediul 

Complexului Multifuncțional Caraiaman. Servicii de planificare familială sunt oferite de o serie de 

cabinete medicale private (prohibitive pentru persoanele marginalizate) sau unele ONG-uri, însă 

acestea din urmă depind de finanțarea programelor și nu pot oferi caracterul sustenabil și predictibil 

al unor servicii oferite gratuit și constant, pe care instituțiile publice îl pot oferi. Măsura propusă aici 

vizează abordarea sănătății sexuale și reproductive în ansamblul său, nu doar din perspectiva 
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planificării familiale și prevede înființarea în sectorul 1 a unui centru dedicat exclusiv oferirii de 

servicii de sănătății sexuale și reproductive.  

Pan de actiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Cartografierea și sprijinirea serviciilor de planificare familială existente pe raza sectorului.  

2. Dezvoltarea de servicii pentru asistarea femeilor in nevoie, prin centrele medicale gratuite din 

sector, după modelul Complexului Multifuncțional Caraiman, în centrele deja existente la nivelul 

sectorului 1, pentru a beneficia de planificare familială sau a fi incluse în Subprogramul de Sănătate 

a Femeii.  

3. Dezvoltarea unui program pilot de servicii de sănătății sexuale și reproductive în sectorul 1  

Indicatori:  

 Un program pilot de servicii de sănătății sexuale și reproductive în Sectorul 1 

 # femei care au beneficiat de planificare familială din care % au fost incluse în Subprogramul 

de Sănătate a Femeii. 

 # persoane înscrise în programul pilot de servicii de sănătății sexuale și reproductive 

Plan de actiune pe termen mediu (orizont 2030) indicatori  

1. Facilitarea utilizării serviciilor privind sănătatea sexuală și reproductivă, precum și de 

planificare familială, în mod gratuit, universal și adecvat. 

Indicatori:  

 Un centru dedicat oferirii de servicii de sănătății sexuale și reproductive 

 # persoane (din care % femei din medii marginalizate) care au beneficiat de serviciile acestui 

centru. 

Instituții implicate  

 ANES 

 Ministrul Sănătății 
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 ONG-uri 
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DOMENIUL STRATEGIC 2. Locuire 

Introducere 

Dreptul la locuire este un drept social fundamental prevăzut explicit sau implicit de numeroase tratate 

la nivel european și internațional, la care România este parte, precum: Declarația Universală a 

Drepturilor Omului, Pactul internațional privind drepturile socio-economice și culturale, Carta socială 

europeană revizuită, Convenția ONU privind drepturile copilului și cea privind drepturile persoanelor 

cu dizabilități. De asemenea, dreptul la locuire este prevăzut în diverse forme și de legislația socială 

națională, legislația antidiscriminare, precum și de Codul Administrativ, care stabilește 

responsabilitatea autorităților locale de a asigura continuitatea, accesibilitatea și adaptabilitatea 

serviciilor publice, printre care și locuințele sociale și alte tipuri de măsuri din domeniul locuirii. 

Cu toate acestea, există mari deficiențe în punerea în aplicare a acestor prevederi, astfel că accesul la 

locuire decentă, demnă și sigură reprezintă o problemă pentru multe persoane și familii, inclusiv în 

Sectorul 1, considerat cel mai bogat sector al Bucureștiului. 

În scopul adresării inegalităților sociale și locative existente la nivel local, documentate prin date 

statistice dar și prin practica organizațiilor pentru dreptul la locuire, prezenta Strategie propune o serie 

de măsuri complementare pentru asigurarea accesului la locuire adecvată pentru toate și toți și astfel 

pentru îmbunătățirea calității vieții în sectorul 1. 

 

Măsuri Locuire 

2.1 Îmbunătățirea intervenției instituționale pentru monitorizarea și prevenirea evacuărilor 

forțate 

Monitorizarea și prevenirea evacuărilor forțate este o măsură esențială în adresarea țintei din Strategia 

Națională de Dezvoltare Durabilă cu privire la ”Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate 

pentru toți cetățenii”. Evacuarea forțată reprezintă dislocarea (din locuință, de pe teren sau ambele), 

împotriva voinței ocupanților (cu sau fără utilizarea forței) și fără furnizarea unei alternative de locuire 

și relocare adecvate. 
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Datele cu privire la numărul și tipul evacuărilor forțate nu sunt colectate și centralizate nici la nivel 

național, nici la nivel local. Prin urmare, este necesară elaborarea unor proceduri de monitorizare a 

acestora și a unor proceduri de intervenție în sensul prevenirii lor. Potrivit „Raportului asupra 

evacuărilor forțate din România 2008-2017”, realizat de rețeaua pentru justiție locativă Blocul pentru 

Locuire, se estimează după 1990, la nivel național, un număr de 64.000 de evacuări – doar cele 

efectuate de executori judecătorești – la care se adaugă și cele realizate prin presiune și intimidare. 

Numărul persoanelor afectate este estimat la aproape un milion și jumătate. 

La nivel național au fost adoptate o serie de legi și programe cu privire la situația persoanelor evacuate 

din locuințe retrocedate, însă numărul celor afectați de politicile de retrocedare a imobilelor 

naționalizate nu a fost monitorizat. Mai mult, sunt necesare date nu doar cu privire la această categorie, 

ci și cu privire la: 

 amploarea evacuărilor sau a riscului de evacuare în rândul familiilor/comunităților care trăiesc 

în așezări informale sau pe terenuri/locuințe fără acte de proprietate sau ocupate așa-zis 

”abuziv”. În prezent, intervenția DGASPC în comunități care locuiesc informal și sunt în 

pericol de evacuare nu este sistematică și constă în consilierea familiilor pentru depunerea sau 

actualizarea dosarelor de locuință socială; 

 amploarea evacuărilor din cauza acumulării datoriilor la întreținere/utilități/chirie; 

 amploarea evacuărilor din cauza imposibilității de plată a ratelor de credit; 

 amploarea evacuărilor din locuințe fond de stat, care nu mai sunt sigure pentru locuit. De-a 

lungul anilor, în lipsa unor lucrări structurale de întreținere, acestea s-au degradat și au devenit 

nesigure. Având în vedere că locuințele din vechiul fond de stat se află în administrarea 

Primăriei Generale, pentru monitorizarea și prevenirea evacuărilor din acest tip de locuințe, 

este necesară o colaborare între Primăria de sector și Administrația Fondului Imobiliar, 

instituția subordonată PMB, responsabilă cu gestionarea fondului locativ.  

Cu privire la evacuările din locuințe retrocedate, singurele date disponibile la nivel de sector sunt cele 

referitoare la numărul persoanelor evacuate aflate pe lista de prioritate a solicitanților de locuințe 
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sociale. Astfel, potrivit raportului din 2018 ”Locuințe sociale în sectorul 1”, aproape 30% dintre cei 

aflați pe listă (262 de dosare) sunt din această categorie (p.71). 

Un alt tip de evacuare cu privire la care există date la nivel de sector este cel al evacuărilor din 

locuințele sociale. Potrivit informațiile oferite de DGASPC Sector 1 pentru fundamentarea prezentei 

Strategii, în 2018 au fost evacuate patru familii pentru neplata chiriei/utilităților, iar în 2019 cinci 

familii. În legătură cu acestea, DGASPC Sector 1 precizează că nu au fost luate măsuri pentru 

prevenirea evacuării și că situația familiilor în cauză este monitorizată doar în măsura în care acestea 

se află deja în evidențele lor, ca beneficiare de alte servicii sociale.  

Astfel, este necesară monitorizarea riscului de evacuare din locuințe sociale și intervenția prin măsuri 

complementare de sprijin la plata chiriei sau utilităților, acolo unde există dificultăți de susținere a 

acestora. Mai mult, o măsură de prevenție o reprezintă aplicarea unitară a scutirii la plata chiriei pentru 

persoanele cu dizbilități beneficiare de locuințe sociale, potrivit Legii 448/2006 privind protecția 

drepturilor persoanelor cu handicap. La art. 20. lit. b, aceasta prevede: „ scutirea de la plata chiriei 

pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de unitățile administrativ-

teritoriale ale acestuia și care sunt în folosința acestor persoane.” Potrivit informațiilor furnizate de 

DGASPC Sector 1, doar persoanelor cu dizabilități din cartierul Odăi (în număr de 66 în 2019) li s-a 

aplicat această scutire, nu și celor din locuințele sociale de pe Drumul Binelui, Prelungirea Ghencea 

și Calea Giulești.  

În ceea ce privește structura administrativă responsabilă cu aspecte legate de locuire, în prezent există 

mai multe servicii în cadrul DGASPC cu atribuții în domeniu, precum Serviciul Prevenire, Biroul 

Evidență locuințe sociale, Serviciul Monitorizare și Analiză statistică. Pentru coordonarea 

corespunzătoare și extinderea atribuțiilor în domeniul asigurării dreptului la locuire adecvată pentru 

toți, propunem o restructurare administrativă, în sensul comasării și extinderii atribuțiilor legate de 

accesul la locuire în cadrul unui singur departament, „Locuire și prevenirea evacuărilor”. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Dezvoltarea unui protocol cu Uniunea Executorilor Judecătorești pentru informarea DGASPC 

Sector 1 cu privire la încuviințările de executare silită din locuință/teren emise pe raza 

Sectorului 1; 
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2. Dezvoltarea unui protocol cu Administrația Fondului Imobiliar/ Compania Municipală 

Imobiliara, pentru accesul Primăriei de Sector la o bază de date cu locuințele din vechiul fond 

de stat aflate pe raza sectorului, statutul de ocupare al acestora (ex.: cu contract/cu fișă de 

calcul/cu contract expirat și refuz de reînnoire) și starea acestora (gradul de degradare, riscul 

seismic etc.); 

3. Elaborarea unei metodologii/proceduri de monitorizare a persoanelor/familiilor aflate în risc 

de evacuare; 

4. Elaborarea unui protocol de intervenție la evacuare și de monitorizare și asistență post-

evacuare astfel încât familiile în cauză să aibă acces la o alternativă de locuire adecvată; 

5. Restructurarea administrativă la nivel de DGASPC Sector 1, care să comaseze la nivelul 

Departamentului „Locuire și prevenirea evacuărilor” atribuțiile legate de accesul la locuire 

adecvată, printre care: evaluarea nevoilor de locuire la nivel de sector, îndrumarea și sprijinirea 

beneficiarilor, prevenirea evacuărilor; 

6. Desfășurarea unei campanii de informare cu privire la protecția împotriva evacuărilor forțate, 

cu privire la drepturile sociale și la instituțiile de sprijin, inclusiv la condițiile de accesare a 

locuințelor sociale și a altor tipuri de beneficii pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire și 

prevenirea evacuărilor. 

7. Aplicarea unitară a scutirii la plata chiriei pentru persoanele cu dizabilități din locuințele aflate 

în administrarea Primăriei sectorului 1.  

Indicatori 

 Un protocol de colaborare DGASPC-UNEJ; 

 Un protocol de colaborare PS1- AFI/Imobiliara; 

 O procedură de monitorizare a riscului de evacuare la nivel de DGASPC; 

 O procedură de intervenție pre/post evacuare, precum și în timpul evacuării; 
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 O campanie de informare; 

 Un departament dedicat locuirii la nivel de DGASPC, cu atribuții extinse. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Îmbunătățirea capacității DGASPC de monitorizare a riscului de evacuare, de intervenție la 

evacuări și de asistență post-evacuare; 

2. Creșterea raportării din partea persoanelor/familiilor vulnerabile a riscului de evacuare și a 

altor dificultăți locative; 

3. Creșterea accesării serviciilor de sprijin în domeniul locuirii; 

4. Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a nevoilor sociale și locative ale populației din sector și 

a procesului de colectare de date în acest sens; 

Indicatori 

 O bază de date care să centralizeze informații cu privire la familiile în risc de evacuare în 

funcție de tipul/cauza de evacuare și familiile evacuate pe raza sectorului; 

 Raport anual cu privire la situațiile de risc de evacuare, de evacuare (pe tipuri de evacuare) și 

cu privire la măsurile instituționale întreprinse; 

 # evacuări prevenite prin intervenția DGASPC Sector 1; 

 # evacuări la care a participat un reprezentant DGASPC Sector 1; 

 # persoane/familii beneficiare de asistență în servicii sau beneficii sociale pre și post evacuare; 

 # persoane care au apelat la DGASPC Sector 1 cu privire la situații de risc de evacuare sau 

alte dificultăți locative. 

Instituții implicate 

 Uniunea Executorilor Judecătorești; 
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 DGASPC Sector 1; 

 AFI/Compania Imobiliara; 

Primarul Sectorului 1, în urma consultării cu DGASPC Sector 1, va iniția un proiect de hotărâre de 

consiliu pentru modificarea organigramei DGASPC Sector 1, în sensul creării Departamentului 

Locuire și prevenirea evacuărilor, cu buget și personal corespunzătoare, care să comaseze și să extindă 

atribuțiile din domeniul locuirii care în prezent sunt împărțite între mai multe servicii din cadrul 

DGASPC Sector 1. Noul departament va colecta date în domeniu și va dezvolta procedurile necesare 

prevenirii evacuărilor și asistenței pre/post evacuare. 

Primarul Sectorului 1, în urma consultării cu DGASPC Sector 1, va iniția un proiect de hotărâre de 

consiliu pentru realizarea unei campanii de informare publică cu privire la drepturile sociale în 

domeniul locuirii, limitele legale ale procedurilor de evacuare silită, precum și pentru promovarea 

instituțiilor de sprijin din structura DGASPC. 

2.2 Îmbunătățirea procedurii de acces la locuințe sociale  

Potrivit raportului din 2018 `Locuințe sociale în Sectorul 1`, dar și potrivit datelor culese prin 

cercetarea calitativă de fundamentare a prezentei Strategii, complexitatea procesului de aplicare 

pentru locuințe sociale reprezintă un factor descurajant în accesarea acestui drept social.  

Prin urmare, autoritatea locală trebuie să evalueze și să adreseze obstacolele întâmpinate de cele mai 

vulnerabile persoane, precum cele care nu știu să scrie și să citească, cele care nu își permit susținerea 

costurilor asociate procesului de alcătuire a dosarului (de ex. costuri notariale, de transport) sau 

persoanele cu dificultăți de deplasare ce trebuie să solicite și să ridice acte de la diverse instituții 

(DITL, ANAF, Agenția de Plăți, DGASPC, DGASMB) pentru completarea dosarului. 

Astfel, pentru îmbunătățirea procedurii sunt necesare măsuri cu privire la accesibilizarea limbajului 

administrativ, asistența persoanelor analfabete sau cu dizabilități, subvenționarea/decontarea 

costurilor notariale, precum și preluarea de către departamentul specializat din cadrul Primăriei (Fond 

Imobiliar) a obținerii actelor necesare de la celelalte instituții locale, prin îmbunătățirea comunicării 

inter-instituționale digitalizate. 
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Mai mult, din experiența împărtășită a organizațiilor pentru dreptul la locuire, un alt obstacol în 

procesul de accesare a locuințelor sociale, dar și a altor tipuri de drepturi sociale îl reprezintă 

complexitatea situațiilor familiale. De exemplu, persoanele căsătorite, dar despărțite în fapt de zeci de 

ani trebuie să depună la dosar copia după hotărârea de divorț. Cuplurile necăsătorite care au copiii 

înregistrați pe numele tatălui trebuie să depună fie certificat de căsătorie, fie hotărâre judecătorească 

de încredințare a copiilor. În condițiile unei lipse cronice de acces la sistemul de justiție și a lipsei de 

resurse de educație sau materiale, aceste persoane/familii au nevoie de sprijin juridic pentru 

clarificarea situației lor legale, ca precondiție pentru accesarea drepturilor sociale, printre care și 

locuințele sociale.  

Tot potrivit datelor din cercetare calitativă, un obstacol suplimentar în accesarea locuințelor sociale 

este și necunoașterea posibilității de accesare a acestui drept, precum și condițiile de eligibilitate și 

criteriile de stabilire a priorității la alocare. Cu alte cuvinte persoanele vulnerabile care trăiesc în 

condiții nesigure/precare, precum și persoanele care trăiesc în condiții mai bune, dar fac mari eforturi 

financiare pentru a susține costurile locuirii de la o lună la altă, trebuie informate într-un limbaj 

accesibil despre drepturile lor sociale. 

În acest moment se află în desfășurare un proiect de digitalizare a serviciilor publice oferite de 

Primăria Sectorului 1, POCA - Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență 

socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București [36]. Acest proiect poate fi util implementării 

măsurilor propuse anterior, în măsura în care ar include o componentă de eficientizare a comunicării 

inter-instituționale. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Desfășurarea unei campanii de informare cu privire la drepturile sociale, inclusiv condițiile de 

accesare a locuințelor sociale și a altor tipuri de beneficii pentru îmbunătățirea condițiilor de 

locuire și prevenirea evacuărilor; 

2. Simplificarea procedurii de alcătuire a dosarului pentru obținerea unei locuințe sociale prin 

întărirea colaborării inter-instituționale; 
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3. Asigurarea de asistență în procesul de aplicare pentru locuințe sociale, pentru persoanele 

analfabete, cu dizabilități sau care nu pot susține costurile alcătuirii dosarului de locuință 

socială; 

4. Asistență juridică pentru clarificarea legală a situației familiale (divorț, încredințare a copiilor 

minori) 

Indicatori 

 O procedură de colaborare între Fond Imobiliar, ANAF, DITL, DGASPC, Agenția de Plăți, 

DGASMB, pentru solicitarea directă a actelor doveditoare pentru dosarul de locuință socială; 

 O procedură de decontare a costurilor notariale asociate procesului de alcătuire a dosarului; 

 O procedură de asistență juridică pentru clarificarea situației familiale a persoanelor eligibile, 

solicitante de locuințe sociale; 

 O campanie de informare cu privire la drepturile sociale, inclusiv condițiile de accesare a 

locuințelor sociale și a altor tipuri de beneficii pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire și 

prevenirea evacuărilor; 

 Asistență juridică în vederea clarificării situației familiale pentru toate persoanele care au 

nevoie de aceasta și o solicită; 

 # persoane analfabete sau cu dizabilități (vizuale, locomotorii etc.) asistate în procesul de 

alcătuire a dosarului de locuință socială. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Creșterea accesului la locuire adecvată în Sectorul 1, prin creșterea numărului de solicitanți și 

de dosare complete pentru acordarea de locuințe sociale. 

Indicatori 

 # solicitanți de locuințe sociale și # dosare complete pentru acordarea de locuințe sociale; 
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 # persoane care au beneficiat în perioada 2020-2030 de asistență în procesul de aplicare pentru 

locuințe sociale, pentru persoanele analfabete, cu dizabilități sau care nu pot susține costurile 

alcătuirii dosarului de locuință socială și asistență juridică pentru clarificarea legală a situației 

familiale (divorț, încredințare a copiilor minori). 

Instituții implicate 

DGASPC, prin departamentul Locuire și prevenirea evacuărilor va fi responsabil cu asistarea 

persoanelor analfabete sau cu dizabilități care au nevoie de sprijin în alcătuirea dosarului de locuință 

socială. În cadrul departamentului va funcționa și un serviciu juridic, pentru facilitarea accesului la 

sistemul de justiție al persoanelor a căror situație familială (ex. lipsă hotărâre divorț, hotărâre 

încredințare) le împiedică să acceseze beneficii sau servicii sociale; 

Departamentul Fond imobiliar va elabora noua procedură de alcătuire a dosarelor de locuință socială 

și de comunicare inter-instituțională pentru solicitarea documentelor doveditoare relevante, ce va fi 

introdusă ca proiect de hotărâre a consiliului local. 

 

2.3 Îmbunătățirea procedurii de acces la ajutorul pentru plata chiriei                                                                         

Odată cu politicile de vânzare a fondului de locuințe de stat, problema locuirii cetățenilor a fost 

transformată dintr-o chestiune publică într-o problemă individuală/personală, lăsată pe seama pieței 

private de locuințe. Chiar dacă prin acest proces aproximativ 98% (The State of Housing in the EU, 

2017) din fondul de locuințe a devenit proprietate privată, această cifră nu ne spune totuși nimic despre 

distribuția locuințelor, adică despre gradul de concentrare/acumulare de proprietăți. Mai mult, datele 

invocate pentru fundamentarea studiului privind coșul minim de consum (FES 2018), arată că: 

aproape jumătate din populația României trăiește în locuințe supraaglomerate (48,4%, față de media 

UE de 16,7), procentul ridicându-se la 67,5% în cazul gospodăriilor cu copii (p.18); peste 40% dintre 

tinerii între 25 și 34 de ani locuiesc cu părinții (față de media UE de 28,7) (p.17).  

Pe lângă datele cu privire la aglomerarea în locuințe multi-generaționale, trebuie luate în considerare 

și cele cu privire la zonele dezavantajate. Astfel, potrivit datelor citate de Atlasul zonelor urbane 

marginalizate, 5,39% din populația sectorului 1 trăiește în zone dezavantajate pe locuire, definite drept 
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cartiere în care o parte importantă dintre locuitori trăiește în locuințe inadecvate (p.242), caracterizate 

de lipsa siguranței legale a locuirii, dar și a siguranței în exploatare, de indisponibilitatea serviciilor și 

infrastructurii, de lipsa accesibilității costurilor dar și a accesibilității față de nevoi specifice (ex. 

dizabilitate), de locație (UN-Habitat, Fact Sheet No. 21/Rev.1). 

Toate aceste cifre indică lipsa de acces la locuire independentă și în condiții adecvate, iar unul dintre 

factorii determinanți îl reprezintă prețurile mari de pe piața privată de locuințe. Piața închirierilor de 

locuințe, deși predominant informală, este estimată de Banca Mondială la 15-20% din fondul de 

locuințe (FES 2018,p.19). Analizele imobiliare arată că prețul chiriilor în sectorul 1 este cel mai mare 

din București (Locuințe sociale în sectorul 1, 2018, p.52), cea mai ieftină chirie pentru o garsonieră 

pe raza sectorului fiind 280 de euro, cât salariul minim net pe economie (Hartă chirii, imobiliare.ro, 

https://www.imobiliare.ro/harta-chirii/13822/0/0/1/0), iar chiria medie în București pentru un 

apartament de 2 camere este de 400 de euro (Piața imobiliară rezidențială T1 2020, imobiliare.ro, 

p.10). 

O atenție specifică trebuie acordată felului în care accesul la o locuință în chirie este modelat, dincolo 

de prețul chiriei raportat la venit, de alte elemente de marginalizare, care se intersectează. Astfel, 

dificultatea de acces este diferită în funcție de mărimea familiei/tipul de gospodărie, de existența unei 

dizabilități, dar și de etnie, în sensul că numeroase studii arată excluziunea structurală a romilor în 

privința locuirii în condiții adecvate[37]. 

Având în vedere că potrivit datelor Eurostat pe 2018, tipurile de gospodării cele mai precare sunt 

persoanele singure cu copii dependenți (42,8% în risc de sărăcie), persoanele singure (31,7% în risc 

de sărăcie) și doi adulți cu mai mult de 3 copii dependenți (27,6% în risc de sărăcie)[38], putem deduce 

că aceste structuri familiale au și cele mai mari dificultăți în a susține costurile de pe piața de chirii, 

în lipsa unei locuințe în proprietate. 

În plus, atât datele din cercetarea calitativă, cât și experiența împărtășită a organizațiilor pentru dreptul 

la locuire indică faptul că, pe lângă limitările financiare, familiile numeroase, persoanele rome, 

persoanele cu dizabilități se confruntă cu discriminare din partea proprietarilor, atunci când caută să 

închirieze o locuință. 
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Prin urmare, există două tipuri de probleme care trebuie adresate în legătură cu accesul la o locuință 

în chirie de pe piața privată: nivelul inaccesibil al prețurilor de închiriere și discriminarea la închiriere. 

La nivelul Sectorului 1 se acordă diferite forme de ajutor la plata chiriei: 

 pentru persoanele evacuate din locuințe retrocedate, prin HCL 120/2004; 

 pentru persoanele care ies din sistemul de protecție a copilului, prin HCL 100/2014; 

 pentru persoanele care figurează pe listele de priorități pentru locuințe sociale, prin HCL 

144/2020 privind modificarea și completarea HCL 65/2019; 

 pentru persoanele la care se dispune plasamentul copiilor proveniți din centrele de 

plasament/casele de tip familial/modulele pavilionare de recuperare și reabilitare 

neuropsihiatrică din cadrul DGASPC, precum și pentru rudele copilului care solicită încetarea 

măsurii de protecție, ca măsură de suport pentru prevenirea situației temporare de dificultate 

în oferirea condițiilor optime de îngrijire, creștere și educare a copilului (prin HCL 47/2019). 

Din datele furnizate de DGASPC Sector 1 pentru fundamentarea prezentei strategii, cele mai multe 

familii beneficiare de ajutor la plata chiriei se înscriu în prevederile HCL 120, un număr care a variat 

între 141 la 178 anual, în intervalul 2014-2019 (cu 141 de dosare în 2019). În ceea ce privește tinerii 

care părăsesc sistemul de protecție, deși numărul celor între 16 și 18 ani era de 104 potrivit datelor 

din 2017 invocate în raportul Locuințe sociale în sectorul 1 (2018), numărul dosarelor aprobate pentru 

plata chiriei în baza HCL 100/2014 variază între 2 și 5 dosare în intervalul 2014-2019. În baza HCL 

65/2019 (modificată prin HCL 144/2020), au fost aprobate 19 dosare din 26 depuse, iar în baza HCL 

47/2019 nu a existat nicio solicitare de ajutor la plata chiriei. 

Mai departe, analizând informațiile oferite de DGASPC Sector 1 cu privire la motivele sistării 

ajutorului pentru plata chiriei (care explică fluctuația numărului de familii beneficiare de la un an la 

altul), cauzele citate sunt: terminarea perioadei de acordare, datoriile la bugetul local, depășire plafon 

venituri, au primit locuință socială; a decedat proprietarul; nu a prezentat documentele necesare 

instrumentării dosarului în vederea reevaluării; deține două autoturisme; nu au reactualizat dosarul 

pentru obținerea unei locuințe sociale la Primăria Sectorului 1. În mod similar, printre motivele oferite 
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de instituție pentru respingerea dosarelor depuse în baza HCL 65/2019, se află: datorii la bugetul de 

stat; nu se aflau pe lista de priorități; nu au prezentat documentele necesare instrumentării dosarului 

(contract de închiriere pe raza sectorului 1). 

Deci, pe baza datelor obținute, putem identifica mai multe tipuri de probleme, în raport cu care este 

de nevoie de îmbunătățirea procedurii de acces la acest tip de ajutor: 

 numărul mic sau inexistent de solicitări pentru ajutorul de chirie, raportat la numărul de 

beneficiari din sistem, în cazul ajutorului pentru tinerii instituționalizați și a celui pentru 

încetarea măsurii de protecție a copilului. Cu privire la cel din urmă, aducem în discuție 

argumentele DGASPC atât din Strategiile instituției 2014-2020, 2019-2027, cât și din 

informațiile furnizate pentru elaborarea prezentei strategii: unul dintre cele mai importante 

motive pentru riscul de separare a copilului de familie sau pentru separarea efectivă este 

reprezentat de condițiile precare/improprii de locuire ale familiei. Astfel, după cum 

argumentează ambele strategii, este mai eficientă, în termeni de cost-beneficiu, prevenirea 

instituționalizării prin facilitarea accesului la condiții de locuire adecvate. Totodată, ambele 

strategii ale DGASPC numesc printre punctele slabe ”insuficienta cunoaștere a drepturilor și 

serviciilor existente la nivelul comunității; insuficienta cunoaștere a nevoii sociale reale la 

nivelul sectorului 1; lipsa unei hărți sociale la nivelul sectorului 1 ” (2014, p.53; 2019, p.72); 

 lipsa de corelare a perioadei de acordare a ajutorului cu timpul de soluționare a cererilor de 

locuință socială, astfel încât persoanelor/familiilor beneficiare de diverse forme de ajutor la 

plata chiriei le expiră perioada de acordare a ajutorului fără a primi locuință socială, rămânând 

în felul acesta fără niciun sprijin; 

 lipsa de coerență a sistemului de acordare a ajutorului la plata chiriei. În vreme ce în baza HCL 

120 ajutorul se poate acorda până la o perioadă de 8 ani, pentru tinerii care părăsesc sistemul 

de protecția a copilului se acordă pentru maxim 2 ani, iar pentru HCL 47/2019 nu este clară 

metodologia de acordare, perioada și cuantumul ajutorului. Astfel, acest tip de beneficiu ar 

trebui operaționalizat printr-o singură metodologie care să țină seama de nevoile specifice ale 

fiecărei categorii de beneficiari și care să fie corelată cu procedura de acces la locuințe sociale; 
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 dificultăți în respectarea pașilor birocratici, în legătură cu care este nevoie de sprijin 

instituțional specific: informare și sprijin pentru reînnoirea dosarului de ajutor sau de locuință 

socială, sprijin în identificarea unui proprietar pentru încheierea contractului de închiriere, 

sprijin în gestionarea relației cu proprietarul și în asigurarea continuității/stabilității închirierii; 

 condiționarea ajutorului la plata chiriei (precum și a celorlalte tipuri de beneficii sociale) de 

datoriile la bugetul local. La nivelul municipiului București, doar autoritățile din sectoarele 1 

și 3 au impus această limită. Neexistând o coerență de aplicare, este necesară clarificarea cu 

autoritățile centrale dacă există o obligație de a impune această condiție și, în cazul în care 

există, este necesară inițierea unei modificări legislative pentru eliminarea sa. Întrucât datoriile 

din amenzi afectează cu precădere persoanele precare, care nu au posibilități de a le evita, plăti 

sau contesta legal, o astfel de condiție pentru accesarea beneficiilor sociale exclude tocmai pe 

cei care au cea mai mare nevoie de ele și cărora ar trebui să se adreseze; 

 lipsa de adresare în cadrul acestei măsuri a inegalităților de gen și necesitatea introducerii unor 

criterii specifice de acces pentru femeile victime ale violenței domestice și pentru familiile 

monoparentale. Deși aceste categorii sunt prevăzute, cu punctaje speciale, în metodologia de 

ierarhizare a solicitanților de locuință socială, sunt utile măsuri suplimentare precum accesul 

la ajutorul de chirie, pentru urgentarea ieșirii din situația de dificultate (de ex. părăsirea casei 

împărțite cu abuzatorul). 

În condițiile unei piețe preponderent informale a chiriilor, îmbunătățirea programelor de ajutor la plata 

chiriei și facilitarea accesării lor poate funcționa chiar ca o modalitate incipientă de control al 

prețurilor de pe piață, prin scăderea lor la nivelul subvenționat de primărie, efect de care ar beneficia, 

pe termen mediu și lung, o mare parte dintre cetățenii sectorului, precum tineri profesioniști, studenți, 

familiile tinere.  

Mai mult, dezvoltarea unui program mai complex de ajutor la plata chiriei poate avea drept efecte 

reducerea numărului persoanelor fără adăpost (în sensul de fără acoperiș deasupra capului). În acest 

sens, se propune inițierea unui parteneriat cu o organizație europeană, pentru dezvoltarea unui 

program pilot de tip ”housing first”, a cărui eficiență a fost dovedită în special în cazul persoanelor 

care locuiesc de mult timp pe stradă (chronically homeless) [39]. 
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Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Stimularea proprietarilor să închirieze locuințe prin programul de ajutor la plata chiriei, prin 

acordarea unor scutiri de la plata impozitelor locale (de ex. impozitul pe clădire); 

2. Restructurarea administrativă la nivel de DGASPC Sector 1, care să comaseze la nivelul 

Departamentului „Locuire și prevenirea evacuărilor” atribuțiile legate de accesul la locuire 

adecvată, printre care: evaluarea nevoilor de locuire la nivel de sector, îndrumarea și sprijinirea 

beneficiarilor, prevenirea evacuărilor; 

3. Simplificarea procedurii de alcătuire a dosarului prin întărirea colaborării inter-instituționale; 

4. Clarificarea obligației legale a autorității locale de sector de condiționare a beneficiilor sociale 

de plata datoriilor la bugetul local și demersuri în vederea eliminării sale; 

5. Asigurarea de asistență în procesul de aplicare, pentru persoanele analfabete, cu dizabilități, 

sau care nu pot susține costurile alcătuirii dosarului; 

6. Asistență juridică pentru clarificarea legală a situației familiale (divorț, încredințare a copiilor 

minori); 

7. Desfășurarea unei campanii de informare cu privire la drepturile sociale, inclusiv condițiile de 

accesare a locuințelor sociale și a altor tipuri de beneficii pentru îmbunătățirea condițiilor de 

locuire și prevenirea evacuărilor; 

8. Asistarea persoanelor eligibile pentru ajutorul la plata chiriei în procesul de identificare a 

proprietarilor, în gestionarea relației cu aceștia și în asigurarea continuității/stabilității 

închirierii; 

9. Închirierea directă de către DGASPC, de pe piața privată, a unui număr de locuințe cu 

destinație socială, corespunzător nevoilor locale de locuire. 

Indicatori 
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 O procedură de colaborare inter-instituțională între DGASPC, ANAF, DITL, Fond Imobiliar, 

DGASMB, Agenția de Plăți; 

 O procedură de alcătuire a dosarului simplificată; 

 O procedură de asistență pentru creșterea stabilității/continuității închirierii prin ajutor la plata 

chiriei; 

 O campanie de informare; 

 O hotărâre de consiliu local pentru scutiri de taxe locale a proprietarilor care închiriază prin 

ajutor la plata chiriei; 

 O solicitare de clarificare către Ministerul Muncii cu privire la condiționarea ajutorului de 

lipsa datoriilor la bugetul de stat; 

 # persoane nou angajate în cadrul Departamentului Locuire și prevenirea evacuărilor; 

 # persoane/familii sprijinite în procesul de aplicare pentru ajutor la plata chiriei; 

 # persoane/familii care au beneficiat de sprijin juridic în vederea clarificării situației familiale; 

 # locuințe cu destinație socială închiriate de DGASPC de pe piața privată; 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

 Creșterea nivelului de accesare a tuturor tipurilor de ajutoare la plata chiriei; 

 Dezvoltarea, în cadrul unui parteneriat cu o organizație europeană, a design-ului unui program 

pilot de tip ”housing first”, inclusiv bugetarea și evaluarea; 

 Unificarea sistemului de acordare a ajutorului la plata chiriei într-o singură metodologie, 

adaptată în funcție de categoria de beneficiari (printre care să fie incluse în mod specific și 

femeile victime ale violenței și familiile monoparentale); 
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 Îmbunătățirea intervențiilor de prevenire a separării copilului de familie și scăderea numărului 

copiilor instituționalizați; 

 Îmbunătățirea integrării în comunitate și a vieții independente pentru persoanele cu dizabilități; 

 Creșterea stabilității/continuității locuirii în condiții adecvate pentru persoanele care se 

confruntă cu condiții de locuire precare/nesigure/ supraaglomerate; 

 Creșterea coerenței legislative între măsurile privind sprijinul la plata chiriei și procesul de 

alocare a locuințelor sociale; 

 Creșterea capacității DGASPC Sector 1 de evaluare a nevoilor de locuire din sector și a 

tipurilor de sprijin necesar. 

Indicatori 

 Un program pilot ”housing first” pentru persoanele care locuiesc de mult timp pe stradă 

(chronic homelessness); 

 Un parteneriat cu o organizație europeană cu experiență în oferirea de servicii de tip ”housing 

first”; 

 O hotărâre de consiliu local privind metodologia unificată pentru ajutorul la plata chiriei; 

 # proprietari care închiriază prin ajutor la plata chiriei; 

 # persoane/familii care părăsesc locuința închiriată prin ajutor la plata chiriei în urma 

repartizării unei locuințe sociale; 

 # locuințe cu destinație socială închiriate de DGASPC Sector 1 de pe piața privată; 

 # persoane/familii beneficiare de ajutor la plata chiriei; 

 # familii în risc de separare a copilului beneficiare; 

 # persoane cu dizabilități beneficiare; 
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 # femei victime ale violenței domestice beneficiare; 

 # familii monoparentale beneficiare. 

Instituții implicate  

Primarul sectorului 1, în urma consultării cu DGASPC Sector 1, va iniția un proiect de hotărâre de 

consiliu pentru modificarea organigramei DGASPC Sector 1, în sensul restructurării departamentelor 

cu atribuții în domeniul locuirii și a comasării și extinderii acestor atribuții în cadrul unui singur 

departament, „Locuire și prevenirea evacuărilor”, cu buget și personal corespunzătoare, care să 

colecteze date în domeniu, să dezvolte procedurile necesare prevenirii evacuărilor și asistenței 

pre/post evacuare, precum și să ofere îndrumare și sprijin solicitanților de locuințe sociale și ajutor la 

plata chiriei. 

DGASPC Sector 1, prin departamentul Locuire și prevenirea evacuărilor va fi responsabil cu asistarea 

persoanelor analfabete sau cu dizabilități care au nevoie de sprijin în alcătuirea dosarului de ajutor la 

plata chiriei. În cadrul departamentului va funcționa și un serviciu juridic, pentru facilitarea accesului 

la sistemul de justiție al persoanelor a căror situație familială (ex. lipsă hotărâre divorț, hotărâre 

încredințare) le împiedică să acceseze beneficii sau servicii sociale. 

De asemenea, departamentul Locuire și prevenirea evacuărilor va fi responsabil cu procesarea 

solicitărilor de ajutor la plata chiriei, cu identificarea proprietarilor și gestionarea relației cu aceștia în 

vederea asigurării continuității/stabilității închirierii. 

Primarul sectorului 1, în urma consultării cu DGASPC Sector 1, va iniția un proiect de hotărâre de 

consiliu pentru realizarea unei campanii de informare publică cu privire la drepturile sociale în 

domeniul locuirii, limitele legale ale procedurilor de evacuare silită, precum și pentru promovarea 

instituțiilor de sprijin din structura DGASPC Sector 1. 
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2.4 Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele/familiile care locuiesc în așezări 

informale și care în lipsa unei forme de proprietate asupra locuințelor/ terenului se confruntă 

cu nesiguranță locativă și cu lipsa accesului la utilități de bază (curent electric, apă curentă)                                                                              

Cu toate că Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă prevede printre măsurile din Orizont 2020 

”creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate în toate localitățile la 80% pentru 

construcții [...] ca element de bază al planificării spațiale și amenajării teritoriului”, cel puțin două 

cartiere de pe raza sectorului 1, Giulești Sârbi și Chitila Triaj reprezintă zone de așezări informale. 

Acestea sunt definite, potrivit normelor de aplicare a Legii nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul drept grupări mai mari de 3 gospodării, care 

nu au drepturi asupra imobilelor (terenuri și/sau construcții) pe care le ocupă și se află în situația de 

excluziune, segregare și marginalizare socială. 

Potrivit HCL 160/2018 a Consiliului Local Sector 6 cu privire la ”inițierea unei colaborări cu Consiliul 

Sectorului 1 pentru regenerarea și amenajarea Giulești și Giulești Sârbi” (zone delimitate de CAP 

Chiajna, Liniile de cale ferată -N, Calea Giuleşti, Mănăstirea Giuleşti, Groapa de gunoi Rudeni şi Râul 

Dâmboviţa-S., aflate la intersecția sectoarelor 1 și 6), aceste zone sunt caracterizate de:  

 lipsă de claritate a regimului juridic (locuitorii au cumpărat imobilele sau terenul cu ”chitanță 

de mână”, adică pe baza unui act fără valoare juridică); 

 lipsa accesului la infrastructură edilitară (străzi asfaltate, canalizare și apă potabilă), 

educațională (școli, grădinițe) și socială (cantine, spitale), magazine, farmacii etc.; 

 izolare spațială; 

 lipsă a actelor de identitate permanente; 

 lipsa accesului la utilități (atât cartea de identitate permanentă cât și racordarea la rețelele de 

utlități depind de o formă de proprietate asupra locuinței)[40]. 

În mod similar în zona Chitila Triaj, aflată între liniile de cale ferată, multe dintre gospodării nu au 

acte de proprietate asupra terenurilor/locuințelor, nu au drumuri asfaltate, canalizare și racordare/ 

acces la utilități. 
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În contextul acestei măsuri este important de precizat că de obicei proiectele de regenerare urbană duc 

la accentuarea stratificărilor sociale din cadrul comunității și la îndepărtarea/evacuarea celor mai 

precari din rândul său. De aceea trebuie anticipat acest pericol și asigurat un proces real de consultare 

a tuturor locuitorilor respectivelor zone, precum și a unor măsuri care să țină seama de diferențele de 

statut/posibilități materiale din cadrul comunităților. 

În momentul de față, în lipsa unei evaluări a cartierelor în cauză, aproximarea numărului de locuitori 

se poate face doar pe baza datelor de la secțiile de votare, însă ele reprezintă o subestimare a 

dimensiunii comunităților, având în vedere că includ doar persoanele peste 18 ani și că este foarte 

probabil, din cauza caracterului informal al locuirii, ca mulți dintre locuitori să nu aibă acte de 

identitate sau acestea să fie înregistrate în alte zone din sector.[41] 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Mapparea zonelor de pe raza sectorului care pot fi definite ca așezări informale, potrivit legii; 

2. Interzicerea explicită a evacuărilor forțate în cadrul proiectelor de dezvoltare a zonelor; 

3. Prevenirea evacuărilor forțate în cadrul proiectelor de dezvoltare a zonelor, prin consultarea 

locuitorilor și integrarea nevoilor și limitărilor lor specifice; 

4. Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea 151/2019 pentru completarea Legii 350/2001 

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu normele de aplicare aferente. Acestea prevăd: 

 evaluări cu privire la regimul juridic al terenului, la expunerea la riscuri naturale, biologice și 

antropice a comunității; 

 constituirea unui grup de lucru care să includă reprezentanți ai comunităților în cauză; 

 colectarea de informații cu privire la situația respectivelor așezări; 

 elaborarea unui plan de măsuri de intervenție în vederea fie a formalizării așezării informale 

(prin clarificarea formei de proprietate, extinderea infrastructurii edilitare) fie a relocării în 

condiții adecvate (fie prin asigurarea de locuințe sociale, fie prin sprijin în reconstrucția 
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locuințelor pe terenuri echipate edilitar, identificate și puse la dispoziție de autoritățile 

administrației publice locale). 

5. Elaborarea unui plan de subvenționare a costurilor de formalizare și racordare la utilități (în 

cazul în care se procedează la formalizarea așezării informale, Primăria trebuie să aibă în 

vedere disparitățile socio-economice între membrii comunităților și imposibilitatea financiară 

a unora/multora dintre aceștia de a susține costurile formalizării). 

Indicatori 

 Un grup de lucru inter-instituțional constituit în vederea evaluării, planificării și intervenției 

(a se vedea secțiunea Instituții implicate) 

 O procedură de consultare a populației din comunitățile în cauză 

 Un studiu care să cuprindă: 

- hartă a zonelor ce pot fi încadrate ca așezăminte informale;                                                              

             - evaluarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilelor, a expunerii la riscuri naturale, 

biologice și antropice, și a prevederilor din documentațiile de urbanism în vigoare; 

  - evaluarea socio-economică a comunității; 

  - plan de măsuri de intervenție, care să includă măsuri de prevenire a evacuărilor și măsuri de 

consultare a populației; 

  - plan de subvenționare a costurilor de formalizare. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Îmbunătățirea condițiilor de viață și de locuire a comunităților din zonele identificate; 

2. Consultarea sistematică a populației din zonele respective cu privire la direcția demersurilor 

instituționale (formalizare sau relocare, nevoi specifice de acces la servicii sociale); 



 

101  

3. Intervenție multi-instituțională pentru facilitarea accesului la servicii și beneficii sociale ale 

persoanelor/familiilor din zonele identificate. 

Indicatori 

 # persoane/familii a căror situație locativă a fost formalizată/care au fost relocate în locuințe 

sociale; 

 # persoane cu forme legale de identificare (cărți de identitate permanente); 

 # persoane/familii care au accesat diferite servicii și beneficii sociale, prin DGASPC Sector 1; 

 # străzi echipate edilitar; 

 # gospodării racordate la sistemul de utilități (canalizare, apă, curent, gaz). 

Instituții implicate 

Conform prevederilor normelor metodologice ale Legii 151/2019 pentru completarea Legii 350/2001: 

”- În vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor 

necesare, în coordonarea Primarului/ Primarul general al municipiului București, autoritățile 

administrației publice locale organizează grupuri de lucru proprii, aprobate prin hotărâre a consiliului 

local, din care fac parte, după caz, conform organigramei, serviciile/ persoanele responsabile cu 

urbanismul și autorizarea construcțiilor, control și disciplină în construcții, registrul agricol, asistență 

socială, sănătate publică, investiții, asistență și reprezentare juridică, poliție locală, experți locali 

pentru romi. 

- Grupul de lucru de la nivel local se organizează în vederea identificării așezărilor informale și luării 

în evidență la nivelul unităților administrativ-teritoriale a acestora, stabilirii situației persoanelor și 

imobilelor cuprinse în acestea și stabilirii măsurilor integrate.” 
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2.5 Creșterea fondului de locuințe sociale aflate în gestiunea Primăriei Sectorului 1                   

  

Creșterea fondului de locuințe sociale la nivel de sector reprezintă una dintre cele mai importante 

măsuri pentru asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toate persoanele. Realizarea 

acestui obiectiv se află la intersecția a numeroase legi (legea locuinței, legile privind drepturile 

copilului, ale persoanelor cu dizabilități, legislația privind combaterea marginalizării sociale și cea 

antidiscriminare) și strategii naționale (în domeniul locuirii, de incluziune socială, de incluziune a 

minorității roma, de tineret etc.). Prin tot acest cadru legal, se recunoaște importanța măsurilor privind 

accesul la locuire decentă și se prevede resposabilitatea autorităților locale în asigurarea acestui drept 

fundamental. 

În ceea ce privește nevoia de locuințe sociale la nivelul sectorului, conform raportului din 2018 

”Locuinte sociale în Sectorul 1”, în perioada 1996-2017 au fost depuse 7122 de cereri în acest sens. 

Ca răspuns la numărul mare de dosare, Primăria sectorului 1 a repartizat în perioada 2008-2012 753 

de locuințe sociale și 39 de locuințe pentru persoanele evacuate, reprezentând 11% din numărul celor 

care au depus dosare de locuință socială (p.56-57). Dintre locuințele atribuite, 57% (472) au fost 

construite din fondurile Primăriei Sectorului 1, 38% au fost achiziționate de către DGASPC Sector 1 

(339) și 5%, adică 39, au fost transmise de Primăria Municipiului București (p.61). 

Ulterior anului 2012 nu au mai fost construite sau achiziționate locuințe sociale la nivel de sector, 

astfel încât locuințele repartizate anual au fost doar cele eliberate de chiriași (prin deces, renunțare sau 

evacuare). Dintr-o informare din 2019 din partea Cabinet Viceprimar, reiese că au fost repartizate în 

felul acesta 76 de locuințe în intervalul 2016-2019, în vreme ce anual sunt depuse aproximativ 100 de 

noi cereri de locuințe sociale. 

Cele mai vechi cereri de locuințe sociale de pe lista de prioritate pentru 2019 datează din 1997. Potrivit 

Referatului de aprobare pentru HCL 65/2019, doar 34% (un număr de 258 din 744) dintre dosarele de 

locuință socială de pe lista de prioritate pentru 2019 au o vechime între 1 și 5 ani. Aproape 40% (38,4, 

adică 286) dintre solicitanții aflați pe lista de prioritate așteaptă de peste 10 ani o locuință socială, iar 

aproape 7% așteaptă de peste 15 ani. (p.16) 
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Însă listele de prioritate reflectă doar o parte a nevoii de locuințe sociale, având în vedere că procesul 

birocratic anevoios, costurile financiare ale acestuia, precum și așteptarea lungă sunt factori 

descurajanți în procesul de aplicare pentru locuințe sociale. În lipsa unor date concludente din 

cercetarea cantitativă realizată în etapa de fundamentare a Strategiei, amploarea nevoii reale este 

dificil de estimat. Cu toate acestea, anumite date de la nivel național, cum ar fi procentul mare de 

supraaglomerare a locuințelor (48,4%, cel mai mare din UE conform datelor Eurostat), cel al tinerilor 

care trăiesc cu părinții în locuințe multi-generaționale (peste 40% dintre tinerii între 25 și 34 de 

ani)[42], precum și date de la nivel local cu privire la numărul mare de locuitori din comunități 

periferice marginalizate (precum Giulești Sârbi, Chitila, Bucureștii Noi) fac necesară suplimentarea 

prin orice mijloace legale aflate la dispoziția autorității locale a fondului de locuințe sociale. 

În prezent se află în proces de construcție un număr de 366 de locuințe sociale de către primăria 

sectorului 1. Totodată, există un proiect de consiliu local pentru achiziționarea a 215 locuințe cu 

destinație socială. Însă dincolo de aceste proiecte de construcție sau achiziție, sunt necesare proceduri 

pentru asigurarea continuității creșterii fondului de locuințe sociale, în acord cu nevoia socială și cu 

numărul de solicitări. 

 În plus față de categoria locuințelor sociale, administrația de sector trebuie să adreseze și alte tipuri 

de locuințe construite din fonduri publice, precum locuințele de necesitate și locuințele ANL. În 

prezent, Sectorul 1 nu are în administrare nicio locuință de necesitate și nicio locuință construită prin 

programul ANL, cu toate că există un proiect de construție a 280 de locuințe pentru tineri pe strada 

Dridu 1A.  

Prin HCL 384/2005, 12 dintre cele 58 de garsoniere din imobilul construit de Primărie din fonduri 

proprii în Str.Munţii Tatra nr.18-20 s-au constitituit într-un fond de locuințe de necesitate sau protocol. 

Însă doar un an mai târziu, prin HCL 216/2006, acestora le-a fost schimbată destinația, în „spaţii de 

locuit ce vor fi închiriate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, fără copii, cu domiciliul stabil în 

sectorul 1”. Prin urmare, trebuie clarificată destinația locuințelor din Munții Tatra, care, deși sunt 

numite „locuințe pentru tineri” în prezent sunt atribuite conform unor criterii ce nu respectă nici 

criteriile cadru ale programului național de locuințe pentru tineri, nici pe cele stabilite de Legea 114 

pentru locuințele sociale. 
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Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Realizarea periodică, la fiecare 3 ani, a unei cercetări cu privire la condițiile și nevoile locative 

ale populației din sector, care să stea la baza măsurilor de dezvoltare a fondului de locuințe 

sociale al sectorului. Cercetarea trebuie să urmărească evoluția anumitor indicatori europeni 

cu privire la calitatea și costurile locuirii, precum gradul de supra-aglomerare, împovărarea cu 

costurile locuirii, deprivarea locativă etc.; 

2. Extinderea fondului de locuințe sociale prin construcție, achiziție sau reconversie, în acord cu 

numărul de cereri de locuință socială la nivel de sector și potrivit unor indicatori de prevenire 

a segregării spațiale; 

3. Asumarea obligației autorității locale de respectare a unui termen maxim de repartizare a 

locuințelor sociale pentru solicitanții eligibili; 

4. Prevederea unui procent în bugetul anual aprobat la nivel de sector, pentru creșterea stocului 

de locuințe sociale raportat la nevoile locale (prin construcție/ achiziție/ reconversie); 

5. Publicarea și actualizarea periodică a listei locuințelor sociale libere, pentru transparentizarea 

și monitorizarea publică a fondului de locuințe și a procesului de repartizare; 

6. Identificarea imobilelor proprietate publică de pe raza Sectorului 1 care pot fi reconvertite în 

imobile de locuințe sociale; 

7. Adoptarea de hotărâri de consiliu local pentru solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București darea în administrare a respectivelor imoble pentru reconversia ca 

locuințe sociale; 

8. Dezvoltarea unui fond de locuințe de necesitate; 

9. Clarificarea statutului locuințelor din Str. Munții Tatra și schimbarea destinației în locuințe 

sociale/de necesitate. 

Indicatori 
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 O cercetare cu privire la condițiile și nevoile locative ale populației din sector; 

 O hotărâre de consiliu local cu privire la asumarea unui termen maxim de repartizare a 

locuințelor sociale pentru solicitanții eligibili; 

 O hotărâre de consiliu local cu privire la stabilirea unui procent din bugetul anual la nivel de 

sector pentru locuințe sociale; 

 O hotărâre de Consiliu Local pentru schimbarea destinației Locuințelor din Munții Tatra în 

locuințe sociale/de necesitate; 

 O listă publicată actualizată lunar a locuințelor sociale libere și a celor repartizate; 

 Un plan de extindere a stocului de locuințe sociale, care să aibă în vedere și să prevină riscul 

segregării spațiale; 

 Un raport anual public care să cuprindă demersurile Primăriei în domeniul creșterii fondului 

de locuințe sociale și de necesitate; 

 O hartă a imobilelor proprietate publică de pe raza sectorului pretabile pentru reconversie în 

locuințe sociale; 

 O hotărâre de consiliu local pentru solicitarea către Primăria Generală a dării în administrare 

a imobilelor evaluate pentru reconversie; 

 Un protocol de colaborare cu Administrația Fondului Imobiliar. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Îmbunătățirea condițiilor de locuire ale persoanelor/familiilor care nu își permit susținerea acestor 

costuri pe piața privată de locuințe, prin: 

 evaluarea condițiilor și nevoilor reale de locuire din sector; 

 scurtarea timpului de repartizare efectivă a locuințelor sociale pentru persoanele și familiile 

aflate pe lista de prioritate; 
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 creșterea fondului de locuințe sociale prin construcție, achiziție, reconversie, în acord cu 

numărul de cereri de locuință socială la nivel de sector; 

 asigurarea finanțării locuințelor sociale prin bugetare corespunzătoare. 

Indicatori 

 # familii estimate a fi în nevoie urgentă de condiții de locuire adecvată; 

 Un plan pentru perioada 2024-2030 de creștere a fondului de locuințe sociale; 

 # imobile de locuințe sociale aflate în gestiunea sectorului, corelat cu numărul de dosare; 

 # locuințe sociale repartizate anual; 

 # locuințe sociale noi aflate în proces de construcție/achiziționare; 

 Vechimea cererilor solicitanților de pe lista de prioritate, redusă la doi ani. 

Instituții implicate 

 Administrația Fondului Imobiliar; 

 PMB; 

 DGASPC Sector 1 va face demersurile necesare către Administrația Fondului Imobiliar și 

Primăria Capitalei pentru obținerea listei imobilelor din proprietatea publică a municipiului 

aflate pe raza sectorului 1, în vederea mappării pentru reconversie; 

 Cabinetul Primarului Sectorului 1 va fundamenta și iniția proiecte de hotărâri de consiliu local 

pentru: asumarea unui termen maxim de repartizare a locuințelor sociale pentru solicitanții 

eligibili; stabilirea unui procent din bugetul anual la nivel de sector pentru locuințe sociale; 

elaborarea planului 2020-2030 pentru creșterea stocului de locuințe sociale; solicitarea către 

Primăria Generală a dării în administrare a imobilelor evaluate pentru reconversie în locuințe 

sociale; alocarea de buget și desfășurarea cercetării periodice privind evaluarea condițiilor și 

nevoilor de locuire din sector. 
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2.6 Creșterea sustenabilității costurilor de întreținere a locuinței, inclusiv plata utilităților 

Potrivit ultimelor date INS publicate în studiul ”Condițiile de viață ale populației din România în anul 

2018”, 26,5% dintre gospodăriile din București-Ilfov nu își pot efectua la timp unele cheltuieli, dintre 

care 69% dintre ele costurile cu întreținerea locuinței (apă, gaz, căldură etc.) și 69,3% costurile cu 

energia electrică (p.43). De asemenea, 30% dintre respondenți apreciază că fac față cheltuielilor 

curente cu dificultate sau cu mare dificultate, în vreme ce doar 24% afirmă că se descurcă destul de 

ușor, ușor sau foarte ușor (p. 61). Starea locuinței determină desigur costurile cu locuirea, inclusiv cu 

utilitățile, iar la acest capitol, România înregistrează cel mai mare procent din UE al populației ce se 

confruntă cu deprivare locativă severă, definită de calitatea condițiilor de locuire (37,4% dintre 

gospodăriilor sărace și 16,1% din populația totală, potrivit raportului FEANTSA 2020, p.97). De 

asemenea, România înregistrează unele dintre cele mai mari procente din UE cu privire la deprivarea 

locativă în rândul persoanelor cu dizabilități (12,5% dintre adulții peste 16 ani și 21,5% dintre tinerii 

între 16 și 39 de ani - FEANTSA 2020, p.105) 

La nivelul Sectorului 1, în urma cercetării cantitative desfășurate pentru fundamentarea prezentei 

strategii, 11,4% dintre respondenți apreciază starea locuinței ca fiind proastă sau foarte proastă, 32% 

apreciază că veniturile familiei nu le ajung nici pentru strictul necesar sau doar pentru strictul necesar, 

iar în privința costurilor cu locuirea în ultimul an, 10% au avut probleme cu plata electricității, 7,7% 

cu plata apei, 7,1% cu plata gazului și 6,4% cu plata întreținerii. 

Din datele furnizate de DGASPC Sector 1 pentru fundamentarea prezentei strategii, reiese că numărul 

dosarelor depuse pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței a scăzut cu peste 90% în intervalul 2014-

2019, de la 1066 de familii solicitante în 2014, la 102 în 2019. Motivele invocate de respingere sau 

ne-reînnoire a dosarelor în anul următor au fost: ”nu se încadrau în limitele de venit prevăzute de către 

OUG 70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; familiile/peeersoanele singure dețineau 

bunuri ce duc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței conform OUG 70/2011 cu 

modificarile si completarile ulterioare.” Desigur, limitele de venit prin care legislația națională 

definește consumatorul vulnerabil (786 lei pe membru de familie în cazul familiilor şi 1.082 lei în 

cazul persoanei singure) sunt foarte scăzute, însă autoritatea locală poate acorda subvenții 

suplimentare pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire în acest sens. Spre exemplu, poate întemeia 

o politică de subvenționare a utilităților pe baza conceptului de supra-împovărare cu costurile locuirii. 
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Rata de supra-împovărare este definită de Eurostat ca procentul de populație care cheltuie mai mult 

de 40% din venitul său net pe costurile cu locuirea[43], iar potrivit ultimul raport FEANTSA, în 

România 33,3% dintre gospodăriile sărace și 10,3% din populația totală sunt supra-împovărate 

(FEANTSA 2020, p.92)[44]. 

În ceea ce privește numărul ajutoarelor de urgență acordate pentru plata utilităților, datele de la 

DGASPC Sector 1 nu sunt defalcate pe tipuri de ajutoare de urgență, ci pe moduri de plată a acestora 

(tichete sociale sau bani). Prin urmare, este necesară cercetarea amplorii dificultăților de susținere a 

costurilor de locuire, în particular cele cu utilitățile, în rândul populației din sectorul 1. Aceasta trebuie 

să fie o direcție inclusă în cercetarea deja propusă în cadrul altor măsuri, cu privire la condițiile și 

dificultățile locative din sector. Mai mult, similar celorlalte servicii și beneficii sociale analizate, și în 

cazul ajutorului de urgență există obstacole birocratice de accesare. Printre motivele furnizate de 

DGASPC Sector 1 pentru respingerea solicitărilor acestui tip de ajutor s-au numărat: ”datorii la 

bugetul de stat; nu au prezentat documentele necesare instrumentării dosarului de ajutor de urgență în 

termenul prevăzut de lege”. Prin urmare, propunem corelarea cu măsurile avansate pentru 

îmbunătățirea accesului la ajutorul la plata chiriei. 

În ceea ce privește măsurile autorităților de sector pentru scăderea costurilor cu locuirea, menționăm 

și programul de reabilitare termică a blocurilor, în cadrul căruia, potrivit datelor oficiale 

(https://www.reabilitaretermica.eu/588085b214e84), au fost finalizate 837 de anvelopări, 51 sunt în 

execuție și 130 în faza de proiectare. Prin acest proces, se urmărește reducerea consumului energetic 

și a costurilor de întreținere cu încălzirea. Prin HCL 280/2017, s-a adoptat o Strategie pentru 

extinderea programului de reabilitare termică inclusiv la locuințele unifamiliale (case), pentru care, 

din evidențele primăriei, există deja peste 2000 de cereri.  

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Desfășurarea unei cercetări asupra condițiilor și dificultăților locative ale populației din sector, 

care să includă date cu privire la dificultatea susținerii plății utilităților; 

2. Dezvoltarea unei propuneri de politici de subvenționare a costurilor cu utilitățile, pe baza 

gradului de supra-împovărare a solicitanților; 
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3. Evaluarea programului de reabilitare termică a blocurilor;  

4. Continuarea programului de reabilitare termică a blocurilor și locuințelor unifamiliale; 

5. Simplificarea procedurii de alcătuire a dosarului de ajutor de urgență prin întărirea colaborării 

inter-instituționale; 

6. Clarificarea obligației legale a autorității locale de sector de condiționare a beneficiilor sociale 

de plata datoriilor la bugetul local și demersuri în vederea eliminării sale; 

7. Asigurarea de asistență în procesul de aplicare, pentru persoanele analfabete, cu dizabilități 

sau care nu pot susține costurile alcătuirii dosarului. 

Indicatori 

 O cercetare asupra condițiilor și dificultăților locative ale populației din sector, care să includă 

date cu privire la dificultatea susținerii plății utilităților; 

 O propunere de politică de subvenționare a costurilor cu utilitățile, pe baza gradului de supra-

împovărare a solicitanților; 

 O procedură de alcătuire a dosarului simplificată; 

 O solicitare de clarificare către Ministerul Muncii cu privire la condiționarea ajutorului de 

urgență de lipsa datoriilor la bugetul de stat; 

 # persoane/familii sprijinite în procesul de aplicare pentru ajutorul de urgență; 

 Un raport de evaluare a programului de reabilitare termică a blocurilor și a locuințelor 

unifamiliale. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Prevenirea evacuărilor prin îmbunătățirea accesului la sprijin pentru plata costurilor cu 

locuirea (întreținere, utilități); 
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2. Creșterea capacității DGASPC de evaluare a nevoilor de locuire din sector și a tipurilor de 

sprijin necesar; 

3. Îmbunătățirea condițiilor de trai prin reducerea supra-împovărării cu costurile locuirii. 

Indicatori 

 O metodologie de monitorizare și evaluare a politicii de subvenționare; 

 # persoane/familii aflate în risc de evacuare din cauza neplății costurilor de întreținere/utilități 

în cazul cărora s-a prevenit evacuarea; 

 # persoane/familii supra-împovărate cu costurile locuirii, beneficiare de ajutor. 

Instituții implicate 

 Departament nou înființat în cadrul DGASPC Sector 1, Locuire și prevenirea evacuărilor, cu 

personal și buget corespunzătoare.  

2.8. Creșterea gradului de acces la apă potabilă și canalizare 

Această măsură se subscrie obiectivului din Strategia Națională ce urmărește ”Realizarea accesului la 

condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, acordând o atenție specială celor în 

situații vulnerabile”, la rândul său, o transpunere a obiectivului de dezvoltare durabilă ”Asigurarea 

disponibilității şi gestionării durabile a apei şi sanitație pentru toți”. 

Potrivit Hărții rețelei de canalizare din București, în Sectorul 1 se află trei mari zone fără acces la 

canalizare: Giulești Sârbi, Chitila Triaj și Bucureștii Noi, care coincid parțial cu zonele de locuire 

informală și de excluziune și marginalizare socială. Astfel, este necesară estimarea numărului celor 

afectați de lipsa accesului la aceste servicii publice elementare și inițierea demersului de extindere a 

rețelelor de utilități. 

În 2018 în Sectorul 6 a fost adoptată Hotărârea 160/2018 a Consiliului Local Sector 6 ”privind 

solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al 

Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Consiliul Local al Sectorului 1 în scopul 
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realizării în parteneriat a Proiectului de regenerare urbană și amenajare a zonelor Giulești și Giulești 

Sârbi”, însă nu avem informații cu privire la implementarea acestei hotărâri. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Mapparea completă a zonelor cu acces deficitar la utilități publice; 

2. Consultarea populației din zonele respective cu privire la nevoile de extindere a infrastructurii 

edilitare, de utilități, sociale etc. 

Indicatori 

 O hartă detaliată a zonelor cu acces deficitar la utilități publice; 

 Un plan de extindere a rețelei de apă și canalizare în zonele identificate; 

 O procedură de consultare a populației din zonă. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Extinderea rețelei de canalizare și apă potabilă în zonele identificate 

Indicatori 

 # străzi/zone cu acces îmbunătățit la utilități publice 

Instituții implicate 

 Administrația Domeniului Public 

 Direcția Generală de Asistență Socială Sector 1 
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DOMENIUL STRATEGIC.3 Educație și cercetare, inovare 

 

Introducere 

Sectorul 1 ocupă aproximativ 29% din suprafața administrativă a Municipiului București, cu o 

suprafață de 70 de kilometri pătrați. Pe raza administrativă a Sectorului 1 domiciliază 256.333 

persoane (sau aproximativ 18% din populația Municipiului). 

Pe teritoriul Sectorului 1 funcționează 78 de unități școlare și 2 cluburi sportive. În cadrul acestora 

sunt înscrise 45.876 de persoane și sunt angajate 3.803 persoane, dintre care 593 de copii înscriși în 

învățământul ante preșcolar, 7.392 in învățământul preșcolar, 25.888 în învățământul primar si 

gimnazial, 17.303 în învățământul liceal și profesional și 2.092 în învățământul postliceal și tehnic de 

maiștri. În plus, aproximativ 3500 de persoane beneficiază de servicii educaționale și sportive 

suplimentare oferite prin cele 2 cluburi școlare și sportive independente. Rata brută de cuprindere a 

populației pe niveluri de educație arată faptul că participarea cea mai redusă la educație se 

înregistrează la nivelul unităților de îngrijire a copiilor mai mici de 2 ani, în sectorul 1 existând 5 creșe 

cu administrație publică și 9 administrate privat.   

 

Nivel de educație Rata Brută de cuprindere 

Ante preșcolar (<2 ani) ~ 8% 

Preșcolar (3 – 5 ani) ~ 60% 

Primar și gimnazial (5 – 14 ani) ~ 100% 

 

 

Trebuie subliniat de asemenea faptul că, în cazul învățământului liceal, populația școlară înscrisă în 

unitățile școlare din Sectorul 1 este aproape dublă (17303) față de populația de vârstă teoretică 

(aproximativ 10.000 persoane) domiciliată pe raza Sectorului 1. 

Baza materială a unităților de învățământ, administrată de Primăria Sectorului 1, este compusă dintr-

un total de aproximativ 100 de clădiri, în cadrul cărora funcționează 1408 săli de clasă, 238 

laboratoare, 62 de biblioteci școlare, 48 de săli de sport, din care 20 în clădire separată de cea a școlii. 
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1162 de săli de clasă și laboratoare sunt dotate în prezent cel puțin cu un computer / videoproiector și 

tablă inteligentă. 

În prezent, Primăria a finalizat sau are în curs de finalizare 11 lucrări de renovare/consolidare a unor 

clădiri în care funcționează unități școlare și a aprobat indicatori tehnico-economici pentru alte 37 de 

lucrări. 75 dintre cele 80 de unități școlare care funcționează pe raza administrativă a Sectorului 1 

dețin un cabinet medical propriu care are angajată cel puțin o persoană cu calificarea minimă de 

asistent medical. 65 din cele 80 de unități școlare dețin un cabinet psihopedagogic. În 16 unități școlare 

din cele 80 funcționează cabinete de logopedie. De asemenea 64 de unități școlare beneficiază cel 

puțin o zi pe săptămână de serviciile unei persoane care deține o calificare în domeniul 

psihopedagogiei/logopediei. 

În 14 din cele 80 de unități școlare funcționează semi-internate, iar o unitate școlară deține un internat. 

Numărul total al elevilor care beneficiază de servicii de tip „școală după școală” în cadrul semi-

internatelor fiind de 1271, aproximativ 2% dintre elevii înscriși în unitățile școlare. 

În școlile din Sectorul 1 sunt angajate 3404 persoane care ocupă funcții didactice. 80% dintre acestea 

sunt femei fapt care indică o puternică feminizare a sectorului și a impus o abordare genizată în 

formularea obiectivelor strategice. Nivelul de pregătire al cadrelor didactice este unul ridicat, astfel 

peste 95% dintre cadrele didactice dețin o calificare de nivel universitar (minim nivel licență). Doar 

5% dintre cadrele didactice dețin și titlul științific de doctor. Mai mult, o treime dintre cadrele 

didactice (33%) au participat la programe de formare profesională specifice în ultimele 6 luni. 

La nivel european este recunoscut faptul că profesionalizarea cadrelor didactice reprezintă abordarea 

sintetică a dezvoltării durabile a palierului educațional. În România, în conformitate cu prevederile 

Legii Educației Naționale, cadrele didactice ce activează în învățământul preuniversitar își realizează 

evoluția profesională prin promovarea examenelor de definitivat și, ulterior, a gradelor didactice. 

Formarea și profesionalizarea continuă a cadrelor didactice din sistemul preuniversitar contribuie la 

dezvoltarea capacităților și a competențelor personalului, asigurând dobândirea de competențe noi. 

Primăria sectorului 1 își propune să asigure realizarea activităților metodico-științifice și 

psihopedagogice la nivel local prin reunirea cadrelor didactice în instituții destinate perfecționării 

(cluburi, centre, comunicări tematice). 

În mai mult de două treimi dintre unitățile școlare de nivel primar, gimnazial și liceal sunt organizate 

2 schimburi de învățare (36 de unități școlare din 52), în alte 5 unități școlare sunt organizate 3 sau 

chiar 4 schimburi pentru derularea activităților educaționale. Supra-aglomerarea spațiilor școlare este 
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un rezultat al distribuției dezechilibrate a numărului de elevi prin concentrarea acestora în doar câteva 

unități școlare. 

  În urma discuțiilor avute cu grupul de lucru extins s-a ajuns la concluzia ca unele unități de 

învățământ din Sectorul 1 cu suprafețe sportive destul de mici au permis cetățenilor să practice 

activități sportive in trecut. Trebuie amintit aici faptul că, potrivit Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 161/2016, terenurile de sport și curțile școlilor aflate pe raza sectorului trebuie să fie 

accesibile pentru practicarea activităților sportive și de recreere, în afara programului școlar normal. 

În același timp, o mare parte dintre directorii unităților s-au opus deschiderii spațiilor școlare în aer 

liber pentru practicarea activităților sportive și de recreere. Motivele invocate sunt posibilitatea 

deprecierii rapide a bazei materiale existente (distrugeri), dar și clarificarea răspunderii legale pentru 

bunăstarea și integritatea corporală a minorilor care utilizează aceste spații nesupravegheați.  

  

3.1 Dezvoltarea și implementarea unor măsuri care să determine reducerea situațiilor de 

segregare socio-economică sau de performanță școlară care afectează participarea școlară.  

 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

 

1.Realizarea unei analize la nivelul unităților școlare aflate în administrarea Sectorului 1 pentru 

identificarea cazurilor de segregare socio-economică sau de performanță școlară.  

2.Realizarea periodică a unei analize de nevoi educaționale care să permită formularea unor planuri 

personalizate de educație a elevilor.  

3.Extinderea la nivelul tuturor unităților școlare a programelor de tip „Școală după Școală” finanțate 

de Primărie și corelarea acestora cu programul național „Școală după Școală” în funcție de evoluția 

acestuia. 

4.Proiectarea și implementarea unui program de evaluare periodică (semestrială) a progresului 

educațional al elevilor. 

Indicatori:  

• indice statistic care să măsoare segregarea școlară. 

• (la nivelul unităților școlare) Rata abandonului școlar anual; Ponderea elevilor corigenți și repetenți; 

Ponderea elevilor care obțin medii anuale între 5 și 7) 
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• Raportul de maxim 1:10 între numărul de persoane calificate care asigură servicii de consolidare a 

competențelor și numărul de elevi participanți (1 cadru didactic pentru maxim 10 elevi) 

• (la nivelul unităților școlare) Ponderea elevilor beneficiari ai programelor de tip „Școală după 

Școală”; Ponderea elevilor proveniți din familii dezavantajate socio-economic beneficiari ai 

programelor de tip „Școală după Școală”. 

• Distribuția elevilor în funcție de mediile semestriale obținute (ponderea celor aflați în diferite 

categorii în funcție de mediile semestriale), Ponderea elevilor proveniți din familii dezavantajate 

socio-economic care înregistrează rezultate școlare cu o evoluție negativă, respectiv pozitivă. 

Plan de acțiuni pe termen mediu (Orizont 2030), indicatori 

1. Proiectarea și implementarea (în parteneriat cu societatea civilă, asociațiile de părinți, conducerea 

unităților școlare, cadrele didactice) unor programe de asigurare a sprijinului educațional necesar 

pentru micșorarea decalajului de performanță școlară dintre elevi. 

Indicatori:  

 

 

Instituții implicate 

 

ONG-uri 

Grupuri de Initiativă Civică 

Ministerul Educației 

Inspectoratul școlar General Municipiul București și Inspectoratul Școlar al Sectorului 1  

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice 

 

3.2. Asigurarea cuprinderii tuturor fetelor și tuturor băieților în unități educaționale și de 

îngrijire pre-școlare de calitate, adecvate vârstei lor, pentru a fi pregătiți pentru educația 

primară. 

 

Plan de acțiuni pe termen scurt (orizont 2024), indicatori 

1. Construcția și amenajarea unui sistem funcțional de creșe la nivelul Sectorului 1.  

2. Dezvoltarea unui program de asigurare a serviciilor de tip creșă prin intermediul unor persoane 

calificate, la domiciliul solicitanților, pentru persoanele domiciliate în Sectorul 1.  
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3. Derularea unor campanii de informare și popularizare a avantajelor înscrierii copiilor de la vârste 

cât mai mici în unități educaționale de tip creșă sau grădiniță. 

Indicatori: 

• Rata brută pe vârste de cuprindere în unități educaționale și de îngrijire; numărul unităților care 

oferă servicii de tip creșă. 

Plan de acțiuni pe termen mediu (Orizont 2030), indicatori 

 1. Extinderea și universalizarea programelor educaționale și de îngrijire a copiilor pe perioada 

vacanțelor de vară. 

  2. Dezvoltarea unor programe educaționale de tip tabere urbane pentru socializarea timpurie a 

copiilor. 

Indicatori:  

• Numărul angajaților calificați în unități care oferă servicii de tip creșă, numărul beneficiarilor de 

servicii de îngrijire și educație a copiilor. 

• Ponderea numărului de solicitări pentru aceste servicii care sunt acoperite de serviciile oferite în 

totalul solicitărilor înregistrate. 

 

Instituții implicate 

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 

Ministerul Educației 

Inspectoratul școlar General Municipiul București și Inspectoratul Școlar al Sectorului 1  

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice 

 

                            

3.3 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în vederea adaptării acesteia la nevoile 

educaționale contemporane, cu precădere digitalizarea procesului educațional. 

 

Plan de acțiuni pe termen scurt (orizont 2024), indicatori 

1. Asigurarea unui sistem-cadru modular de educație pentru populația școlară care să permită 

dezvoltarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.  
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2. Dotarea instituțiilor de învățământ cu dispozitive și servicii digitale mobile pentru îmbunătățirea / 

schimbarea instrumentelor tradiționale de învățare și pentru stimularea interacțiunii dintre profesor 

și elev în timpul actului educațional. 

Indicatori: 

• Ponderea participanților din totalul populației școlare; Rezultatele privind gradul de asimilare a unei 

limbi străine. 

 

Plan de acțiuni pe termen mediu (Orizont 2030), indicatori  

  Implementarea unui sistem digital integrat pentru facilitarea comunicării directe dintre părinți și 

cadrele didactice / conducerea instituțiilor de învățământ cu scopul de a crește gradul de implicare a 

părinților în procesul educațional. 

 

Indicatori:  

• Bază de date cu evidența și caracteristicile dispozitivelor IT ce deservesc procesul de învățare. 

Numărul de soluții digitale implementate în sistemul de învățământ preuniversitar 

 

Instituții implicate  

 

Primăria Sectorului 1  

Ministerul Educației 

Inspectoratul școlar General Municipiul București și Inspectoratul Școlar al Sectorului 1  

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice 

 

3.4 Extinderea și consolidarea sistemului de îngrijire și educație timpurie (servicii de tip creșă) 

la nivelul Sectorului 1 

  

 România înregistrează unul dintre cele mai scăzute niveluri ale cuprinderii copiilor cu vârsta 

până în 3 ani în facilități de creștere și îngrijire. Unul dintre principalele motive îl reprezintă 

„inadecvarea facilităților de îngrijire și educație a copiilor preșcolari în România, în special numărul 

mic de creșe raportat la nevoile populației”[56]. La nivel național, în anul școlar 2016-2017, în 

învăţământul antepreşcolar au funcţionat 363 creşe (unităţi independente şi secţii din cadrul altor 
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unităţi  care  şcolarizează  acest  nivel  de învăţământ -grupuri  şcolare). În Sectorul 1 al Municipiului 

București există cinci creșe publice iar numărul celor private este dificil de estimat datorită unor 

ambiguități legislative în ceea ce privește regimul acestora de funcționare. Absența unor facilități de 

creștere și îngrijire a copiilor are un impact direct și negativ asupra participării femeilor pe piața 

muncii, în special prin plasarea îngrijirii în sfera privată sau informală și menținerea rolurilor de gen 

tradiționale. 

 Rata scăzută a îngrijirii formale a copiilor, în special a celor antepreșcolari, conduce la 

menținerea pe piața muncii a decalajelor de gen privind ocuparea și  promovarea, precum și conduce 

la venituri mai reduse pentru femeile cu copii, pe tot parcursul vieții. Strategia națională privind 

promovarea  egalității  de  șanse  între  femei  și  bărbați  și  prevenirea  și  combaterea  violenței 

domestice pentru perioada 2018-2021 include ca obiectiv specific îmbunătățirea nivelului de acoperire 

al îngrijirii formale ante-preșcolară. Este important de notat faptul că absența creșelor are „un impact 

negativ mai pronunțat asupra categoriilor deja vulnerabile ale populației și, în special, asupra femeilor 

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială”. Un studiu recent arată că, în România, 

motivele  financiare reprezintă  cel  mai  invocat  argument pentru ne-

accesarea  serviciilor  formale  de  îngrijire  a copiilor ante-preșcolari. 

 La nivelul Sectorului 1 date furnizate de către DGASPC Sector 1 cu privire la beneficiarii 

serviciilor de asistență și protecție socială în perioada 2014-2019, indică faptul că serviciile care oferă 

îngrijire copiilor proveniți din familii defavorizate, în special cele de tip creșă, au cunoscut în perioada 

monitorizată o creștere constantă a numărului de beneficiari. Acestea sunt: Complexul Social de 

Servicii Sfântul Andrei, Complexul social de servicii Vrancei, Complexul social de servicii Jiului, 

Complexul social de servicii Sfântul Nicolae și Centrul Româno-Danez de Educație Integrată 

Rodacie. Măsura propusă aici vizează consolidarea și extinderea acestor servicii furnizate de către 

DGASPC, datorită faptului că:  1. aceste centre oferă servicii integrate, de tipul activităţi de sprijin, 

consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali și 2: toate centrele menționate mai sus 

oferă substanțial mai puține locuri decât nevoia înregistrată, lucru evidențiat de listele de așteptare 

pentru obținerea unui loc la aceste centre.   

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori. 

1. Extinderea serviciilor de tip centru de zi sau creșă pentru copii din medii defavorizate 

2. Extinderea criteriilor de eligibilitate pentru a cuprinde și alte categorii de copii 

3. Grantarea accesului băieților și a fetelor la îngrijire și educație timpurie de calitate.: 
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Indicatori 

• persoane beneficiare ale serviciilor de tip centru de zi sau creșă, din care % copii cu vârsta 0-3 ani.  

• locuri disponibile noi în centrele care asigură servicii de tip centru de zi sau creșă 

Instituții implicate  

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 

Ministerul Educației 

Inspectoratul școlar General Municipiul București și Inspectoratul Școlar al Sectorului 1  

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice 

 

3.5 Asigurarea finalizării învățământului obligatoriu pentru toate fetele și toți băieții, în condiții 

echitabile și de calitate, conducând la rezultate relevante și eficiente de învățare. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori. 

1. Proiectarea și implementarea (în parteneriat cu societatea civilă, asociațiile de părinți, conducerea 

unităților școlare, cadrele didactice) unor programe de asigurare a sprijinului educațional necesar 

pentru micșorarea decalajului de performanță școlară dintre elevii.  

2. Extinderea și, ulterior generalizarea (orizont 2030) serviciilor educaționale de tip „școală după 

școală” în vederea cuprinderii tuturor elevilor și elevelor înscriși în unitățile școlare din Sectorul 1. 

Indicatori:  

•  Raport de maxim 1:10 între numărul de persoane calificate care asigură servicii de consolidare a 

competențelor și numărul de elevi participanți (1 cadru didactic pentru maxim 10 elevi). 

•    Numărul elevilor beneficiari; Ponderea elevilor beneficiari în populația școlară. 

 

Plan de acțiune pe termen mediu (Orizont 2030), indicatori: 

1. Proiectarea și implementarea unui program de stimulare a excelenței în educație și susținere a 

participării elevilor la activități la nivel național și internațional (tabere școlare tematice / concursuri 

școlare / olimpiade etc.). 

 2. Realizarea periodică (anuală) a recensământului școlar pe cicluri educaționale (primar / gimnazial 

/ liceal). 

Indicatori 
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• Ponderea elevilor participanți în totalul populației școlare, Ponderea elevilor participanți care provin 

din familii dezavantajate socio-economic. 

• Bază de date actualizată anual privind elevii precum și caracteristicile socio-demografice ale 

familiilor de proveniență a acestora. 

Instituții implicate  

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 

Ministerul Educației 

Inspectoratul școlar General Municipiul București și Inspectoratul Școlar al Sectorului 1 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice 

 

 3.6 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în vederea adaptării și corelării acesteia cu evoluția 

demografică a populației din sector.  

 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori.  

1. Inventarierea spațiilor adecvate care pot intra în administrarea Primăriei Sectorului 1 pentru 

dezvoltarea unor centre educaționale multifuncționale.  

2. Realizarea unei planificări pe termen mediu și lung (minim 4 ani) a investițiilor în infrastructura 

educațională. 

3. Dezvoltarea unui sistem de indicatori sociali și demografici complementari indicatorilor tehnico-

economici pentru realizarea investițiilor de infrastructură. 

4. Evaluarea periodică a stării infrastructurii educaționale și clasificarea clădirilor aflate în 

administrarea Primăriei Sector 1 în baza unui sistem de clasificare simplu. Clasificarea pe grade de 

calitate a infrastructurii poate avea în vedere câteva criterii (nivelul de adaptare a clădirilor specificului 

activităților educaționale pentru diferite vârste; nivelul de adaptare a clădirilor la nevoile specifice ale 

persoanelor cu dizabilități; etc.). 

 

Indicatori:  

• Bază de date cu evidența și caracteristicile spațiilor / imobilelor administrate în care se desfășoară 

activități de educație. 
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• Plan strategic investiții în infrastructura educațională. Efectuarea / finalizarea a minim 75% din 

proiectele de reabilitare / reconstrucție / renovare / întreținere periodică aprobate anual la termenul 

stabilit. 

 

Plan de acțiune pe termen mediu (Orizont 2030), indicatori: 

1. Dezvoltarea unui sistem de indicatori sociali și demografici complementari indicatorilor tehnico-

economici pentru realizarea investițiilor de infrastructură. 

Indicatori: 

• Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local și implementarea unui sistem de indicatori. 

Instituții implicate  

Consiliul Local al Sectorului 1  

Ministerul Educației 

Inspectoratul școlar General Municipiul București și Inspectoratul Școlar al Sectorului 1 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice 

 

 

3.7 Sprijinirea dezvoltării unui mediu școlar divers, intercultural, tolerant care să asigure 

interacțiuni directe între persoane provenite din diferite medii sociale și culturale.  

 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori. 

1. Finanțarea programelor de sprijin a populației școlare provenit din medii defavorizate (masă caldă 

după școală) pentru încurajarea continuării școlarizării preuniversitare obligatorii. 

2. Organizarea periodică în cadrul unităților școlare a unor activități construite pe interacțiuni între 

elevi din medii diferite socio-economic, cultural. 

3. Dezvoltarea unui program de vizite educaționale periodice în afara spațiului școlar în zone sau 

comunității specifice (de exemplu vizitarea unor spații religioase, culturale etc.). 

Indicatori:  

 

Plan de acțiune pe termen mediu (Orizont 2030), indicatori: 

Dezvoltarea unor parteneriate cu organizații relevante care promovează activ diversitatea, toleranța și 

derulează acțiuni concrete cu caracter intercultural. 
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3.8 Proiectarea și implementarea unor programe și măsuri de încurajarea a participării 

adulților la programe educaționale și de dezvoltare a competențelor profesionale.  

 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori.  

1. Stimularea accesului / participării la programele de calificare / recalificare, în acord cu strategia 

națională de învățare pe tot parcursul vieții.  

2. Coordonarea și finanțarea învățământului dual profesional și tehnic în unitățile de învățământ 

preuniversitar ce dispun de spații destinate aliniate standardelor de perfecționare / calificare / 

recalificare. 

3. Dezvoltarea în parteneriat cu universitățile din Sectorul 1 a unor programe de studii / de formare 

profesională care să răspundă nevoilor de dezvoltare a competențelor la nivelul diferitelor categorii 

de angajați (de exemplu: personal al primăriei, personal al unităților școlare etc.) 

Indicatori:  

• Recenzarea populației școlarizate. Numărul participanților la programe de calificare / recalificare.  

• Ponderea participanților la programe de formare profesională în populația activă a sectorului1.  

• Număr programe educaționale dezvoltate cu sprijinul financiar al primăriei, număr cursanți, analiză 

periodică a nevoilor de formare profesională la nivelul Sectorului 1. 

 

Instituții implicate:  

Inspectoratul școlar General Municipiul București și Inspectoratul Școlar al Sectorului 1 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice 

 

 3.9 Proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de servicii de consiliere și 

suport educațional care să asigure accesul părinților și elevilor la servicii de consiliere 

educațională, psihologică precum și suport pentru prevenirea și remedierea eșecului 

educațional . 

 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori.  

1. Dezvoltarea parteneriatelor cu organizații non-guvernamentale pentru creșterea serviciilor de 

consiliere psiho-pedagogică și logopedică necesare. 
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2. Amenajarea în cadrul centrelor educaționale multifuncționale a unor cabinete psihopedagogice / 

logopedice care să ofere servicii calificate cu program zilnic. 

3. Dezvoltarea unor parteneriate cu universitățile în vederea derulării unor programe de voluntariat / 

practică a studenților în vederea asigurării unei resurse umane adecvate numeric pentru populația 

școlară a sectorului 1. 

Indicatori: 

 

Instituții implicate: 

 

Cercetare și Inovare 

 

Introducere  

Deși obiectivele naționale strategice legate de 2020 și 2030 au evoluat de la țintele modeste care vizau 

doar „atingerea mediei UE la indicatorii de bază ce descriu structura şi performanţa sistemului de 

cercetare, dezvoltare şi inovare” (2013) și prevăd acum „statornicirea principalelor elemente ale 

societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere; contribuţii esenţiale ale cercetării româneşti la realizarea 

obiectivelor complexe ale dezvoltării durabile”, situația națională din domeniul Cercetare, Dezvoltare, 

Inovare nu este satisfăcătoare. Decalajele față de media europeană sunt considerabile pe mai multe 

paliere, de exemple ponderea cercetătorilor/angajaților în activități de cercetare și dezvoltare în totalul 

populației ocupate sau indicatorul agregat al inovării. Deși ponderea exporturilor de servicii de înaltă 

și medie tehnologie, în total exporturi, și ponderea exporturilor de produse de înaltă și medie 

tehnologie, în total exporturi, este peste media europeană, conform European Innovation Scoreboard 

2019, datele din 2018 plasează România pe ultimul loc în UE la scorul general al performanței în 

inovație, sub eticheta de „inovator modest”. 

 În contextul mai larg al Strategiei Europa 2020, viziunea de dezvoltare a Sectorului 1 al 

Municipiului București trebuie să aibă ca punct de plecare obiectivul creșterii inteligente, prin 

investiții care să maximizeze potențialul sectorului de cercetare-dezvoltare, atât prin implicațiile 

asupra vieții urbane, a educației, culturii și sportului, cât și asupra sectoarelor de productivitate și 

inovație tehnologică. 

Sectorul 1 poate beneficia de apartenența sa la Regiunea București – Ilfov (RBI), principalul pol al 

activităților interne de cercetare și dezvoltare, cu o concentrare semnificativă de centre de cercetare și 
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instituții de învățământ superior ce acoperă variate domenii de specializare. În ultimul timp, se observă 

o concentrare a inovării în anumite segmente de cercetare-dezvoltare. Apartenența Sectorului 1 la o 

regiune cu statut de capitală implică nevoia unor strategii de specializare inteligentă și creștere bazată 

pe inovare. Astfel, la nivelul Regiunii București - Ilfov, Sectorul 1 poate juca un rol important în 

sporirea competitivității și a atractivității pentru forță de muncă înalt calificată sau pentru investiții și 

antreprenoriat. 

 Informații despre domeniul cercetării – dezvoltării la nivelul RBI găsim în „Planul de 

dezvoltare regională a Regiunii București-Ilfov 2014-2020”, precum și în versiunea intermediară a 

„Strategiei de specializare inteligentă a RBI”. Sunt prezentate date despre: activitatea de Cercetare - 

Dezvoltare în regiunea RBI, cu accent pe cheltuielile pentru acest segment; unitățile și instituțiile de 

cercetare dezvoltare de drept public, operatorii economici în sectorul privat și clustere; resursele 

umane din CD în RBI; numărul cererilor de brevet de invenție depuse; inovarea în companii etc. 

 Trebuie identificate, însă, acele unități de cercetare (universități, institute, centre, etc.) 

localizate pe raza Sectorului 1 pentru a avea o imagine clară asupra diverselor domenii ale științei în 

care activează atât din punct de vedere al activității propriu-zise de cercetare fundamentală sau 

aplicativă, cât și a gamei mai ample de servicii pe care le oferă (consultanță, diferite studii şi analize, 

oferirea de asistență şi expertiză tehnică, cursuri de calificare a personalului etc.). Acest demers ar 

veni în continuarea protocoalelor de colaborare pe care Sectorul 1 le are cu Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară și Academia de Studii Economice. 

 În formularea obiectivelor specifice pentru SDD Sector 1 în domeniul cercetării, dezvoltării și 

inovării am reținut: 

(a) următoarele aspecte care reprezintă atuuri ale acestui sector: 

· RBI este cel mai mare centru universitar din țară (calificare superioară a resurselor umane și 

potențial de cercetare prin numărul mare de absolvenți); 

· RBI înregistrează cea mai mare densitate a facilităților cu profil de cercetare dezvoltare 

inovare, inclusiv sectorul agricol; 

· Procentul populației cu studii superioare care se încadrează în vârsta de muncă depășește 

media națională și cea a UE; 

· Resursele umane din mediul universitar și din centrele de cercetare au experiență relevantă în 

CD; 

· Decalajul de salarizare între femei și bărbați este printre cele mai reduse din UE; 
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· Există un grad ridicat de digitalizare; 

· Companiile inovatoare au introdus numeroase tipuri de inovație (organizațională, de produs, 

marketing, de proces); 

· Au crescut constant cheltuielile publice și private pentru inovare și RBI înregistrează în plan 

național cota cea mare a investiţiilor cu caracter inovativ; 

· RBI are cel mai mare număr de personal implicat în CD la nivel național; 

· RBI are un număr ridicat de de întreprinderi inovative, raportat la nivelul național. 

(b) sau care necesită îmbunătățiri pentru orizontul de timp 2030: 

· Lipsa unei strategii de cercetare la nivelul RBI, particularizată pe sectorul 1; 

· Deși cheltuielile cu CD din RBI sunt peste 65% din cheltuielile la nivel național, acestea se 

află încă sub ținta europeană de 3% stabilită pentru acest sector; 

· Deși RBI are cel mai crescut număr de întreprinderi inovatoare la nivel național, deși, per total, 

performanța domeniului inovării este în scădere în ciuda observării unei creșteri în ultimii ani a 

cheltuielilor pentru inovare; 

· Număr redus de centre de excelență în materie de cercetare, inovare şi transfer tehnologic, 

raportat la alte regiuni cu rol de capitală; 

· Număr insuficient de parcuri tehnologice și incubatoare de afaceri, raportat la alte regiuni cu 

rol de capitală; 

· Număr insuficient de investitori în parcurile tehnologice, raportat la alte regiuni cu rol de 

capitală; 

· Dotări nesatisfăcătoare ale centrelor de cercetare; 

· Există spații industriale abandonate care necesită reconversie urbană, iar infrastructura 

existentă nu este folosită la capacitatea maximă; 

· Activitățile industriale utilizează procese energofage și poluante; 

· Accesibilitatea RBI pe plan intern și internațional este în continuare deficitară, lipsa 

infrastructurii rutiere fiind una dintre principalele probleme semnalate către investitorii interni și 

externi; 

· Lipsa unor spații pentru desfășurarea de târguri, expoziții și competiții pentru promovarea CD 

din zona sectorului 1; 

· Activitatea unor centre de cercetare nu se pliază pe nevoile reale ale societății și ale unei 

economii competitive; 
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· Serviciile cu valoare adăugată mare sunt insuficient dezvoltate, în special serviciile inteligente 

și serviciile de cunoaștere intensivă (KIBS); 

·  Numărul de cercetători din RBI este sub cel al altor capitale din regiune; 

· Resursele umane active aflate în diferite forme de pregătire profesională are o pondere scăzută; 

· Între domeniul cercetare-dezvoltare (cu accent pe mediul universitar) și mediul de afaceri 

există un nivel slab de cooperare; 

· Colaborare insuficientă între autorități și structurile de CD. 

(c) următoarele avantaje existente la nivelul Sectorului 1: 

· Sectorul 1 are un potențial ridicat de dezvoltare socio-economică; 

· Dezvoltarea unor sectoare economice inovatoare, de înaltă tehnologie, și competitive pe baza 

resurselor umane pregătite din RBI; 

· Dezvoltarea tehnologiilor inovative în domeniile în care regiunea are un avantaj comparativ 

trebuie sprijinită; 

· Elaborarea unor măsuri de sprijin și surse de finanțare pentru scalarea afacerilor și 

internaționalizare; 

· Concentrarea investițiilor străine în companii green-field la nivelul RBI poate fi încurajată prin 

diferite stimulente legislative și economice; 

·       Atragerea de mari investitori în activitățile de inovare tehnologică/înființare a unor centre de 

inovare; 

· Constituirea unor structuri de sprijin și dezvoltare a afacerilor inovative (acceleratoare, centre 

de afaceri, centre de transfer tehnologic, hub-uri, incubatoare, parcuri științifico-tehnologice, clustere) 

trebuie sprijinită de către autoritățile locale; 

· Investiții ale administrației locale în unitățile de CD (reabilitarea / crearea de spații); 

· Susținerea competențelor digitale și a accesibilității serviciilor digitale; 

· Sprijinirea investițiilor în soluții inovatoare şi în infrastructuri şi echipamente de cercetare, în 

special atunci când ele sunt de interes european; 

· Accesibilitatea fondurilor europene destinate cercetării; 

· Rata de ocupare a forței de muncă la nivelul Municipiului București a fost în creștere în ultimii 

ani. Nu este un punct tare, deoarece trebuie avut în vedere și impactul pandemiei de coronavirus. În 

plus, în ultimii ani rata de ocupare la nivelul Ilfovului rămânea scăzută; 
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· Rata șomajului în RBI este sub media națională și cea a UE. Nu este un punct tare, deoarece 

trebuie avut în vedere și impactul pandemiei de coronavirus; 

· Programe de stimulare a tinerilor cercetători de a rămâne în țară și de a profesa în domeniile 

lor (burse, facilități etc.); 

· Rețea de contacte pentru includerea cercetătorilor în consorții internaționale; 

· Deschiderea mediului universitar, a centrelor de CD și a mediului de afaceri către parteneriate. 

(d) dar și următoarele vulnerabilități: 

· Reducerea stimulentelor economice de natură să încurajeze cercetarea, dezvoltarea 

tehnologică şi inovarea la nivel național; 

. Menținerea unui nivel scăzut faţă de media europeană a cheltuielilor IMM-urilor în ceea ce 

privește cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi inovarea în interiorul firmelor; 

· Dificultatea susținerii financiare financiară a inovării de către companii într-un context 

economic afectat de criza provocată de pandemia de coronavirus; 

· Continuarea diminuării performanțelor în inovare; 

· Continuarea scăderii numărului companiilor inovatoare; 

· Reglementarea excesivă a domeniilor în care activează companiile cu potențial inovativ; 

· Lipsa unei viziuni strategice de internaționalizare și accesare a unor piețe noi; 

· Inadaptarea economiei, a modelului de business și resursei umane la schimbările provocate de 

a patra revoluție industrială; 

· Lipsa unui cadru legislativ de stimulare a colaborării între centrele de cercetare și companii; 

·       Reducerea progresivă a populației regiunii în următorii ani; 

· Persistența unor condiții de eligibilitate a finanțărilor nerambursabile în defavoarea 

potențialilor aplicați; 

·       Migrația cercetătorilor către alte sectoare sau migrația externă a acestora; 

·       Rată de ocupare a tinerilor în RBI mai mică decât în alte regiuni; 

· Deprofesionalizarea resurselor umane din cercetare (context insuficient de colaborativ, pe de 

o parte, și concurențial, pe de altă parte, dublat de lipsa stimulentelor). 

 

 

3.10 Dezvoltarea capacității de cercetare, inovare și transfer tehnologic  

Plan de acțiuni pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  
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1. Alocarea unui procent fix pentru proiecte de cercetare-dezvoltare (Strategia Europa 2020 prevede 

alocarea a 3% din PIB, iar angajamentele României se referă la 2%; în prezent, această țintă nu a fost 

atinsă la nivel regional sau național) 

2. Sprijinirea dezvoltării/reabilitării infrastructurii de cercetare şi inovare în vederea favorizării 

excelenței în materie de cercetare şi de inovare şi a evoluției tehnologice 

3. Investiții în centre de inovare şi transfer tehnologic, în parcuri științifice şi tehnologice 

4. Încurajarea dezvoltării durabile a sectorului prin raportarea finanțării la performanța în 

implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (de exemplu, prin conectarea fondurilor pentru 

investiții în infrastructură la punctaje mari obținute pentru sustenabilitatea socială); acest lucru ar 

putea spori activitatea în mai multe sectoare și / sau dimensiuni ale durabilității (suplimentar: 

utilizarea directivelor europene privind achizițiile publice, evaluările impactului asupra mediului - 

EIM, pentru proiecte - și Evaluările strategice de mediu - SEA, pentru planuri și programe - mai strict 

pentru a îndeplini Agenda 2030) 

5. Dezvoltarea sectorului serviciilor inteligente şi a sectorului serviciilor de cunoaștere intensivă 

(KIBS) 

6. Stimulente pentru atragerea de resurse umane cu competente avansate 

7. Stimulente pentru încurajarea învățării pe tot parcursul vieții ca soluție pentru pregătirea continuă 

a personalului din CDI (accent pe un mediu modern de învățare și materiale digitale, precum și la 

echipamente adecvate) 

8. Sprijinirea dezvoltării e-economiei prin implementarea de sisteme informatice integrate, aplicații 

electronice de management al afacerilor, soluții de comerț electronic, etc. la nivelul firmelor din 

sectorul 1 

9. Îmbunătățirea infrastructurii TIC și asigurarea conexiunii la rețelele de internet de mare viteză în 

toate unitățile cu potențial de CDI 

10. Crearea unui centru expozițional pentru promovarea CDI la nivelul Sectorului 1 

11. Măsuri de sprijinire a accesului la finanțările europene nerambursabile din domeniul CDI 

Indicatori:  

• Evoluția alocării bugetare anuale pentru CDI; Număr de proiecte de CDI finanțate; Număr de 

inițiative de investiții în infrastructuri de CDI (rezultate în urma unor parteneriate public-privat, de 

exemplu).        

• Număr de structuri noi / modernizate de CD și transfer tehnologic;. 
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• Număr de proceduri receptive la dezvoltarea durabilă; Evoluția numărului de resurse umane din 

CDI la nivelul sectorului 1. 

• Număr de persoane din CDI implicate în programe de învățare pe tot parcursul vieții; Număr de 

proceduri care sprijină e-economia la nivelul Sectorului 1. 

• Număr de expoziții/târguri/concursuri pe tematici CDI organizate în centrul expozițional;. 

• Număr de proiecte din CDI cu finanțare europeană nerambursabilă depuse/câștigate. 

 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori 

1. Încurajarea parteneriatelor în domeniul cercetare, dezvoltare, inovare.  

2. Dezvoltarea de platforme şi rețele de cooperare în CDI (cu accent pe cercetarea aplicativă) prin 

crearea de parteneriate public – public și public – privat. 

Indicatori:  

Instituții implicate :  

Centre de cercetare 

Universități 

Mediul de afaceri 

Asociații profesioanale 

  

3.11 Susținerea specializării inteligente la nivelul Sectorului 1 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Dezvoltarea capacităților de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniile de cercetare cu potențial 

identificate în versiunea intermediară a Strategiei de Specializare Inteligentă a RBI. Identificarea 

elementelor cu potențial pentru sectorul 1. 

2. În conformitate cu direcțiile de acțiune menționate în SNCDI 2014-2020 (politici fiscale; politici 

de achiziţie publică de cercetare şi inovare; politici de finanțare competitivă a CD pentru sectorul 

public şi privat; politici privind normele de proprietate intelectuală; politici  privind colaborarea şi 

concentrarea; politici de finanţare instituţională; politici privind capitalul uman; politici privind 

guvernanţa sistemului CDI) , RBI are un potențial de specializare inteligentă identificat în următoarele 

sectoare după o analiză socio-economică (a se vedea Strategia de Specializare Inteligentă): tehnologia 

informațiilor și comunicațiilor – domeniu orizontal; noi materiale; media digitală: cinematografe și 

gaming; electronică și optoelectronică; industria alimentară și siguranță alimentară. 
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3. Dezvoltarea și sprijinirea patrimoniului cultural, a instituțiilor culturale și resurselor umane 

specializate existente la nivelul Sectorului 1, prin extinderea domeniului “media digitală” la întreg 

sectorul cultural, cât și la întreg sectorul economic turism. Astfel, considerăm că trebuie susținută prin 

proiecte și programe specifice transformarea  digitală a sectoarelor economice cultură și turism, în 

cazul celui din urmă fiind necesară promovarea și implementarea conceptului de turism durabil în 

toate segmentele de turism existente la nivel local. 

Indicatori:   

• Număr de inițiative (proiecte, centre, parcuri, parteneriate etc.) înființate / extinse / modernizate în 

domeniile de interes identificate. 

 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori 

1. Dezvoltarea infrastructurilor şi parteneriatelor de transfer tehnologic, a centrelor de inovare a start-

up-urilor şi spin-off-urilor inovative. 

2. Dezvoltarea unor proiectele comune de cercetare, care să plece de la nevoile reale ale societății / 

mediului de afaceri și să contribuie la crearea de noi locuri de muncă (sprijinirea apariției mai multor 

structuri asociative de tip clustere). 

3. Sprijinirea unei structuri integrate de inovare și CD pentru transferul de know-how. 

4. Măsuri de sprijinire a scalării afacerilor din CDI și internaționalizare a domeniului. 

 

Indicatori:  

• Număr de parteneriate în CDI public-public sau public-privat încheiate; Număr de parteneriate 

externe încheiate în domeniul CDI 

Instituții implicate : 

  

3.12 Creșterea gradului de inovare și a implementării de soluții inovatoare la nivelul 

administrației locale prin dezvoltarea capacității de analiză și dezvoltarea serviciilor de e-

guvernare. 

 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori   
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1. Implementarea unor soluții de tip e-guvernare (tehnologii moderne și soluții informatice care să 

vină în întâmpinarea dorințelor cetățenilor de a fi mai bine informați, de a putea recurge la plata 

online a contribuțiilor, de a simplifica anumite proceduri administrative). 

Indicatori:  

Număr de soluții informatice / proceduri birocratice simplificate prin e-soluții. 

 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

 

1. Continuare și up date pentru orizont 2024 

 

Instituții implicate : 
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DOMENIUL STRATEGIC.4 Cultură  

 

Introducere 

Viziunea de la care pleacă strategia în domeniul culturii pentru Sectorul 1 are mai multe componente: 

respectarea drepturilor culturale care stau la baza intervenției statului în cultură; importanța libertății 

de exprimare și a condițiilor materiale pentru actul cultural; nevoia recentrării pe public și pe 

comunitate a culturii ca serviciu public; rolul diplomației culturale în contextul relațiilor 

internaționale; rolul economiei creative pentru dezvoltare; democrația culturală; rolul patrimoniului 

pentru dezvoltarea durabilă; parteneriatul dintre sectorul public și cel privat și dintre administrația 

centrală și administrația locală în implementarea politicilor culturale; rolul tehnologiilor informatice 

şi de comunicare (TIC) şi al digitizării, abordarea integrată a dezvoltării culturale. Interesul public 

este fundamentul și miza intervenției statului în domeniul culturii iar formularea obiectivelor 

prioritare reflectă această stare de fapt. Acțiunea culturală este orientată în jurul unor obiective 

generale, în acord cu Strategia Europa 2020, dar și cu respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv 

a drepturilor culturale. 

Drepturile culturale - Fiecare persoană are dreptul de a participa la viața culturală, de a avea acces la 

cultură, are dreptul la libertatea de expresie artistică, la respectul identităţii culturale, dreptul de a se 

identifica cu o comunitate culturală și cu patrimoniul material sau imaterial al acesteia, dreptul la 

diversitate culturală, religioasă și lingvistică, la protecţia activităţilor creatoare, dreptul de proprietate 

intelectuală, dreptul la educaţie, dreptul de a desfăşura în mod liber activităţi culturale. În cadrul 

grupurilor de lucru a reieșit o nevoie vitală de susținere a accesului tuturor cetățenilor la bunurile 

culturale, cu accent pe multiculturalism, accesul persoanelor cu dizabilități și al grupurilor vulnerabile.  

Libertatea de exprimare și condițiile materiale pentru actul cultural 

Dezvoltarea unui mediu favorabil pentru libertatea de exprimare artistică și a condițiilor materiale 

pentru practicienii culturali depinde atât de cadrul financiar-fiscal și de protecție socială pentru 

creatori  (în special pentru arta independentă) cât și de viabilitatea organizațiilor culturale publice și 

private care administrează, promovează, produc, distribuie și educă publicul pentru cultură. De cele 

mai multe ori, prin aceste organizații actul de cultură ajunge la public și tot prin aceste organizații 

artiștii reuşesc să lucreze și să se dezvolte profesional. A acționa asupra precarității condiției 

practicienilor din domeniul cultural înseamnă a conștientiza faptul că vitalitatea acestuia depinde de 

implicarea acestora, de alegerea acestui domeniu ca opțiune de carieră. 
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Centrarea culturii ca serviciu public pe nevoile beneficiarilor 

Cultura trebuie să fie accesibilă unui număr cât mai mare de oameni, iar publicul real și potențial 

trebuie să fie principalul destinatar al actului cultural. Centrarea ofertei culturale pe public și 

orientarea acțiunii operatorilor culturali către acesta este un principiu care permite înlăturarea 

inegalităților de acces la cultură și democratizarea participării la viața culturală. 

În ceea ce privește domeniul culturii, Primăria Sectorului 1, abia din anul 2018 întreprinde acțiuni mai 

concentrate  odată cu înființarea Centrului Cultural al Sectorului 1 în anul 2017. Astfel, împreună, au 

implementat până în momentul de față o serie de proiecte ce au avut ca scop promovarea și 

valorificarea culturii și a patrimoniului cultural existent în acest sector. Printre aceste proiecte putem 

menționa: “Festivalul iernii din Piața Amzei”, festivalul “Mircea Roman- 30 de ani de sculptură”, 

“Vernisaj- 70 de ani de la înființarea Liceului de Arte Plastice “Nicolae Tonitza”” și “1 Decembrie – 

Reuniți sub tricolor” ”. 

Mai mult decât atât, Centrul Cultural al Sectorului 1 urmărește implementarea în următorii ani 

a unor proiecte de achiziție, amenajare și reabilitare a unor clădiri de patrimoniu, de înființare a unui 

cinematograf de artă, de construire a unei săli/ complex de evenimente și concerte, de creare a unor 

platforme online prin care să fie promovate diferite evenimente culturale, monumente și clădiri de 

patrimoniu și nu în ultimul rând, crearea unor parteneriate naționale și internaționale. 

Cu toate acestea, accesul la bunuri și activități culturale este unul dintre domeniile care necesită 

o îmbunătățire rapidă. Potrivit datelor analizate în cercetarea cantitativă spațiile destinate 

evenimentelor culturale par a fi cele mai îndepărtate de cetățenii care domiciliază în sectorul 1. Două 

treimi (66% dintre respondenții care au răspuns întrebării) declară că nu au acces direct la spații pentru 

evenimente culturale și că participarea lor la astfel de activități presupune o deplasare de mai mult de 

10 minute. În ceea ce privește consumul cultural, datele analizate arată faptul că 30% dintre persoanele 

chestionate au fost la un spectacol de teatru sau opera ultima oară în urmă cu mai mult de trei ani, în 

timp ce 30% dintre respondenți au fost ultima oară la un astfel de eveniment cultural anul trecut. 

Concertele de muzică ușoară au fost frecventate în anul 2019 de 33% dintre respondenți, muzeele 

fiind vizitate de un procent relativ apropiat. Cinematografele au fost vizitate de 36% dintre respondenți 

în acest an, în timp ce 7,2% dintre respondenți au declarat ca nu au fost niciodată la un cinematograf. 

Restaurantele au fost deja vizitate în anul 2020 de 54% dintre respondenți, în timp ce 51% au declarat 

că în week-enduri ies din București pentru a-și petrece timpul liber. 
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Enumerăm mai jos unele proiecte deja finalizate precum și unele intenții pentru viitor ale 

Centrului Cultural al Sectorului 1. 

 

Proiecte ce au avut loc 

Denumire proiect Locație 

Festivalul iernii în Piața 

Amzei 

Sala de evenimente a Centrului Cultural al Sectorului 1 București. 

Mircea Roman-30 de ani de 

sculptură  

Holul Primariei Sectorului 1 

“Revederea Revoluției”- 

Fotografii Decembrie 1989- 

Andrei Pandele 

Gardul exterior al curții de onoare al Muzeului Național de Artă al 

României 

Vernisaj- 70 de ani de la 

înființarea Liceului de Arte 

Plastice “Nicolae Tonitza” 

Sala Centrului Cultural al Sectorului 1 

22 noiembrie – Conf. univ. 

dr. Ioan Cristescu – „Muzee 

și locuri care ar fi putut fi 

muzee în București” 

Centrul Cultural al Sectorului 1 

1 Decembrie – Reuniți sub 

tricolor” 

Piața George Enescu și Ateneul Roman 

Proiecte previzionate de Centrul Cultural al Sectorului 1 pentru anii următori  

Patrimoniu cultural 
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Denumire proiect Beneficiari/ scop 

Salvarea clădirilor de 

patrimoniu din Sectorul 1 

Achiziția unor clădiri de patrimoniu, restaurarea și integrarea lor 

în circuitul cultural. 

Reabilitarea unor forturi si 

baterii din nordul Capitalei, 

aflate in Sectorul 1 

  

Reabilitare valorificare și introducerea clădirilor, forturilor și 

bateriiilor dispuse în jurul Bucureștiului pe o lungime de 70 km, 

18 forturi și 18 baterii independente, realizate în timpul regelui 

Carol I, între anii 1884 – 1894 de inginerul belgian Henri Alexis 

Brialmont într-un itinerariu de vizitare 

Valorificarea patrimoniului 

aflat in administrarea 

Primariei Sectorului 1 

  

Amenajarea tuturor clădirilor cu utilitate culturală din Sectorul 1 

(cinematografe, grădini de vară, săli de spectacole etc.) 

Cinematograf de artă în 

Sectorul 1 

Înființarea unui cinematograf de artă, care să difuzeze și filme 

românești și europene. 

Acest proiect poate fi implementat în unul din spatiile aflate azi în 

administrarea Primăriei Sectorului 1 (Cinema Patria, Teatrul 

Masca, Cinema Cotroceni, Grădina Parc etc.) 

DEZVOLTARE URBANĂ 

Denumire proiect Beneficiari/ scop 
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Valorificarea Pieții Amzei Amenajarea ca Centru Cultural al Tradițiilor a spațiului construit, 

azi nefuncțional, din Piața Amzei, locație în care să fie amenajate 

spații expoziționale, centru de conferințe, cafenele, piață cu 

produse tradiționale/eco/bio. 

Sala de spectacole Construirea unui complex/sală de evenimente/concerte cu o 

capacitate de 2.000 – 3.000 locuri 

Terenuri de sport în 

Sectorul 1 

  

Amenajarea unor terenuri de sport (handbal, baschet, fotbal), în 

locații disponibile din Sectorul 1, în parcuri, zone din preajma 

blocurilor, terenuri virane, colturi de străzi etc. 

Reguli rutiere pentru 

unitățile de învățământ din 

Sectorul 1 

  

Implementarea împreună cu Primăria Capitalei și cu Direcția 

Poliției Rutiere a unor noi reguli de staționare a mașinilor în zona 

școlilor și liceelor din Sectorul 1 

Organizarea târgurilor și a 

piețelor tradiționale din 

Sectorul 1. 

  

Implementarea unor regulamente de funcționare și amenajare a 

târgurilor și piețelor volante, astfel indiferent cine organizează un 

astfel de eveniment, să se supună regulilor impuse în sector: 

utilizarea anumitor materiale pentru standuri, tarabe, puncte de 

vânzare etc., respectarea programului, respectarea curățeniei etc. 

DIGITALIZARE 

Platforma de promovare a 

evenimentelor din Sectorul 

1 

Realizarea unei platforme în care toți organizatorii de evenimente 

din Sectorul 1, să poată să se înscrie și să-și promoveze 

evenimentele 
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Platforma online de 

promovare și valorificare a 

patrimoniului Sectorului 1 

Crearea unei platforme online care sa includă toate monumentele 

și clădirile de patrimoniu din Sectorul 1, pe care turiștii/trecătorii 

să le poată identifica și să afle amănunte despre acestea prin 

intermediul realității augmentate. 

EDUCAȚIE 

Cercuri școlare Reînființarea unor cercuri pentru copiii din Sectorul 1- organizarea 

acestora într-un nou spațiu al Centrului Cultural, un nou “Palat al 

Copiilor” 

Educație civică Implementarea unor proiecte pilot de educare a cetățenilor în 

vederea colectării selective a deșeurilor. Folosirea evenimentelor 

organizate în sector pentru implementarea unor astfel de proiecte 

pilot. 

Proiecte culturale, sportive 

și educaționale multianuale 

Implementarea unor proiecte multianuale, care sa țină cont de 

faptul că anumite evenimente importante nu pot să țină cont de 

momentul în care este aprobat bugetul sau care trebuie să se 

desfășoare pe durata mai mare de un an sau pe durata întregului an 

școlar (septembrie – iunie) 

PARTENERIATE EXTERNE 

Festival internațional 

multicultural 

  

Centrul cultural al Sectorului 1 are ca proiect organizarea în fiecare 

vară a singurului festival din România ce își propune regăsirea 

legăturilor comune ale comunităților etnice din întreaga Europă în 

muzică, meșteșuguri tradiționale și artă culinară. 
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Festival al orașelor înfrățite 

cu Sectorul 1 

Centrul Cultural al Sectorului 1 își propune să inițieze un dialog și 

o colaborare cu orașele înfrățite, dorind să inițieze organizarea prin 

rotație a unui festival la care să poată participa reprezentanți din 

toate aceste orașe. 

 

 

Protejarea patrimoniului cultural reprezintă unul dintre dezideratele și recomandările convențiilor de 

la nivel internațional, precum și al documentelor strategice de la nivel european. Pentru aceasta este 

nevoie de parteneriate eficiente între instituțiile responsabile, precum și între sectorul public și cel 

privat (profit și non-profit), ca formă de asumare comună a importanței sale pentru identitatea 

națională și coeziunea socială. 

La nivel internațional, o serie de convenții UNESCO (Convenția privind protecția patrimoniului 

mondial cultural și natural, 1972; Convenția pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, 

2003) și ale Consiliului Europei (Convenția pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, 

Granada, 1985; Carta europeană a patrimoniului arhitectural, 1975) semnalează caracterul 

neregenerabil al patrimoniului cultural (supus atât presiunilor antropice, cât și celor de mediu) și 

necesitatea protejării și transmiterii acestuia către generațiile viitoare prin intermediul unor procese 

participative. Evoluția abordărilor în ceea ce privește protejarea patrimoniului cultural a fost marcată 

de conștientizarea interdependențelor cu celelalte domenii de activitate pe care acest proces le 

presupune. Astfel, pe lângă abordarea ecosistemică a protejării patrimoniului (din perspectiva 

dezvoltării durabile), s-a conturat tot mai pregnant necesitatea considerării interdependențelor 

indisolubile dintre protejarea patrimoniului cultural și a celui natural (tendință evidențiată încă de la 

elaborarea Convenției UNESCO pentru protejarea patrimoniului mondial, cultural și natural). 

La nivelul Organizației Națiunilor Unite (ONU), încă din anul 1992 au fost puse bazele unei abordări 

sustenabile în domeniul dezvoltării, cu ocazia Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și 

Dezvoltare de la Rio de Janeiro, care a avansat ideea de dezvoltare durabilă, înțeleasă ca un raport 

echitabil între nevoile de dezvoltare și cele de mediu ale generațiilor prezente și viitoare. Această 

viziune a fost lărgită de atunci și până în prezent, astfel încât Agenda 2030 de dezvoltare durabilă a 
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Națiunilor Unite (2015) marchează un important progres, fiind pentru prima dată când cultura este 

menționată explicit în cadrul unora dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. 

La nivelul UE, în cadrul Planului de lucru în domeniul culturii pentru perioada 2015-2020 una dintre 

prioritățile identificate se referă la patrimoniul cultural, punându-se accentul pe guvernanța 

participativă a acestuia, pe consolidarea capacităților pentru profesioniștii din domeniul patrimoniului, 

pe evaluarea și prevenirea riscurilor cu scopul protejării patrimoniului cultural. 

În România, Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030 

preia evoluțiile generale înregistrate la nivel internațional și european cu referire la protejarea 

patrimoniului, realizând o corelare a acestor obiective cu cele identificate în Strategia în domeniul 

Patrimoniului Cultural Naţional 2008-2013 (în ceea ce privește conservarea și valorificarea 

patrimoniului cultural național) și cu Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 (pentru domeniul 

creației contemporane și cel al diversității culturale). 

Totuși, deși în cele mai multe cazuri cadrul strategic și legislativ există, implementarea este deficitară, 

patrimoniul cultural din România confruntându-se în continuare cu o serie de probleme care sunt 

parțial determinate nu numai de subfinanțare, ci și de lipsa resurselor umane pentru implementarea 

legislației specifice. 

Mai mult, după cum se constată și în preambulul Principiilor ce stau la baza Codului Patrimoniului 

Cultural, este necesară o schimbare la nivel de paradigmă, care să permită „trecerea de la mentalitățile 

vremurilor de început ale protecției patrimoniului cultural, care erau centrate pe «muzeificarea» 

acestuia, la mentalitățile contemporane, ce pun patrimoniul cultural în centrul proceselor economice, 

sociale sau educative, prin modernizarea legislației și a practicilor administrative ce decurg din 

acestea“. 

 

4.1 Inventarierea bunurilor culturale de pe teritoriul Sectorului 1 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Identificarea tuturor bunurilor culturale administrate de către Primăria Sectorului1. Cartografierea 

și protejarea riguroasă a patrimoniului cultural din Sectorul 1. Evitarea pe cât posibil a cazurilor în 

care clădirile de patrimoniu sunt abandonate. 

2. Elaborarea registrului bunurilor culturale din sectorul 1, inclusiv a informațiilor privind tipul, 

accesibilitatea, starea acestora etc. 
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3. Evidența artiștilor independenți și a altor forme de manifestare culturală care pot solicita sprijinul 

Primăriei Sectorului 1 pentru inițierea și derularea unor proiecte culturale destinate publicului. 

Indicatori 

Baze de date și inventariere la: 

• numărul de biblioteci. 

• numărul de case culturale. 

• numărul de cămine culturale și muzee. 

• monumente istorice. 

• numărul de cinematografe. 

• numărul de teatre. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

 

Stabilirea monumentelor istorice care intră cu prioritate în programul de restaurare pe baza unor 

criterii clare; 

 

Indicatori: 

 

Instituții implicate: 

 Centrul  Cultural al Sectorului 1 

 ONG-uri 

 Primăria Sectorului 1  

 Grupuri de Inițiativă Civică  

 Universitatea Națională de Arte 

 Inst Arhitectură Ion Mincu 

 OAR 

        

4.2 Facilitarea  accesului cetățenilor sectorului 1 la evenimente și produse culturale 

 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  
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1. Înființarea unor parteneriate între Primăria Sectorului 1, instituțiile abilitate ale Primăriei, ONG-uri 

și societatea civilă în domenii identificate ca fiind cele mai creative sectoare din România în ultimii 

ani 

2. Încurajarea participării la evenimente culturale a cetățenilor ce nu se regăsesc în oferta culturală 

prezentă prin diversificarea ofertei culturale, ținându-se cont atât de nevoile cetățenilor, cât și ale 

artiștilor locali. 

3. Realizarea unor agende anuale și lunare ca material promoțional unde pot fi regăsite oferte culturale 

menționate de către cea mai mare parte a ofertanților culturali din sector. Acestea vor lua forma 

unor pliante, panouri și vor fi publicate pe site-ul oficial al Primăriei. 

Indicatori 

• Identificarea sectoarelor culturale ce sunt în interesul publicului larg atât la nivel local, cât și 

național și internațional, prin realizarea unui sondaj de opinie. 

• Realizarea unui sondaj de opinie aplicat unui eșantion reprezentativ format atât din cetățeni, cât și 

din artiști din Sectorul 1, prin intermediul căruia să se poată identifica care este cererea și oferta în 

materie de cultură.  

• Realizarea semestrială a unui raport care să cuprindă numărul ofertanților culturali din sector.  

  

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

 

4.3 Dezvoltarea infrastructurii destinate activităților culturale 

 

1. Încheierea unui parteneriat public-privat cu ONG-uri cu scop cultural, de sprijin a cinematografiei, 

pentru a ajuta Primăria Sectorului 1 în managementul cultural și operațional al cinematografelor 

aflate în administrare. 

2. Dezvoltarea unor centre de educație informala „de cartier” prin valorificarea și renovarea 

patrimoniului local.  

3. Crearea de parteneriate de tip public-privat pentru amenajarea unor centre culturale zonale, 

existente pe teritoriul Sectorului 1. Punerea acestora în funcțiune pe un orizont de timp cât mai scurt. 

4. Crearea de parteneriate de tip public-privat pentru amenajarea unor centre culturale zonale, 

existente pe teritoriul Sectorului 1. Punerea acestora în funcțiune pe un orizont de timp cât mai scurt. 
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5. Urgentarea finalizării reabilitării celor două teatre aflate în administrarea Sectorului 1 al 

Municipiului București și consultarea experților, specialiștilor dar și a comunității locale cu privire la 

destinația acestora.  

Indicatori: 

•  În timpul procesului de reabilitare / renovare & echipare clădirilor cinematografelor de artă, 

teatrelor, cel mai bun indicator de succes (viitor succes) al strategiei îl reprezintă aparițiile media 

(online și tradiționale), numărul de conversații apărute pe acest subiect pe social media și interesul 

direct arătat de cetățeni în apelurile informative către PS1 pe acest subiect. După deschiderea 

obiectivelor culturale indicatorii mai concreți vor fi reprezentați de numărul de spectatori / proiecție 

/ eveniment / lunar / trimestrial. 

• Identificarea clădirilor nefuncționale administrate de către Primăria Sectorului 1. 

• Numărul de teatre și cinematografe, săli de spectacol, centre expoziționale etc. din Sectorul 1 în 

stare funcțională. 

Instituții implicate: 

Centrul  Cultural al Sectorului 1 

ONG-uri 

Primăria Sectorului 1  

Grupuri de Inițiativă Civică  

            Compartimentul de Strategii de  Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management 

Informațional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143  

DOMENIUL STRATEGIC 5. Sport 

 

Introducere 

 Accesibilitatea universală la sport și infrastructura sportivă a Sectorului 1 sunt o prioritate 

majoră a administrației pentru următorii zece ani. Astfel, Strategia face o propunere curajoasă în 

sensul schimbării paradigmei generale utilizate până acum - sprijinirea sportului de performanță cu 

valorificarea conceptului de sport pentru toți - acces egal la sport. Performanța și excelența vor fi 

domenii cheie atent sprijinite prin alocări substanțiale de resurse, dar Sectorul 1 înțelege domeniul 

sportiv ca un domeniu în care este importantă implicarea societăţii civile și integrarea tuturor 

membrilor comunităţii locale în acţiunile de promovare a educaţiei prin sport. Sportul trebuie să fie o 

activitate accesibilă tuturor membrilor comunității, accesul fiind condiționat doar de dorință/voință și 

timpul individului, și nu de imposibilitatea accesării infrastructurii sportive sau de condiționalități 

materiale majore.  

Prin această Strategie, întelegem sportul ca un fenomen social și de incluziune, și nu o formă 

privilegiată de acces, care îmbracă multiple aspecte: experiență individuală și instituție, excelență 

sportivă și recreere, expresie spontană și tehnică elaborată, practică educativă și spectacol, exercițiu 

fizic și conduită psihică, toate conturând un ansamblu de valori specifice. În contextul noii strategii, 

o comunitate sănătoasă și incluzivă înseamnă o atenție deosebită față de persoanele cu disabilități. 

Astfel, vom acționa pentru promovarea sportului adaptat, ca activitate performanțială, dar și ca 

activitate educațională, ce plasează individul în ipostaza de ființă socială, capabilă să își exercite un 

rol activ în propria sa formare și dezvoltare. 

O comunitate sănătoasă înseamnă și o comunitate prosperă, motiv pentru care Sectorul 1 se 

angajează să dezvolte parteneriate de implementare a unor politici publice sectoriale care să încurajeze 

Sportul și să-l transforme într-o componentă a dezvoltării sociale și economice.  

Conform cercetărilor cantitative, majoritatea cetățenilor domiciliați în Sectorul 1 au indicat 

nevoia unui spațiu în imediata apropiere a casei unde să poată practica activități sportive, potrivit 

datelor analizate în urma cercetării cantitative derulate la nivelul sectorului. Bazele sportive, centre 

de activități sportive complexe care pot oferi o diversitate mai mare de servicii sportive, sunt 

inaccesibile pentru 65% dintre persoanele intervievate în cursul cercetării cantitative. Mai mult, peste 

jumătate dintre cetățenii care domiciliază în Sectorul 1 (56%) estimează că au nevoie de mai mult de 
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10 minute pentru a se deplasa de acasă până la cea mai apropiată facilitate unde pot practica activități 

sportive. Aceasta se datorează fie distanței relativ mari între zonele în care se află bazele sportive și 

zonele rezidențiale, dar și absenței unei legături adecvate între aceste tipuri de zone din perspectiva 

mijloacelor de transport. 

Este necesară construirea, îmbunătățirea și sporirea accesului la terenuri sportive pentru a stimula 

comunitatea sa practice mai multe activități sportive. Acest lucru se poate realiza prin construcția de 

terenuri de sport multifuncționale în parcuri; dotarea parcurilor cu echipament sportiv; realizarea unor 

trasee dedicate alergării sau ciclismului, prin conectarea parcurilor și crearea coridoarelor verzi. 

Investițiile actuale în infrastructura sportivă au fost realizate prioritar în cadrul unităților școlare (unde 

în cea mai mare parte au acces doar elevii in timpul orelor) sau complexe sportive (de exemplu: 

Complexul Sportiv Floreasca, sala de scrimă “Ana Pascu”, bazinul de înot „Tolea Grințescu” și sala 

multifuncțională “Lucian Grigorescu”). Dintre activitățile sportive competitive desfășurate la nivelul 

Sectorului 1 poate fi menționată Cupa Sectorului 1 (competiție sportivă școlară). 

Este important de menționat și faptul că Primăria Sectorului 1 a aprobat și finanțat în ultimii ani în jur 

de 40 de proiecte din domeniul sportului. Cea mai mare parte a acestor proiecte au avut ca scop 

reabilitarea și amenajarea diferitelor baze sportive existente pe teritoriul sectorului, printre care putem 

menționa bazine de înot, săli de scrimă, săli de handbal, săli de atletism, dar și alte baze sportive. Mai 

mult decât atât, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 2017 Primăria sectorului 1 a dorit să 

desfășoare “acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local privind dezvoltarea unui centru 

sportiv” prin colaborarea cu o persoană juridică. centrul Sportiv se dorește a fi defapt o Sală 

polivalentă. 

Alte astfel de proiecte aprobate de către Primărie au avut ca scop oferirea de ajutor financiar pentru 

participarea la diferite activități sportive a persoanelor cu handicap (2 proiecte), transmiterea în 

folosința/ administrația Consiliului Local al Sectorului 1 a unor baze sportive (3 proiecte), realizarea 

unor studii de fezabilitate (2 proiecte), dar și oferirea unor premii pentru competiții sportive (2 

proiecte). 

Menționăm că perioada de cercetare și diagnoză a domeniului SPORT pentru această strategie a 

întâmpinat greutăți atât în culegerea de date și informații cât și de a identifica o structură, departament 

în cadrul Primăriei Sectorului 1 de unde să obțină aceste informații. Atribuțiile legate de acest domeniu 

sunt fie în cadrul Centrului Cultural (conform regulamentului de organizare și funcționare), fie la 

departamentul Investiții sau Achiziții, fie parteneriate încheiate cu diferite instituții, cluburi, etc.  
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5.1 Inventarierea și evaluarea stării infrastructurii sportive aflate în administrarea Primăriei 

Sectorului 1 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Identificarea si inventarierea tuturor spatiilor sportive aflate în administrarea Primăriei Sectorului 1 

ce pot fi utilizate pentru organizarea activităților sportive. 

2. Evaluarea stării în care se află infrastructura spatiilor sportive aflate în administrarea Primăriei 

Sectorului 1. 

 

Indicatori:  

 

• Bază de date cu evidența și caracteristicile spațiilor / imobilelor administrate de către Primăria 

Sectorului 1 în care se desfășoară activități sportive. 

• Raport cu privire la starea actuala a infrastructurii spatiilor aflate în administrarea Primăriei 

Sectorului 1. 

 

Plan de acțiuni pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Evaluarea și înnoirea periodică a echipamentelor din spațiile destinate activităților sportive 

indiferent de localizarea acestora (de exemplu terenuri sportive din parcuri, din zone aflate în 

proximitatea sau în incinta școlilor etc.)  

2. Investiții pentru infrastructura sportiva ce ar avea un impact asupra sănătății și a bunăstării unor 

grupuri ale populației, ținând cont de diferitele zone geografice din sector. Spre exemplu, în zone unde 

există azile de bătrâni sau o populație mai îmbătrânită, modernizarea parcurilor ori a terenurilor 

administrate de către Primărie cu echipamente sportive specifice acestei vârste. Identificarea 

priorităților de investiție în infrastructura sportivă pentru care pot contribui finanțatori din spațiul 

public, privat și din societatea civilă.  

3. Accesibilitate universală la terenurile sportive din unitățile de învățământ din Sectorul 1.  

Indicatori:  
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• Recensământul populației Sectorului 1; Raport cu privire la terenurile sportive publice localizate pe 

teritoriul Sectorului 1. 

• Numărul unităților de învățământ de pe raza Sectorului 1 ce dețin terenuri sportive; Gradul de 

utilizare a terenurilor și facilităților sportive. 

Instituții implicate 

 

5.2 Identificarea și amenajarea spațiilor neutilizate care întrunesc condițiile necesare 

organizării de activități sportive 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Identificarea, recondiționarea și amenajarea  spatiilor/ imobilelor aflate pe teritoriul Sectorului 1 ce 

pot fi utilizate pentru organizarea activităților sportive.  

2. Raport cu privire la numărul de spații/ imobile din Sectorul 1 ce sunt suficient de mari pentru 

desfășurarea activităților sportive. Primăria Sectorului 1 va gestiona spatiile și terenurile nedezvoltate 

și neutilizate din Sectorul 1 pe termen mediu sau lung, pentru a organiza activități sportive. 

3. Identificarea tuturor spatiilor destinate activităților sportive de pe teritoriul Sectorului 1, ce sunt 

administrate de către Primăria Sectorului.  

4. Evaluarea echipamentelor regăsite în spațiile destinate activităților sportive de pe teritoriul 

Sectorului 1 ce sunt administrate de către Primăria Sectorului 1, cu scopul de a înnoi echipamentele 

uzate sau distruse. 

 

Indicatori:  

• Raport cu privire la spatiile/imobilele neutilizate din Sectorul 1 ce sunt suficient de mari astfel încât 

să poată fi utilizate pentru diferite activități sportive. Raportul poate fi realizat prin implicarea 

cetățenilor din sector, ce pot informa Primăria de spațiile ce nu sunt utilizate. 

• Baza de date actualizată anual cu informații legate de numărul de spații/ terenuri neutilizate și care 

ulterior au fost amenajate de către Primăria Sectorului 1 pentru activități sportive. 

• Raport cu privire la spațiile destinate activităților sportive de pe teritoriul Sectorului 1, aflate în 

administrarea PS1;  
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• Raport trimestrial cu informații despre starea în care se află echipamentele din spațiile destinate 

activităților sportive din Sectorul 1. 

 

Plan de acțiuni pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

         5.3 Evaluarea și înnoirea periodică a echipamentelor din spațiile destinate activităților 

sportive indiferent de localizarea acestora (de exemplu terenuri sportive din parcuri, din zone 

aflate în proximitatea sau în incinta școlilor etc. 

 

1. Investiții pentru infrastructura sportiva ce ar avea un impact asupra sănătății și a bunăstării 

unor grupuri ale populației, ținând cont de diferitele zone geografice din sector. Spre exemplu, în zone 

unde există azile de bătrâni sau o populație mai îmbătrânită, modernizarea parcurilor ori a terenurilor 

administrate de către Primărie cu echipamente sportive specifice acestei vârste. Identificarea 

priorităților de investiție în infrastructura sportivă pentru care pot contribui finanțatori din spațiul 

public, privat și din societatea civilă.  

2. Accesibilitate universală la terenurile sportive din unitățile de învățământ din Sectorul 1.  

 

5.4 Dezvoltarea unor programe de susținere a activităților sportive la nivelul sectorului, 

bazate pe planificări recurente anuale. 

 

 1. Desfășurarea unor activități sportive extra curriculare în unitățile de învățământ sau în diferite baze 

sportive din Sectorul 1 și stimularea elevilor și a studenților prin crearea de echipe sportive. 

2. Dezvoltarea unor programe de pregătire pentru coordonatorii activități sportive (profesori sau chiar 

părinții elevilor). Acordarea de stimulente financiare din bugetul local pentru aceștia, sau a altor forme 

de recunoaștere a activității (diplome, medalii) sau orice alte compensații (financiare sau nu) ce i-ar 

putea motiva; 

3. Desfășurarea diferitelor competiții sportive ce pot avea loc la nivelul instituției de învățământ, ori 

intre mai multe instituții din sector. 

4. Oferirea unor spatii deținute de către Primărie pentru desfășurarea etapelor finale ale competițiilor 

sportive și asigurarea de la bugetul local a unor premii pentru aceste competiții.  

Indicatori:  
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Recensământul populației Sectorului 1;  

Raport cu privire la terenurile sportive publice localizate pe teritoriul Sectorului 1.  

Bază de date cu evidența și caracteristicile spațiilor / imobilelor administrate de către Primăria 

Sectorului 1 în care se desfășoară activități sportive. 

Numărul unităților de învățământ de pe raza Sectorului 1 ce dețin terenuri sportive; Gradul de 

utilizare a terenurilor și facilităților sportive. 

Instituții implicate 

INS  

Inspectoratul Școlar Sectorul 1  

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice 
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DOMENIUL STRATEGIC 6. Sănătate și bunăstare 

 

Introducere 

 Protejarea sănătății publice este o dimensiune esențială a dezvoltării durabile și este direct 

influențată de către elementele ce sunt tratate de strategiile generale în domeniu, începând cu calitatea 

locuirii, a aerului și apei și până la modul cum sunt organizate comunitățile urbane. Starea de sănătate 

a populației este cea mai fidelă și relevantă oglindă a provocărilor dezvoltării durabile.  

Strategia de față se încadrează în două mari planuri, strategia națională privind dezvoltarea 

durabilă și cea privind sănătatea publică. În mod specific, această strategie aduce problematica 

internațională și pe cea națională la nivelul autorităților locale de sector. Responsabilitățile acestora 

sunt subsumate procesului de descentralizare, proces care a funcționat în mod diferențiat pentru 

diferite tipuri de comunități, numărul de locuitori și capacitatea generală a administrației locale fiind 

factori importanți. 

Municipiul București în ansamblul său, fiind cel mai mare oraș al țării, este individualizat de 

câteva elemente – are cel mai mare număr de beneficiari potențiali pentru serviciile de sănătate, cea 

mai mare concentrare de unități medicale, dar și cele mai mari bugete locale destinate investițiilor în 

infrastructura medicală. Este, de asemenea, principalul loc de destinație pentru accesul la numeroase 

specialități medicale, preluând pacienți de pe tot cuprinsul țării. Din motive istorice, infrastructura 

medicală din București nu a fost construită pentru locuitorii orașului, în permanentă creștere, ci pentru 

a deservi o mare parte a teritoriului. 

Aspectele enunțate anterior creează o reală provocare pentru autoritățile locale care sunt 

obligate să susțină serviciile medicale prin investiții constante în infrastructură, chiar dacă nu dispun 

întotdeauna de instrumente suplimentare adecvate prin care pot elabora sau implementa politici 

sanitare locale sau strategii preventive pentru sănătatea cetățenilor.  Politicile locale de sănătate sunt 

mai degrabă efecte ale unor politici naționale care produc rezultate diferite în funcție de context. Cu 

toate acestea, autoritățile locale dispun de multiple instrumente logistice, legale și bugetare prin care 

pot să proiecteze, să integreze și să implementeze astfel de politici, dintr-o poziție complementară 

instituțiilor de resort naționale sau față de cele deconcentrate 

Secțiunea de față reprezintă o adaptare a acestei viziuni, în care autoritățile locale, în special 

Primăria Sectorului 1, își asumă o responsabilitate generală pentru bunăstarea și siguranța cetățenilor 
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Sectorului 1, și tratează în mod curajos inadvertențele și limitele politicilor naționale de sănătate, 

aflate sub presiune continuă în sensul restrângerii acoperirii și eficienței acestora. 

 Această viziune este tradusă la nivel operațional în patru direcții: 

1. În primul rând, acțiunea Primăriei și a instituțiilor subordonate se va concentra asupra 

prevenției. 

Acțiunile de tip preventiv sunt prezente ca fiind prioritare și la nivel național. Acestea au rolul 

de a descoperi din timp posibile afecțiuni și boli și, foarte important, să determine comportamente 

individuale și colective care reduc riscurile de îmbolnăvire. În contextul strategiei locale, acțiunile 

preventive ale Primăriei Sectorului 1 se referă în primul rând la comunicare publică directă cu cetățenii 

sectorului, dar și la cea mediată de instituțiile educaționale (grădinițe, școli, licee, universități) care 

sunt amplasate pe raza acestuia. În al doilea rând, se referă la susținerea unor servicii medicale de tip 

preventiv, fie prin unități proprii (vezi punctul 2) fie prin colaborarea cu medicii de familie sau cu 

organizații ale societății civile. 

2. În al doilea rând, acțiunea Primăriei va presupune întărirea capacității instituțiilor din 

subordinea Primăriei care pot oferi direct servicii medicale, în special Complexul multifuncțional 

Caraiman. 

Complexul multifuncțional Caraiman are potențialul de a deveni un model de bună practică la 

nivel național. Această formulă, de înființare de unități medicale ambulatorii direct în subordinea 

autorităților locale, răspunde mai multor necesități. În primul rând, acestea se pot dimensiona și plasa 

direct în funcție de nevoile locale identificate, și în al doilea rând completează rețeaua de unități 

medicale și spitalicesti existente care a fost configurată și dezvoltată dintr-o perspectivă națională. 

Astfel, se poate oferi cetățenilor acces la servicii medicale mai aproape de nevoile lor reale și se poate 

interveni acolo unde de exemplu, serviciile medicale private presupun costuri prohibitive, ca în 

medicina dentară. Complexul multifuncțional Caraiman mai inovează și în altă privință, oferă servicii 

persoanelor neasigurate, răspunzând unei nevoi reale și presante. Tendința generală la nivel național 

este de restrângere a pachetului de servicii pentru asigurați, iar numărul acestora este oricum 

semnificativ mai mic decât cel al persoanelor care au nevoie de asistență. Aceste elemente creează o 

nevoie stringentă, una care poate fi întâmpinată cu succes de autoritățile locale. 

 3. În al treilea rând, acțiunea Primăriei  în domeniul sănătății va fi integrată într-un plan mai 

larg, de lucru prin intervenții transversale ce implică instituțiile de asistență socială.  
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Problemele de sănătate principale ale populației se situează, de fapt, într-un spectru mai larg 

de vulnerabilitate și risc, fiind asociate cu caracteristici individuale sau de grup și care sunt relevante 

din punct de vedere social. Situațiile de sărăcie și precaritate, locuire inadecvată care presupune și 

acces limitat la servicii și bunuri de bază, vârste înaintate corelate cu veniturile mici, izolare și 

singurătate, sau vârste mici corelate cu risc de abandon școlar sunt toate elemente care anticipează 

probleme de sănătate, unele dintre ele grave. Prin integrarea politicii de sănătate locală cu cea de 

asistență socială, se pot crea fluxuri ale intervenției publice în locurile unde problemele și riscurile 

sunt cele mai mari.  

4. În al patrulea rând, acțiunea Primăriei va întări capacitatea organizațiilor comunitare de se 

implica în politica de sănătate. 

Organizațiile societății civile au acumulat în anumite domenii prioritare o experiență foarte 

valoroasă care trebuie susținută și pusă în valoare. Există organizații care lucrează cu persoanele 

vulnerabile sau cu cele care au nevoi medicale specifice, de exemplu cele legate de nașterea și 

creșterea copiilor sugari. Aceste organizații vor fi implicate în proiectarea operațională și 

implementarea strategiei, în funcție de expertiza și capacitățile acestora, dar și nevoile specifice de la 

nivelul Sectorului 1. 

Aceste patru direcții principale se vor regăsi la nivelul măsurilor prioritare, gândite ca 

programe și proiecte corespunzătoare fiecărei măsuri. Avantajul abordării de tip program/proiect este 

faptul că planifică activitățile în jurul unor obiective mai specifice, element esențial pentru claritatea 

și nivelul de asumare necesar unei strategii de succes.  
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Măsuri DOMENIUL STRATEGIC 6. Sănătate și bunăstare 

6.1 Reducerea  mortalității materne și a mortalității infantile.  

Rata brută a mortalităţii generale în România are un trend ascendent, crescând în perioada 

2007- 2016, de la 11,2‰ locuitori (anul 2007) la 11,6‰ locuitori (anul 2016), având în această 

perioadă mici oscilații, cea mai mare valoare înregistrându-se în anul 2015 (11,8‰ locuitori).  

Mortalitatea infantilă (numărul deceselor copiilor sub 1 an) în România prezintă un trend descendent,  

de la 2574 decese în anul 2007 la 1386 decese în anul 2016, astfel încât rata mortalității infantile este 

în scădere semnificativă, de la 12,0  la 1000 născuţi vii în anul 2007 la 6,8 ‰ născuți vii în 2016. 

(Raport – INSP 2017)  

Mortalitatea maternă s-a situat conform SNDD 2030 la nivelul anului 2017 la un număr de 

12,7 decese materne în România la 100 mii născuţi vii, față de 15,5 decese materne la 100 mii născuţi 

vii în 2006.  Aşa cum este de aşteptat mortalitatea infantilă în mediul urban este considerabil mai 

mică, în 2017 în Bucureşti fiind de 4,8 decese la mia de copii născuţi vii. În acelaşi an media raportată 

de Eurostat în rândul ţărilor membre a fost de 3,6 la mia de copii născuţi vii iar ţara cu cea mai mică 

mortalitate infantilă a fost Cipru (1,3 decese la ‰ copii născuţi vii). În anul 2018 media europeană a 

scăzut la 3,4‰  iar România a devenit țara cu cea mai mare mortalitate infantilă, de 6‰ copii născuţi 

vii.  

Diferenţe majore în ceea ce priveşte mortalitatea infantilă se înregistrează în special la 

indicatorul mortalităţii neonatale, rezultate în mediul rural, de 5‰, faţă de 3,1‰ în mediul urban. Rata 

natalității în anul 2016 pe total țară este de 9,1 născuți vii la 1000 loc, în mediul rural, 9,5 născuți vii 

la 1000 loc, iar în mediul urban 8,9 născuți vii la 1000 loc. În Bucureşti, natalitatea a fost în anul 2016 

de 9,3 născuți vii la ‰ locuitori. În 2014, rata brută de natalitate din UE-28 a fost de 10,1 naşteri la 

1000 de locuitori, cu un nivel maxim de 14,6 naşteri la 1 000 de locuitori în Irlanda.  
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Principalele cauze de deces ale copiilor sub un an sunt afecţiunile a căror origine se situează 

în perioada perinatală, în special pneumoniile, urmate de malformaţiile congenitale şi de anomaliile 

cromozomiale, 1,5‰ în anul 2017. Deşi numărul de copii sub un an din sectorul 1 al capitalei este 

relativ mic în cifre absolute, măsurile pe care le pot adopta autoritatea locală trebuie privite în 

contextul mai larg al prevenirii mortalităţii materne şi al preocupării privind creşterea natalităţii. 

Ţinând cont de starea economică superioară a sectorului 1, o înjumătățire a numărului deceselor la 

copiii sub 1 an (la nivel comparabil cu obiectivele stabilite la nivel UE), ca urmare a adoptării unor 

măsuri active, ar putea reprezenta un exemplu de bune practici şi pentru alte administraţii locale din 

ţară. Cauzele mortalităţii materne sunt clasificate ca fiind cauze directe (care ţin de riscul individual 

al gravidei), cauze indirecte (comorbidități care survin în timpul sarcinii) şi legate de avort. Ultimele 

date statistici de care dispunem indica o problemă serioasă a ţării noastre, care are o medie naţională 

de 3,07 la 100000 născuţi vii (în anul 2014), de aproximativ de 10 ori mai mare decât media UE de 

0,35 la 100.000 de născuţi vii. 

 

Măsurile privind combaterea mortalităţii infantile a mortalităţii materne trebuie corelat şi cu obiectivul 

creşterii natalităţii. Astfel, o va fi acordată prioritate mamelor care au cel puţin 2 copii, mamelor cu 

risc crescut datorită vârstei (sarcina la femeie peste 40 de ani); 

 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori: 

1. Înfiinţarea unui cabinet de consiliere socio-juridică pentru persoanele care se confruntă cu 

probleme de ordin parental;  

2. Prevenirea mortalităţii infantile este unul din obiectivele naţionale în domeniul sănătăţii, toate 

mamele beneficiind de gratuitate în asistența medicală prenatală indiferent de statutul de asigurat 

prin intermediul medicilor de familie. Din această perspectivă, Primăria Sectorului 1 nu poate 

dubla acest tip de asistență însă se poate implica în: 

 identificarea femeilor gravide care nu s-au prezentat la mediul de familie;  

 oferirea mijloace materiale pentru achiziţionarea aparaturii pentru diagnosticul genetic; 

 asigurarea disponibilităţii permanente de aparatura necesară suportului vital al nou-născuţilor 

în maternităţile de pe raza sectorului; 

 informarea mamelor privind riscurile sarcinii. 
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3. Informare privind sănătăţii reproducerii şi planificării familiale la nivelul Sectorului 1;  

4. Informare adresată elevilor privind sănătatea sexuală și a reproducerii, prin campanii desfăşurate 

în unităţile de învăţământ din Sectorul 1 sau în spaţii special amenajate în cadrul DGASPC;  

Indicatori 

 Cabinet operațional de consiliere socio-juridică;  

 Număr de femei incluse în activitățile de informare și sprijin; 

 Numărul femeilor care au accesat serviciile medicale de specialitate; 

 Numărul și tipul materialelor de informare publicate și distribuite. 

 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori:  

1. Creşterea accesului la serviciile de asistență prenatală îndeosebi pentru persoanele care provin din 

mediile defavorizate din Sectorul 1, inclusiv prin angajarea unor mediatori comunitari;  

2. Dezvoltarea unui program de suport medico-parental pentru persoanele care provin din mediile 

defavorizate sau din grupurile vulnerabile la nivelul sectorului;  

3. Optimizarea activităţii serviciului adopţii şi postadopţii, astfel încât copii de vârste mai mari de 5-

6 ani adoptabili, să fie adoptaţi;  

4. Restructurarea reţelei AMP (cu 25%) astfel încât să fie identificați un număr mai mare de asistenţi 

maternali, în paralel cu scăderea duratei de asistare în cadrul acestei alternative de tip familial la 

instituţionalizare;  

5. Dezvoltare serviciilor sociale pentru un număr de minim 5000 de familiile expuse riscurilor de 

marginalizare şi excluziune socială prin:  

 asigurarea de ajutoare materiale şi financiare care să menţină coeziunea familiei 

 prevenirea instituţionalizării copilului (consiliere socială şi psihologică, înscrierea copiilor în 

grădiniţe sau centre de zi, ajutoare materiale: lapte, scutece, haine,  plata programului de after-

school, obţinerea actelor de identitate). 

Indicatori 

 Numărul și tipul echipamentelor medicale achiziționate cu sprijinul Primăriei Sectorului 1; 

 Numărul de copii adoptabili care sunt adoptați; 

 Numărul familiilor și membrilor acestora, expuse riscurilor de marginalizare şi excluziune 

socială,care capătă acces la servicii sociale. 
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Instituții implicate 

 Complexul Caraiman; 

 DGASPC Sector 1; 

 Liceele de pe raza Sectorului 1. 

 

6.1 Combaterea  și stoparea bolilor infecțioase (tuberculoză, hepatite de tip infecțios, 

rujeolă, rubeolă) 

 

În ceea ce privește incidența tuberculozei, deși aceasta a scăzut în perioada 2006-2016 cu 43,4%, 

România s-a clasat pe primul loc din UE la numărul de cazuri confirmate în anul 2016 iar cele mai 

multe cazuri de persoane diagnosticate în rândul populaţiei tinere și active conform SNDD 2030. 

Hepatita B şi C provoacă la nivel mondial peste 1,34 milioane de decese pe an, mai multe decât HIV/ 

SIDA, malaria sau tuberculoza iar peste 290 milioane de oameni trăiesc fără să știe că au hepatita 

virală. Conform datelor furnizate de CNSCBT, pentru perioada anilor 2006-2018, în România, 

incidența raportată a hepatitei virale de tip B prezintă un trend descendent spre deosebire de hepatita 

virală de tip C care prezintă variații minore de la un an la altul. Municipiul București se plasa la 

mijlocul clasamentului alături de cele 42 de județe din țară pentru anul 2018 pentru hepatita virală 

acută de tip B și pe ultimele poziții pentru hepatita virală acută de tip C. 

Acoperirea vaccinală pentru gripă sezonieră este în România sub ținta recomandată de 75% deși 

Comisia Europeană sprijină eforturile de îmbunătățire a acoperirilor vaccinale naționale, prin acțiunea 

“Joint Action” pentru Vaccinare,  proiect cofinanțat prin Programul de Sănătate. Pentru perioada 

2008-2017, conform Eurostat, în România, vaccinarea antigripală a populației cu vârste ≥ 65 ani, a 

înregistrat un trend descendent ajungând de la un procent de 48,70% la nivelul anului 2008 la un 

procent de 7,80% la nivelul anului 2016. (Sursă: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-

datasets/-/hlth_ps_immu) 

Statul român, prin Ministerul Sănătăţii, își propune combaterea şi stoparea bolilor infecţioase 

menţionate, dezvoltând şi finanţând anual Programe naţionale.  Principalele dificultăţi în derularea 

acestor programe, în care Primăria Sectorului 1 se poate implica, vizează tendinţa mondială şi 

naţională de scădere a încrederii publice în vaccinare, dificultăţi în depistarea precoce a persoanelor 
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infectate cu diverşi agenţi patogeni infecţioşi ca urmare a evitaţii acestora de a accesa serviciile 

sanitare, existenţa unor lanţuri de transmitere ignorate, asigurarea finanţării unor vaccinuri 

recomandate dar care nu sunt incluse în Calendarul Naţional de Vaccinare datorită insuficientei 

finanţării.    

 

Planul de acțiuni pe termen scurt (Orizont 2024), indicatori 

1. Creșterea gradului de încredere publică în vaccinare și sporirea nivelului de conștientizare prin 

activități de educare și campanii de informare. Măsurile de educare se vor desfăşura în special în 

unităţile de învăţământ din sector, prin implicarea directă a personalului din medicina şcolară; 

2. Organizarea Săptămânii Europene a Vaccinării în perioada 20-25 aprilie, şi a Zilei Mondiale de 

Luptă împotriva a Hepatitei, la nivelul rețelei școlare preuniversitare. 

3. Extinderea depistării active precoce a cazurilor de TBC (depistarea pasivă a persoanelor 

simptomatice care se prezintă la medic fiind apanajul sistemului medical de stat), prin colaborare 

cu Institutul de pneumoftiziologie Marius Nasta;    

4. Extinderea depistării active precoce a cazurilor cu boli infecțioase printr-un program de parteneriat 

cu ONG-uri care îşi desfăşoară activităţi preponderent cu grupuri ținta vulnerabile (persoane fără 

adăpost, persoane cu adicţii, familii sub pragul sărăciei etc.) 

Indicatori 

 Număr de vizite/evenimente în unitățile școlare de pe raza sectorului; 

 Numărul de copii și tineri care au acces la programele de informare; 

 Numărul de cazuri cu boli infecțioase depistate precoce în cadrul programelor; 

 

Planul de acțiuni pe termen mediu (Orizont 2030), indicatori  

1. Organizarea unui program de informare privind bolile infecțioase și vaccinarea adresat părinților 

prin intermediul rețelei de medici de familie de pe raza Sectorului 1;  

2. Diagnosticarea precoce a persoanelor purtătoare ale virusului B şi C prin utilizarea de teste rapide 

în puncte de lucru plasate în locuri publice sau atașate manifestărilor publice, în cadrul Strategiei 

globale a Organizație Mondiale a Sănătății privind hepatitele virale, 2016-2021; 
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3. Organizarea unui Program de imunizare gratuită care vizează vaccinuri care nu sunt finanţate sau 

sunt finanţate parţial prin Programul naţional de vaccinare cu scopul reducerii bolilor prevenibile 

și a deceselor cauzate de acestea, precum vaccinarea antipneumococcica;   

Indicatori: 

 Numărul de medici de familie implicați în programele de informare și prevenire; 

 Numărul de persoane vaccinate prin programul de imunizare. 

 

Instituții implicate 

 DGSAPC Sector 1; 

 Direcțiile de specialitate ale primăriei (cu atribuții în zona de educație); 

 Complexul Multifuncțional Caraiman; 

 Rețeaua de licee de pe raza Sectorului 1; 

 Medicii de familie de pe raza Sectorului. 1 

 

6.3 Prevenirea, depistarea timpurie și reducerea incidenței bolilor cronice îndeosebi a 

cancerului mamar, cancerului de col uterin și a bolilor cardiovasculare.  

Bolile netransmisibile precum bolile cardiovasculare, cancerul, afecţiunile respiratorii cronice 

şi diabetul reprezintă conform OCDE principala cauză de moarte prematură în fiecare an, în cadrul 

U.E fiind înregistrate peste 550.000 de astfel de decese, cheltuielile alocate cu asistența medicală 

pentru acestea reprezentând 0,8 din PIB-ul anual al U.E. (Sursă: 

https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/overview_ro). La nivelul anului 2020 în 

cadrul U.E, pentru toate grupele de vârste şi pentru ambele sexe, incidența cancerului la sân se afla pe 

primul loc (13,3%), urmată de cancerul colorectal (12,7%) și de cancerul de prostată (12,5%). În anul 

2018, experții Organizației Mondiale a Sănătății apreciază cancerul de col uterin ca a 4-a cauză de 

cancer la femei, la nivel mondial, cu o rată a incidenței de 15,1/100000 femei. România înregistrează 

o incidență de 32,8/100000 femei, reprezentând aproximativ 3300 cazuri noi/an. 

În acord cu Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 3.4 care urmărește reducerea cu o treime a ratei 

de mortalitate prematură cauzată de bolile netransmisibile și promovarea sănătății mintale și a 

bunăstării până în 2030, Primăria Sectorului 1  își propune să contribuie la atingerea țintelor  privind 
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dezvoltarea durabilă a României prin promovarea educației în sănătate, a prevenţiei şi a unui stil de 

viaţa sănătos. 

Planul de acțiuni pe termen scurt (Orizont 2024), indicatori  

1. Implementarea măsurilor europene privind screeningul și diagnosticarea precoce a bolilor 

cronice;  

2. Înfiinţarea Consiliului local de luptă împotriva cancerului, finanţat şi coordonat de Primărie. 

Acesta va asigura legătura între autorităţile sanitare şi cetăţenii bolnavi de cancer care locuiesc 

pe raza sectorului 1 pentru problemele comune ale acestora ( ex. deficit de acces la 

medicamente, acces diminuat la anumite tratamente, consiliere psihologică etc.) formulând 

împreună cu Primăria propuneri de măsuri destinate acestei categorii de pacienţi;  

3. Demararea programului „Screeningul salvează vieți – testează-te gratuit în Sectorul 1” care să 

vizeze creșterea nivelului de accesare al femeilor din grupuri vulnerabile din sectorul 1 în 

programele naționale de depistare precoce a cancerului de col uterin și de screening pentru 

cancerul mamar; 

4. Amplasarea în apropierea zonelor intens tranzitate  a unor centre mobile de control și verificare 

a stării de sănătate în care vor fi oferite servicii medicale gratuite pentru cetățenii care au 

domiciliul în Sectorul 1 cu accent în mod deosebit pe cei care provin din grupurile vulnerabile, 

din medii defavorizate sau care au venituri reduse; 

5. Furnizarea unor dispozitive medicale pentru controlul glicemiei și pentru controlul tensiunii 

arteriale pentru persoanele care au domiciliul pe raza Sectorului 1 al Municipiului București 

în special pentru cei care provin din medii defavorizate, grupuri vulnerabile, persoanele 

vârstnice.  

 

 

 

Indicatori 

 Consiliu local de luptă împotriva cancerului operațional; 

 Numărul de femei care se testează precoce pentru depistarea cancerului de col uterin și care 

accesează screeningul pentru cancerul mamar; 
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 Numărul centrelor mobile de control și diagnosticare organizate pe raza sectorului; 

 Numărul persoanelor care își verifică starea de sănătate prin intermediul programelor primăriei. 

Planul de acțiuni pe termen mediu (Orizont 2030), indicatori  

 

1. Amplasarea unor panouri digitale de informare în zonele tranzitate intens cu accent pe 

prevenirea apariției, diagnosticarea precoce, monitorizarea bolilor cronice, tratamentul și 

îngrijirea post-tratament;  

 

2. Încurajarea cetățenilor din Sectorul 1 de a participa în controlul regulat al tensiunii arteriale și 

al colesterolului pentru a preveni sau monitoriza nivelurile ridicate sau periculoase;  

 

3. Organizarea unor campanii lunare de informare în școlile și liceele din Sectorul 1 privind 

efectele cancerigene ale consumului de tutun și alcool pe termen lung;  

 

4. Crearea unor facilități în special pentru categoriile de cetățeni defavorizate dar și pentru cei cu 

venituri reduse (tineri, pensionari) domiciliaţi în Sectorul 1 prin furnizarea unor abonamente 

gratuite sau reduse în proporţie de 50% pentru accesul în cadrul terenurilor şi/ sau sălilor de 

sport din  cadrul unitățile de învăţământ public din Sectorul 1 prin implicarea directă a 

AUIPUSP; 

 

5. Dezvoltarea de parteneriate pentru săli de sport pentru mamele cu copii şcolară (day care de 

scurtă durată de scurtă durată anexat sălii de sport) şi pentru persoanele obeze şi peste 65 de 

ani cu abonamente subvenţionate de Primăriei Sectorului 1. 

Indicatori 

 Numărul materialelor de informare distribute; 

 Numărul panourilor de informare instalate; 

 Numărul de persoane care au avut acces la activitățile de informare. 
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Instituții implicate 

 Complexul Multifuncțional Caraiman; 

 Rețeaua de licee de pe raza sectorului. 

6.4 Promovarea sănătății și bunăstării mintale. 

În capitală, in anul 2016 existau 25903/100000 de locuitori și un număr de 269,6 cazuri noi la 100.000 

de locuitori. În ceea ce priveşte indicatorul privind sănătatea mintală şi bunăstarea cetăţenilor 

Sectorului 1, conform datelor furnizate de DGAPSC Sector 1 pentru  zona Odăi - CUPFA, perioada 

2016-2019, se remarcă o uşoară scădere a persoanelor fără adăpost înregistrate  atât pentru ambele 

genuri (feminin şi masculin) cât şi pentru grupele majore de vârstă, cu menţiunea ca toate persoanele 

înregistrate sunt necăsătorite. La nivelul Sectorului 1, conform datelor furnizate de către DGASPC 

Sector 1, categoriile de afecțiuni psihice ale persoanelor fără adăpost de la nivelul Sectorului 1 acestea 

sunt: schizofrenie, retard mintal, demență, tulburare organică de personalitate, oligofrenie. Din cele 

59 înregistrate la sfârşitul anului 2019, 6 persoane sunt pensionare iar 18 sunt încadrate în grad şi tip 

de handicap dar nu beneficiază  de drepturile băneşti fiind beneficiar de servicii în sistem rezidenţial.  

Având la baza obiectivul inclus în SNDD 2030, „Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea 

stigmatului și crearea unui mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor” 

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti îşi propune ca prin măsurile implementate să contribuie 

combaterea şi implicit la reducerea numărului de persoane afectate de problemele de sănătate mintală. 

Planul de acțiuni pe termen scurt (Orizont 2024), indicatori  

 Înfiinţarea unui Centru de suport psihologic pentru elevii cu probleme de învăţare, absenteism, 

stări depresive minore, anxietate şi de depistare precoce a persoanelor adulte cu tulburări de 

memorie; 

 Organizarea unui serviciu de asistență şi consiliere dedicat persoanelor cu tulburări psihice 

sub tratament care nu beneficiază de sprijin familial în privinţa evitării plații neadecvate a 

unor servicii, uşurarea interacţiunii cu autorităţile (plata impozitelor, maximizarea 
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beneficiilor sociale la care au dreptul etc.), evitarea expunerii la excrocherii, abuzuri fizice 

sau sexuale, diminuarea izolării sociale etc.;  

 Asigurarea consilierii telefonice 24/7 prin angajarea unor specialiști în cadrul DGASPC 

Sector 1 care oferă suport psiho-emotional pentru persoanele cu afecțiuni de sănătate 

mintală.;  

 Acordarea sprijinului persoanelor cu probleme de sănătate mintală la întocmirea dosarului de 

internare într-o instituţie de asistenţă socială sau în cadrul unei instituţii de protecţie specială/ 

îngrijire medicală specializată prin implicarea directă a Serviciul Rezidenţial Adulţi din cadrul 

D.G.A.S.P.C. – Sector 1;  

 Acordarea de asistentă în vederea îngrijirii personale sau ajutoare materiale. Identificarea 

persoanelor expuse la o povară socială şi materială disproporţionata în îngrijirea persoanelor cu 

suferinţe psihice ca urmare a îngrijirii în familie a persoanei suferinde care refuza internarea 

permanent. 

Indicatori  

 Centru de suport psihologic operational; 

 Număr de persoane care beneficiază de servicii de asistență şi consiliere dedicat persoanelor 

cu tulburări psihice.  

 

Planul de acțiuni pe termen mediu (Orizont 2030), indicatori  

1. Sprijin de specialitate gratuit sau material pentru familiile care au tulburări de tipul autismului, 

deficitului de atenţie, tulburărilor de vorbire etc;   

2. Acordarea sprijinului persoanelor cu probleme de tip psihosocial la întocmirea dosarului de 

ajutor social sub forma venitului minim garantat prin angajarea unui psiholog care asigura 

consiliere şi îndrumare permanenta persoanelor cu probleme prin implicarea directă a 

Serviciului Prevenire Marginalizare Socială din cadrul D.G.A.S.P.C. – Sector 1. 
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3. Măsuri specifice pentru adulții cu handicap (incluzând forme de handicap mental sau diferite 

forme  asociate):  

 

 Achiziţionarea unor imobile de maxim 300 mp destinate persoanelor cu  handicap (cu diferite 

forme de demenţe precum : demențe mixte, vasculare, Alzheimer); în cartierele Dămăroaia, 

Bucureştii Noi, Străuleşti, Chitila, Băneasa, pentru realizarea unor centre de zi;  

 Achiziţionarea sau închirierea de locuinţe protejate pentru adultul cu handicap mental sau diferite 

forme asociate (minim 10 unităţi locative - garsoniere, 2 camere); 

 Achiziţionarea unui imobil de minim 1000 mp suprafaţă utilă sau a unui teren de minim 1500 mp, 

pentru dezvoltarea unui C.R.R.N. cu o capacitate de 30 de locuri pentru bărbaţi cu afecţiuni neuro 

- psihiatrice severe. 

4. Măsuri specifice pentru persoanele vârstnice: 

 Elaborarea unui plan local de acţiune în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice în colaborare 

cu toţi factorii interesaţi (societate civilă, instituţii publice, etc) în contextul îmbătrânirii 

accentuate a populaţiei Sectorului 1;   

 Realizarea unei baze de date cu persoanele vârstnice cu risc ridicat de marginalizare şi excluziune 

socială la nivelul sectorului 1 Bucureşti; 

 Organizarea cu sprijinul DGASPC si a Centrului Multifuncțional Caraiman a unor activități de 

orientare si dezvoltare socio-profesională in special pentru persoanelor care provin din medii 

defavorizate sau din grupuri vulnerabile;   

 Redefinirea unui nou sistem de îngrijire de tip rezidenţial pentru vârstnici prin dezvoltarea unui 

nou concept pentru vârsta a 3-a şi preluarea unui model de bună practică - proiectul Humanitas 

(Olanda), ce va cuprinde structuri rezidenţiale în pavilioane sau case de tip familial accesibile în 

regim gratuit (cazurile sociale), coplată sau cu plată integrală. 

5. Măsuri specifice pentru persoanele cu risc de marginalizare și excluziune socială. 

- Creşterea gradului de acces al persoanelor aflate în situaţie de risc crescut de excluziune 

socială la programele sociale, de prevenire, evaluare şi consiliere vocaţională implementate de 
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către DGASPC Sector 1 în parteneriat cu Serviciul de Probaţiune Bucureşti şi alţi parteneri 

publici sau privaţi. 

- Centrarea dezvoltării serviciilor pe persoane / familii expuse riscurilor de marginalizare şi 

excluziune socială astfel: prin intervenţii (programe) structurale şi (hotărâri ale Consiliului 

Local) HCL pentru grupuri ţintă, intervenţii punctuale (HCL-uri nominale) - prin ajutor 

material pentru asigurarea habitatului ( inclusiv pentru tinerii care părăsesc sistemul de 

protecţie), asigurarea venitului minim garantat, tichete sociale, ajutoare financiare de urgenţă 

pentru utilităţi (lumină, chirie, întreţinere, etc.), ajutoare financiare pentru diverse intervenţii 

medicale care să menţină coeziunea familiei, prevenirea instituţionalizării copilului, a 

adultului cu handicap sau a vârstnicului; 

 

Indicatori 

 Centru de suport psihologic operațional;  

 Număr de persoane care beneficiază de servicii de asistență şi consiliere dedicat persoanelor 

cu tulburări psihice;  

 Numărul persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii, inclusiv cele rezidențiale; 

 Numărul persoanelor vârstnice de servicii de asistență și consiliere. 

Instituții implicate 

 DGASPC Sector 1; 

 AUIPUPS; 

 Complexul Multifunctional Caraiman. 
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6.5 Reducerea riscurilor (harm reduction) asociate consumului de droguri, țintite asupra zonelor 

și categoriilor vulnerabile  

Ministerul Sănătății a derulat în perioada 2010-2019 în cadrul pachetelor de sănătate o serie de acțiuni 

multianuale orientate spre principalele domenii de intervenție ale asistenței de sănătate publică, 

inclusiv in domeniul sănătății mintale prin Programul național de sănătate mintală și profilaxie în 

patologia psihiatrică. În cadrul Programului național de sănătate mintală și profilaxie, au fost propuse 

mai multe obiective, pe care Sectorul 1 urmărește să le promoveze și să le adapteze la nivelul 

comunității locale în perioada următoare și să contribuie totodată la reducerea gradului de expunere 

la factorii de risc precum consumul excesiv de alcool sau de droguri.  

Planul de acțiuni pe termen scurt (Orizont 2024), indicatori  

1. Evaluarea intervențiilor realizate de medicii de familie de pe raza Sectorului 1 cu sprijinul 

Complexului Multifuncțional Caraiman Sector 1, pentru identificarea persoanelor care au 

beneficiat de sprijin/ instruire/ consiliere cu scopul prevenirii depresiei și a suicidului  în 

cadrul Programului național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică, în 

vedere reducerii riscului de expunere la factorii de risc precum alcool sau droguri; 

2. Promovarea sănătății mintale la locul de muncă prin realizarea / organizarea unor cursuri/ 

activități de terapie ocupațională în vederea favorizării măsurilor de recrutare, menținere 

sau reinserție profesională, îndeosebi în rândul persoanelor care prezintă tulburări de 

sănătate mintală și care se află în evidența informatizată a instituțiilor specializate de pe 

raza Sectorului 1 al Municipiului București; 

3. Organizarea si derularea cu sprijinul  Complexului Multifuncțional Caraiman Sector 1 a 

unui program de sănătate mintală pentru copii și adolescenții de pe raza Sectorului 1 care 

să asigure inclusiv prevenirea tulburărilor de alimentație, dezvoltarea abilităților 

emoționale, prevenirea tulburărilor anxioase și depresive; 

4. Organizarea unor programe de instruire dedicate părinților și familiilor în vederea 

dezvoltării abilităților sociale și emoționale ale copiilor; 

Indicatori 
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Numărul de copii și tineri care au acces la campaniile de informare și prevenție; 

Numărul de unități școlare implicate în campaniile de informare și prevenție; 

Numărul de persoane beneficiare ale serviciilor de asistență oferite; 

Planul de acțiuni pe termen mediu (Orizont 2030), indicatori  

1. Organizarea unor ateliere tematice în cadrul școlilor din Sectorul 1 în cadrul cărora să fie 

abordată problematica consumului de alcool prin prezentarea și explicarea unor studii de 

caz reale și a efectelor negative rezultate; 

2. Organizarea în cadrul unităților de învățământ din Sectorul 1 a unor cursuri de instruire 

privind managementul adecvat al comportamentelor problematice, incluzând identificarea 

particularitatilor/ temperamentului/ personalității/ persoanelor predispuse la autism sau la 

consum de droguri și alcool; 

3. Organizarea și promovarea unor campanii de screening pentru persoanele care pot dezvolta 

tulburări de spectru autist; 

4. Organizarea în cadrul unităților de învățământ din Sectorul 1 a unor cursuri de instruire 

privind riscurile la care se expun copii și adolescenții prin consumul de droguri sau alcool, 

prin promovarea unor alternative de petrecere a timpului liber, implicarea in cadrul unor 

activități de voluntariat, participarea la școli de vară, organizarea unor circuite culturale 

gratuite pentru elevii înscriși in unitățile de învățământ din Sectorul 1. 

Indicatori 

 Numărul de copii și tineri care au acces la campaniile de informare și prevenție; 

 Numărul de unități școlare implicate în campaniile de informare și prevenție; 

 Numărul de persoane beneficiare ale serviciilor de asistență oferite. 

Instituții implicate 



 

166  

 Complexul Multifunctional Caraiman; 

 DGASPC Sector 1; 

 Rețeaua de unități școlare de pe raza Sectorului 1. 

 

6.6 Realizarea unui Raport asupra sănătății publice în Sectorul  1 

Existența unor date statistice solide despre starea de sănătate a locuitorilor Sectorului 1 este o 

precondiție pentru realizarea unor politici sanitare locale. Astfel, Primăria va încheia protocoale de 

oferire de date cu unitățile spitalicești de pe raza sectorului 1, indiferent de subordonarea acestora, cu 

instituțiile naționale abilitate precum INS și INSP, precum și cu medicii de familie și personalul 

medical școlar.   

O componentă a acestui Raport va fi și o evaluare a implementării măsurilor din cadrul strategiei de 

față.  

Raportul asupra sănătății publice va fi realizat de către Primărie o dată la doi ani 

Planul de acțiuni pe termen mediu (Orizont 2030), indicatori  

1. Realizarea o dată la doi ani a Raportului asupra sănătății publice în Sectorul  1 

Indicatori 

 Număr rapoarte asupra sănătății publice în Sectorul 1. 

Instituții implicate: 

 Direcțiile de specialitate ale Primăriei; 

 Complexul Multifunctional Caraiman. 
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DOMENIUL STRATEGIC 7. Dezvoltare Economică și Muncă Decentă 

Introducere  

România s-a alăturat celor 193 state membre ale ONU în septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 

pentru dezvoltare durabilă, un program de acțiune globală care promovează echilibrul între cele trei 

dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. În cadrul agendei s-au stabilit 17 

obiective de dezvoltare durabilă (ODD) printre care și ODD nr. 8 Muncă decentă și creștere 

economică – Promovarea unei creșteri economice susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării 

depline şi productive a forței de muncă şi a unei munci decente pentru toți. 

Fiecărei ținte îi este asociat un număr de indicatori. Acest document include o parte din acești 

indicatori, adăugând alții, și construiește o listă o listă comprehensivă de indicatori care permit 

măsurarea problemelor și monitorizarea implementării măsurilor propuse. 

La nivel European, în comunicarea intitulată Următorii pași către un viitor european durabil - 

Acțiunea europeană pentru durabilitate[117], Comisia Europeană propune ca răspunsul Uniunii 

Europene la Agenda 2030 a ONU să includă două tipuri de instrumente: primul constă în integrarea 

pe deplin toate obiectivele globale de dezvoltare durabilă în politicile UE iar al doilea set de 

instrumente constă în elaborarea dezvoltării viziunii pe termen lung și concentrarea pe politicile 

sectoriale de după 2020.  

În documentul de lucru al Comisiei intitulat „Acțiuni-cheie europene de sprijinire a Agendei 2030 și 

a obiectivelor de dezvoltare durabilă”[118] se prevăd următoarele acțiuni în legătură cu obiectivul 

global de dezvoltare durabilă nr. 8 al ONU: " lansarea Planului de Investiții pentru Europa în 2015, 

deblocând 315 miliarde de euro în investiții pe o perioadă de 3 ani cu scopul susținerii sectoarelor 

economice care creează locuri de muncă și creștere economică", "implementarea pachetului de 

economie circulară, care are scopul de a eficientiza folosirea resurselor în vederea dezvoltării 

sustenabile", "implementarea Politicii Europene pentru Cartiere, care propune dezvoltarea economică 

drept prioritate și mijloc de stabilizare a zonelor vizate, implementarea pachetului de economie 

circulară, care are scopul de a eficientiza folosirea resurselor în vederea dezvoltării sustenabile", 

"Cooperarea cu Organizațiile Internaționale ale Muncii", "implementarea instrumentelor de finanțare 

Europene", " implementarea strategiei Pieței Digitale Unice, pentru maximizarea potențialului de 

creștere al Economiei Digitale Europene", "implementarea Politicii de Coeziune". 
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Setul de indicatori privind ODD la nivelul UE este aliniat cu indicatorii globali ai ONU. luând act de 

faptul că indicatorii ONU sunt selectați pentru raportarea la nivel global și, prin urmare, nu sunt 

întotdeauna relevanți în contextul UE. Indicatorii privind ODD la nivelul UE au o legătură strânsă cu 

inițiativele de politică ale UE. Progresele înregistrate în vederea îndeplinirea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă este urmărit și prezentat în Raportul de țară[119] pentru statele membre, publicate 

anual de Comisia Europeană în cadrul Semestrului European. 

Tabelul 1 prezintă datele pentru România și UE-28 referitoare la indicatorii incluși în setul de 

indicatori privind ODD la nivelul UE, utilizat de Eurostat pentru monitorizarea progreselor 

înregistrate în direcția îndeplinirii ODD în contextul UE[120]. Având în vedere că tendința pe termen 

scurt la nivelul UE este evaluată pe o perioadă de 5 ani, sunt prezentate atât valoarea la începutul 

perioadei, cât și cea mai recentă valoare disponibilă. Indicatorii sunt actualizați periodic în secțiunea 

dedicată SDI de pe site-ul internet al Eurostat.[121] Astfel, putem constata o îmbunătățire substanțială 

a majorității macro-indicatorilor relevanți pentru acest obiectiv. În acest raport evaluăm problemele 

și indicatorii corespondenți, și propunem măsuri relevante pentru Sectorul 1 din Municipiul București, 

pentru atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă Muncă Decentă și Creștere Economică. 

  

 

 

Tabel 1. Macro-indicatori ai obiectivului de dezvoltare durabila Muncă Decentă și Creștere 

Economică 

 

Sursa datelor: Eurostat 

 Elemente de context național relevant 
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Construirea strategiei de dezvoltare durabilă locală trebuie să ia în considerare specificul local[122]. 

Autoritățile locale au un rol important pentru creșterea conștientizării importanței obiectivelor de 

dezvoltare durabilă și relevanța acestora pentru comunitatea respectivă precum și pentru mobilizarea 

membrilor societății locale pentru atingerea obiectivelor. Alinierea planurilor locale cu obiectivele de 

dezvoltare durabilă se realizează ținând cont de nevoile identificate în cadrul comunității pentru 

definirea priorităților, cât și în raport cu competențele legale ale administrației locale. 

Administrațiile locale pot genera creștere și ocupare de jos în sus prin strategii de dezvoltare 

economică locală care valorifică resursele și oportunitățile unice din zonă. De asemenea, administrația 

locală poate lucra în parteneriat cu sectorul informal pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și 

protecția socială și pentru a încuraja formalizarea relațiilor de muncă, acolo unde este cazul. 

Administrațiile locale pot identifica copiii cu risc de exploatare și să întreprindă acțiuni pentru ca 

aceștia să urmeze școala. Administrațiile locale se pot constitui ca un exemplu în furnizarea unor 

medii de lucru sigure și în garantarea unor salarii egale pentru muncă egală. De asemenea, aceste 

practici și utilizarea sustenabilă a resurselor pot fi incluse ca parte a criteriilor de achiziții în relația cu 

sectorul privat și cel terțiar, oferind avantaje în mediul de afaceri companiilor care se axează pe un 

mediu de lucru decent și consumul de resurse responsabil. 

Administrațiile locale sunt cele mai în măsură să lucreze cu comunitățile pentru a evalua avantajele și 

costurile turismului în zonele administrate și pentru a dezvolta planuri strategice pentru a asigura 

condițiile pentru ca activitatea în acest sector să fie durabilă. 

Măsuri de context local relevante 

Obiective relevante pentru administrațiile locale: 

 să promoveze politici orientate către dezvoltare care să sprijine activități productive, CREAREA 

DE LOCURI DE MUNCĂ DECENTE, antreprenoriat, CREATIVITATE ȘI INOVARE și care 

încurajează RELAȚIILE DE MUNCĂ FOMALE și creșterea întreprinderilor micro, mici și 

mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare; 

 să realizeze ocuparea deplină și productivă și MUNCĂ DECENTĂ pentru toate femeile și 

bărbații, inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități și plată egală pentru muncă de valoare 

egală; 
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 reducerea substanțială a proporției TINERILOR care nu au o ocupație, nu sunt într-o formă de 

educație sau formare; 

 măsuri imediate și eficiente pentru a asigura interzicerea și eliminarea celor mai grave forme de 

MUNCA A COPIILOR, eradicarea MUNCII FORȚATE și, până în 2024, eliminarea muncii 

copiilor sub toate formele sale; 

 protejarea drepturilor lucrătorilor și promovarea unui MEDIU DE LUCRU SIGUR pentru toți 

lucrătorii, inclusiv lucrătorii migranți, în special femeile migrante și a celor aflați în muncă 

precară; 

 elaborează și implementează politici de promovare a TURISMULUI DURABIL care creează 

locuri de muncă, PROMOVEAZĂ CULTURA ȘI PRODUSELE LOCALE. 

  

Măsuri propuse în strategia Municipiului București și alte strategii relevante, de sector sau ale 

unor orașe din România: 

  

 realizarea unor programe  de reorientare profesională și de integrare pe piața muncii și de formare 

profesională a adulților în domenii atractive pentru investitori[123]; 

 stimularea dialogului cu mediul de afaceri prin creșterea accesului la informații pentru investitorii 

potențial interesați să se relocheze în acest Sector, stabilirea unor canale de comunicare și/sau 

mecanisme specifice (bănci de informații, maparea sectorului personal specializat  sau chiar un 

birou direcție pentru dialogul cu mediul de afaceri) [124]; 

 „creșterea calității și accesului la acest serviciu public de interes local”; 

 „creșterea semnificativă a colectării impozitelor și taxelor locale de la persoanele fizice și juridice 

de pe raza administrativă a sectorului 1 , prin câștigarea încrederii contribuabililor, oferirea de 

servicii de calitate și prin eficientizarea activității în relațiile acestora cu instituțiile administrative 

publice centrale sau locale”; 

 „îmbunătățirea și actualizarea permanentă a site-ului instituției și a soft-ului existent pentru a oferii 

contribuabililor acces la informații în timp real și corect asupra impozitelor și taxelor locale.” 

[125]. 

Măsuri DOMENIUL STRATEGIC 7. Dezvoltare Economică și Muncă Decentă 

 



 

171  

7.1 Creșterea productivității prin inovare tehnologică și diversificare orientate către 

sectoare cu valoare adăugată mare  

Așa cum arată Raportul de Țară pentru România al Comisiei Europene, în regiunea capitalei, 

PIB-ul pe cap de locuitor reprezintă 144 % din media UE și a crescut cel mai rapid în ultimii șase ani. 

Comparativ, în celelalte regiuni din România, PIB-ul pe cap de locuitor variază între 39 % și 60 % 

din media UE.[126] Productivitatea muncii în regiunea capitalei este egală cu 122 % din media UE, 

comparativ cu doar 73 % în regiunea Vest, care este a doua regiune din punctul de vedere al 

productivității. Regiunea capitalei a concentrat un nivel mai ridicat de investiții publice și private. 

Măsurate ca formare brută de capital fix și procent din PIB, investițiile în regiunea București au fost 

aproape de două ori mai mari decât media UE, în timp ce în celelalte regiuni investițiile s-au situat în 

general în jurul mediei UE. 

Din punct de vedere economic, Sectorul 1 al Capitalei concentrează 20% din numărul de 

companii, dar 40% din cifra de afaceri la nivelul Municipiului București. 

Structura activităților economice realizate în Sectorul 1 după criteriul volumului cifrei de afaceri 

pe anul 2017 ne arată că sectorul Comerț generează aproape jumătate din cifra de afaceri totală a 

firmelor din zonă. Sectoarele care au beneficiat de o creștere a investițiilor brute sunt comerțul, 

activitățile de transport și depozitare, activitățile de servicii administrative și de servicii suport. 

Economia zonei prezintă de asemenea o pondere importantă a Întreprinderilor Mici și Mijlocii. 

Cea mai mare parte a firmelor cu sediul în Sectorul 1 al Capitalei active în anul 2017 sunt din categoria 

microîntreprinderilor (19.341); Întreprinderile Mici și Mijlocii se situează pe locul doi (3009), în timp 

ce în categoria marilor companii (cu peste 250 salariați) erau 155 de agenți economici. Deși impactul 

economic și social (concretizat prin salarii, locuri de muncă, taxe si impozite plătite, etc.) al marilor 

companii este superior primelor două categorii, micro- întreprinderile și ÎMM-urile conferă un grad 

mai ridicat de stabilitate economiei locale. 

La nivelul Sectorului 1 funcționează Parcul Industrial METAV, unul din cele mai importante 

parcuri industriale din mediul urban, în care își desfășoară activitatea peste 80 de firme, se află în zona 

de nord a capitalei, in cartierul Băneasa, cu acces facil atât din centrul capitalei (Piața Victoriei, Piața 

Universității, Piața Charles de Gaulle), cat si dinspre Aeroportul Henri Coandă. Parcul dispune de o 

suprafață de 188.699,41 mp, din care suprafața construită este de 75.983 mp. Parcul Industrial 

METAV oferă firmelor, atât pentru firme mari, ce au nevoie de spații largi de depozitare și producție, 
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cat si pentru întreprinderi mici si mijlocii, spațiile administrative si spatiile pentru depozitare si 

producție, cu facilități de comunicații, utilități, parcări, pază. 

Din 38 de entități de Inovare și Transfer Tehnologic acreditate la nivel național, 8 se află în 

București iar în sectorul 1 al Municipiului București există un singur incubator tehnologic, Incubatorul 

Tehnologic și de Afaceri INMA-ITA acreditat în domeniul Tehnologii și echipamente tehnice pentru 

agricultură, ferme agricole; tehnologii și echipamente tehnice pentru industria alimentară pentru 

perioada: 2017-2022. Incubatorul este înființat în cadrul Institutului Național de Cercetare – 

Dezvoltare pentru mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare INMA București 

și are grupuri țintă: IMM-uri, fabricanți de echipamente pentru agricultură și industria alimentară; 

Microîntreprinderi și persoane fizice inovative cu activități în agricultură și în industria alimentară; 

Ferme agricole mici și mijlocii. 

În ceea ce privește clusterelor din sectorul 1, studiul de fezabilitate pentru incubatorul de afaceri 

Excellence 1 prevede că la nivel național, la sfârșitul anului 2016 dintre cele 8 de clustere înregistrare 

în Municipiul București de către Direcția Politici Industriale şi Mediu a Ministerului Economiei, 5 

sunt în Sectorul 1. Două în domeniul IT&C, un cluster de inovare în domeniul agroindustrial, un 

cluster pentru inovare și competitivitate în sănătate. 

Pentru a veni în sprijinul companiilor mici și mijlocii, Sectorul 1 al Municipiului București poate 

fi activă prin propunerea de înființare a incubatorului de afaceri ”Excellence 1”. Obiectivele 

incubatorului sunt creșterea gradului de informare și acces la informații al firmelor incubate, oferirea 

de consultanță specifică în funcție de nevoile fiecărui solicitant, suport în relațiile cu instituțiile 

publice, bancare sau alte instituții, având ca scop creșterea numărului de IMM-uri pe raza Sectorului 

1, precum și scăderea numărului de IMM-uri care intră în insolvență în primii ani de activitate. 

”Excellence 1” va fi primul incubator de afaceri din București inițiat de o instituție publică. 

Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri reglementează, potrivit articolului 1, regimul juridic 

de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarelor de afaceri, prin acordarea de facilităţi din partea 

autorităţilor publice pentru stimularea fondării acestora şi înfiinţării incubatoarelor de afaceri în 

vederea creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi dezvoltării unui mediu 

antreprenorial în cadrul comunităţilor locale. 

Potrivit propunerii de Strategie, ”obiectivul general al incubatorului este de a sprijini spiritul 

anteprenorial, prin cultivare și formare, facilitarea inițierii și dezvoltarea startup-urilor și micilor 

afaceri (cu un istoric de funcționare de maxim doi ani), crearea unui mediu de afaceri favorabil 
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dezvoltării şi creșterii IMM-urilor, consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă față 

forțelor concurențiale şi competiției naționale/internaţionale, facilitarea accesului IMM-urilor la surse 

de finanțare, creșterea numărului de activități economice competitive, întărirea climatului 

investițional în zonele-țintă, reducerea ratei șomajului în sectorul 1, încurajarea antreprenoriatului în 

rândul femeilor, tinerilor sau/şi a minorităților.” 

Cercetarea și inovarea sunt recunoscuți catalizatori ai productivității.  Susținerea publică poate 

aduce investițiile în cercetare și dezvoltare la un nivel optim. Startup-urile și ecosistemul din jurul 

acestora au o contribuție importantă pentru economie și pentru generarea de noi oportunități de carieră 

pentru tineri. Dezvoltarea sectoarelor cu valoare adăugată mare (de ex: IT&C, cercetare dezvoltare, 

Inginerie + Software, Bio Economie & Bio Tehnologie Industrii creative, Green business) determină 

creșterea productivității economice, oferind forței de muncă acces la oportunități de generare de 

venituri, educație și dobândire de cunoștințe. 

Municipiul București, și îndeosebi Sectorul 1, beneficiază de o forță de muncă înalt calificată. 

Conform datelor sondajului realizat de SNSPA în luna Februarie 2020, pe un eșantion reprezentativ 

pentru populația Sectorului 1, peste 40% din populația adultă care locuiește în Sectorul 1 are studii 

superioare (licență, masterat dau doctorat). Peste 30% din populația ocupată lucrează în sectorul 

serviciilor și 5% în sectorul IT&C. În alte sectoare în care cu forță de muncă deținătoare de 

competențele ridicate, este angajată peste 20% din populația ocupată a Sectorului 1. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Încurajarea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în rândul tinerilor 

prin încurajarea și susținerea financiară a start-up-urilor; 

2. Dezvoltarea platformelor industriale și tehnologice / clustere, incubatoare de afaceri de pe raza 

Sectorului 1 prin furnizarea de servicii integrate firmelor (infrastructura edilitară și de acces 

la informații, consultanță, personal responsabil în cadrul Primăriei Sectorului 1); 

3. Încurajarea mutării firmelor în Sectorul 1, îndeosebi a firmelor care intenționează să își mute 

activitatea din alte țări în Europa în contextual COVID-19, prin facilități fiscale. 

Indicatori:  

 Număr de clustere/incubatoare de afaceri dezvoltate pentru sprijinirea firmelor noi orientare pe 

tehnologie și inovare; 

 Numărul de firme înregistrate în Sectorul 1 pe sectoare de activitate; 
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 Număr de angajați și cifră de afaceri. Număr de proiecte/firme start-up finanțate în Sectorul 1 pe 

sectoare de activitate; 

 Numărul de firme care sunt găzduite pe platformele industriale și tehnologice / clustere, 

incubatoare de afaceri de pe raza Sectorului 1. 

  

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori 

1. Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea 

tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată mare și 

utilizarea forței de muncă în activități cu productivitate ridicată.  

Indicatori:  

 Numărul de firme înregistrate în Sectorul 1, pe sectoare de activitate.  

 Număr de clustere/incubatoare de afaceri dezvoltate pentru sprijinirea firmelor noi orientare pe 

tehnologie și inovare. 

  Procentul cifra de afaceri firme Sectorul 1 (comparativ cu Municipiul București si celelalte 

sectoare).  

Instituții implicate:  

 Primăria Sectorului 1; 

 Mediul de afaceri 

Alocarea de fonduri pentru dezvoltarea platformelor industriale și tehnologice / clustere, 

incubatoare de afaceri de pe raza Sectorului 1. Negocierea și semnarea unor noi parteneriate cu 

institute și universități pentru cercetare și inovare. Acordarea de granturi de cercetare și sprijinirea 

creării de companii spin-off de către universitățile de pe raza Sectorului 1. Dezvoltarea funcțiilor și 

serviciilor specifice parcurilor științifice și tehnologice prin angajarea de personal de specialitate 

(management și scriere de proiecte) și finanțarea acestor servici. Crearea unui registru local al firmelor 

nou înființate cu orientare pe tehnologie și inovare și a serviciilor de consiliere oferite. 

  

7.2 Creșterea investițiilor străine directe (FDI)  

Structura activităților economice realizate în Sectorul 1 după criteriul volumului cifrei de afaceri 

pe anul 2017 ne arată că sectorul Comerț generează aproape jumătate din cifra de afaceri totală a 

firmelor din zonă. Economia zonei prezintă de asemenea o pondere mare a Întreprinderilor Mici și 
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Mijlocii. Sectoarele care au beneficiat de o creștere a investițiilor brute sunt comerțul, activitățile de 

transport și depozitare, activitățile de servicii administrative și de servicii suport. 

Una dintre premisele dezvoltării economice sustenabile este prezența capitalului. Investițiile 

străine directe sunt o sursă importantă de capital pentru dezvoltare, dar și de tehnologie nouă, transfer 

de cunoștințe și practici de organizare a activităților, care stimulează și generează creșterea 

economică. Factorii determinanți pentru o firmă de a-și desfășura activitățile în altă țară sunt 

multipli[127], de la cadrul legislativ general și fiscal, calitatea instituțiilor, localizare, disponibilitatea 

forței de muncă și a altor resurse, infrastructură de transport și comunicații. Din aceste puncte de 

vedere, Sectorul 1 îndeplinește o serie de avantaje pentru a atrage un nivel ridicat de investiții străine 

directe. 

Conform datelor cantitative care fundamentează această Strategie, 25,9% dintre respondenții 

adulți rezidenți în Sectorul 1 sunt angajați la o firmă cu capital străin, iar restul de 74,2 % lucrează la 

o firmă cu capital românesc (inclusiv PFA), ONG sau firme cu capital mixt. Dintre aceștia, 64,6% au 

locul de muncă în Sectorul 1. 

Printre primele companii ca cifră de afaceri sunt cele din comerțul cu amănuntul al carburanților 

pentru autovehicule în magazine specializate sau cele care extrag petrolul brut   (OMV PETROM 

MARKETING  SRL (14,4 mld lei), OMV PETROM SA (12,5 mld lei), ROMPETROL 

DOWNSTREAM SRL (8,2 mld lei)), companii care produc și  comercializează  energia electrică 

(ELECTRICA FURNIZARE SA (4,2 mld lei) și SOCETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI 

ELECTRICE IN HIDROCENTRALE “ HIDROELECTRICA” SA (3,3 mld lei) și OMV PETROM 

GAS SRL (3,2 mld lei)), companii care se ocupă cu comerțul cu ridicata al produselor de tutun 

(BRITISH AMERICAN TABACO ROMANIA SRL ) și cele care oferă servicii de telecomunicații 

(ORANGE ROMANIA SA (4,9 mld lei)). În topul firmelor din sectorul 1, după numărul de angajați 

sunt: COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR” (22.673 angajați), OMV PETROM SA 

(14.380 angajați) și REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCURESTI RA (10.014 angajați).  

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Atragerea de investitori străini pentru investiții greenfield și încurajarea investitorilor existenți 

de a extinde activitățile în Sectorul 1. Creșterea investițiilor străine directe. 

Indicatori 

 Ponderea FDI exprimată ca procent din PIB în ultimul an. 
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Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori 

1. Atragerea de investitori străini pentru investiții greenfield și încurajarea investitorilor existenți 

de a extinde activitățile în Sectorul 1, prin acordarea de consultanță, facilități fiscale și de 

infrastructură. Creșterea investițiilor străine directe 

Indicatori 

 Ponderea FDI exprimată ca procent din PIB în ultimul an.  

Instituții implicate:  

Primăria Sectorului 1;  

Camerele de comerț mixte; 

Mediul de afaceri. 

Semnarea de parteneriate și acorduri de colaborare economică cu Camerele de comerț mixte. 

Stimularea dialogului cu mediul de afaceri și creșterea accesului la informații pentru investitori 

potențial interesați să își stabilească afacerea în Sectorul 1 prin organizarea sau participarea la 

evenimente specifice de business. 

7.3 Stimularea antreprenoriatului, creșterea numărului de întreprinderi micro, mici și mijlocii, 

inclusiv prin acces la servicii financiare   

La nivelul Sectorului 1 în domeniul Cercetării și Inovării activează 19 entități economice. Studii 

ale al Băncii Mondiale, plasează Bucureștiul pe locul 1 pe țară din punctul de vedere al numărului de 

angajați în sectoare cu salarii ridicate, rezultând de aici că municipiul are unul dintre cele mai ridicate 

niveluri de trai din țară.În prezent, în organizații forța de muncă este de cele mai multe ori neomogenă, 

ceea ce determină organizațiile să adapteze modul de lucru la nevoile fiecărui angajat. Oferirea unei 

game variate de modalități de lucru cum ar fi, programul de muncă part-time sau individualizat, 

telemuncă, munca în ture și rotația joburilor le-a permis organizațiilor să privească angajatul ca 

individ. Flexibilitatea la locul de muncă afectează performanța în mod pozitiv, reducând absenteismul, 

crescând calitatea și volumul muncii, reducând oboseala și crescând motivația și entuziasmul 

angajaților. Mediul de muncă este unul dintre cei mai importanți factori pentru motivația și 

performanța angajaților, centrarea pe oameni creează posibilități noi pentru a fi folosit ca un 

instrument strategic pentru creșterea performanței și productivității. În contextul pandemic generat de 
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infecțiile cu COVID-19, programul de muncă a suferit schimbări radicale, crescând cu peste 20% 

numărul angajaților care au început să lucreze în sistem telemuncă sau hibrid. 

Conform sondajului de opinie 47,9% dintre angajații care locuiesc în Sectorul 1, lucrează la o 

firmă cu capital românesc și doar 12,2% sunt proprii angajatori. 

Proiecte aflate în desfășurare: Piețele Amzei și Băneasa – Primăria Sectorului 1 a propus 

construirea a două piețe agro-alimentare dintr-o structură metalică ce va include si o zonă de “drive-

in” pentru ridicarea comenzilor on-line si un grup sanitar inclus. Respectarea PUG și a caracteristicilor 

urbanistice ale acestei zone protejate sunt condiții esențiale pentru succesul economic și urbanistic al 

acestor două proiecte. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori 

1. Susținerea activităților productive; 

2. Crearea locurilor de muncă decente;  

3. Sprijinirea antreprenoriatului prin start-up, creativitate și inovație tehnologică. 

Indicatori  

 Numărul de noi locuri de muncă create; 

 Numărul de IMM-uri nou create în domenii productive îndeosebi cele care se bazează pe inovație 

tehnologică; Durata de viață a întreprinderilor mici și mijlocii înregistrate în Sectorul 1;  

 Număr firme sprijinite prin facilități sau consiliere. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea 

locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin start-up, creativitatea și inovația, și care 

încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces 

la servicii financiare (2030) 

Indicatori  

Instituții implicate:  

 Primăria Sectorului 1 

Atragerea (fonduri nerambursabile și credite preferențiale) și alocarea de resurse care să sprijine 

direct și activ inovația antreprenorială alături de cercetare și dezvoltare; Sprijinirea firmelor mici si 
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mijlocii prin facilități fiscale, consiliere și acces la clusterele și platformele industriale și tehnologice 

din Sectorul 1 în vederea creșterii duratei de viață a IMM-urilor înregistrate în Sectorul 1. 

  

7.4 Creșterea inovării – susținerea educației terțiare și cercetării 

Proiectele majore de investiții pe care Primăria Sectorului 1 a anunțat că le va derula se numără 

modernizarea unităților de învățământ și construirea de noi corpuri de clădire pentru elevi. Primăria 

Sectorului 1 a publicat informații conform cărora în bugetul local pe anul 2020 sunt alocate peste 400 

de milioane lei pentru lucrări de reparații și reabilitare, modernizare și construire de noi corpuri de 

clădire pentru elevi. 

Investițiile în educația terțiară și în cercetare joacă un rol esențial în generarea unei creșteri 

economice inteligente și durabile și în crearea de locuri de muncă. Prin producerea de noi cunoștințe, 

cercetarea este esențială pentru dezvoltarea unor produse, procese,  servicii noi și inovatoare, care 

permit creșterea productivității, a competitivității industriale și, în cele din urmă, a prosperității. 

Educația este singurul proces prin intermediul căruia societatea poate ajunge la bunăstare. 

Conform ANOFM, până la 30 septembrie 2019, 67 de persoane au fost cuprinse în servicii de 

acordare de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea 

unei afaceri, la nivelul Municipiului București, un număr extrem de redus pentru a avea un impact 

asupra încurajării antreprenoriatului. În acest moment, Primăria Sectorului 1, nu are parteneriate de 

cercetare cu universitățile de pe raza sectorului. În schimb, există două colaborări, cu USAMV și 

ASE. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori 

1. Promovarea unor politici locale care favorizează creșterea inovării prin susținerea 

educației terțiare și a cercetării. 

Indicatori:  

 Numărul de patente și brevete înregistrate de persoanele fizice și juridice din Sectorul 1.  

 Numărul parteneriatelor de cercetare între Primăria Sectorului 1 și institute de cercetare.  

 Programe de formare inițiate de Primăria Sectorului 1.  
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 Programe de formare inițiate de firmele din Sectorul 1.  

 Număr de tineri rezidenți în Sectorul 1 implicați în programe de formare profesională organizate 

de primăria de sector. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Creșterea numărului de patente și brevete înregistrate de rezidenți din Sectorul 1;  

2. Creșterea numărului de parteneriate de cercetare Primăria Sectorului 1 și 

universități/institute de cercetare. 

Indicatori 

 Număr de patente și brevete înregistrate de persoanele fizice și juridice din Sectorul 1; 

 Număr de parteneriatelor de cercetare între Primăria Sectorului 1 și universități / institute de 

cercetare fundamentală.  

Instituții implicate 

 Primăria Sectorului 1; 

 Institute de cercetare; 

 Universitati. 

 Atragerea (fonduri nerambursabile și credite preferențiale) și alocarea de resurse care să sprijine 

direct și activ inovația antreprenorială alături de cercetare și dezvoltare. Sprijinirea firmelor mici si 

mijlocii prin facilități fiscale, consiliere și acces la clusterele și platformele industriale și tehnologice 

din Sectorul 1 în vederea creșterii duratei de viață a IMM-urilor înregistrate în Sectorul 1. Sprijinirea 

prin consultanță a firmelor și institutelor de cercetare din Sectorul 1 pentru dezvoltarea și înregistrarea 

patentelor și brevetelor de invenție. Susținerea parteneriatelor cu mediul academic și de cercetare, 

pentru atragerea de specialiști și a forței de muncă specializată; organizarea de evenimente de 

networking pentru comunitatea academică și de cercetare.  
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7.5 Creșterea nivelului de colectare a taxelor și impozitelor 

Un sistem sustenabil de colectare a veniturilor bugetare constă în îmbunătățirea semnificativă a 

conformării voluntare si creșterea eficienței administrației fiscale față de evaziunea fiscală. În prezent, 

sunt numeroase cazuri de evaziune fiscal, însă există un site unde cetățenii pot sesiza eventualele 

fraude fiscale. Taxele și taxele locale reprezintă surse importante de venituri ale bugetului local. 

Aceste impozite sunt folosite pentru finanțarea cheltuielilor publice prevăzute in bugetul local. 

Procesul de reformare a administrației fiscale trebuie sa aibă ca obiectiv o abordare modernă a 

problemei interacțiunii dintre administrația fiscală şi contribuabilii săi. Strategia de modernizare se 

bazează pe experiența proprie, dar şi pe soluțiile adoptate de administrațiile fiscale de referință din 

țările dezvoltate. Noua abordare, adoptată în majoritatea statelor comunitare, constă în echilibrarea 

funcțiilor de servicii şi de control, realizarea punctului de optim. În acest fel, se evită generarea unei 

atitudini de respingere din partea contribuabililor excesiv verificați. O mai bună promovare a site-ului 

Antifraudă poate determina o creșterea a  nivelului de colectare a taxelor. 

Între anii 2015-2020, personalul responsabil cu servicii și de colectare a taxelor din D.I.T.L. au 

participat la 20 de programe de pregătire și specializare. În urma sondajului am aflat că doar 50,2% 

dintre respondenți au încredere în funcționarii Primăriei Sectorului 1. Procentul  de taxe și impozite 

colectate raportat la PIB local era la mijlocul anului 2020 în cuantum de 262,254,716.66 lei. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Actualizarea și formarea competențelor personalului instituției publice prin diferite 

parteneriate cu diferite instituții publice;  

2. Câștigarea încrederii contribuabililor, prin oferirea de servicii de calitate, care să se 

concretizeze prin seriozitate și nivel profesional ridicat al salariaților și prin acordarea de 

informații corecte, concrete și care să fie în conformitate cu prevederile legale;  

3. Simplificarea procedurilor  atât pentru cetățeni, cât și la nivel inter și intra-instituțional;   

4. Creșterea semnificativă a colectării impozitelor și taxelor locale de la personale juridice și 

fizice de pe raza administrativă a sectorului 1; 

5. Îmbunătățirea dotării materiale (hardware și software). 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori 

1. Creșterea nivelului de colectare a taxelor și impozitelor la nivel local; 
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Indicatori:  

 Procent taxe și impozite colectate raportat la PIB local.  

 Numărul de programe de pregătire a personalului responsabil cu serviciile de colectare a taxelor. 

Instituții implicate 

 Primăria Sector 1; 

 DITL Sector 1. 

Pregătirea continuă (programe de formare în colaborare cu universitățile și centrele de cercetare din 

Sectorul 1) a personalului responsabil cu tax-compliance pentru sprijinirea firmelor și persoanelor 

fizice de pe raza Sectorului 1 în vederea informării și identificării cauzelor neplății taxelor și 

impozitelor locale, dar și pentru planificarea unor mecanisme prin care plătitorii de taxe pot primi 

ajutor pentru reeșalonarea taxelor și impozitelor restante.  
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7.6 Dezvoltarea turismului sustenabil pentru crearea de locuri de muncă 

Pe teritoriul Sectorului 1 se regăsesc o serie de obiective turistice care necesită atât promovare 

națională, cât și internațională. În trecut s-au desfășurat proiecte de promovare turistică implementate 

prin REGIO care au avut  ca scop creșterea atractivității obiectivelor și crearea unor trasee turistice. 

Mai mult, în urma proiectului “Cultura verde”  au fost create 30 locuri de muncă, punându-se accentul 

pe patru monumente istorice (Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu”, Muzeul de 

Arheologie “Vasile Pârvan”, Colegiul Național “Sfântul Sava” și pasajul Victoria). Cu toate acestea, 

teatru de vară din Parcul Bazilescu este în continuare în stare de ruină. 

Este indicată continuarea proiectelor de tipul “Cultura verde” deoarece au generat atât locuri de 

muncă, cât și creșterea numărului de vizitatori. Pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie 

de  crearea unor noi trasee turistice care să conecteze obiectivele turistice și promovarea acestora atât 

online cât și prin intermediul unor festivaluri, evenimente susținute anual (exemplu Noaptea 

muzeelor). Pentru turiștii străini ar fi eficiente niște pliante distribuite în hoteluri care să conțină 

obiectivele turistice ale Sectorului 1. În același timp reabilitarea unor edificii și repunerea lor în 

funcțiune vor crea noi locuri de muncă și o viață culturală cât mai activă. 

Numărul turiștilor străini care înnoptează în Sectorul 1 era în 2018 egal cu 1 270 408, iar cel al 

turiștilor români 726 965, cu un total de 1 997 373 turiști. Totodată, capacitatea de cazare turistică 

este reprezentată de 4 497 649 hoteluri (inclusive hoteluri apartament, cu o utilizare netă a locurilor 

de cazare de 44,4 %. În momentul acesta, Primăria Sectorului 1 nu are parteneriate cu camerele de 

comerț și industrii bilaterale, ci 3 protocoale de colaborare. Pentru parteneriate este de nevoie de HCL 

(Hotărârea Consiliului Local). 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

2. Diversificarea ofertei de turism și extinderea zonelor atractive pentru inițierea de turiști;  

3. Organizarea de activități culturale, evenimente sau festivaluri;  

4. Distribuirea în hoteluri a unor materiale informative care să conțină obiectivele turistice ale 

Sectorului 1; Continuarea reabilitarea unor imobile de patrimoniu aflate în proprietate publică 

și punerea lor în funcțiune. 

Indicatori:   
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 Număr vizitatori Sectorul 1;  

 Număr parteneriate cu camere de comerț și industrie bilaterale. 

Ținte (orizont 2030), indicatori și rezultate așteptate 

 Dezvoltarea turismului  sustenabil pentru crearea de locuri de muncă. 

Instituții implicate 

 Primăria Sectorului 1; 

 Mediul de afaceri. 

Semnarea de parteneriate de către Primăria Sectorului 1 cu camere de comerț și industrie bilaterale 

din România; Încurajarea turismului competitiv pe termen lung prin susținerea și  dezvoltarea 

inițiativelor de agroturism, ecoturism, turism rural, balnear și cultural. Elaborarea și punerea în 

aplicare a unui program coerent pentru dezvoltarea turismului, inclusiv a agroturismului, generator de 

locuri de muncă și venituri considerabile, prin îmbunătățirea infrastructurii și căilor de acces la 

obiectivele turistice, profesionalizarea personalului și valorificarea tradițiilor culturale și specificului 

regional. 

7.7 Creșterea nivelului de ocupare a indivizilor 

 Creșterea gradului de ocupare reprezintă un domeniu distinct în cadrul politicilor sociale, 

obiectivul lor fiind menținerea și creșterea gradului de ocupare, prin acțiuni directe sau indirecte, 

menite să asigure locuri de muncă pentru tinerii care intră pe piața muncii, pentru șomeri sau alte 

persoane care vor să se angajeze ca salariați, precum subvenții/credite pentru stimularea angajării; 

Sprijin pentru ocupare și reabilitare; Creare directă de locuri de muncă; Stimulente pentru demararea 

activității pe cont propriu. 

Un rol important pe piața muncii îl au politicile active de ocupare, împreună cu accentul crescut 

pe măsurile de combatere și prevenire a dezechilibrului major constituit de șomaj. Măsurile active 

tind să fie mai puțin costisitoare decât beneficiile în numerar (măsurile pasive), și, pe deasupra, 

contribuie la reducerea duratei șomajului, creșterea gradului de ocupare, îmbunătățirea perspectivelor 

salariale ale șomerilor și ale persoanelor participante la aceste măsuri și la creșterea productivității. 
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Măsurile pasive au drept scop principal oferirea unui suport financiar șomerilor, fără a încerca să 

contribuie în mod direct la îmbunătățirea performanței lor. 

La sfârșitul trimestrului I al anului 2018, la nivelul Municipiului București era un număr total 

de 18023 de șomeri înregistrați, dintre care 9285 de femei. Din totalul șomerilor înregistrați, 2393 

erau șomeri în plată. În ceea ce privește Sectorul 1, la sfârșitul trimestrului I al anului 2018, numărul 

total de șomeri înregistrați era de 2015, dintre care 1044 de femei și 293 șomeri în plată. 

Ținând cont de informațiile extrase din răspunsurile oferite de locuitorii Sectorului 1 incluși în 

eșantionul sondajului, referitoare la activitatea lor profesională, nu este surprinzătoare proporția 

scăzută de persoane care declară că mai degrabă realizează activități voluntare casnice, decât să dedice 

timp și resurse unor activități voluntare în organizații non-guvernamentale. Desigur, explicația privind 

gradul redus de activitate voluntară formală este mult mai complexă și necesită analize suplimentare. 

Totuși, activitățile neplătite, voluntare, în gospodăria personală și redusa implicare a indivizilor în 

activități voluntare în scopuri publice (ONG) ar putea fi explicate prin timpul redus pe care indivizii 

îl au la dispoziție pentru alte activități decât cele aducătoare de beneficii personale materiale, locul de 

muncă fiind apreciat, așa cum am văzut mai sus, mai degrabă insuficient pentru a asigura bunăstarea 

așteptă a familiei. În plus, bărbații declară în proporție mult mai mare decât femeile că se implică în 

activități voluntare în ONG-uri. Acest lucru poate fi explicat prin implicarea femeilor în general mai 

ridicată decât a bărbaților în activitățile gospodăriei, fapt ce reduce și mai mult timpul avut la 

dispoziție de acestea pentru activități voluntare comunitare. 

Mai puțin de o persoană din 10, dintre cele intervievate în sondajul de opinie, lucrează cu 

jumătate de normă. Deși ar putea fi un indicator al calității ocupării (securitate mai ridicată a locului 

de muncă, beneficii mai ridicate, în general protecție socială crescută) aceste cifre pot să indice și o 

altă realitate a pieței forței de muncă: gradul scăzut de flexibilizare a relațiilor de muncă din punct de 

vedere al contractelor part-time care pot reduce șomajul și pot deschide piața muncii pentru persoane 

care altfel ar fi ne-angajabile din diverse motive (cum ar fi competențe, implicare în educație continuă 

etc.) O altă explicație ar putea fi dată de rigiditatea pieței muncii din București, și deci și cea din 

Sectorul 1, caracterizată prin deficit de forță de muncă și ocupare aproape completă a forței de muncă, 

deci șomaj zero. 
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Proiecte aflate în desfășurare în momentul de față: Pentru persoanele de etnie romă s-a creat 

un program de consiliere cu privire la drepturile sociale, s-au inițiat aproximativ 71 de  parteneriate 

cu ONG-uri în vederea dezvoltării de proiecte și programe sociale, având ca grupuri țintă persoanele 

cu dizabilități  și persoane defavorizate, fără adăpost, copii fără locuință, care se găseau pe străzi. 

Proiectul Nazarcea- întreprindere socială a Primariei Sectorului 1 care angajează persoane cu 

dizabilități. Nazarcea Grup este o întreprindere socială dezvoltată de DGASPC Sector 1, unitate din 

subordinea Primăriei Sectorului 1, în anul 2011 prin intermediul mai multor proiecte cu finanțare 

nerambursabilă, scopul acestei inițiative fiind de creștere a incluziunii socio-profesionale a 

persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă. Este cea mai mare unitate protejată 

autorizată din țară, care include 7 domenii în care persoanele cu dizabilități pot lucra: spălătorie auto, 

brutărie, spălătorie textilă, croitorie, ceramică decorativă, neutralizarea și eliminarea deșeurilor 

infecțioase cât și tipografie. Scopul organizației este de dezvolta și promova servicii alternative în 

domeniul inserției socio-profesionale și a integrării în muncă a persoanelor cu dizabilități. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori: 

1. Program pentru reinserția vârstnicilor în economie-pentru aceștia ar fi potrivit un program de 

muncă part-time, muncă în ture sau chiar rotația job-urilor;  

2. Organizarea unor programe de susținere a șomerilor pe termen lung, a tinerilor, a celor cu 

abilități parțiale și a imigranților, în vederea creșterii concentrării serviciilor de 

angajare  asupra șomerilor din poziții dificile (cu ajutorul acestor programe, persoanele pot 

beneficia de informații, orientare și sfaturi privind angajarea). 

Indicatori 

 Rata șomajului (pe cartiere, categorii de sex, vârstă și grad de dizabilitate); 

 Număr persoane active (18-64 ani) neocupate (pe categorii de sex, vârstă, dizabilitate); 

 Număr persoane vârstnice care lucrează după pensionare; 

 Procent persoane care desfășoară activități neremunerate: activități în gospodăria proprie, în altă 

gospodărie, voluntariat în ONG-uri, alte forme de activitate neplătită. 
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Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori: 

1. Creșterea nivelului de ocupare a indivizilor. 

Indicatori:  

 Rata șomajului; 

 Număr persoane active (18-64 ani) neocupate; 

 Număr persoane vârstnice care lucrează după pensionare; 

 Procent persoane care desfășoară activități neremunerate: activități în gospodăria proprie, în altă 

gospodărie, voluntariat în ONG-uri, alte forme de activitate neplătită. 

Instituții implicate 

 Inspecția Muncii, Institutul Național de Statistică; 

 Registrul Comerțului; 

 Primăria Sectorului 1. 

  

Scăderea ratei șomajului (măsurată dezagregat pe cartiere, categorii de sex, vârstă și grad de 

dizabilitate), Scăderea numărului persoane active (18-64 ani) neocupate (măsurat dezagregat pe 

categorii de sex, vârstă, dizabilitate), Creșterea numărului de persoane vârstnice care lucrează după 

pensionare, Creșterea procentului de persoane care desfășoară activități neremunerate: activități în 

gospodăria proprie, în altă gospodărie, voluntariat în ONG-uri, alte forme de activitate neplătită. 

7.8 Creșterea convergenței economice 

Adoptarea unor măsuri care să ajute la sporirea calității vieții și să diminueze cât mai mult cu 

putință obstacolele care stau în calea creșterii economice, dezvoltării durabile sau a îmbunătățirii 

mediului profesional și educațional, trebuie să reprezinte un scop important pentru Primăria 

Sectorului 1. Prin derularea unor programe specifice de tip after-school, administrația locală poate 

veni în sprijinul părinților angajați. „Educație pentru viață” este un astfel de program derulat de 

administrația Sectorului 1. Atragerea și menținerea copiilor în învățământul preșcolar este o altă 

măsură prin care este sprijinită ocuparea, facilitând accesul femeilor pe piața muncii, având de 

asemenea ca obiectiv reducerea abandonului școlar. 
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În organizațiile din zilele noastre, forța de muncă este de cele mai multe ori neomogenă, ceea 

ce determină companiile să adapteze modul de lucru la nevoile fiecărui angajat. Oferirea unei game 

variate de modalități de lucru cum ar fi, programul de muncă part-time sau individualizat, telemuncă, 

muncă în ture și rotația joburilor le-a permis organizațiilor să privească angajatul ca individ. 

Flexibilitatea la locul de muncă poate afecta performanța în mod pozitiv, reducând absenteismul, 

crescând calitatea și volumul muncii, reducând oboseala și crescând motivația și entuziasmul 

angajaților. Mediul de muncă este unul dintre cei mai importanți factori pentru motivația și 

performanța angajaților, centrarea pe oameni creează posibilități noi pentru a fi folosit ca un 

instrument strategic pentru creșterea performanței și productivității. 

Din totalul respondenților, 22% declară că venitul lunar obținut de membrii familiei le ajunge 

cu greu (în mică sau în foarte mică măsură) pentru acoperirea nevoilor zilnice. Comparativ, 56% 

dintre respondenți au declarat că aceste venituri le ajung în mare și în foarte mare măsură pentru 

nevoile zilnice. Comparând distribuția acestor răspunsuri pe zonele de rezidență din Sectorul 1 

putem argumenta că în general locuitorii din zona centrală a Sectorului 1 tind să raporteze un grad 

mai scăzut de insatisfacție cu venitul, în vreme ce locuitorii din zonele periferice tind să evalueze 

mai degrabă negativ capacitatea venitului familiei de a le asigura bunăstarea necesară. Trebuie să 

subliniem faptul că indivizii pot fi critici cu evaluarea capacității venitului familiei de a le asigura 

un trai decent, uneori evaluând această capacitate a venitului nu doar prin prisma economică ci și 

prin prisma raportării la alți indivizi (rude, vecini, prieteni, cunoscuți, colegi de muncă sau persoane 

publice). 

Prin urmare, am extins această explorare, de data aceasta evaluând venitul real declarat de 

respondenți, în raport cu genul, educația, sectorul de activitate, și zona de rezidență din Sectorul 1. 

Astfel, distribuția venitului pe gen și educație ne arată că în general persoanele cu studii universitare 

tind să aibă venituri mai ridicate decât celelalte persoane. Bărbații tind să aibă un venit mai ridicat 

decât femeile, inclusiv în cadrul aceleiași grupe educaționale de comparație: la studii egale, bărbații 

tind să aibă, în medie, venituri mai mari decât femeile. Evaluând distribuția venitului pe zone de 

rezidență putem constata ca în medie venituri mai mari sunt raportate pentru locuitori ai zonei 

centrale pentru toate sectoarele de activitate, mai puțin pentru cel de servicii și de transporturi. În 

aceste două sectoare de activitate sunt raportate venituri medii mai ridicate de către locuitori din 

zonele de periferie ale Sectorului 1. O posibilă explicație ar fi că în Sectorul 1, în aceste sectoare de 

activitate lucrează mai degrabă persoane care locuiesc în zone mai accesibile pentru aceste locuri 
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de muncă, zone în care există o concentrare mai mare acestor firme. O altă explicație ar putea fi dată 

de salariile mai mici în aceste sectoare economice, comparativ cu sectoare precum ar fi IT&C, 

energie, sănătate sau construcții, prin urmare persoanele care dețin un loc de muncă în domeniile 

servicii sau transporturi vor accesa / deține mai degrabă locuințe în zone periferice, mai ieftine, decât 

în zone centrale, mai scumpe. În concluzie, aceste date par să susțină studii mai vechi care estimează 

o creștere a polarizării sociale a zonelor rezidențiale (centru - periferie). 

De altfel, aproape 13% dintre respondenți au declarat că nu sunt mulțumiți cu actualul loc de 

muncă. Toți respondenții care au declarat că veniturile familiei le ajung cu greu pentru satisfacerea 

nevoilor zilnice s-au declarat nemulțumiți de locul de muncă pe care îl au. Relația puternică este 

confirmată de analiza datelor. Coeficientul de corelație a rangurilor, Spearman, pentru aceste două 

variabile, are valoarea 0,67 (maxim posibil 1, iar minim posibil -1), la un nivel de probabilitate p < 

0,001, indicând o relație monotonică pozitivă și puternică. Această relație nu este însă și una cauzală. 

De aceea, am testat câteva posibile explicații cauzale printr-o analiza de regresie ordinala. Astfel, se 

confirmă ipoteza potrivit căreia un grad scăzut de satisfacție cu locul actual de muncă este 

determinat de un grad mai ridicat de asigurare a bunăstării familiei prin venitul obținut, de un grad 

ridicat de echilibru între viața de familie, dar și de un venit ridicat.  În ce privește relația dintre 

timpul alocat activităților familiale și celor aducătoare de venit, mai mult de 1 din 2 respondenți se 

declară nesatisfăcuți. Putem identifica o legătură de asociere între aceste două variabile și cele care 

măsoară mulțumirea indivizilor față de locul de muncă, cuantumul veniturilor obținute de la locul 

de muncă, un nivel ridicat de stres la locul de muncă (40,7% din totalul respondenților) sau efectele 

negative ale activității profesionale asupra bunăstării fizice și mentale (55% dintre respondenți 

raportând asemenea efecte negative). În concluzie, variabilele raportate în tabelele 1 – 6 și 42, par 

să indice un grad ridicat de nemulțumirea locuitorilor din sectorul 1 față de recompensarea muncii 

la un nivel corespunzător care să asigure o calitate ridicată a vieții profesionale și de familie. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

2. Implementarea unui program care să îmbunătățească accesul la muncă pentru părinții singuri 

și pentru alți indivizi care sunt șomeri din cauza stării de sănătate sau a situaților de viață; 

3. Promovarea muncii remote (de la distanță) și a programului part-time; 

4. Oferirea unor locuințe accesibile, sustenabile și de calitate în oraș pentru a facilita traiul 

familiilor cu venituri scăzute. 
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Indicatori 

 Media câștigurilor salariale lunare pentru adulți (comparate pe subgrupuri: educație, ocupație 

vârstă, etnie, gen, cartiere); 

 Rata sărăciei relative măsurată ca procent de persoane ale căror familii au un venit echivalent pe 

membru de familie mai mic decât venitul mediu raportat de populație; 

 Procent de persoane care raportează bunăstare materială;  

 Procentul de persoane care estimează ca venitul actual al familiei este suficient pentru satisfacția 

nevoilor zilnice (rata de adecvare a venitului), Media venitului familiei raportata la mărimea 

familiei (nr persoane) (comparații cartiere), Rata inegalității (raportul dintre top 20% si top 80% 

venituri);  

 Procentul de persoane care sunt satisfăcute cu locul de muncă principal pe care îl dețin momentan; 

 Procentul de persoane care sunt satisfăcute cu echilibrul dintre viața de la locul de muncă și cea 

din afara locului de muncă. 

 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2039), indicatori  

1. Creșterea convergenței economice 

Indicatori 

 Rata inegalității (raportul dintre top 20% si top 80% venituri); 

 Procent de persoane care raportează bunăstare materiala; 

 Procentul de persoane care estimează ca venitul actual al familiei este suficient pentru satisfacția 

nevoilor zilnice (rata de adecvare a venitului); 

 Media venitului familiei raportata la mărimea familiei (nr persoane) (comparații cartiere). 

  

Instituții implicate 

 Inspecția Muncii; 

 Institutul Național de Statistică; 

 Primăria Sectorului 1. 



 

190  

Creșterea mediei câștigurilor salariale lunare pentru adulți (comparate pe subgrupuri: educație, 

ocupație vârstă, etnie, gen, cartiere), Scăderea ratei sărăciei relative măsurată ca procent de persoane 

ale căror familii au un venit echivalent pe membru de familie mai mic decât venitul mediu raportat de 

populație, Creșterea procentului de persoane care raportează bunăstare materială Creșterea 

procentului de persoane care estimează ca venitul actual al familiei este suficient pentru satisfacția 

nevoilor zilnice (rata de adecvare a venitului), Creșterea mediei venitului familiei raportată la mărimea 

familiei (nr persoane) (comparații pe cartiere), Scăderea ratei inegalității (raportul dintre top 20% si 

top 80% venituri), Creșterea procentului de persoane care sunt satisfăcute cu locul de muncă principal 

pe care îl dețin momentan, Creșterea procentului de persoane care sunt satisfăcute cu echilibrul dintre 

viața de la locul de muncă și cea din afara locului de muncă); Încurajarea încheierii de contracte de 

muncă cu orar flexibil și/sau telemuncă/ teleworking (munca de la distanță); asigurarea de facilități și 

servicii de sprijin pentru îngrijirea copiilor și a membrilor de familie aflați în întreținere. 

7.9 Creșterea competențelor forței de muncă locale  

Există o nevoie reală atât de obținere a unor noi competențe, cât și de perfecționare a 

aptitudinilor necesare pe piața muncii. pentru a creștere posibilitățile și potențialul lucrătorilor de a 

accesa locurile de muncă. Accesul la piața forței de muncă rămâne limitat pentru anumite grupuri 

sociale vulnerabile, iar neconcordanța dintre cererea și oferta de competențe pe piața muncii și 

deficitul de competențe de bază împiedică soluționarea acestor probleme. 

Existența a mai mult de o specializare poate reduce riscul de a rămâne fără un loc de muncă.  

De asemenea educația pe tot parcursul vieții permite o creștere a mobilității sociale. Programele de 

formare profesională trebuie să vizeze categoriile defavorizate, persoanele care necesită dobândirea 

unor noi competențe pentru a-și schimba locul de muncă, dar și angajații structurilor administrației 

locale pentru a dobândi noi aptitudini. Potrivit Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, 

serviciile de mediere pentru șomeri reprezintă un procent ridicat de servicii oferite, la o frecvență 

apropiată de cursurile de formare profesională. Potrivit datelor publice angajatorii tind să angajeze 

mai degrabă șomeri aflați în plată de indemnizație de șomaj și în proporție mult mia redusă (1/3 din 

cel al șomerilor indemnizați) șomeri neindemnizați.  

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Crearea unui birou special în cadrul Primăriei Sectorului 1 al cărui rol trebuie să fie 

acela de a identifica posibilități, teme și proiecte de colaborare cu universități, centre 
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de cercetare, firme de pe raza Sectorului 1 în vederea susținerii învățământului 

profesional și universitar. 

Indicatori 

 Număr de locuri/clase de educație profesională/învățământ dual/școli de meserii;  

 Număr contracte de parteneriat cu mediul de afaceri pentru susținerea învățământului profesional 

(burse de studiu, locuri de practică); 

 Număr de centre de consiliere în carieră/ formare /număr consilieri/număr beneficiari; 

 Procent adulți absolvenți de studii superioare (raportat la populația adultă, dezagregat pe gen, 

cartiere); 

 Proporția tinerilor NEETs (15-29 ani) (not in employment, education or training); 

 Număr de persoane din Primăria Sectorului 1 care au responsabilitate în domeniul creșterii 

colaborării cu mediul de afaceri și școli/licee/universități pentru creșterea integrării pe piața forței 

de muncă. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Creșterea competențelor forței de muncă locale. 

Indicatori 

 Număr de locuri/clase de educație profesională/învățământ dual/școli de meserii;   

 Număr contracte de parteneriat cu mediul de afaceri pentru susținerea învățământului profesional 

(burse de studiu, locuri de practică); 

 Număr de centre de consiliere în carieră/ formare /număr consilieri/număr beneficiari; 

 Procent adulți absolvenți de studii superioare (raportat la populația adultă, dezagregat pe gen, 

cartiere); 

 Proporția tinerilor NEETs (15-29 ani) (not in employment, education or training). 

  

Instituții implicate 

 Institutul Național de Statistică; 

 Primăria Sectorului 1 

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

ofertei pe piața muncii prin adaptarea ofertei educaționale a școlilor profesionale/tehnologice la 

cerințele pieței muncii, prin parteneriate cu mediul privat. Parteneriate cu ONG-uri pentru asigurarea 
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de servicii de asistență și sprijin persoanelor din categoriile vulnerabile (romi, persoane cu 

dizabilități); Creșterea numărului de locuri/clase de educație profesională/învățământ dual/școli de 

meserii, Creșterea numărului de contracte de parteneriat cu mediul de afaceri pentru susținerea 

învățământului profesional (burse de studiu, locuri de practică), Creșterea numărului de centre de 

consiliere în carieră/ formare /număr consilieri/număr beneficiari, Creșterea procentului de adulți 

absolvenți de studii superioare (raportat la populația adultă, dezagregat pe gen, cartiere), Scăderea 

proporției tinerilor NEETs (15-29 ani) (not in employment, education or training) raportat la populația 

totală activă, Creșterea numărului de persoane din Primăria Sectorului 1 care au responsabilitate în 

domeniul creșterii colaborării cu mediul de afaceri și școli/licee/universități pentru creșterea integrării 

pe piața forței de muncă; Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare UE în 

corelare cu cerințele pieței muncii, cu accent pe segmentele tinere sau sociale, vulnerabile ale 

populației. 

 

7.10 Protejarea drepturilor lucrătorilor, promovarea sănătății și securității în muncă și 

stimularea dialogului social 

Participarea activă la locul de muncă trebuie să fie remunerată în mod adecvat. Iar lucrătorii să 

beneficieze de condiții de muncă care, nu numai că nu sunt dăunătoare, dar sunt cât se poate de sigure, 

care respectă demnitatea umană. ține cont de valorile familiale și sociale, permite compensarea 

adecvată în cazul veniturilor pierdute sau reduse, permite accesul la servicii sociale și medicale 

adecvate și respectă dreptul la timp liber și la odihnă. Media veniturilor în București este cea mai 

ridicată în țară, ceea ce indică creșterea nivelului de trai. Condițiile sociale continuă să se 

îmbunătățească, dar grupurile vulnerabile se confruntă în continuare cu provocări importante. 

Procentul de persoane expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială a scăzut și mai mult, 

ajungând în 2018 la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, și anume 32,5 %. Cu toate acestea, unul 

din trei români este în continuare expus riscului de sărăcie sau excluziune socială, printre categoriile 

cele mai expuse numărându-se familiile cu copii, șomerii, persoanele inactive, lucrătorii atipici, romii, 

femeile în vârstă și persoanele cu dizabilități. 

In general, strategiile de dezvoltare care tratează probleme legate de forță de muncă se 

concentrează pe obiectivul generării de locuri de muncă și pe creșterea posibilităților și potențialului 
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lucrătorilor de a accesa aceste locuri de muncă. Deși acest lucru este într-adevăr important, este 

esențial să abordăm acest obiectiv și din perspectiva dialogului social, al protecției sociale și 

drepturilor lucrătorilor. Structurile și procesele de dialog social de succes au potențialul de a rezolva 

problemele economice și sociale, încurajează buna guvernare, avansează pacea și stabilitatea socială 

și industrială și stimulează progresul economic. Contextul urban necesită o formă de dialog social 

care diferă de nivelul național sau al întreprinderilor, printr-o implicare mai largă - în funcție de 

contextul specific, partenerii de dialog pot include autorități municipale, autorități descentralizate, 

filiale locale ale sindicatelor, camere de comerț, asociații pentru întreprinderi mici, cooperative, 

furnizori de servicii pentru afaceri, instituții de formare profesională, lideri comunitari și religioși, 

ONG-uri, universități/centre de cercetare etc. 

Conform informațiilor furnizate de Serviciul Imagine și Relații cu Mass-Media al Primăriei 

Sectorului 1, în anul 2020 s-a aprobat și implementat pentru prima oară principiul bugetării 

participative în Sectorul 1. Astfel, s-a alocat un buget de 2.000.000.000 lei pentru un număr de 7 

proiecte. Cu toate acestea, nu există informații (număr, tematici, invitați, participanți, rezultate, 

mecanisme de implementare și monitorizare) cu privire la consultările organizate cu reprezentanți ai 

societății civile. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori 

1. Parteneriatele între autoritățile publice și inițiativele private, cum ar fi cele ale actorilor non 

profit sunt foarte importante pentru procesul de dezvoltare durabilă, permițând convergența 

între programarea investițiilor și între diverși actori locali;  

2. Dezvoltarea unei platforme de networking digital între agențiile orașului care să încurajeze 

colaborarea între angajați, discipline sau agenții. 

Indicatori 

 Număr de întreprinderi cu  contract colectiv de muncă și nr. lucrători acoperiți de un contract 

colectiv de muncă, Numărul persoanelor înregistrate cu boli profesionale (pe cartiere, sexe, 

categorii de lucrători, formal/informal, migrant, non-migrant); 

 Numărul de accidente de muncă (pe cartiere, sexe, categorii de  lucrători, formal/informal, 

migrant, non-migrant); 

 Procent buget alocat proiectelor din bugetarea participativă;  
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 Număr consultări cu ONG-urile de profil înregistrate in Sectorul 1;  

 Număr angajați ai Primăriei Sectorului 1 cu responsabilități în domeniul dialogului social și 

consultării cetățenilor; 

 Proporția de angajați care consideră că activitatea de la locul de muncă le creează stres ce le poate 

afecta bunăstarea fizică și mentală și pe care nu îl pot rezolva folosindu-se de resursele pe care le 

au la îndemână (educație, competențe, condiții de muncă, salarizare). 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori 

1. Protejarea drepturilor lucrătorilor, promovarea sănătății și securității în muncă și stimularea 

dialogului social 

Indicatori 

Instituții implicate:  

 Institutul Național de Statistică,  

 Primăria Sectorului 1,  

 Inspecția Muncii 

Creșterea numărului de întreprinderi cu  contract colectiv de muncă și nr. lucrători acoperiți de un 

contract colectiv de muncă, Scăderea numărului de persoane înregistrate cu boli profesionale 

(dezagregat pe cartiere, sexe, categorii de lucrători, formal/informal, migrant, non-migrant), Scăderea 

numărului de accidente de muncă (dezagregat pe cartiere, sexe, categorii de  lucrători, 

formal/informal, migrant, non-migrant), Creșterea procentului bugetului alocat proiectelor din 

bugetarea participativă, Creșterea numărului de consultări cu ONG-urile de profil înregistrate in 

Sectorul 1, Creșterea numărului de angajați ai Primăriei Sectorului 1 cu responsabilități în domeniul 

dialogului social și consultării cetățenilor, Scăderea proporției de angajați care consideră că activitatea 

de la locul de muncă le creează stres ce le poate afecta bunăstarea fizică și mentală și pe care nu îl pot 

rezolva folosindu-se de resursele pe care le au la îndemână (educație, competențe, condiții de muncă, 

salarizare).  

7.11 Scăderea birocrației în relația cu persoanele fizice și cu firmele 

 În momentul de față există o preocupare a Primăriei Sectorului 1 pentru digitalizarea unor servicii 

oferite, însă trebuie continuat acest obiectiv pentru a se ajunge la o stare optimă. Birocrația de cele 
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mai multe ori îngreunează obținerea unor documente necesare cetățenilor. Pentru a facilita obținerea 

acestora este nevoie de implementarea unor platforme online care să vină în ajutorul cetățenilor. 

Prin intermediul platformei electronice „Servicii online oferite de Primăria Scetor1”, sunt oferite 

21 de acte administrative fiscale necesare persoanelor fizice pentru care se pot depune cereri online. 

Prin intermediul platformei electronice „Punctul de contact electronic-PCUe”  sunt disponibile 

servicii de înregistrare a clădirilor/a terenurilor/ a mijloacelor de transport în evidențele fiscale, în 

vederea stabilirii impozitului și eliberarea certificatului de atestare fiscală. 

Conform informațiilor furnizate de Primăria Sectorului 1, numărul utilizatorilor serviciilor 

online aferente DITL este de 34662. Prin intermediul platformei electronice pusă la dispoziția 

Notarilor Publici, realizată în baza Protocolului de colaborare încheiat între Camera Notarilor Publici 

București, le sunt oferite acestora, trei tipuri de servicii: înregistrarea în evidența fiscală a bunurilor 

impozitabile/taxabile, scoaterea din evidența fiscală a bunurilor impozitabile/taxabile și eliberarea 

certificatului de atestare fiscală.  Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale, poate fi contactată 

prin intermediul poștei electronice, la trei adrese de mail și se pot depune petiții online. Dintre angajații 

care se ocupă cu colectarea taxelor și impozitelor, 42 de persoane au beneficiat de un training pentru 

utilizarea serviciilor online 

În sondajul de opinie realizat la nivelul Sectorului 1, 29% dintre respondenți s-au declarant 

nemulțumiți de interacțiunea cu sistemul de plată online a impozitelor sau a taxelor locale al Primăriei 

Sectorului 1, iar pentru depunerea unei sesizări online către Primăria Sectorului 1, 36% dintre 

respondenți. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Îmbunătățirea permanentă a soft-ului existent și îmbunătățirea acestuia, astfel încât solicitanții 

să aibă acces la informații in timp real și corect asupra impozitelor și taxelor; 

2. Posibilitatea introducerii unor noi module de lucru;  

3. Promovarea platformei online pentru plata taxelor și impozitelor;  

4. Crearea unor noi platforme în parteneriat cu persoane juridice din diferite arii de activitate 
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Indicatori 

 Număr de persoane fizice care au plătit taxe, impozite și amenzi în ultimele 12 luni, folosind 

sistemul online de plată al Primăriei Sectorului 1 (aflat în contract cu Primaria Sector 1); 

 Număr de persoane juridice care au plătit taxe, impozite și amenzi în ultimele 12 luni, folosind 

sistemul online de plată al Primăriei Sectorului 1 (aflat în contract cu PS1); 

 Număr de documente oficiale necesare persoanelor fizice pentru care se pot depune cereri online 

(email sau alta platformă);  

 Număr de documente oficiale necesare firmelor pentru care se pot depune cereri online (email sau 

alta platformă); 

 Număr angajați ai Primăriei Sectorului 1 care au beneficiat de training pentru utilizarea serviciilor 

online oferite de primărie; 

 Număr de persoane care evaluează pozitiv interacțiunea cu primăria in ce privește timpul necesar 

obținerii de documente și plăți de impozite. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Scăderea birocrației în relația cu persoanele fizice și cu firmele (Platformă de integrare a 

plăților online). 

Indicatori:  

 Număr de persoane fizice care au plătit taxe, impozite și amenzi în ultimele 12 luni, folosind 

sistemul online de plată al Primăriei Sectorului 1 (aflat în contract cu PS1); 

 Număr de persoane juridice care au plătit taxe, impozite și amenzi în ultimele 12 luni, folosind 

sistemul online de plată al Primăriei Sectorului 1 (aflat în contract cu PS1); 

 Număr de documente oficiale necesare persoanelor fizice pentru care se pot depune cereri online 

(email sau alta platformă); 

 Număr de documente oficiale necesare firmelor pentru care se pot depune cereri online (email sau 

alta platformă); 
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 Număr angajați ai Primăriei Sectorului 1 care au beneficiat de training pentru utilizarea serviciilor 

online oferite de primărie;  

 Număr de persoane care evaluează pozitiv interacțiunea cu primăria in ce privește timpul necesar 

obținerii de documente și plăți de impozite; 

 Timpul mediu de așteptare pentru eliberarea documentelor (pe tip de document). 

Instituții implicate 

 Primăria Sectorului 1 

Creșterea numărului de persoane fizice care plătesc taxe, impozite și amenzi, folosind sistemul online 

de plată al Primăriei Sectorului 1 (aflat în contract cu PS1), Creșterea numărului de persoane juridice 

care plătesc taxe, impozite și amenzi, folosind sistemul online de plată al Primăriei Sectorului 1 (aflat 

în contract cu PS1), Creșterea numărului de documente oficiale necesare persoanelor fizice pentru 

care se pot depune cereri online (email sau alta platformă), Creșterea numărului de documente oficiale 

necesare firmelor pentru care se pot depune cereri online (email sau alta platformă), Creșterea 

numărului de angajați ai Primăriei Sectorului 1 care au beneficiat de training pentru utilizarea 

serviciilor online oferite de primărie, Creșterea numărului de persoane care evaluează pozitiv 

interacțiunea cu primăria in ce privește timpul necesar obținerii de documente și plăți de impozite. 

  

7.12 Dezvoltarea smart-city  

Conceptul merge dincolo de relaționarea dintre cetățeni și furnizorii de servicii publice și oferă 

instrumentele ce încurajează cetățenii să fie mai activi și mai participativi în viața comunității. De 

exemplu, să ofere un feedback despre starea șoselelor, să adopte un stil de viață mai sănătos sau să 

participe, ca voluntari, la diverse activități sociale. În felul acesta, un Smart City va fi un loc mai 

atractiv pentru a locui, a munci și a ne recrea. 

Un Oraș Smart (inteligent) însemnă un oraș mai inclusiv și care creează oportunități egale pentru 

toți. Tehnologia nu este în mod necesar un lux, dimpotrivă s-a dovedit că ne simplifică existența și o 

face mai puțin costisitoare în multe aspecte. Smart și Tehnologizat înseamnă mai educat, mai sănătos, 
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mai puțin costisitor, mai implicat în tot ceea ce înseamnă procesul de administrație publică, mai multe 

oportunități pentru mediul de afaceri și cetățean, beneficii care se traduc pe îmbunătățirea calității 

vieții – o interacțiune mai ușoară și prietenoasă a oamenilor cu orașul, cu mediul, cu semenii orientat 

către un viitor susținut de tehnologii inteligente integrate. 

În cadrul Primăriei Sectorului 1, sunt persoane angajate care să beneficieze de diferite forme de 

training pentru utilizarea serviciilor online oferite de primărie sau care să aibă responsabilități în 

domeniul Internet of Things (automatizare, monitorizarea servicii online, eficientizarea activităților și 

interacțiune cu cetățeni/firme). În urma sondajului efectuat, am aflat că doar 17,3% dintre respondenți 

au folosit serviciile online pentru a face o sesizare către primăria Sectorului 1. În ceea ce privește 

sesizarea telefonică, 50 % au spus ca sunt nemulțumiți de interacțiune, iar pentru o sesizare scrisă, 

procentul de nemulțumire este de 40,4%. Pentru obținerea unei autorizații sau certificat, 31,6%  dintre 

respondenți nu sunt mulțumiți de serviciul oferit. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Dotarea materială cu echipamente IT și alte materiale care să asigure dotările necesare;  

2. Actualizarea mijloacelor TIC  aflate la dispoziția instituției (hardware și software);  

3. Crearea unor platforme pentru servicii online care să permită accesarea informațiilor (să fie 

actualizate constant prin intermediul unui software care să permită publicarea informațiilor în 

format deschis, care poate fi citit/importat în programe software variate: xlsx, csv, docx sau 

pdf/ua, care să permită solicitantului să descarce sau să printeze direct documentul); 

4. Organizarea unor traininguri pe resurse online (sisteme de plată, de raportare sau eliberare 

documente); 

5. Implementarea unui sistem de arhivare electronică pentru documentele existente în arhiva 

instituției. 

Indicatori 
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 Număr de utilizatori servicii online oferite de Primăria Sectorului 1 (dezagregare pe persoane 

fizice, firme),  

 Număr  angajați ai Primăriei Sectorului 1 cu responsabilități în domeniul Internet of Things 

(automatizare, monitorizare, servicii online, eficientizare activități si interacțiune cu 

cetățeni/firme. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Dezvoltarea smart-city (Platformă electronică, HUB de servicii integrate pentru 

antreprenoriat) 

Indicatori:  

 Număr de utilizatori servicii online oferite de Primăria Sectorului 1 (dezagregare pe persoane 

fizice, firme),  

 Număr angajați ai Primăriei Sectorului 1 cu responsabilități în domeniul Internet of Things 

(automatizare, monitorizare, servicii online, eficientizare activități si interacțiune cu 

cetățeni/firme. 

Instituții implicate 

 Primăria Sectorului 1 

 Mediul de afaceri 

 Institute de cercetare 

Creșterea numărului de utilizatori servicii online oferite de Primăria Sectorului 1 (dezagregare pe 

persoane fizice, firme), Creșterea numărului de angajați ai Primăriei Sectorului 1 cu responsabilități 

în domeniul Internet of Things (automatizare, monitorizare, servicii online, eficientizare activități si 

interacțiune cu cetățeni/firme. 
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DOMENIUL STRATEGIC 8. Urbanism 

Introducere 

România este unul dintre cele 194 de state membre ale ONU care au adoptat Agenda 2030 

pentru dezvoltare durabilă în septembrie 2015, care presupune o cooperare globală de schimbare a 

paradigmei de dezvoltare, care să se adapteze contextului de secol 21, ținând seama de schimbările 

climatice, de fenomenul globalizării, acutizarea inegalităților sociale sau a problemelor de mediu. 

Pentru toate acestea, rezolvarea rezidă în dezvoltarea durabilă și în crearea unui echilibru între 

dimensiunea economică, socială și de mediu.[71] 

În Municipiul București locuiesc peste 2,1 milioane de locuitori[74], pe când Sectorul 1 are o 

populație de aproximativ 252.000 de locuitori la nivelul primului trimestru al anului 2020.[75]  

La aceștia se adaugă un număr apreciabil de persoane care tranzitează zilnic sectorul către locurile de 

muncă de pe raza sectorului și spre locuințele din zonele suburbanizate limitrofe. Această dinamică, 

cunoscută în literatura de secialitate ca urban sprawl (dispersie urbană) pune o presiune din ce în ce 

mai mare pe infrastructura și echipamentele urbane ale Sectorului. Manifestările simptomatice ale 

acestei presiuni sunt traficul congestionat și supra-încărcarea unitățior de învățământ din sector (prin 

utilizarea vizei de flotant). Traficul este una din principalele surse de creștere a poluării cu 

microparticule, remarcată în ultimii ani. 

Simultan, Sectorul 1, cu spații verzi generoase și cartiere cu caracter istoric semirural, trece printr-un 

proces de densificare explozivă care nu ține pasul cu planificarea urbană. O parte din aliniamentele 

verzi au de suferit de pe urma parcării ilegale, problemă derivată din insuficienșa parcărilor la 

construcțiile noi. Spațiile verzi se degradează și prin intervențiile autorităților locale care, în unele 

cazuri, acționează fără o planificare adecvată a acțiunilor. 

În periferiile sectorului, câteva micro-cartiere se regăsesc izolate iar populația acestora este 

marginalizată și lipsită de acces la utilități și elemente de infrastructură. Populația din aceste zone este 

cea mai expusă la poluarea multiplă: cu emisii de hidrogen de groapa de gunoi Iridex – Rudeni, 

depozite ilegale de gunoi, apa din fântâni poulată cu nitriți, nitrați, și ape reziduale menajere datorate 

lipsei canaizării (streptococi).     
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Pentru domeniul Urbanism s-au stabilit ca Obiective de Dezvoltare Durabilă subsumate 

Agendei 2030, ODD 11: “Orașe și comunități durabile. Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane 

pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile”[72] și ODD  13: “Acțiune în domeniul 

schimbărilor climatice. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a 

impactului lor”.[73]  

Un alt obiectiv este desprins din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea 

București – Ilfov1: “Îmbunătățirea conexiunilor dintre diferitele zone funcționale ale capitalei şi mai 

buna deservire a acestora cu transport public, pentru dezvoltarea zonelor rămase în urmă permițând 

locuitorilor din zonele mai puțin dezvoltate accesul la locuri de muncă, educație, servicii de sănătate, 

cultură”. 

Măsuri DOMENIUL STRATEGIC 8. Urbanism 

8.1 Îmbunătățirea procesului de consultare, colaborare și participare activă cu privire la 

dezvoltarea urbană și realizarea de parteneriate cu actorii locali relevanți  

Această măsură se subscrie obiectivului din Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă: 

Îmbunătățirea procesului de planificare și management al dezvoltării urbane pentru a fi mai integrat, 

incluziv, participativ și sustenabil. Potrivit Metodologiei de informare și consultare a publicului cu 

privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism (Ordinul 

MDRAP nr. 2701/2010), administrația publică locală are obligația de a adopta un regulament local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului. 

În Sectorul 1, funcționează în acest sens Regulamentul adoptat prin HCL 259/ 2016. Procesul de 

consultare dispus atât de Ordinul MDRAP, cât și de Regulamentul de la nivelul Sectorului 1 prevăd: 

“localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine 

informative sau alte materiale scrise”. 

După cum reiese și din cercetarea calitativă dsfășurată în cadrul acestui proiect de Strategie, 

persoanele și grupurile vulnerabile sunt printre cele mai excluse grupuri din procesul de participare 

publică. Mai mult, din informațiile furnizate de DGASPC Sector 1, o soluție la care recurg persoanele 

                                                             
1 http://cjilfov.ro/upload2/PMUD_BUC-IF/PMUD_BI_revizuit1.pdf 

http://cjilfov.ro/upload2/PMUD_BUC-IF/PMUD_BI_revizuit1.pdf
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/ familiile care nu își permit costurile locuirii este ocuparea din necesitate a imobilelor sau terenuri 

abandonate, așa numita ocupare abuzivă. Acestea sunt de obicei victimele colaterale ale proceselor de 

dezvoltare explozivă a orașelor, prezența lor informală pe terenuri sau în clădiri de interes imobiliar 

nefiind luată în considerare în elaborarea planurilor de urbanism sau în acordarea autorizațiilor de 

construire sau desființare. Invizibilizarea lor în cadrul acestor procese duce la dislocarea prin evacuare 

și la accentuarea marginalizării lor. Recent, au fost publicate în Monitorul Oficial normele 

metodologice de apicare a Legii nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, care reglementează așezările informale, în scopul stabilirii 

criteriilor minimale pentru identificarea așezărilor informale, precum și a măsurilor privind 

monitorizarea și îmbunătățirea condițiilor de locuire a populației. Prevederile acestei legi vor permite 

autorităților “identificarea riscurilor la care sunt expuși locuitorii din așezările informale, stabilirea 

unor măsuri privind îmbunătățirea condițiilor de locuire și a calității vieții, informarea și implicarea 

locuitorilor din așezările informale și a celor din comunitățile învecinate în procesul de planificare și 

reglementare”2.  

Măsura propusă face parte din obiectivul de dezvoltare durabilă 11 al SDD RO, ținta 11.4:  

“Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a 

teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de 

dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială”. 

Complexitatea problematicilor urbane face dificilă înțelegerea diverselor fenomene de către 

actori singulari. Autoritățile locale sunt depășite de viteza schimbărilor (sociale, legislative, politice, 

tehnologice, de comunicare, culturale și climatice) din societatea actuală, lucru care duce la 

identificarea limitată a problemelor și la implementarea de soluții incomplete, inadecvate și 

nesatisfăcătoare. Diverși actori interesați și implicați în viața orașului (universități, asociații 

profesionale, ONG-uri de specialitate, grupuri civice etc.) au competențele profesionale și dețin 

cunoștințele necesare unei colaborări integrate. 

Prin urmare, procesele de dezvoltare urbană (de la elaborarea planurilor specifice, la eliberarea 

autorizațiilor) trebuie corelate cu măsuri de recunoaștere și implicare chiar a persoanelor care ocupă 

                                                             
2 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228632?fbclid=IwAR1kOkAs5SBTE1svNPfSh063sfwbC8bG9j3f9XrqUWGf7A1r_LIfY7N-oPU 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228632?fbclid=IwAR1kOkAs5SBTE1svNPfSh063sfwbC8bG9j3f9XrqUWGf7A1r_LIfY7N-oPU
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din necesitate respectivele spații, măsuri de prevenire a evacuărilor și de relocare în condiții adecvate 

dar și corelarea (în conformitate cu Legea nr. 151/2019) măsurilor destinate așezărilor informale cu 

programele de incluziune socială și cu programele de investiții publice aferente documentațiilor de 

urbanism. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Introducerea în Regulamentul de consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism a unor prevederi speciale cu privire la 

consultarea persoanelor care ocupă informal sau fără forme legale clădirile sau terenurile 

vizate de planul urbanistic de detaliu sau de cel zonal;  

2. Elaborarea și introducerea unei proceduri de consultare cu DGASPC Sector 1 și cu persoanele 

în cauză și stabilirea unui protocol de acțiune în cazul în care autorizațiile de construire / 

desființare solicitate afectează clădiri sau terenuri unde locuiesc persoane /comunități 

vulnerabile fără forme legale; 

3. Introducerea în Regulamentul de consultare a ceățenilor cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism a unei metodologii de activare și 

colaborare cu grupurile vizate de planurile de dezvoltare.  

 

Indicatori 

 Un regulament de consultare, colaborare și participare activă, a cetățenilor revizuit prin hotărâre 

de consiliu local; 

 Un regulament de procedură de consultare / intervenție DGASPC Sector 1 în cazul în care 

autorizațiile de construire / desființare solicitate afectează clădiri sau terenuri unde locuiesc 

persoane / comunități fără forme legale introdusă prin hotărâre de consiliu local; 
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 Contactarea și realizarea de parteneriate cu actorii cei mai importanți de pe raza sectorului – 

importanță măsurată după gradul de implicare în proiecte comunitare și cu alte orașe din România 

sau din străinătate; 

 Profesionalizarea personalului autorității locale.  

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Îmbunătățirea procesului de planificare și management al dezvoltării urbane; 

2. Realizarea de parteneriate cu toți actorii relevanți de pe raza sectorului și implicarea acestora 

într-o manieră activă în viața comunității prin elaborarea de proiecte comune în care fiecare 

dintre aceștia să participe cu expertiza de care dispune. 

Indicatori 

 Un raport anual de evaluare cu privire: 

- situațiile în care planurile de urbanism afectau persoane / familii fără forme legale de 

locuire și măsurile întreprinse pentru consultarea lor și combaterea accentuării 

marginalizării sociale; 

- situațiile în care autorizațiile de construire / desființare solicitate afectau persoane / 

familii fără forme legale de locuire și măsurile întreprinse pentru consultarea lor și 

combaterea accentuării marginalizării sociale. 

Instituții implicate 

 Primaria Sector 1; 

 Serviciul Urbanism; 

 DGASPC Sector 1; 

 Organizatii  nonguvernamentale. 
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8.2 Realizarea de concursuri profesionale pentru planificarea și proiectarea spațiilor urbane și 

a spațiilor verzi 

Măsura este o extra țintă specifică pentru Sectorul 1, care nu apare in SDD RO, dar inclusă în 

ODD 11: “Realizarea de spații publice de calitate, durabile, sigure și accesibile pentru toți, indiferent 

de vârstă, gen, stare de sănătate și abilitate fizică și mentală”. Lucrările publice nu beneficiază de 

concursuri de idei și soluții, iar accesul concurențial al proiectanților la proiectele administrației locale 

este aproape inexistent. Sistemul predominant este de achiziție publică în care costul lucrărilor este 

cel mai important criteriu. Din aceste cauze, majoritatea lucrărilor publice nu reprezintă o soluție 

optimă în ceea ce privește calitatea și durabilitatea, așa cum a reieșit în cercetarea calitativă aferentă 

strategiei, situație care generează de multe ori probleme în ceea ce privește sustenablitatea și costurile 

suplimentare. Concursurile de idei și soluții reprezintă modalitatea prin care se asigură performanță, 

se asigură transparența procedurilor de achiziție încă de la început procesului, se selectează soluția 

optimă dintr-o serie de alte soluții și propuneri, se oferă expertiza profesioniștilor din juriu pentru 

luare unei decizii informate, se asigură un proces nepărtinitor și se oferă un capital de imagine prin 

ieșirea din oizontul soluțiior generice, lipsite de specificitate. 

Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale prin 

gestionarea integrată a bazinelor hidrografice și zonelor umede. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

La punctul VIII - Realizarea de parteneriate cu actori relevanți (universități, asociații 

profesionale, ONG-uri de specialitate etc.) erau propuse parteneriate cu cei mai importanți actori din 

domeniu. În virtutea acestor parteneriate propunem organizarea de concursuri profesionale pentru 

planificarea și proiectarea spațiilor urbane. În urma acestora vor fi selectate cele mai bune proiecte 

urmând a fi puse în aplicare în conformitate cu propunerile rezultate din acestea.  

Indicatori 

 Realizarea unui număr de minim 5 lucrări pubice (spații publice, clădiri publice și spații verzi) 

în urma concursurilor profesionale. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  
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La punctul VIII - Realizarea de parteneriate cu actori relevanți (universități, asociații 

profesionale, ONG-uri de specialitate etc.) erau propuse parteneriate cu cei mai importanți actori din 

domeniu. În virtutea acestor parteneriate propunem organizarea de concursuri profesionale pentru 

planificarea și proiectarea spațiilor urbane. În urma acestora vor fi selectate cele mai bune proiecte 

urmând a fi puse în aplicare în conformitate cu propunerile rezultate din acestea. 

Indicatori 

 Realizarea tuturor lucrărilor publice (spații publice, clădiri publice și spatii verzi) să fie 

realizate în urma concursurilor profesionale. 

Instituții implicate 

 Primaria Sector 1; 

 Serviciul Urbanism; 

 Administratia Domeniul Public Sector 1 ; 

 Ordinul Arhitectilor din Romania. 

 

8.3 Realizarea de dotări publice și comunitare distribuite uniform în cartierele din sector 

 

Măsura face parte din ținta 11 din SDD RO (ODD 11): “Elaborarea și punerea în aplicare a unui 

program general de planificare spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale 

la nivel național prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să 

susțină coeziunea teritorială. În București majoritatea dotărilor publice sunt concentrate în centrul 

orașului. Periferiile cartierelor sunt slab deservite de servicii publice, sociale, culturale și comunitare. 

Acest fapt duce la o calitate scăzută a interacțiunii sociale în cartiere de locuit, aflate în majoritate în 

zone semi-centrale sau periferice. O viață urbană de calitate depinde și de accesul facil la dotări 

publice și comunitare, care trebuie să fie în apropierea cartierelor de locuit din sector. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Amplasarea de dotări publice și comunitare în zonele defavorizate ale Sectorului 1. 

Indicatori 
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Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Amplasarea de dotări publice și comunitare distibuite uniform pe raza sectorului. 

Indicatori 

 

Instituții implicate  

 Directia Investitii; 

 Administratia Domeniul Public Sector 1; 

 Serviciul Urbanism; 

 Serviciul Autorizații Lucrări Edilitare, Infrastructură Dezvoltare Durabilă. 

 

8.5 Realizarea unui sistem informațional geografic (GIS) pentru culegerea, administrarea și 

analizarea bazelor de date Integrarea planificării spațiale și a amenajării teritoriului cu 

planificarea infrastructurii de transport 

  Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare 

a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de 

dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială. Lipsa de date este 

una dintre problemele principale în dezvoltarea urbană locală. Instituțiile publice nu au baze de date 

actuale, complete și coordonate, iar colaborarea inter-instituțională este dificilă. Acest lucru duce la 

identificarea târzie și parțială a problemelor, la dificultăți legate de monitorizarea diverselor situații 

în curs de schimbare si modificare, la răspunsuri târzii, la inabilitatea de a produce diferite prognoze 

în timp, la prioritizare deficitară și incompletă, la neînțelegerea completă a diverselor trenduri și în 

final la o dezvoltare urbană incoerentă. Pentru realizarea unei dezvoltări urbane integrată și 

coordonate, este esențială culegerea, administrarea și analizarea bazelor de date. 

Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a 

teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de 

dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială. Noile dezvoltări 

suferă din cauza accesibilității în ceea ce privește transportul în comun. Acest lucru generează trafic, 

poluare și pierderi economice cauzate de timpii îndelungați petrecuți în deplasările zilnice. 
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Atractivitatea și calitatea viitoarelor dezvoltări din cadrul sectorului depind și de asigurarea unei 

accesibilități durabile: transport în comun și deplasări nemotorizate. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Contractarea (prin licitație prealabilă) a unui dezvoltator software dedicat soluțiilor GIS și 

punerea în funcțiune asistemului; 

2. Dezvoltarea hărții GIS a Sectorului 1 cu grad de acuratețe și rezoluție maximă disponibilă 

astăzi tehnicii din domeniu. Interconectarea aplicației cu alte baze de date similare de la 

nivelul întregii capitale; 

3. Stratificarea pe layere a mai multor componente GIS și suprapunerea acestor hărți (a 

mijloacelor de transport aplicată peste cea a sectorului) în vederea optimizării rețelei de 

transport public de persoane; 

4. Realizarea de investiții de infrastructură adecvate aplicării concrete a rezultatelor obținute 

prin suprapunerea layerelor. Realizarea de module de realitate augmentată pentru mobil (în 

cadrul aplicației GIS) astfel încât cetățenii să obțină în timp real informații despre drumul 

optim care-i conectează cu punctele de interes. 

Indicatori 

Instituții implicate 

 Compartimentul Strategii de Dezvoltare Durabila, Programe, Proiecte si Management 

Informational 

 Compartiment Cadastru 

 Urbanism 

 Arhitect Sef 

 Investitii 

 Societatea civila 

  



 

209  

8.6 Digitalizarea proceselor și procedurilor de autorizare și monitorizare a lucrărilor de 

construcții 

Măsura face parte din ținta 11 din SDD RO (11.4) din cadrul ODD 11: “Elaborarea și punerea 

în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu 

strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică și 

echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială”. În prezent procesul de avizare și autorizare al 

lucrărilor de construcții este unul extrem de birocratic și se desfășoară exclusiv prin depunerea de acte 

și documentații tehnice în format original. Acest fapt duce la timpi lungi de luare a deciziilor la nivelul 

administrației publice, la întârzieri costisitoare pentru investitorii privați sau publici, la îngreunarea 

excesivă a sarcinilor funcționarilor publici cu documentații stufoase și în final la servicii publice 

deficitare. Prin digitalizarea proceselor și procedurilor de autorizare și monitorizare a lucrărilor de 

construcții se poate realiza de-birocratizarea sistemului, lucru ce va duce la timpi reduși de autorizare 

și la ușurarea modalităților de control și monitorizare. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Contractarea caselor de dezvoltare software specializate în dezvoltarea de platforme Web și 

realizarea uneia prin intermediul căreia cetățenii sau instituțiile care doresc eliberarea 

autorizațiilor de construire să poată uploada documentele necesare și ulterior acestui pas 

acestea să intre într-un proces intern de autorizare urmând ca solicitantul să primească online 

răspunsul cu documentul final (ori, după caz, cu solicitări suplimentare în vederea eliberării 

acestuia). 

Indicatori 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Dezvoltarea platformei în vederea automatizării procesului de autorizare prin folosirea 

motoarelor de inteligență artificială astfel încât solicitantul autorizării de construire să 

primească răspunsul online cu documentul final (ori, după caz, cu solicitări suplimentare în 

vederea eliberării acestuia). 

2. Punerea în convergența a proceselor de dezvoltare urbană cu sistemul GIS. 
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Indicatori 

 

Instituții implicate 

 Compartimentul Strategii de Dezvoltare Durabila, Programe, Proiecte si Management 

Informational 

 Serviciul Urbanism 

 Administratia Domeniului Public Sector 1  

 Compartimentul Strategie și Dezvoltare Socio-Economică 

8.6 Optimizarea numărului de locuri de parcare 

În conformitatea cu prevederile H.C.G.M.B. (Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București) nr. 124/2008, parcările se clasifică în cele de utilitate publică generală, gratuită și / sau cu 

plată și în cele de reședință cu plată. Primăria Sectorului 1, prin Administrația Domeniului Public 

Sector 1, administrează aproximativ 10.000 de locuri de parcare de reședință. La nivelul Sectorului 1 

al Municipiului București există înmatriculate aproximativ 100.000 de autoturisme pe persoană fizică 

și aproximativ 100.000 autoturisme pe persoană juridică. De asemenea mai trebuie ținut cont și de 

autovehiculele înmatriculate în alte județe sau chiar țări, pe care le putem estima a fi în jur de 2% față 

de cele din sector (aproximativ 2.000 de autovehicule).  În ceea ce privește numărul autoturismelor 

aflate în tranzit în Sectorul 1, atât cele din restul Bucureștiului, cât și din afara lui, acesta este variabil 

și foarte greu cuantificabil. În momentul de față, la nivelul Sectorului 1, există un număr de 

aproximativ 10.000 de locuri de parcare. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Comasarea parcajelor dintr-o anumită zonă; 

2. Trecerea la sistemul informatic/digital de administrare a locurilor de parcare; 

3. Atribuire și plata online a locurilor de parcare; 

4. Aărirea tarifului cel puțin până la o sumă care să amortizeze cheltuielile; 

5. Modificare și adaptarea reglementărilor și normelor de parcare la condițiile reale 

actuale. 

Indicatori  
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 Realizarea a două parcaje noi până în 2024 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Integrarea parcajelor într-un sistem de coduri de identificare care să conțină zona/cartierul 

amplasamentului, adresa precisă a parcajului, adresele din proximitatea parcajului – având 

în vedere principiul proximității de 30 m, renumerotarea locurilor de parcare; 

2. Distribuire uniformă a unor noi amplasamente de parcaje supraterane sau subterane, în 

funcție de condițiile locale.  

Indicatori 

 Realizarea a cinci parcaje noi până în 2030  

8.7 Reamenajarea unor străzi/bulevarde existente sau proiectarea unor străzi noi ca străzi cu 

prioritate pentru pietoni și deplasări nemotorizate 

 Măsura este o extra-țintă pentru Sectoru 1 (inclusă în ODD 11): “Realizarea de spații publice 

de calitate, durabile, sigure și accesibile pentru toți, indiferent de vârstă, gen, stare de sănătate și 

abilitate fizică și mentală”. Automobilele, atât cele care staționează cât și cele în mișcare, domină 

spațiul urban prin ocupare fizică, prin poluarea fonică și atmosferică, și prin interesul acordat în 

strategiile și planurile de dezvoltare urbană. Calitatea vieții este puternic influențată negativ de 

prezența și efectele automobilelor în oraș. Folosirea spațiului urban de către pietoni și bicicliști este 

redusă drastic de prezența mașinilor, lucru care generează un spațiu public inaccesibil, nesigur și 

neatractiv. Spațiile prioritar pietonale reprezintă un drept urban pentru toți locuitorii. Zonele cu 

utilizare în comun (“shared spaces”) și cu prioritate pentru pietoni și pentru cei care se deplasează cu 

bicicleta sau trotineta generează spații urbane atractive, accesibile, sigure și confortabile pentru toți 

locuitorii indiferent de vârstă, gen, stare de sănătate și abilitate fizică și mentală. 

Bulevardele principale ale Sectorului 1, cu câteva excepții, sunt folosite în principal doar ca 

tranzit auto și pietonal. Traficul auto, poluarea atmosferică și fonică, automobilele parcate pe trotuare, 

starea precară a vegetației și a arborilor de aliniament, lipsa mobilierului urban, iluminatul stradal 

deficitar, starea trotuarelor și inaccesibilitatea pentru diverse categorii de utilizatori generează un 

disconfort atât pentru locuitori cât și pentru vizitatori. Bulevardele reprezintă în mare măsură unul din 

elementele de reprezentare și primul contact pe care un vizitator îl are cu un oraș. Bulevardele 
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principale ale Sectorului 1 trebuie sa devină reprezentative pentru sector prin reducerea traficului, prin 

introducerea de spații verzi, aliniamente de arbori și mobilier urban, și printr-un design accesibil, 

confortabil și durabil. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Redimensionarea unei benzi auto de pe fiecare mare arteră din Sectorul 1 în vederea 

construirii unei piste de biciclete – după modelul celei construite pe Calea Victoriei. 

Acest lucru va duce inițial la supraaglomerări cu autoturisme dar, pe termen mediu, 

va descuraja posesorii auto să mai iasă în trafic. Coroborarea acestei măsuri cu cele 

de la punctul XI - Integrarea planificării spațiale și a amenajării teritoriului cu 

planificarea infrastructurii de transport, XII - Încurajarea transportului în comun, 

XIII - Încurajarea deplasărilor nemotorizate (mers pe jos, cu bicicleta și trotineta), 

va conduce în timp la transformarea sectorului 1 și a Bucureștiului, într-o localitate 

mai puțin poluată cu toate elementele de bunăstare care decurg din aceasta. Scoaterea 

din circulația auto a străzilor din sectorul 1 care prezintă interes turistic și 

transformarea acestora în artere pietonale; 

2. Cartarea străzilor si aleilor cu puține mașini si intrări de acces la blocuri; 

3. Reducerea vitezei autovehiculelor la doar 5 km/h pe străzi rezidențiale pentru a 

facilita mersul pe jos, joaca celor mici și sporirea încrederii cetățenilor în deciziile 

edililor (legislația rutieră permite). 

Indicatori 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori 

1. Redimensionarea unei benzi auto de pe fiecare stradă cu minim două benzi de circulație (în cazul 

acestora transformarea străzii în una cu sens unic) din sectorul 1 în vederea construirii unei piste de 

biciclete. Acest lucru va încuraja cetățenii să folosească mijloace nemotorizate și va conduce în timp 

la transformarea sectorului 1 și a Bucureștiului, într-o localitate mai puțin poluată cu toate elementele 

de bunăstare care decurg din aceasta. Scoaterea din circulația auto a străzilor din sectorul 1 care 

prezintă interes pentru comunitate și turistic și transformarea acestora în artere pietonale. Realizarea 

unei hărți cu obiective turistice ce pot fi atinse la pas sau cu bicicleta și încurajarea ieșirilor de 

promenadă a cetățenilor prin marketizarea corespunzătoare a acestor locuri. 
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Indicatori 

 

8.8 Design urban și mobilier urban accesibil și confortabil pentru diversele categorii de 

utilizatori și prietenos cu mediul. 

Măsura este o extra-țintă pentru Sectorul 1 (inclusă în ODD 11): “Realizarea de spații 

publice de calitate, durabile, sigure și accesibile pentru toți, indiferent de vârstă, gen, stare de sănătate 

și abilitate fizică și mentală”. Spațiile publice ale sectorului, așa cum a rezultat din cercetarea calitativă 

aferentă Strategiei, sunt considerate de slabă calitate în ceea ce privește designul și mobilierul urban 

atât de către rezidenți cât și de experții intervievați sau participanți în grupul de lucru. Diverse 

categorii de utilizatori sunt excluse sau îngreunate în a folosi spațiile publice, iar materialele și 

procesele de construire folosite sunt neprietenoase cu mediul generând emisii ridicate de carbon și 

scurtcircuitează fluiditatea spațiilor.  

Spațiile publice reprezintă una din legăturile importante pe care locuitorii le au cu orașul în care 

trăiesc. Designul urban și mobilierul urban trebuie să genereze interacțiune socială și legături 

comunitare prin calitate, durabilitate, siguranță și accesibilitate pentru toți locuitorii, indiferent de 

vârstă, gen, stare de sănătate și abilitate fizică și mentală. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Ajustarea într-o proporție de 10-25% a mobilierului urban astfel încât acest să răspundă 

tuturor categoriilor de utilizatori; 

2. Stimularea / Condiționarea dezvoltărilor imobiliare ample să aloce spațiu pentru locuri de 

joacă; 

3. Locurile de joaca să devină compactate, (modelul Oslo), delimitate cu garduri vii la distanță 

de zonele de trafic. Pentru realizarea acestora nu trebuie tăiată vegetația și de asemenea nu 

trebuie folosit tartan întrucât acesta sigilează solul – copacii nu mai au apă, ci iarba sau 

pietriș / nisip. 

Indicatori 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  
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1. Ajustarea în proporție de 75-100% a mobilierului urban astfel încât acest să răspundă tuturor 

categoriilor de utilizatori.  

Indicatori 

 

Instituții implicate 

 Serviciul Urbanism 

 Aministratia Domeniului Public Sector 1 
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DOMENIUL STRATEGIC 9. Infrastructură, spații verzi și locuri de joacă 

Introducere 

Prezenta Strategie urmărește asigurarea condițiilor optime de trai la nivelul Sectorului 1, creând 

condițiile propice dezvoltării unei comunități urbane reziliente, răspunzând nevoii locuitorilor la spații 

verzi de calitate, sustenabile din punct de vedere ecologic. De asemenea, își asumă promovarea și 

aplicarea dezvoltării durabile, revigorând rețeaua infrastructurală în scopul regenerării urbane 

integrate și sustenabile. 

Pentru dimensiunea Infrastructură. Spații verzi și locuri de joacă se remarcă “ODD 6: Apă curată 

și sanitație. Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți”. Sectorul 

1 deține 39% din totalul spațiilor verzi de la nivelul municipiului, o valoare ridicată datorată de 

pădurea Băneasa, care numără 668 hectare. [76] În sectorul 1 regăsim patru poduri și pasaje, anume 

Podul Constanța, Pasajul Victoriei, Pasajul Băneasa și Pasajul Grant. Tot aici se află și cel mai 

important nod feroviar din țară și cea mai mare gară (Gara de Nord). Infrastructura de comunicații 

este de altfel, una dintre cele mai dezvoltate din țară, în sectorul 1 fiind rețeaua Net City, care a apărut 

în urma demersurilor Primăriei în 2006. Mai mult, Sectorul 1 are o acoperire de 10% în toate rețelele 

operatorilor de telefonie și internet mobil existenți în București.[77] În plus, în Sectorul 1 există și un 

incubator tehnologic, Incubatorul Tehnologic și de Afaceri INMA-ITA.[78] 

  

Măsuri DOMENIUL STRATEGIC 9. Infrastructură, spații verzi și locuri de joacă 

 

9.1 Dezvoltarea unui program de inițiere și susținere a grădinilor comunitare pentru agricultură 

urbană în cartiere. 

 

Măsura face parte din ținta 2.5 din SDD RO (parte din ODD 2): “Creșterea gradului de 

valorificare a producției agricole autohtone”. Produsele agricole sunt de cele mai multe ori aduse de 

la zeci, sute și mii de kilometri distanță, lucru ce necesită energii suplimentare în ceea ce privește 

conservarea și transportul, și care contribuie la poluarea atmosferică. Spațiile verzi de mici 

dimensiuni, în special cele de lângă clădirile de locuințe colective, sunt locurile ideale de a încuraja 



 

216  

(re)apariția grădinăritului urban ca forme de manifestare ale economiei circulare. Grădinile 

comunitare de mici dimensiuni sunt și spații de socializare și un liant comunitar care pot contribui la 

crearea de circuite scurte de producere și transport a produselor agricole și deci la reducerea poluării. 

  

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Reglementare a accesului și a cadrului legislativ prin care locuitorii poată utiliza spațiile publice în 

vederea grădinăritului; 

2.Alcătuirea unei echipe multidisciplinare, care să includă experți, peisagiști, sociologi, urbaniști, 

reprezentanți ai cetățenilor, administrației, ONG-urilor și agenților economici implicați în comunitate 

în vederea cartării tuturor spațiilor verzi disponibile aflate pe domeniul public și a elaborării unui ghid 

de informare care să ofere ajutor în implementare și managementul acestor spații; 

3.Încurajarea și stimularea grădinăritului urban și a reabilitării spațiului verde rezidual prin oferirea 

de sprijin grădinarilor, de la nevoile de bază, cum ar fi apa și solul de calitate, până la accesul la 

semințe și răsaduri autohtone sau unelte; scutiri de impozit pentru agenții economici ori sprijin logistic 

și expertiză pentru amenajările mai complexe (terenuri mai mari, terase). 

Indicatori 

 1 regulament;  

 Dispozitie echipa multidisciplinara; 

 3 campanii informare gradinarit; 

 Crearea a 25 de grădini comunitare.  

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Încurajarea și stimularea grădinăritului urban și a reabilitării spațiului verde rezidual prin oferirea 

de sprijin grădinarilor, de la nevoile de bază, cum ar fi apa și solul de calitate, până la accesul la 

semințe și răsaduri autohtone sau unelte; scutiri de impozit pentru agenții economici ori sprijin logistic 

și expertiză pentru amenajările mai complexe (terenuri mai mari, terase). 

Indicatori 
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 Crearea a 75 de grădini comunitare. 

 

9.2 Transformarea si realizarea de spații verzi permeabile și inundabile controlat, cu rol de 

preluare și filtrare ecologică a apelor meteorice. 

Măsura face parte din ținta 11.2 din SDD RO (ODD 11): “Reducerea semnificativă a pierderilor 

economice provocate de inundații și alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și 

întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp după producerea 

evenimentului, reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale 

alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ”. 

Urbanizarea rapidă a orașului a dus la scăderea suprafeței spațiilor verzi și la creare de suprafețe 

impermeabile, iar apa meteorică are din ce în ce mai puține locuri de infiltrare. Infrastructura locală 

de captare și evacuare a apelor meteorice este depășită în cazul precipitațiilor abundente. Proiectarea 

pentru o situație depășită de evoluția și creșterea orașului, capacitatea redusă și vechimea 

infrastructurii sunt factori care contribuie la funcționarea deficitară a sistemului și care duc la inundații 

și pierderi economice. În următorii ani schimbările climatice vor reprezenta o provocare pentru 

București. Ciclul apelor meteorice trebuie să urmeze un traseu natural, pentru a proteja mediul natural 

urban. Orașul trebuie să își regândească modul de captare și evacuare a apelor meteorice urmând 

modelul de oraș "burete" în care apa este colectată, înmagazinată și filtrată astfel încât să alimenteze 

pânza freatică.   

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Crearea a 3 zone verzi cu rol de zona inundabila controlat si 10 strazi importante cu spatii cu rol de 

preluare si filtrare ecologica a apelor meteorice. 

Indicatori 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Crearea, în toate zonele cu risc de inundații, a unor zone verzi inundabile și reațizarea pe 50 de străzi 

principale de pe raza sectorului a unor soașii cu rol de preluare și filtrare ecologică a apelor meteorice. 
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Investiția prin alocări bugetare și/sau atrageri de fonduri în updatarea respectiv upgradarea 

infrastructurii de colectare a apelor meteorice astfel încât surplus acestora să fie folosit corespunzător. 

Indicatori 

   

9.4 Înlocuirea flotei de automobile a Primăriei Sectorului 1 și a instituțiilor din subordine cu 

automobile electrice și dezvoltarea infrastructurii de încărcare electrică 

Măsura face parte din ținta națională a SDD RO 11.6: “Reducerea efectelor pe care poluarea 

atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității 

aerului”. Motoarele electrice devin încet dar sigur opțiunea principală și chiar unică de dezvoltare a 

marilor producători auto. Primăria Sectorului 1 poate contribui la reducerea poluării atmosferice și la 

încurajarea folosirii automobilelor electrice prin folosirea de automobile cu motoare electrice. 

Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului 

prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului. În București există foarte puține stații de 

încărcare și acestea sunt în marea lor majoritate dezvoltate de entități private, lucru ce îngreunează și 

descurajează achiziționarea și utilizarea de automobile electrice. Motoarele electrice devin încet dar 

sigur opțiunea principală și chiar unică de dezvoltare a marilor producători auto. Acest lucru se reflectă 

și în creșterile substanțiale de vânzări de automobile cu motoare electrice. Primăria Sectorului 1 poate 

contribui la încurajarea folosirii automobilelor electrice prin realizarea unei infrastructuri de încărcare, 

contribuind astfel la reducerea noxelor și la creșterea calității aerului. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Înlocuirea într-o proporție de 10-25% a flotei de automobile a Primăriei Sectorului 1 și a instituțiilor 

din subordine cu automobile electrice. 

2.Ajustarea numărului de stații de încărcare a mașinilor electrice la nevoia actuală și suplimentarea 

acestora cu 10-25% în vederea încurajării cetățenilor să achiziționeze astfel de autoturisme. 

Indicatori 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  
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1.Înlocuirea în proporție de 100% a flotei de automobile a Primăriei Sectorului 1 și a instituțiilor din 

subordine cu automobile electrice. 

2.Suplimentarea stațiilor de încărcare a mașinilor electrice la nevoia anului 2030 – se pot folosi date 

statistice care previzionează evoluția achiziționării de automobile electrice. 

 Indicatori 

9.5 Realizarea unei rețele utilitare pentru biciclete și trotinete și extinderea sistemului existent 

de închiriere de biciclete și trotinete tip "bike sharing". 

 Măsura este o extra-țintă specifică pentru Sectorul 1 și se încadrează în ODD 11: “Creșterea 

deplasărilor nemotorizate”. Bicicliștii și cei care folosesc trotineta sunt printre categoriile defavorizate 

în București și în Sectorul 1. Infrastructura este aproape inexistentă, lucru care descurajează folosirea 

acestui tip de mobilitate durabilă în special pentru că traficul este aglomerat de automobile. 

Mobilitatea nemotorizată este un tip de mobilitate durabilă care crește opțiunile și gradul de mobilitate 

urbană, diminuează timpii de deplasare pe distanțe scurte și medii, ajută la scăderea ambuteiajelor și 

contribuie la diminuarea poluării atmosferice și fonice și la un mod de viață sănătos. Mobilitatea 

nemotorizată contribuie semnficativ la economia circulară. O rețea utilitară pentru biciclete și trotinete 

care să conecteze punctele de interes din sector (zone de locuit, școli, grădinițe, parcuri, piețe 

agroalimentare, funcțiuni comunitare și culturale etc.) va contribui la creșterea deplasărilor 

nemotorizate și decongestionarea dezirabilă a traficului motorizat. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Înființarea rețelei de biciclete utilitare: piste de biciclete și locuri de parcare pe traseele identificate 

în Planul de Mobilitate Urbană 2016 Regiunea București – Ifov (PMU)3, Ride to Shop: Piața Victoriei 

- Băneasa (6.5 km) și Ride to Rail: Basarab - Piața Romană (2.4 km). 

2.Redimensionarea unei benzi auto de pe fiecare mare arteră din Sectorul 1 în vederea construirii unei 

piste de biciclete – după modelul celei construite pe Calea Victoriei și corelarea cu Panul de Mobilitate 

Urbană 2016-2030. Acest lucru va duce inițial la supra-aglomerări cu autoturisme dar, pe termen 

mediu, va descuraja o parte din posesorii auto să mai iasă în trafic. Coroborarea acestei măsuri cu cele 

                                                             
3 http://cjilfov.ro/upload2/PMUD_BUC-IF/PMUD_BI_revizuit1.pdf 

http://cjilfov.ro/upload2/PMUD_BUC-IF/PMUD_BI_revizuit1.pdf
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de la punctul XI - Integrarea planificării spațiale și a amenajării teritoriului cu planificarea 

infrastructurii de transport, XII - Încurajarea transportului în comun, XIII - Încurajarea deplasărilor 

nemotorizate (mers pe jos, cu bicicleta și trotineta), va conduce în timp la transformarea sectorului 1 

și a Bucureștiului, într-o localitate mai puțin poluată cu toate elementele de bunăstare care decurg din 

aceasta. 

3.Realizarea de parteneriate pubic-privat și încurajarea amplasării în proximitatea marilor intersecții 

și/sau parc din sectorul 1 a unor stații de bike sharing sau, după caz, să-și sporească flota de 

echipamente coroborat cu scăderea prețurilor prin subvenții așa cum se practică în acest moment în 

cazul transportului public de persoane de suprafață. De asemenea studenții și elevii ar putea să se 

bucure de reduceri la folosirea acestor echipamente. 

Indicatori 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Înființarea rețelei de agrement pentru biciclete: piste de biciclete și locuri de parcare identificate în 

Planul de Mobilitate Urbană 2016 Regiunea București – Ifov (PMU) pe malul Lacului Chitila și 

realizarea de perteneriate cu CJ Ilfov, PMB și primăriile locale, în vederea edificării traseelor  3a – 

Pădurea Baneasa - Căldărușani și 3b - Pădurea Băneasa – Snagov. 

2.Redimensionarea unei benzi auto de pe fiecare stradă cu minim două benzi de circulație (în cazul 

acestora transformarea străzii în una cu sens unic) din sectorul 1 în vederea construirii unei piste de 

biciclete. Acest lucru va încuraja cetățenii să folosească mijloace nemotorizate și va conduce în timp 

la transformarea sectorului 1 și a Bucureștiului, într-o localitate mai puțin poluată cu toate elementele 

de bunăstare care decurg din aceasta. 

3.Încurajarea investitorilor din acest sector să să-și sporească flota de echipamente în vederea creșterii 

ofertei către cetățeni a mijloacelor de transport de acest tip. Realizarea de parteneriate public-private 

care să ducă la o sporire a folosirii acestor noi modalități de transport. 

Indicatori 
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9.6 Eliberarea zonelor pietonale de automobilele parcate 

Măsura face parte din extra-ținta specifică pentru Sector 1 și face parte din ODD 11: “Realizarea 

de spații publice de calitate, durabile, sigure și accesibile pentru toți, indiferent de vârstă, gen, stare 

de sănătate și abilitate fizică și mentală”. Automobilele, atât cele care staționează, cât și cele în 

mișcare, domină spațiul urban prin ocupare fizică, prin poluarea fonică și atmosferică, și prin interesul 

acordat în strategiile și planurile de dezvoltare urbană. Calitatea vieții este puternic influențată negativ 

de prezența și efectele automobilelor în oraș. Spațiile pietonale (trotuare, scuaruri, piațete etc.) trebuie 

eliberate de automobile și redate pietonilor, astfel încât să (re)devină accesibile, sigure, atractive și 

confortabile pentru toți locuitorii. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Amendarea tuturor șoferilor care parchează abuziv pe trotuare sau alte zone pietonale. Aplicarea 

amenzilor se poate face exponențial în funcție de numărul de abateri astfel încât să fie descurajată 

complet această practică. 

2.Replanificarea trotuarelor prin mărirea suprafețelor pietonale în zonele cu deficit de astfe de spații 

și blocarea accesului automobilelor pe aceste suprafețe.   

Indicatori 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Amplasarea de senzori care să transmită în timp real abaterile de acest gen – poate fi folosit un 

sistem similar celui responsabil de verificarea achitării Rovinietei, eventual mobil amplasat pe 

mașinile de poliție care patrulează pe raza sectorului. 

Indicatori 

  

9.7 Finalizarea registrului verde 

Măsura face parte din ținta 15.1 din SDD RO și ODD 15: “Dezvoltarea infrastructurii verzi și 

folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale prin gestionarea integrată a bazinelor hidrografice 

și zonelor umede”. Lipsa registrului verde, care este un instrument care cade in responsabilitatea PMB 
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dar care este inoperabil în formula sa actuală, duce la incapacitatea Primăriei Sectorului 1 de a 

administra corespunzător spațiile verzi, lucru ce se reflectă în starea elementelor vegetale, în special 

a arborilor. Starea precară a spațiilor verzi - în special a arborilor - pune în pericol biodiversitatea și 

siguranța locuitorilor și contribuie la diminuarea confortului urban. Este necesar ca spațiile verzi și 

elementele vegetale - în special arborii - să fie gestionați corect pe baza informațiilor înregistrate într-

un registru verde. Acest lucru va duce la consolidarea infrastructurii verzi a sectorului și la creșterea 

confortului locuitorilor prin calitatea aerului, îndepărtarea prafului, umbrirea pe timp de vară, reținerea 

apei meteorice, stimularea biodiversității. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Inventarierea (maximul de acuratețe și detaliu) tuturor arborilor, a spațiilor verzi și a materialului 

vegetal din sectorul 1 și cartarea lor în aplicația GIS dezvoltată la punctul IX - Realizarea unui sistem 

informațional geografic (GIS) pentru culegerea, administrarea și analizarea bazelor de date.  

Indicatori 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Inventarierea tuturor arborilor din sectorul 1 și maparea lor într-un layer dedicat în aplicația GIS 

dezvoltată la punctul IX - Realizarea unui sistem informațional geografic (GIS) pentru culegerea, 

administrarea și analizarea bazelor de date. Importantă este maparea tuturor spațiilor verzi cu maximul 

de acuratețe și detaliu. 

Indicatori 

Instituții implicate  

 Administratia Domeniului Public; 

 Compartimentul Strategie și Dezvoltare Socio-Economică; 

 Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol. 
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9.8 Înființarea de ferme urbane pentru agricultură urbană în zonele periferice ale sectorului.  

Măsura face parte din ținta 2.5 din SDD RO și ODD 2: “Creșterea gradului de valorificare a producției 

agricole autohtone”. Produsele agricole sunt de cele mai multe ori aduse de la zeci, sute și mii de 

kilometri distanță, lucru ce necesită energii suplimentare în ceea ce privește conservarea și transportul, 

și care contribuie la poluarea atmosferică. Pe raza Sectorului 1, în zonele periferice, se regăsesc o serie 

de terenuri nefolosite (publice și private) care pot fi folosite, chiar și pe termen mediu, pentru 

dezvoltarea de ferme agricole. Produsele crescute local sunt astfel parte din circuite scurte de 

producere și transport, contribuind la reducerea poluării si la realizarea unei agriculturi sustenabile. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Acordarea de sprijin pentru înființarea a două micro-ferme. De asemenea foarte utilă ar fi implicarea 

lanțurilor de magazine de retail în vederea încheierii de contracte cu producătorii și oferirea către 

consumator a acestor produse. Pentru marketizarea corespunzătoare a ideii, este bine ca produsele 

astfel obținute să fie marcate corespunzător in supermarket-uri și eventual să se bucure de un preț 

ajustat lanțului mic de companii implicate în proces. 

Indicatori 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Acordarea de sprijin pentru înființarea a cinci micro-ferme.Creșterea suprafețelor alocate acestor 

ferme cu 75-100% prin încurajarea potențialilor producători să depună eforturi in acest sens. De 

asemenea foarte utilă ar fi implicarea lanțurilor de magazine de retail în vederea încheierii de contracte 

cu producătorii și oferirea către consumator a acestor produse. Pentru marketizarea corespunzătoare 

a ideii, este bine ca produsele astfel obținute să fie marcate corespunzător in supermarket-uri și 

eventual să se bucure de un preț ajustat lanțului mic de companii implicate în proces. 

Indicatori 

Institutii implicate 
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 Compartimentul Strategii de Dezvoltare Durabila, Proiecte, Programe si Management 

Informational 

 Administratia Domeniului Public Sector 1 

 Mediul de afaceri 

 

9.9 Transformarea curților școlilor în spații pentru comunitate și integrarea lor în 

infrastructura verde a Sectorului 1  

Măsura estre o extra-țintă specifică pentru Sectorul și face parte din ODD 11: “Realizarea de 

spații publice de calitate, durabile, sigure și accesibile pentru toți, indiferent de vârstă, gen, stare de 

sănătate și abilitate fizică și mentală”. Pe teritoriul sectorului 1 sunt X  școli gimnaziale, licee și colegii 

naționale. Curțile, terenurile și sălile de sport ale acestor unități de învățământ sunt în mare parte a 

timpului nefolosite (după terminarea orelor elevilor din timpul săptămânii și în weekend). Sectorul 1 

duce lipsă de spații publice de practicare a diverselor sporturi în mod liber și gratuit , acest lucru având 

consecințe negative în ceea ce privește calitatea și sănătatea vieții locuitorilor, atât adulți cât și copii. 

În același timp, curțile acestor unităti de învățământ au fost transformate de-a lungul timpului în 

suprafețe asfaltate aproape în întregime (excluzând terenurile de sport și zonele specifice). Asfaltul și 

lipsa vegetației face ca aceste spații să fie supraîncălzite vara, prăfuite în exces și să blocheze circulația 

naturală a apelor meteorice prin canalizarea excesivă. 

În condițiile dispariției prin abandon, transformare și privatizare a bazelor sportive și a micilor 

arene de cartier, a comercializării activităților sportive (pe care doar o parte dintre cetățeni și le permit) 

și a degradării continue a stării de sănătate a adulților și copiilor, curțile, terenurile și sălile de sport 

din cadrul școlilor reprezintă o resursă spațială locală care poate îndeplini rolul de infrastructură 

incluzivă și accesibilă de sport și de socializare pentru copiii, adolescenții și adulții din Sectorul 1. 

Păstrând configurațiile necesare pentru practicarea sporturilor și a zonelor specifice pentru elevi, 

curțile școlilor pot fi transformate în spații cu mai multă vegetație care coboară temperatura pe timp 

de vară și absoare particulele de praf, și mai poroase din punctul de vedere al apelor meteorice, 

contribuind la realizarea unui microclimat sănătos pentru elevi și pentru comunitate. 
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Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Regulament de funcționare valabil pentru toate școlile din sector; 

2.Deschiderea curților tuturor școlilor din Sectorul 1 seara și în week-end; 

3.Amenajarea a 5 curți de școli cu spații vegetale. 

Indicatori:  

 gradul de folosire în weekend și seara 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Amenajarea tuturor curților de școli din sector cu spații vegetale 

Indicatori:  

 gradul de folosire în weekend și seara 

Instituții implicate 

 Administrația Unităților de Învățământ Preuniverisitar și al Unităților Sanitare Publice Sector 

1; 

 Inspectoratul Școlar al Municipiului București; 

 Ministerul Educației și Cercetării; 

 Asociațiile de părinți; 

 Asociațiile și grupurile civice de cartier. 

 

9.10 Realizarea unei rețele de toalete publice 

Măsura este o extra-țintă specifică pentru Sectorul 1 și este inclusă în ODD 11: “Realizarea de 

spații publice de calitate, durabile, sigure și accesibile pentru toți, indiferent de vârstă, gen, stare de 



 

226  

sănătate și abilitate fizică și mentală”. Conform studiului4 realizat de Asociația consumatorilor 

InfoCons, erau 74 de toalete publice în Sectorul 1 în 2019. La o populație de 254.0745 de locuitori ai 

sectorului, revine o toaletă publică la 3.433 de locuitori, fără a îi pune la socoteală pe cei care au locul 

de muncă în sectorul 1 și pe cei care îl vizitează. Din cele 74 de toalete, doar 23 sunt amplasate în 

spațiile publice administrate de Primăria Sectorului 1, restul fiind amplasate în parcurile administrate 

de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB). Lipsa toaletelor publice este un 

factor care contribuie la calitatea scăzută a spațiilor publice din sector și la folosirea lor deficitară. 

Spațiile publice trebuie să ofere condiții corespunzătoare de folosire pentru a putea fi folosite de 

oricine, în orice moment. Toaletele publice sunt elemente funcționale determinante pentru un spațiu 

public de calitate și contribuie la folosirea corespunzătoare a spațiilor publice. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Amenajarea de toalete publice noi conectate la rețelele de apă, canalizare și electricitate 

Indicatori 

 Cel putin 20 de toalete publice 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.amenajarea toalete publice noi conectate la rețelele de apă, canalizare și electricitate 

Indicatori 

 Cel putin 20 de toalete publice 

9.11 Realizarea unei rețele de cișmele, țâșnitori și fântâni 

Măsura este o extra-țintă pentru S 1 și este inclusă în ODD 11: “Realizarea de spații publice de 

calitate, durabile, sigure și accesibile pentru toți, indiferent de vârstă, gen, stare de sănătate și abilitate 

                                                             
4 https://www.infocons.ro/ro/i-in-bucuresti-o-singura-toaleta-publica-pentru-10000-de-persoane-MjIyODYtMQ.html 

 
5 https://bucuresti.insse.ro/wp-content/uploads/2019/07/POPULATIA-LA-1-IANUARIE-2019.pdf 

 

https://bucuresti.insse.ro/wp-content/uploads/2019/07/POPULATIA-LA-1-IANUARIE-2019.pdf
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fizică și mentală”. Apa a devenit doar un bun comercial în orașe. Apa publică gratuită este din ce în 

ce mai puțin prezentă: lacurile sunt inaccesibile pentru agrement, bazele sportive dispar prin abandon, 

privatizare și comercializare, iar cișmelele, țâșnitorile și fântânile sunt aproape inexistente. Consumul 

de apă se face aproape exclusiv prin cumpărare, ceea ce duce la creșterea exponențială a consumului 

de plastic și la spații publice deficitare. Hidratarea incorectă în spațiul public) duce la agravarea 

problemelor de sănătate ale locuitorilor sectorului (în special în rândul categoriile defavorizate). 

Spațiile publice trebuie să ofere condiții corespunzătoare de folosire pentru a putea fi folosite de 

oricine în orice moment. Apa este un element important în spațiul public prin beneficiile aduse: 

hidratare, scăderea temperaturii mediului înconjurător pe timp de vară, absorbția de particule de praf. 

Cișmelele, țâșnitorile și fântânile sunt elemente de mobilier urban cu rol funcțional și social important 

în spațiul public. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Amenajarea de cișmele, țâșnitori și fântâni 

Indicatori 

 cel putin 30 de cismele, tasnitori si fantani 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Amenajarea de cișmele, țâșnitori și fântâni 

Indicatori 

 cel putin 80 de cismele, tasnitori si fantani 
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DOMENIUL STRATEGIC 10. Mediu, energie, protecția animalelor și situațiile de urgență 

 

Introducere 

Importanța deosebită pe care o au protecția mediului și reducerea consumului de energie a fost 

subliniată în ultimii ani, din ce în ce mai des, atât la nivel internațional6  cât și la nivel european7. 

Directivele europene în domeniul eficienţei energetice8 se angajează în vederea dezvoltării unui 

sistem energetic sustenabil, competitiv, sigur și decarbonizat până în 2050. Odată cu publicarea 

Strategiei Uniunii Energetice, Uniunea Europeană și-a asumat un rol important în privința combaterii 

schimbărilor climatice9 și s-a angajat să îndeplinească obiectivele din Acordul de la Paris prin 

stabilirea unor ținte privind energia și clima la nivelul anului 2030: „reducerea emisiilor interne de 

gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030, comparativ cu 1990; consum de energie din surse 

regenerabile de 32% în 2030; îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5% în 2030; obiectivul de 

interconectare a pieței de energie electrică la un nivel de 15% până în 2030.”10. UE a stabilit că până 

în anul 2050 pentru sectorul clădirilor11, să se reducă cu 88%-91% emisiile de dioxid de carbon, 

comparativ cu nivelurile din 1990. Atât prin Perspectiva energetică 2050 ,12 cât și prin Planul pentru 

o Europă eficientă din punct de vedere energetic13, s-a identificat sectorul imobiliar ca fiind printre 

primele trei sectoare responsabile pentru 70%-80% din totalul impactului negativ asupra mediului. In 

același ton, Pactul ecologic european (the European Green Deal) menționează necesitatea unor măsuri 

în vederea atingerii scopului de neutralitate climatică până în 2050, care se referă inclusiv la forme de 

transport public mai curate mai ieftine și mai sănătoase, decarbonizarea sectorul energetic, și imobilele 

mai eficiente energetic.14 

                                                             
6 United Nations, “Addis Ababa Action Agenda” (Third International Conference on Financing for Development, New York, 2015).  
7 Miniștrii Statelor Membre, “Carta de La Leipzig Pentru Oraşe Europene Durabile” (Reuniunea informală a miniștrilor europeni responsabili cu 

dezvoltarea urbană și coeziunea teritorială  de la Leipzig 24-25 mai 2007, Leipzig, 2017). 
8 Directiva nr. 2012/27/UE privind eficienţa energetică modificata prin Directiva 2018/2002/UE, Directiva nr. 2009/28/UE privind promovarea utilizări i 

energiei din surse regenerabile şi Directiva nr. 2010/31 /UE privind performanţa energetică a clădirilor precum si de Directiva nr. 844/2018 de modificare 

a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică.  
9 European Commission, “COM(2018) 773 Final - A Clean Planet for All A European Strategic Long-Term Vision for a Prosperous, Modern, 

Competitive and Climate Neutral Economy,” COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN. 
10 Ministerul Energiei, “Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 - proiect,” ianuarie 2020, 

http://www.economie.gov.ro/images/transparenta-decizionala/ANUNT%20PNIESC%202020/PNIESC%20revizuit_31%2001%202020.pdf. 
11 COM(2011) 112 final, “Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050,” 2011, 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/3e89b8f3-d990-4f3d-909b-ce7b779cad17.0021.02/DOC_3. 
12 COM/2011/0885 final, “Perspectiva energetică 2050 -COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR,” 2011, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX:52011DC0885. 
13 COM(2011) 109 final, “Planul 2011 Pentru Eficiență Energetică COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR,” 2011, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0109&from=RO. 
14 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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Măsurile asumate prin Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 pe 

domeniul energiei se încadrează în obiectivul de dezvoltare durabilă nr 7. Țintele asumate pentru anul 

203015 pentru acest obiectiv sunt: Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor 

și de degradare a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% 

comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață 

previzibile și stabile; Creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu 

conținut scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili 

alternativi; Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial 

și în transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și aparatură”.  

 În acest context, România şi-a propus atingerea unei ţinte de cel puţin 30,7% pentru energia 

din surse regenerabile, din totalul consumului de energie16, sub cea recomandată de UE de 34%. La 

nivelul Municipiului București, atât Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-203017, STRATEGIA 

ENERGETICĂ a Municipiului București18, cât și Hotărârea privind aprobarea Planului de Menținere 

a Calității Aerului în Municipiul București 2018-2022 propun măsuri pentru atenuarea poluării și a 

zgomotului, respectiv dezvoltarea transportului electric, îmbunătățirea parcului auto și eficiența 

energetică a locuințelor.19 Sectorul 1 al Municipiului București are în administrare clădiri cu un 

consum important de energie pentru încălzire și iluminat precum și o flotă auto utilizată 

pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate prin lege iar implementarea unor programe și planuri de 

acțiune destinate economisirii energiei în toate clădirile publice va permite realizarea unor economii 

considerabile. Sectorul 1 este producător si furnizor de energie întrucât  este acționarul majoritar al 

CET GRIVIȚA SRL. Această unitate producătoare de energie produce abur, apă caldă și energie 

electrică pe perioada anotimpului friguros (noiembrie-aprilie). SC CET GRIVITA SRL funcționează 

cu un randament global T] = 75-^76 % în sistem de cogenerare (producător de energie electrică și 

termică). 

Un alt instrument important de politică de mediu care are un potențial major pentru a atinge 

obiectivele globale de dezvoltare durabilă - producție și consum responsabile, și implicit, protejarea 

                                                             
15 Guvernul Romaniei and DEPARTAMENTUL PENTRU DEZVOLTARE DURABILA, Strategia Nationalã Pentru DEZVOLTAREA DURABILÃ a 

României 2030. 
16 Ministerul Energiei, “Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 - proiect,” ianuarie 2020,  
17 Rom Engineering LTD and AVENSA Consulting SRL, “Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030. Regiunea București - Ilfov,” 2016, 229–

31. 
18 Consiliul General al Municipiului Bucuresti, “Prezentare - STRATEGIA ENERGETICĂ a Municipiului București,” 2017, 14. 
19 Consiliul General al Municipiului București and Ana Șuteu, “Hotărâre privind aprobarea Planului de Menținere a Calității Aerului în Municipiul 

București 2018-2022” (2018). 
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mediului, este reprezentat de achizițiile publice verzi. Deoarece produsele au un impact negativ asupra 

mediului20, autoritățile publice pot contribui considerabil la stimularea inovației și reducerea 

consumului nesustenabil21 prin achiziționarea de produse, servicii și lucrări cu componentă 

ecologică22. Comisia Europeană a adoptat în anul 2018, un pachet de măsuri ce au ca scop stimularea 

tranziției Europei către o economie circulară23 și care vizează reducerea consumului de surse primare 

în procesul de producție prin refolosirea produselor, respectiv prin extinderea ponderii materialelor 

reutilizate și reciclate.  

Trecerea către economia circulară se poate face cu o implementare adecvată a legislației 

privind managementul integrat al deșeurilor. Astfel, Directiva cadru privind gestionarea deșeurilor 

impune Statelor Membre să atingă ținte de reciclare a deșeurilor municipale foarte ambițioase și 

anume, 55% până în 2025, 60% până în 2030 și 65% până în 2035.  

Gestionarea deșeurilor municipale este atributul administrației locale, care contribuie la 

atingerea țintelor naționale. 

Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030 prevede ca ținta pentru 2020 - 

Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de 

gestionare a deșeurilor, iar în ceea ce privește țintele pe termen mediu si lung strategia prevede 

următoarele ținte: 

a)               Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate 

ambalajele până în 2024 

b)               Reciclarea în proporție de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030 

Legea 211/2011 actualizată prevede la art. 14 obligații atât pentru producătorii de deșeuri cât 

și pentru operatori economici care asigură colectarea și transportul deșeurilor privind colectarea 

separată. Prevederile art. 17 alin. (1) din legea 211/2011 actualizată stabilesc obligațiile UAT-urilor 

și respectiv a ADI-urilor cu privire la colectarea separată a deșeurilor.  

La nivel local, unul dintre obiectivele  prevăzute în Strategia de dezvoltare urbană integrată a 

municipiului București și a teritoriului său de susținere și influență constă în realizarea  unui mediu 

                                                             
20 Commission, “Commission Adopts Green Paper on Integrated Product Policy,” IP/01/180, 2001, https://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-

180_en.htm?locale=en. 
21 European Commission, “COM/2003/0302 Final,” COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN 

PARLIAMENT (Brussels, 2003), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0302&from=EN. 
22 European Commission, “COM(2008) 400 Final ‘Public Procurement for a Better Environment’” (2008), https://eur -lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0400&from=EN. 
23 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/RO/COM-2019-190-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/RO/COM-2019-190-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
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sanatos de viata – poluare diminuată, amprenta ecologică24 La nivelul Municipiului București, 

rapoartele întocmite arată că se strang anual nu mai puțin de un milion de tone de deșeuri. Pentru 

managementul acestora se cheltuiește de la buget aproximativ un miliard de lei. Una dintre cele mai 

mari probleme a unei economii de consum este risipa alimentară. Risipa alimentară tinde sa devină 

un fenomen generalizat, unele cartiere riscă să devină sufocate de deșeuri. Pentru a opri acest fenomen, 

primăriile propun soluții de încurajare a colectării separate a deșeurilor și de reciclare. Primăria 

Municipiului București a întocmit Masterplanul Managementului Integrat al Deșeurilor25 ce propune 

strategia municipiului în domeniul gestionării deșeurilor, precum și planul de investiții pe termen lung 

care să asigure atingerea tuturor țintelor prevăzute în Tratatul de aderare a României la UE, în 

legislația actuală și în pachetul economiei circulare adoptat în 2018.  

Politicile UE privind calitatea aerului au scopul de a reduce expunerea la poluare prin reducerea 

emisiilor şi prin stabilirea limitelor şi a valorilor ţintă pentru calitatea aerului. La sfârșitul anului 2013, 

Comisia Europeană a adoptat Pachetul pentru calitatea aerului.  

Pachetul pentru un aer curat26 vizează să reducă în mod semnificativ poluarea atmosferică în întreaga 

Uniune Europeană. Strategia propusă stabilește obiective pentru reducerea, până în 2030, a efectelor 

pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății și a mediului și cuprinde propuneri legislative 

pentru a pune în aplicare standarde mai stricte privind emisiile și poluarea atmosferică. Pachetul a fost 

publicat de Comisie la 18 decembrie 2013 și constă într-o comunicare privind programul „Aer curat 

pentru Europa” și trei propuneri legislative privind emisiile și poluarea atmosferică: 

- Directiva 2008/50/CE27 a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind 

calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, 

- Directiva 2004/107/CE28 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind 

arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, 

- Directiva (UE) 2015/148029 a Comisiei din 28 august 2015 de modificare a mai multor anexe la 

Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Comisiei prin care se 

                                                             
24 Mircea Dr. Enache, “Strategia de dezvoltare urbană integrată a municipiului București și a teritoriului său de susținere și influență,” in Conceptul 

strategic București 2035, faza a II-a, vol. II (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, 2010), 26. 
25 Consiliul general al Municipiului București, “HOTARAREA Nr. 455 Din 2019-08-27 Privind Aprobarea Master Planului Pentru Sistemul de 

Management Integrat al Deseurilor La Nivelul Municipiului BUCURESTI.,” 2019, http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2019/aug_2019/volumul_1.pdf. 
26 https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/clean-air/ 
27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32008L0050 
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0107-20150918&from=EN 
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015L1480 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/clean-air/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32008L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0107-20150918&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015L1480
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stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de 

prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător. 

La nivel național, calitatea aerului continuă să fie o preocupare majoră, mai ales în 

aglomerările urbane. Acest fapt se datorează poluării generate de creșterea numărului mijloacelor de 

transport auto și de șantierele de construcții (particule în suspensie). La aceasta se adaugă 

despăduririle și restrângerea spațiilor verzi din perimetrele municipale, cu efect de reducere a rolului 

vegetației de filtrare și purificare a aerului. Calitatea aerului din aglomerările urbane a atras atenționări 

repetate din partea instituțiilor UE, din cauza riscului crescut al mortalității cauzate de afecţiuni 

respiratorii și cardiovasculare. 

Strategia Națională pentru de Dezvoltarea Durabilă a României 2030, prevede ca ținte ale ODD 11 – 

Orașe și comunități durabile următoarele: 

Pentru 2020 

- Îmbunătățirea calității aerului, 

- Creșterea capacității instituționale a autorităților cu responsabilități în 

domeniul calității aerului de adaptare la cerințele de respectare a obiectivelor 

de calitate a aerului 

Pentru 2030 

- Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane 

și a mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului, 

- Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele 

chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului,apei și a solului 

Cadrul legislativ în domeniul calității aerului se compune din următoarele acte normative: 

- Legea nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, 

- Hotărârea Guvernului nr. 806/2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 și 7 

la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, 

- Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru 

elaborarea planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen 

scurt și a planurilor de întreținere a calității aerului; 

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 36/2016 privind aprobarea 

listelor unităților administrativ-teritoriale întocmite în urma clasificării în 
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regimurile de gestionare a zonelor și aglomerărilor prevăzute în anexa nr. 2 din 

Legea nr.104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător, 

- ORDINUL nr. 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-

teritoriale întocmite în urma clasificării în regimurile de gestionare a 

aglomerărilor de zone prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind 

calitatea aerului înconjurător, 

 

La nivelul Municipiului București cadru de reglementare este Planul Integrat de Calitatea 

Aerului în Municipiul București 2018 - 202230  

Planul propune măsuri pentru reducerea emisiilor din traficul rutier: limitarea şi gestionarea 

mai eficientă a traficului în zona centrală a Capitalei, salubrizarea mai eficientă străzilor, promovarea, 

îmbunătăţirea şi extinderea transportului public, eliminarea autovehiculelor vechi din circulaţie, 

continuarea implementării proiectelor majore de infrastructură. De asemenea, pentru reducerea 

emisiilor din încălzirea în sectorul rezidenţial, se doreşte reabilitarea reţelelor de distribuţie a energiei 

termice şi continuarea programelor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe. 

Lucrul acesta nu a împiedicat ca România să fie condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene pentru poluarea aerului din Municipiul București. Aerul fiind poluat în special cu particule 

fine și dioxid de azot, cauzate preponderent de trafic, încălzire și emisii industrial/comerciale.  

Situațiile de urgență la nivel mondial, multe dintre ele materializate în dezastre, au afectat în ultimii 

10 ani peste 1.500.000.000 de persoane, din care aproximativ 700.000 de persoane decedate, peste 

1.400.000 persoane rănite și au lăsat aproximativ 23.000.000 de persoane fără locuință, generând 

pierderi de peste 1,3 trilioane de dolari SUA31. 

În acest context, pentru reducerea impactului situațiilor de urgență, Organizaţia Naţiunilor Unite a 

inițiat în 1999 Strategia Internațională pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre care a permis 

formularea Cadrului de Acțiune de la Sendai pentru Reducerea Riscului de Dezastre 2015 – 2030. 

Acest cadru stabilește o serie de obiective orientate către reducerea substanţială a pierderilor de vieţi 

omenești, a afectării sănătăţii şi bunurilor populaţiei, a pierderilor economice şi de mediu. 

                                                             
30 http://apmbuc.anpm.ro/documents/16241/38124058/plan_integrat_calitate_aer_buc_2018_2022.pdf/1e5f2f61-41b0-49f2-bfaf-4b542b31158a 
31 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE et al., “STRATEGIA DE CONSOLIDARE ŞI DEZVOLTARE A INSPECTORATULUI GENERAL 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PENTRU PERIOADA 2016-2025” (Anexă la HG nr. 951/2016, 2016). 

http://apmbuc.anpm.ro/documents/16241/38124058/plan_integrat_calitate_aer_buc_2018_2022.pdf/1e5f2f61-41b0-49f2-bfaf-4b542b31158a
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Conform Anexei la HG 951/2026, apartenenţa României la Alianţa Nord-Atlantică şi intrarea în 

vigoare a Tratatului de la Lisabona conduc la necesitatea configurării unui profil solid şi vizibil al 

României în domeniul situaţiilor de urgenţă, atât în plan intern, cât și internațional. În acest context, 

IGSU participă la Comitetul de Planificare a Urgenţelor Civile din NATO, Comitetul de Protecţie 

Civilă din cadrul Comisiei Europene, Mecanismul Comunitar de Protecţie Civilă şi la Iniţiativa de 

Prevenire şi Pregătire la Dezastre pentru Europa de Sud-Est. 

Pe aceste coordonate, la nivel european, prin Decizia nr.1313/2013/UE a Parlamentului European şi 

a Consiliului privind un mecanism de protecţie civilă al Uniunii și prin Strategia de securitate internă 

a Uniunii Europene în acţiune: cinci paşi către o Europă mai sigură, UE promovează solidaritatea, 

sprijinul şi facilitarea coordonării acţiunilor statelor membre în materie de protecţie civilă în vederea 

managementului integrat și a îmbunătăţirii eficacităţii sistemelor de prevenire, pregătire şi răspuns la 

dezastre naturale şi provocate de om. 

Aceste elemente impun o abordare activă şi integrată a continuităţii procesului de creștere a capacităţii 

operaţionale şi de răspuns a IGSU, printr-un document de politică instituţională a Ministerului 

Afacerilor Interne - Strategia de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă pentru perioada 2016-2025, denumită în continuare Strategie32. 

De asemenea IGSU participa la inițiative organizate în cadrul organismelor regionale din care 

România este parte, precum Inițiativa de Prevenire și Pregatire la Dezastre pentru Europa de Sud-ESt 

(DPPI SEE) din cadrul Consiliului de Cooperare Regională, care prevede urgențele naționale si 

managementul dezastrelor cu următoarele obiective33: 

● Coordonarea implementării acțiunilor și măsurilor de gestionare a situațiilor de urgență pe 

teritoriul național; 

● Coordonarea tuturor organizațiilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență conform 

reglementărilor internaționale; 

                                                             
32 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE et al., 3. 
33 “Inițiativa de Pregatire Si Preventie Pentru Europa de Sud-Est,” http://www.dppi.info/members/romania, n.d. 
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● Comunicarea deciziilor luate de Guvern sau de Comitetul național (prin intermediul 

secretariatului său tehnic) autorităților administrației publice centrale pentru a asigura 

gestionarea coordonată a situațiilor de urgență; 

Totodată, IGSU dezvoltă şi intensifică relaţiile de cooperare bilaterală în domeniul managementului 

situaţiilor de urgenţă cu statele cu care România a semnat acorduri specifice: (1) Asistenţă reciprocă 

în caz de urgenţă; (2) Managementul situaţiilor de urgenţă34. 

 

Măsuri de context local relevante 

- Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind schimbările climatice 

și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-202035; 

- Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 2016-

202536; 

- Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013 - 202037; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030; 

- Strategia Naţională pentru reducerea efectelor secetei, prevenirea şi combaterea degradării şi 

deşertificării solului, pe termen mediu şi lung; 

- Strategia Naţională pentru Schimbări Climatice 2011-2020; 

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 

- REGULAMENT din 12 mai 2005 privind gestionarea situaţiilor de urgență generate de inundaţii, 

fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale; 

                                                             
34 Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, “Cooperare Internationala,” https://www.igsu.ro/index.php?pagina=cooperare_ internationala, n.d. 
35 “Planul Național de Acțiune Pentru Implementarea Strategiei Naționale Privind Schimbările Climatice Și Creșterea Economică Bazată Pe Emisii 

Reduse de Carbon Pentru Perioada 2016-2020,” 2016. 
36 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE et al., “STRATEGIA DE CONSOLIDARE ŞI DEZVOLTARE A INSPECTORATULUI GENERAL 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PENTRU PERIOADA 2016-2025.” 
37 “Strategia Naţională a României Privind Schimbările Climatice 2013 - 2020,” 2013. 
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- Ordinul nr. 1068/1652/2018 din 4 octombrie 2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice 

verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse 

şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini; 

- Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului 

pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini.  

Măsuri DOMENIUL STRATEGIC 10. Mediu, energie, protecția animalelor și situațiile de 

urgență 

 

10.1 Reducerea consumului de energie in sectorul rezidențial din sectorul 1 si al clădirilor 

publice aflate in administrarea Consiliului Local Sector 1 

Eficiența energetică este un element central al Strategiei UE pentru o creștere inteligentă si durabilă 

dar și al tranziției către o economie în care resursele sunt utilizate eficient. Eficiența energetică  este 

unul dintre modurile cele mai rentabile de consolidare a siguranței aprovizionării cu energie și de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de alți poluanți. Clădirile au cel mai mare potențial de 

economisire a energiei iar în acest sens există legislație la nivel național si fonduri nerambursabile ce 

vor fi disponibile in perioada de programare financiara 2021-2027 care sa incurajeze eficientizaea 

consumului de energie al clădirilor, atat publice cat și private. În STRATEGIA NAȚIONALĂ DE 

DEZVOLTARE DURABILĂ Orizont 2030, tinta pentru 2020 este reducerea cu 19% a consumului 

intern de energie primară iar pentru 2030 este prevăzută decuplarea creșterii economice de procesul 

de epuizare a resurselor și de degradare a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice 

(cu minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în 

condiții de piață previzibile și stabile 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori 

1.Continuarea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe; 

2.Continuarea programului de reabilitare termică a locuințelor unifamiliale, conform HCL S1 nr. 

280/01.09.2017 pentru aprobarea Strategiei privind implementarea la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București a programului local multianual de creștere a performanței energetice a 

locuințelor unifamiliale pentru perioada 2018-2030; 
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3.Continuarea programului „Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca 

măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București”, aprobat prin 

HCLS 1 nr.365 din data 05.12.2018, parte a programului local pentru creșterea performanței 

energetice în Sectorul 1 al Municipiului București; 

4.Reabilitarea termica a clădirilor publice din administrarea Sectorului 1 (școli, grădinițe, alte clădiri 

ale instituțiilor publice din administrarea Sectorului 1; 

5.Contractarea și implementarea contractelor de performanță energetică (ESCO) pentru clădirile 

publice aflate în administrarea Consiliul Local Sector 1. 

Indicatori 

 conform PÎEE aprobat prin H.C.L. S1 nr. 310/2019 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Utilizarea într-o măsură mai mare a unor sisteme de încălzire electrică eficiente și curate, dar și 

clădiri și echipamente mai inteligente și materiale îmbunătățite pentru izolare, care să respecte pe 

deplin principiile economiei circulare prin: 

 Continuarea programului de reabilitare termica a blocurilor de locuințe; 

 Continuarea programului de reabilitare termica a locuintelor unifamiliale, conform H.C.L. 

Sector 1 nr. 280/01.09.2017 pentru aprobarea Strategiei privind implementarea la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București a programului local multianual de creștere a 

performanţei energetice a locuinţelor unifamiliale pentru perioada 2018-2030; 

 continuarea programului „Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic 

ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București”, 

aprobat prin H.C.L. S 1 nr. 365 din data 05.12.2018, parte a programului local pentru creșterea 

performanței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București; 

 Reabilitarea termica a clădirilor publice din administrarea Sectorului 1 (școli, grădinițe, alte 

clădiri ale instituțiilor publice din administrarea Sectorului 1 
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 Contractarea și implementarea contractelor de performanta energetica (ESCO) pentru cladirile 

publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1 

Indicatori 

 Conform PÎEE aprobat prin H.C.L. S1 nr. 310/2019 

Obiectivele stabilite pentru perioada 2018-2030 se subordonează obiectivului general din PÎEE cu 

privire la reducerea consumurilor cu 30% până în 2030. Obiectivele specifice pe termen mediu și lung, 

ce privesc economiile de energie aferente fiecărui sector de activitate pentru perioada 2018-

2030 (MWh) din Planul de îmbunătățire a eficientei energetice al sectorului 1 sunt detaliate în anexă. 

Instituții implicate   

 Serviciul Reabilitare Termică și Energii Alternative;  

 Direcția Investiții; 

 AEEPM; 

 Administratia Domeniului Public Sector 1; 

 Compartiment de Strategii de Dezvoltare Durabila, Programe, Proiecte si Managementul 

Informational. 

10.2 Creșterea ponderii utilizării energiei electrice în transport 

Mobilitatea urbană este responsabilă pentru 40 % din totalul emisiilor de CO2 generate de transportul 

rutier și pentru până la 70 % din poluarea din transporturi. Transporturile se clasează pe locul al doilea 

în ceea ce privește potențialul de economisire a energiei. Transportul cu autovehicule electrice sau 

hibride este în măsură să reducă poluarea în Sectorul 1 și să contribuie la îmbunătățirea calității 

aerului, aspect considerat important de către locuitorii Sectorului 1. 
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Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Înlocuirea treptată a parcului de autovehicule al Sectorului 1 și al subordonatelor cu autovehicule 

electrice, hibride sau pe baza de hidrogen  

2.Construirea de stații de încărcare pentru autovehicule electrice 

Indicatori 

 conform PIEE aprobat prin HCLS 1 nr. 310/2019 

 se vor realiza 20 stații de încărcare electrică pe domeniul public aflat în administrarea 

Sectorului 1, pe întreg teritoriul sectorului 1,  

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Inlocuirea a parcului de autovehicule al Sectorului 1 și al instituțiilor subordonate cu autovehicule 

electrice, hibride sau pe bază de hidrogen; 

2.Construirea de stații de încărcare pentru autovehicule electrice. 

Indicatori 

 conform PÎEE aprobat prin HCLS 1 nr. 310/2019 



 

240  

 50 stații de încărcare electrică pe domeniul public aflat în administrarea Sectorului 1, pe întreg 

teritoriul Sectorului 1; 

10.3 Sporirea eficienței energetice la nivelul produselor, serviciilor și lucrărilor achiziționate la 

nivelul Sectorului 1 și al subordonatelor 

Achiziționarea doar de produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanțe înalte de eficiență 

energetică contribuie la reducerea amprentei de carbon , la promovarea protejării mediului și la 

sporirea calității vieții, reprezentând un model de comportament responsabil pentru locuitorii 

sectorului 1 si pentru operatorii privați. În ceea ce privește eficiența energetică a produselor, la nivelul 

UE s-au introdus mai multe măsuri cum ar fi: indicarea, prin etichetare și informații standard 

referitoare la produse, a consumului de energie și de alte resurse al produselor legate de energie care 

au un impact semnificativ, direct sau indirect, asupra consumului de energie, care intră sub incidența 

Regulamentului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică (Regulamentul (UE) 

2017/1369), cerințe pentru etichetarea echipamentelor de birou și etichetarea pneurilor, cerințe de 

proiectare ecologică pentru produsele cu impact energetic care intră sub incidența Directivei-cadru 

2009/125/CE. Ca parte a strategiei privind uniunea energetică (COM(2015)0080) anunțate în 

februarie 2015, Comisia a propus revizuirea directivelor privind eficiența energetică a produselor. 

Regulamentul (UE) 2017/1369, publicat în iulie 2017, stabilește un nou cadru pentru etichetarea 

energetică în vederea definirii unor termene pentru înlocuirea actualelor scări A+, A++ și A+++ cu o 

scară de la A la G. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. În procedurile de achiziții publice se vor achiziționa doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu 

performanţe înalte de eficienţă energetică. 

Indicatori 

 Achiziţionează doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanţe înalte de eficienţă 

energetică, în măsura în care acestea corespund cerinţelor de eficacitate a costurilor, 

fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum şi unui nivel suficient 

de concurenţă in proportie de 70 %,  

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  
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1.În procedurile de achiziții publice se vor achiziţionarea doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu 

performanţe înalte de eficienţă energetică 

 Indicatori 

 Achiziţionează doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanţe înalte de eficienţă 

energetică, în măsura în care acestea corespund cerinţelor de eficacitate a costurilor, 

fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum şi unui nivel suficient 

de concurenţă în proportie de 100 %,  

Instituții implicate  

 Directia Investitii 

 AEEPM 

 Compartimentul de Strategii de Dezvoltare Durabila, Programe, Proiecte si Management 

Informational 

10.4 Ecologizarea achizițiilor publice efectuate la nivelul Sectorului 1 și al subordonatelor și 

promovarea consumului responsabil 

În acord cu strategiile europene, în România a fost adoptată Legea nr. 69/2016 privind achizițiile 

publice verzi. Din nefericire, această lege a intrat în vigoare cu puțin înaintea noului pachet de legi 

privind achizițiile publice: Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016 și Legea nr. 100/2016 care au 

transpus Directivele Europene nr. 2014/23/EC (concesiuni), nr. 2014/24/EC, (achiziții publice) și nr. 

2014/25/EC (achiziții sectoriale) și prin urmare între aceste acte normative există o necorelare. Legea 

menționează că va fi adoptat planul naţional de achiziţii publice verzi cu ţinte obligatorii, exprimate 

sub formă de procent ce corespunde valorii anuale a achizitiilor publice verzi realizate, raportat la 

valoarea anuală a achiziţiilor publice realizate de autoritatea contractantă pentru furnizarea de 

produse, prestarea de servicii sau execuţia de lucrări pentru care au fost elaborate criterii ecologice de 

către Comisia Europeană. Planul național nu a fost adoptat dar lipsa acestuia nu împiedică însă o 

autoritate publica locală să implementeze un regulament propriu privind utilizarea achizițiilor publice 

verzi ca instrument de politică publică de mediu si să utilizeze criteriile ecologice realizate deja de 

către Comisia Europeană (pentru 20 de categorii, produse, servicii si lucrări), mult mai cuprinzătoare 

decât prevederile Ghidului de achiziții publice verzi. 
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 Țintele prevăzute în SNDD 2030 pentru ODD 12 pentru anul 2030 sunt: 

a) Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a 

resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs 

b) Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile 

naționale și politicile Europene 

 Tranziția către o economie circulară presupune ”efecte pozitive asupra competitivității 

sectorului deșeurilor din UE; reintroducerea materiilor prime secundare în procesul de producție, 

reducându-se dependența UE față de importurile de materii prime; reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră reducerea amprentei ecologice a Europei prin schimbarea modului în care producem, 

distribuim și consumăm bunurile și utilizăm resursele”.38 . Prin promovarea și implementarea în 

practică a modelelor de producție și consum durabile Sectorul 1 va genera beneficii sociale și de 

mediu. Creșterea gradului de informare a consumatorilor privind repunerea pe piață a noilor produse 

transformate din deșeuri va avea un rol esențial în promovarea modelelor de afaceri durabile39 la 

nivelul Sectorului 1. Măsurile propuse pentru economia circulară are in vedere faptul ca România s-a 

angajat sa facă eforturi pentru promovarea unei politici publice în direcția economiei circulare 

adoptând un punct de vedere privind Pachetul european privind economia circulară prin Hotărârea 

Senatului nr. 3 din 2016 cu privire la Pachetul privind Economia Circulară dar si rezultatul cercetării 

cantitative si calitative. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Adoptarea unui plan anual de achiziții publice verzi obligatoriu de către Primarie și entitățile 

subordonatele acesteia  

2. Realizarea de cursuri de pregătire profesională pentru angajații sectorului 1 și realizarea de 

conferințe împreună cu mediul de afaceri pentru promovarea achizițiilor verzi; 

3.Sprijinirea trecerii de la economia liniara la economia circulară prin implementarea în procesul 

achizițiilor publice de măsuri pentru schimbarea modelelor de consum și de producție, acordând 

                                                             
38 Elena Valentina Tartiu et al., Tranziția către o economie circulară.De la managementul deșeurilor la o economie verde în România , vol. Studii de 

Strategie şi Politici SPOS 2018, 3 (Bucuresti: Institutul European din Romania, 2019), http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Final_Studiul-

3_Spos-2018_Economie-circular%C4%83-1.pdf. 
39 Tranziția către o economie circulară. De la managementul deșeurilor la o economie verde în România - Studii de Strategie şi Politici SPOS 2018, 

Institutul European din România http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Final_Studiul-3_Spos-2018_Economie-circular%C4%83-1.pdf 

http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Final_Studiul-3_Spos-2018_Economie-circular%C4%83-1.pdf
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prioritate prin documentațiile de atribuire proiectării produselor (rezistența în timp și potențialul de 

reparare, reutilizare și reciclare); 

4.Sprijinirea trecerii de la economia liniara la economia circulară prin Implementarea economiei 

circulare în managementul deseurilor prin achiziționarea doar de produse din plastic reciclabil sau 

înlocuitori pentru plastic cu componenta ecologică  la nivelul primăriei Sectorului 1 și al instituțiilor 

subordonate. 

Indicatori 

 Până în anul 2024 - 30% din achizițiile publice anuale ale Sectorului 1 să aibă componentă 

ecologică;  

 Până în 2024, se vor realiza 4 evenimente (câte unul pe an) în vederea constientizarii 

importanței achizițiilor verzi și popularizarea unor modele de buna practica și 1 curs de 

pregatire profesională pe achiziții publice verzi pentru personalul de achiziții din Primăria 

Sectorului 1 și de la instituții subordonate;  

 Scăderea cantității de deșeuri provenite din achizițiile publice ale Sectorului și al 

subordonatelor cu 50 %; 

 Scăderea achiziționării de produse care sunt din plastic nereciclabil sau au în componenta 

plastic nereciclabil cu 40 %;  

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Modificarea procentelor din planul anual de achiziții publice verzi obligatorii realizate de către 

Primărie și subordonatele acesteia și respectarea acestuia.  

2.Sprijinirea trecerii de la economia liniară la economia circulară prin implementarea în procesul 

achizițiilor publice de măsuri pentru schimbarea modelelor de consum și de producție, acordând 

prioritate prin documentațiile de atribuire proiectării produselor (rezistența în timp și potențialul de 

reparare, reutilizare și reciclare);  

3.Popularizarea și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin campanii de 

informare la nivelul Sectorului 1;  
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4.Sprijinirea trecerii de la economia liniara la economia circulară prin implementarea economiei 

circulare în managementul deseurilor care se realizează și prin achiziționarea doar de produse din 

plastic reciclabil sau înlocuitori pentru plastic cu componenta ecologică  la nivelul primăriei 

Sectorului 1  și al instituțiilor subordonate; 

Indicatori 

 Până în anul 2030 - 100% din achizițiile publice anuale ale S 1 să aibă componentă ecologică;  

 Campanii de promovare la nivelul mediului de afaceri din sectorul 1;  

 Scăderea cantității de deșeuri provenite din achizițiile publice ale Sectorului și al 

subordonatelor cu 100 %;  

 Scaderea achiziționării de produse care sunt din plastic nereciclabil 90%. 

Instituții implicate   

 Directia Investitii; 

 Compartiment de Strategii de Dezvoltare Durabila, Programe, Proiecte si Managementul 

Informational. 

10.5 Îmbunătățirea cadrului de reglementare și implementarea legislației privind colectarea 

separată a deșeurilor la nivel local 

 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Punerea în aplicare a prevederilor legii 211/2011 art.17 și stabilirea noilor termene de ducere la 

îndeplinire, pentru următoarele măsuri: 

 atingerea unei ținte de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 

50%, (până la data de 31 decembrie 2020), cel puțin pentru deșeurile de hârtie, 

metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte 

surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care 

provin din gospodării; 
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 includerea în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare, de tarife distincte pentru colectarea separată a 

deșeurilor; 

 includerea în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare și în regulamentele serviciului de salubrizare a 

indicatorilor de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de 

salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuți în anexa nr. 7, astfel încât să 

atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare și penalități pentru 

nerealizarea lor; 

 implementarea instrumentului economic «plătește pentru cât arunci», , bazat pe 

cel puțin unul dintre următoarele elemente:(i) volum;(ii) frecvență de 

colectare;(iii) greutate;(iv) saci de colectare personalizați; 

 stabilirea și aprobarea, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare a unor 

tarife distincte pentru colectarea separată a deșeurilor și sancțiunile aplicate în 

cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător deșeurile; 

 includerea, în tarifele plătite de beneficiarii serviciului a contribuției pentru 

economia circulară numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin 

depozitare, ținând cont de indicatorii de performanță; 

 suportarea de către operatorii de salubrizare a contribuției pentru economia 

circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care 

depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în 

contracte. 

2.Elaborarea, aprobarea și implementarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să reglementeze 

cantitatea de deșeuri provenite din demolări, în vederea diminuării cantităților de deșeuri depozitate 

ilegal, provenite din construcții. 

 

Indicatori de realizare: 

 Un contract nou sau un act adițional la contractul de salubrizare care să conțină prevederile 

legii 211/2011 
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 Hotărâre a Consiliului local Sector 1 privind tarifele aplicate beneficiarilor de salubritate, 

incluzând instrumentul economic “plătește pentru cât arunci” 

 Hotărâre a Consiliului local Sector 1 privind reglementarea cantității de deșeuri provenite din 

demolări. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

Nu se aplică  

Instituții implicate  

 Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 – propune 

transpunerea legislației naționale la nivel local 

 Consiliul Local Sector 1 – adoptă HCL-urile de transpunere a legislației naționale 

 UAT Sector 1 – semnează noul contract, sau act adițional cu operatorul de salubritate 

 

10.5 Construirea unei instalații de sortare a deșeurilor municipale și similare în Sectorul 1 

Prin HOTĂRÂREA Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 258/2019 privind alegerea modalității de 

gestiune a activității de sortare a deșeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare din 

cadrul serviciului de salubrizare pe raza subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al 

Municipiului București40 s-a aprobat modalitatea de gestiune directă a activității de sortare a deșeurilor 

municipale şi a deșeurilor similare în stațiile de sortare din cadrul serviciului de salubrizare de pe raza 

Sectorului 1 al Municipiului București, printr-un serviciu public de interes local, înființat cu 

personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, 

denumit „Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului a Sectorului 1 precum si 

demararea procedurilor legale de către Sectorul 1 al Municipiului București, prin structurile 

funcționale, în vederea sortării deșeurilor într-o stație proprie ce urmează a fi construită. 

În acest sens a fost elaborat studiul de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității 

de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare. A fost demarată 

procedura de achiziție publică privind serviciile de consultanță și asistență de specialitate pentru 

realizarea infrastructurii de sortare și pentru eficientizarea proceselor conexe sortării deșeurilor 

municipale și similare, produse la nivelul Sectorului 1 

                                                             
40 Consiliul Local al sectorului 1 București, “HOTĂRÂREA Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 258/2019 Privind Alegerea Modalității de Gestiune a 

Activității de Sortare a Deșeurilor Municipale Şi a Deşeurilor Similare În Staţiile de Sortare Din Cadrul Serviciului de Salubrizare Pe Raza Subdiviziunii 

Administrativ-Teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București.,” 2019, http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2019/aug_2019/volumul_1.pdf.  
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Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Construirea și operaționalizarea instalației de sortare a deșeurilor municipale și similare 

 

Indicatori: 

 O instalație de sortare a deșeurilor municipale și similare operațională; 

 Creșterea ratei de reciclare în Sectorul 1 la 25%; 

 Reducerea cantității de deșeuri depozitate cu cel puțin 20%. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Construirea și operaționalizarea instalației de sortare a deșeurilor municipale și similare 

Indicatori 

 Creșterea ratei de reciclare în sectorul 1 la 65% 

 Reducerea cantității de deșeuri depozitate cu cel puțin 50% 

Instituții implicate  

 Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 – responsabilă de 

monitorizarea cantităților de deșeuri evitate de la depozitare și promovarea activităților 

 

10.6  Educarea și conștientizarea cetățenilor din Sectorul 1 cu privire la managementul 

deșeurilor (reducerea cantității de deșeuri generate, reutilizare, colectare separată, reciclare, 

valorificare energetică etc) 

 Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030 prevede ca ținte pentru 2020: - 

Continuarea eforturilor pe plan național pentru ameliorarea productivității utilizării resurselor prin 

includerea unor ținte precise, riguros monitorizate, în toate strategiile sectoriale și de dezvoltare în 

profil teritorial în vederea alinierii la standardele europene și pregătirii trecerii la modelul economiei 

circulare. 

- Popularizarea și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin campanii de 

informare pentru publicul larg și demersuri pentru extinderea acestor bune practici în programele 

educaționale școlare și extrașcolare; 

- Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei 

de gestionare a deșeurilor; 

Iar până în 2030, strategia propune următoarele ținte: 
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- Reciclarea în proporție de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030; 

- Reciclarea în proporție de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; 

lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 2030 

(materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și carton 

85%); 

- Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice până 

în 2023 și materialele textile până în 2025; 

Aceste ținte nu pot fi atinse fără contribuția populației, care trebuie să fie bine informată și 

educată astfel încât procesul de colectare separată să se efectueze cât mai ușor și rapid. Conform site-

ului Primăriei Sectorului 1, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului are în 

implementare o strategie de informare și educare (conștientizare) a publicului.41  

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Elaborarea și Implementarea strategiei de informare și educare (conștientizare) a publicului în mod 

continuu. 

2.Alocarea unui buget anual dedicat campaniilor de informare și conștientizare. 

3.Realizarea de parteneriate cu societatea civilă (ONG-uri, mass media), precum și cu alte instituții 

cu atribuții în gestionarea deșeurilor sau în educarea persoanelor (școli, universități etc), în vederea 

desfășurării de campanii integrate. 

Indicatori 

 Strategie funcțională în implementare – 2024; 

 Alocare bugetară anuală pentru campanii – permanent; 

 Parteneriate – minim 5 acorduri de parteneriat funcționale. 

 Cel puțin 50% din populația Sectorului 1 conștientizată cu privire la managementul deșeurilor, 

până în 2024. 

 Număr de spoturi difuzate, audiență 

 Număr de persoane participante la dezbateri 

 Număr de familii care și-au schimbat comportamentul de gestionare a deșeurilor 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

Indicatori 

                                                             
41 https://www.primariasector1.ro/download/protectia-mediului/Anexa%20strategia%20de%20informare.pdf 

https://www.primariasector1.ro/download/protectia-mediului/Anexa%20strategia%20de%20informare.pdf
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 100% din populația sectorului 1 informată și conștientizată 

Instituții implicate  

 UAT sector 1 – Aprobare strategie; 

 Consiliul local S1 – HCL de aprobare a strategiei și a bugetului aferent implementării; 

 Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 – responsabilă 

de implementarea strategiei; 

 ONG-uri; 

 Mediul de afaceri; 

 AUIPUPS. 

 

10.7  Înființarea de întreprinderi sociale care să se ocupe de reutilizarea unor materiale/produse 

ce ar putea deveni deșeuri (ex. textile, electronice, alimentare etc) 

Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030 prevede ca ținte pentru 2020: - 

Continuarea eforturilor pe plan național pentru ameliorarea productivității utilizării resurselor prin 

includerea unor ținte precise, riguros monitorizate, în toate strategiile sectoriale și de dezvoltare în 

profil teritorial în vederea alinierii la standardele europene și pregătirii trecerii la modelul economiei 

circulare. 

- Popularizarea și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin campanii de 

informare pentru publicul larg și demersuri pentru extinderea acestor bune practici în programele 

educaționale școlare și extrașcolare. 

- Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei 

de gestionare a deșeurilor. 

Iar până în 2030, strategia propune următoarele ținte: 

- Colectarea separată a materialelor textile până în 2025. 

- Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de 

consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, 

inclusiv a pierderilor post-recoltare 

Cantitățile de deșeuri electrice și textile sunt într-o continuă creștere, din cauza modelului 

consumerist pe care cetățenii îl urmează, dar și din cauza lipsei unor centre de reparații care să dea o 

nouă viață echipamentelor sau materialelor textile. Inițierea unor mici centre de reparații sau 
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reutilizare a unor produse ce ar putea deveni deșeuri, ar reduce cantitatea de deșeuri ajunsă la 

depozitare sau la ardere (cum este cazul deșeurilor textile).  

Înființarea unor întreprinderi sociale de profil care să se ocupe de repararea echipamentelor în 

vederea reutilizării oferă mai multe avantaje atât din punct de vedere al reducerii cantităților de deșeuri 

cât și oferirea unor locuri de muncă și economii pentru populația cu venituri scăzute. 

În același fel se poate proceda cu diverse produse textile care fie ies din modă și sunt pe cale 

să ajungă deșeuri, dar care printr-un nou design pot căpăta o nouă viață, prelungind astfel ciclul de 

viață. 

De asemenea reducerea risipei alimentare reprezintă o altă provocare ce ar putea fi soluționată 

prin înființarea unor magazine alimentare sociale cu vânzare rapidă a produselor ce se apropie de data 

de expirare, la prețuri sociale în conformitate cu Legea 217/2016 referitoare la diminuarea risipei 

alimentare. 

Aceste mici afaceri sociale pot constitui trecerea către economia circulară și o mai bună 

conștientizare a populației cu privire la gestionarea deșeurilor, fiind promovate ca exemple de bună 

practică pe teritoriul sectorului.  La momentul actual, pe teritoriul Sectorului 1 există un număr de 

containere de colectare de haine în scopul donării.  

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Realizarea de parteneriate cu ONG-uri de profil în vederea înființării unui număr de 3 întreprinderi 

sociale pe raza Sectorului 1. 

2.Promovarea activităților acestor întreprinderi sociale care contribuie la trecerea către o economie 

circulară. 

Indicatori 

 Număr de întreprinderi sociale înființate – 3; 

 Număr de beneficiari ai întreprinderilor sociale. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Reducerea cantității de deșeuri electrice, textile, alimentare generate cu cel puțin 50% până în 2030 

față de anul de referință 2020. 

Indicatori 

 Cantitatea de deșeuri evitată de la depozitare; 

 Cantitatea de produse a cărei durată de viață a fost prelungită. 
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Instituții implicate   

 UAT Sector 1 – realizare parteneriate și punerea la dispoziție a unor spații în vederea 

desfășurării activității pe raza sectorului; 

 Consiliul Local Sector 1 – aprobarea parteneriatelor și spațiilor; 

 Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 – responsabilă 

de monitorizarea cantităților de deșeuri evitate de la depozitare și promovarea 

activităților. 

10.8 Promovarea firmelor din sector implicate în economia circulară și încurajarea /atragerea 

de astfel de firme în sector 

Economia circulară este un model de producție și consum care implică partajarea, reutilizarea, 

repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult posibil. În acest 

fel, ciclul de viață al produselor este extins. În practică, aceasta implică reducerea la minimum a 

deșeurilor. Când un produs ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, materialele din care este făcut sunt 

păstrate în cadrul economiei de câte ori este posibil. Acestea pot fi folosite din nou și din nou, creând 

astfel o valoare suplimentară. 

Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030 prevede ca ținte pentru 2020: 

 - Continuarea eforturilor pe plan național pentru ameliorarea productivității utilizării 

resurselor prin includerea unor ținte precise, riguros monitorizate, în toate strategiile sectoriale și de 

dezvoltare în profil teritorial în vederea alinierii la standardele europene și pregătirii trecerii la modelul 

economiei circulare,  

- Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia circulară 

prin schimbarea mentalității prin educație, schimbarea comportamentului consumatorilor și prin 

dezvoltarea de mecanisme financiare pentru susținerea perioadei de tranziție. 

Pentru orizontul 2030, strategia prevede: - Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe 

utilizarea rațională și responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, 

elaborarea unei foi de parcurs. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori 

1.Inventarierea firmelor ce își desfășoară activitatea pe raza sectorului 1 și care se încadrează în 

conceptul economiei circulare; 
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2.Crearea unui program de atragere și încurajare a firmelor preocupate de eco-inovare, reciclare, 

reutilizare etc de tip HUB; 

3.Promovarea bunelor practici și promovarea firmelor în cadrul unor evenimente de tip Premiul 

Economiei Circulare (Circular Economy Award) ce poate fi inițiat de UAT Sector 1  

Indicatori 

 Bază de date cu firmele care se ocupă de economia circular; 

 Campanie de promovare; 

 Număr de firme implicate în economia circulară  sprijinite sau promovate; 

 O bază de date cu firme ce desfășoară activități de economie circulară 

 Un Hub care să atragă și alte firme de profil 

 O competiție prin intermediul căreia se promovează atât bunele practici cât și firmele 

(pioniere) din domeniu 

 Contribuție la devierea de la depozitare a deșeurilor de aproximativ 20% față de nivelul 

anului 2020 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

Indicatori 

 UAT Sector 1 promotor al economiei circulare 

 Deviere de la depozitare până în 2030 80% și până în 2035 cu 90% față de anul 2020 

 

Instituții implicate   

 UAT sector 1 – alocare de fonduri, spații etc.; 

 Consiliul Local – aprobarea planului de măsuri; 

 Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 – responsabilă 

de construirea bazei de date, elaborarea planului de promovare, monitorizarea 

cantităților de deșeuri deviate de la depozitare. 

7.10 Echiparea  sectorului 1 atât cu containere pentru materiale reciclabile, containere pentru 

biodeșeuri și ulei uzat 

Conform Planului Național privind Gestionarea Deșeurilor, a nivelul Bucureștiului se produc 

aproximativ 12 459 tone de deșeuri anual la nivelul piețelor, acestea  cuprind în proporție de circa 

70% biodeșeuri, restul fiind reprezentat în cea mai mare parte de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, 
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plastic, sticlă și într-o mai mică măsură metal). În acest sens se propune echiparea piețelor din sector 

atât cu containere pentru materialele reciclabile, cât și cu containere pentru biodeșeuri. Conform 

Master Planului de Gestionarea Deșeurilor pentru Municipiul București rata de capturare a 

biodeșeurilor menajere, similar și piețe trebuie să fie de minim 33% în 2022, 45% în 2025, 65% 

începând cu 2030. 

Totodată conform Master Planului de Gestionarea Deșeurilor pentru București rata de capturare a 

deșeurilor verzi din parcuri și grădini va trebui să crească de la 10% in 2018 – 2019 la 90% începând 

cu 2020. De asemenea, ar trebui să se dezvolte un program de colectare a biodeșeurilor de la populație 

cel puțin de 2 ori pe an (primăvara și toamna) pentru a se evita depozitarea. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor cu containere îngropate la nivelul 

sectorului; 

2.Echiparea tuturor piețelor din sectorul 1 cu containere pentru materiale reciclabile și containere 

pentru biodeșeuri și ulei uzat; 

3.Rata de capturare a deșeurilor din piețe să fie de minim 40%; 

4.Creșterea ratei de capturare a deșeurilor verzi din parcuri și grădini la 90% prin trasabilitate și 

monitorizare; 

5.Transportul deșeurilor verzi către platformele de compost existente. 

Indicatori 

 Număr de containere montate pentru colectarea selectiva a deșeurilor reciclabile; 

 Număr de piețe echipate cu containere pentru materiale reciclabile, biodeșeuri și ulei uzat; 

 Rata de capturare a deșeurilor (%); 

 Cantitatea de deșeu evitată de la depozitare (tone). 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Rata de capturare a deșeurilor din piețe să fie de minim 65%; 

2.Înființarea unei platforme de compost la nivelul sectorului 1; 

3.Colectarea biodeșeurilor de la populație cel puțin de 2 ori pe an primăvara și toamna. 

 

Instituții implicate 

 UAT Sector 1 – aprobarea investiției; 
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 Administrația piețelor Sector 1 – colectarea și transportul deșeurilor. 

10.9 Conservare/ameliorare/extindere a spațiilor verzi din capitală şi extinderea suprafețelor de 

spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene 

Bucureștiul este unul dintre cele mai poluate orașe din Europa și se află în proces de infringement 

cu Comisia Europeană pentru depășiri constante ale cantităților de particule fine în mișcare aflate în 

aer (PM10, PM2,5), dar și pentru incapacitatea de a monitoriza calitatea aerului conform legii.  

Principalele cauze ale poluării atmosferice cu PM10 și PM 2,5 în București sunt: 

● traficul rutier (numărul tot mai mare de mașini existente în capitală: 1,3 milioane 

înmatriculate în București în oct.2017, plus mașinile care tranzitează orașul, plus cele 

înregistrate în alte localități. 

● poluarea generată de construcții și santiere ce nu respectă normele de organizare a 

santierelor  

● lipsa din ce în ce mai acută a spațiilor verzi 

Cu toate că Sectorul 1 are cea mai mare suprafață de spațiu verde pe cap de locuitor, lucrul 

acesta se datorează în principal amplasării sale geografice, faptului că beneficiază de suprafețe întinse 

de parcuri (precum Parcul Herăstrău) precum și de faptul că în inventarul spațiilor verzi a fost inclusă 

și Pădurea Băneasa. Efortul de a conserva și extinde spațiile verzi nu trebuie să se oprească, având în 

vedere că presiunea asupra spațiilor este din ce în ce mai mare. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Efectuarea lucrărilor suplimentare de înierbare, plantare de arbori şi arbuşti, extinderea sistem de 

irigații şi realizarea de programe de udare sistematică pentru spații verzi publice: 41 de ha pe teritoriul 

Sectorului 1; 

2.Inventarierea suprafețelor supuse eroziunii; 

3.Oferirea de facilități pentru clădirile care au amenajate terase și acoperișuri  verzi; 

4.Inventarul cladirilor publice care se preteaza diverselor forme de inverzire, inclusiv evaluarea 

tehnică a clădirilor inventariate (rezistență, izolație etc) în vederea înverzirii. 

Indicatori 

 Suprafața spațiilor verzi pe care au avut loc lucrări suplimentare  de întreținere (ha); 

 Suprefețe supuse eroziunii inventariate (ha); 

 Număr clădiri pretabile înverzirii; 
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 Suprafață crescută de spațiu verde (ha) față de anul 2020; 

 Bază de date cu terenurile supuse eroziunii; 

 Bază de date cu clădirile publice care se pretează diverselor forme de înverzire; 

 Hotărâre a  Consiliului Local privind facilitățile fiscale acordate proprietarilor care amenajează 

terse și acoperișuri verzi. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori 

1.Atingerea țintei de 26 mp/cap  de locuitor spațiu verde și reducerea poluării. 

Indicatori 

 Suprafață suplimentară de spațiu verde față de nivelul anului 2020 (ha) 

Instituții implicate 

 ADP sector 1 – responsabilă de întreținerea spațiilor verzi; 

 Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 – responsabilă 

de construirea bazelor de date. 

 

10.10 Echiparea piețelor din sectorul 1 atât cu containere pentru materiale reciclabile cât și cu 

containere pentru biodeșeuri în vederea colectării și procesării biodeșeurilor provenite din 

parcuri, grădini și de la populație. 

Conform Planului Național privind Gestionarea Deșeurilor, a nivelul Bucureștiului se produc 

aproximativ 12 459 tone de deșeuri anual la nivelul piețelor, acestea  cuprind în proporție de circa 

70% biodeșeuri, restul fiind reprezentat în cea mai mare parte de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, 

plastic, sticlă și într-o mai mică măsură metal). În acest sens se propune echiparea piețelor din sector 

atât cu containere pentru materialele reciclabile, cât și cu containere pentru biodeșeuri.  

Conform Master Planului de Gestionarea Deșeurilor pentru Municipiul București rata de 

capturare a biodeșeurilor menajere, similar și piețe trebuie să fie de minim 33% în 2022, 45% în 2025, 

65% începând cu 2030. 

Totodată conform Master Planului de Gestionarea Deșeurilor pentru București rata de 

capturare a deșeurilor verzi din parcuri și grădini va trebui să crească de la 10% in 2018 – 2019 la 

90% începând cu 2020. 

De asemenea ar trebui să se dezvolte un program de colectare a biodeșeurilor de la populație 

cel puțin de 2 ori pe an (primăvara și toamna) pentru ca acestea să nu mai ajungă la depozitare. 
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Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Echiparea tuturor piețelor din Sectorul 1 cu containere pentru materiale reciclabile și containere 

pentru biodeșeuri; 

2.Rata de capturare a deșeurilor din piețe să fie de minim 40%; 

3.Creșterea ratei de capturare a deșeurilor verzi din parcuri și grădini la 90% prin trasabilitate și 

monitorizare; 

4.Transportul deșeurilor verzi către platformele de compost existente. 

Indicatori 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Rata de capturare a deșeurilor din piețe să fie de minim 65%; 

Înființarea unei platforme de compost la nivelul sectorului 1; 

2.Colectarea biodeșeurilor de la populație cel puțin de 2 ori pe an primăvara și toamna. 

Indicatori 

Instituții implicate 

 UAT Sector 1 – aprobarea investiției; 

 Administrația piețelor sector 1 – colectarea și transportul deșeurilor; 

 A.L.P.A.B. 

10.11 Extindere și modernizare adăpostului Odăi precum și derularea de campanii de 

conștientizare a cetățenilor cu privire la protecția animalelor. 

Măsura cu privire la extinderea și modernizarea adapostului de animale Odăi vine în 

completarea eforturilor Primăriei Sectorului 1 de a rezolva problema animalelor fără stăpân. Aceasta 

se încadrează în Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 11 - Dezvoltarea orașelor și așezărilor umane, 

pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile, însă nu există o țintă definită privind 

protecția animalelor de companie. Prin implementarea măsurii se dorește îmbunătățirea condițiilor de 

viață pentru animalele fără stăpân care ajung în adăpost. 

Deși situația animalelor fără stăpân este mult ameliorată față de anii anteriori, problema încă 

există și riscă să ia din nou amploare dacă este scăpată de sub control. 

Măsura de educare și conștientizare cu privire la protecția animalelor se subscrie atât ODD11 

– Dezvoltarea orașelor și așezărilor umane, pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și 

durabile, care are ca țintă pentru 2030: Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a 
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patrimoniului cultural și natural, a elementelor de peisaj din mediul urban și rural, cât și ODD 4 

Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru 

toți, care are ca țintă pentru 2030:  Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și 

competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru 

dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei 

culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea 

durabilă. 

Adăpostul Odăi împreună cu ONG-urile partenere și voluntarii desfășoară activități de 

conștientizare și informare cu privire la animalele fără adăpost, adopții, sterilizări etc. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Extinderea adăpostului Odăi ( cu 2 hale de la ADP) și modernizarea locațiilor prin aducerea la 

standarde europene (locuri de joacă, refugiu pentru câinii neadoptabili, zona de carantină, izolare pui 

etc); 

2.Îmbunătățirea condițiilor de încălzire a adăpostului (ex cu panouri infraroșu) și a canalizării; 

3.Completarea echipei cu 1 – 2 dresori care ajută la pregătirea pentru adopție; 

4.Parteneriate cu ONG-uri de profil și școli; 

5.Atragerea de voluntari; 

6.Activități educaționale în școlile din Sectorul 1 cu privire la protecția animalelor; 

7.Campanie de sterilizare door to door; 

8.Distribuirea de spoturi audio – video; 

9.Distribuirea de pliante și broșuri distribuite. 

Indicatori 

 Condiții mai bune de viață pentru animalele din adăpost;  

 Reducerea numărului de animale care ajung în adăpost; 

 Număr de parteneriate; 

 Număr de voluntari atrași; 

 Număr de cetățeni conștientizați; 

 Număr de școli implicate; 

 Număr de elevi implicați; 

 Număr de animale sterilizate; 
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 Număr de spoturi difuzate; 

 Audiență. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Un adăpost la standarde europene 

2.Reducerea numărului de animale fără stăpân 

Indicatori 

Instituții implicate 

 Poliția locală – Poliția animalelor 

 Adăpostul Odăi 

 

10.12 Creșterea gradului de utilizare a măsurilor preventive şi buna pregătire pentru situații de 

urgență asociate climei în industrii cheie  

Situația măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență este încă în stadiu de lucru, cu toate că lipsește 

un punct de comandă pe raza Sectorului 1, care să faciliteze managementul situațiilor de urgență, 

departamentele însărcinate cu această problematică au depus eforturi consistente. Cu toate acestea, în 

contextul actual starea de fapt a situațiilor de urgență din Sectorul  1 a Bucureștiului necesită 

îmbunătățiri ale procesului de management al situațiilor de urgență. Totodată lipsa unui sistem de 

monitorizare conectat cu sistemul poliției conduce la îngreunarea îndeplinirii indicatorilor de 

performanță precum: a) timpul de răspuns în situaţii de urgenţă; b) capacitatea operaţională şi de 

răspuns ridicată; c) noile tehnologii integrate în activitatea de prevenire, pregătire şi răspuns (sistemul 

de telemedicină, unități de drone, sistem de comunicații de urgență pentru misiunile în tuneluri / 

metrou și în zonele fără acoperire etc.). De asemenea, managementul riscurilor și al situațiilor de 

urgență atrage după sine necesitatea realizării unor planuri sectoriale de gestionare a riscurilor privind 

protecția împotriva riscurilor naturale și creșterea capacității de intervenție pentru situație de urgență.  

Măsura privind Creşterea gradului de utilizare a măsurilor preventive şi buna pregătire pentru situaţii 

de urgenţă asociate climei în industrii cheie se subscrie atât ODD 13 - Acțiune climatică și are ca ținte 

pe Agenda 2030: (1) Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare la riscurile legate de climă și 

dezastrele naturale în toate țările; (2) Integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politici, 

strategii și planuri naționale; (3) Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacităților umane și 
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instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alertă 

timpurie. 

Proiecte aflate în desfășurare în momentul de față: Planul național de acțiune pentru implementarea 

Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de 

carbon pentru perioada 2016-2020; Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență 2016-2025; Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 

Orizonturi 2013-2020-2030; Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013 - 

2020; Strategia Națională de Prevenire a Situațiilor de Urgență Strategia Națională de Management 

al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung 2010-2035. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul evaluării riscurilor, gestionării riscurilor și 

vulnerabilităților climatice în industrie până în 2020; 

2.Proceduri și furnizarea de echipamente necesare în caz de situații de urgență în industriile cele mai 

vulnerabile; 

3.Realizarea hărților de risc la nivel național pentru riscurile influențate de schimbările climatice; 

Indicatori 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și dezastre 

naturale prin: realizarea de planuri pentru gestionarea riscurilor; protecție și prevenție împotriva 

riscurilor; creșterea capacității de intervenție pentru situații de urgență. 

Indicatori 

Instituții implicate  

 Primaria Sector 1; 

 Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor şi Asociații profesionale din industrie; 

 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 
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10.13 Protejarea sănătății cetățenilor față de impacturile calamităților, prin adaptarea și 

consolidarea sistemului național de management al situațiilor de urgență, a planurilor de 

analiză precum și a planurilor de apărare 

Măsura vizează conştientizarea populaţiei cu privire la riscurile manifestării situațiilor de urgenţă prin 

(1) Scăderea timpului de răspuns la: 8 minute în zona urbană pentru 90% din cazuri 20 minute în zona 

rurală pentru 90% din cazuri şi scaderea timpului de intervenţie; (2) Înștiințare/alarmare a populaţiei; 

(3) Campanii de conştientizare a populaţiei. De asemenea, măsura urmărește protejarea sănătății 

cetățenilor împotriva riscurilor legate de mediu și îmbunătățirea sănătății cetățenilor prin prevenirea 

situațiilor de risc. 

Totodată măsura urmărește implementarea analizelor deja existente de la nivelul sectorului și 

adaptarea managementului riscului și a situațiilor de urgență. În acest sens, măsura se încadrează în 

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 privind schimbările climatice și impactul lor. Lipsa hărților 

interactive și a unui plan comun de evacuare în situații de urgență, face ca acțiunile instituțiilor 

partenere să fie greu de implementat. Tocmai lipsa cooperării instituționale conduce la o slabă 

îndeplinire a indicatorilor de rezultat precum: (a) eficacitatea cadrului legislativ crescută prin 

adoptarea unor legi privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, precum şi statutelor  pompierilor 

militari şi voluntari; (b) sistem de pregătire şi prevenire consolidat; (3) grad ridicat de rezilienţă a 

structurilor SNMSU şi a comunităţilor.  

 

Proiecte aflate în desfășurare în momentul de față: Strategia de consolidare și dezvoltare a 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 2016-2025; Metodologia de evaluare unitară a 

riscurilor; Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind schimbările 

climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020; 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030; Strategia 

naţională a României privind schimbările climatice 2013 - 2020; 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Dezvoltarea strategiei de reducere a riscului și realizarea unor măsuri de atenuare a efectelor 

schimbărilor climatice din perspectiva sănătății umane în caz de dezastru natural și a vulnerabilității 

în zonele critice ale României; 
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2.Campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la asigurarea împotriva dezastrelor provocate de 

schimbările climatice până în 2020; 

3.Îmbunătățirea planului de acțiune în situații de urgență; 

4.Pregătirea de ghiduri actualizate în contextul schimbărilor climatice privind procesul de elaborare 

şi conţinutul planurilor de analiză și acoperire a riscurilor, respectiv planurilor de apărare împotriva 

situațiilor de urgență specifice până în anul 2020; 

5.Dezvoltarea de programe de formare pentru părțile interesate la nivel local privind noul ghid/noua 

politică de gestionare a dezastrelor până în anul 2020; 

6.Consolidarea capacității administrative; 

7.Modernizarea sistemelor de comunicații necesare în gestionarea situațiilor de urgență la nivel 

național; 

Indicatori 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea 

schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alertă timpurie; 

2.Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive de mare 

intensitate; 

3.Actualizarea instrumentelor de estimare meteo şi a scenariilor climatice; 

4.Elaborarea hărților de risc în special la inundații. 

Indicatori 

Instituții implicate  

 Ministerul Afacerilor Interne;  

 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; 

 ONG-URI; 
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DOMENIUL STRATEGIC 11. Siguranța cetățeanului 

Introducere  

Siguranța cetățenilor este un element indispensabil al dezvoltării durabile, deoarece generează 

contextul favorabil exercițiului nestingherit al drepturilor și facilitează evoluția celorlalte domenii 

strategice. De aceea, siguranța publică reprezintă un domeniu strategic per se în cadrul acestui 

document. Printre cele 17 Obiective definite de Agenda ONU 2030, ODD 16 se referă la Promovarea 

unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și 

crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. În cadrul grupului de 

lucru, pornind de la această abordare generală, am contextualizat și am adaptat principiile pe care le 

conține la realitățile specifice Sectorului 1. O precizare foarte importantă se impune a fi făcută aici: 

problematica siguranței include dimensiuni multiple. O parte dintre acestea sunt identificate drept 

priorități în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030: locuințe decente, riscul 

seismic, riscul la inundații și alunecări de teren, calitatea aerului, smart city și dimensiunea culturală 

a dezvoltării durabile. Totodată, contextul actual al pandemiei COVID-19 generează provocări noi 

pentru siguranță. Grupul de lucru privind Siguranța cetățenilor și buna gvernare nu a urmărit 

provocările urbanistice sau de mediu ale urbanizării durabile, ci problematica infracționalității și 

violenței, precum și obiectivul eradicării riscurilor de criminalitate.Referitor la indicele siguranței, 

Bucureștiul ocupă locul 29 într-un clasament care reunește 100 de orașe europene, cauza principală a 

clasării constituind-o corupția. Infracțiunile stratale reprezintă 34% din cele comise la nivel național. 

Pentru Sectorul 1, în ceea ce privesc infracțiunile comise cu violență raportat la anul 2015, Poliția 

Sector 1 a anunțat 159 de cazuri, sub cifra la nivel de Sector 2 (250), Sector 3 (190) și Sector 6 (182), 

dar peste Sector 4 (158) și Sector 5 (133). Principalele categorii vizate sunt tâlhăriile, în proporție 

covârșitoare, urmate de violuri, ucidere din culpă, agresiuni sexuale și vătămări corporale. Astfel, în 

Sectorul 1 au fost înregistrate cele mai multe ucideri din culpă, anume 16, având de asemenea și cele 

mai multe cazuri de viol (24). Dacă facem referire la incidența furturilor auto, în Sectorul 1 au fost 

identificate 7 cazuri – sub Sectorul 3 și 4, fiecare cu 9, respectiv, 10 cazuri.[130] 

Pornind de la acest trend ascendent, am identificat o serie de priorități pe palierul siguranței, acestea 

reprezentând măsuri prioritare pentru viitoarea startegie de dezvoltare a Primăriei sectorului 1: 

 Realizarea Hărții siguranței a Sectorului 1; 

 Construirea unui model eficient de prevenire a criminalității cu sprijinul tehnologiei modern; 
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 Elaborarea și implementarea unui model de implicare și capacitare comunitară pentru cartiere 

mai sigure; 

 Eradicarea fenomenului violenței împotriva femeilor și asigurarea accesului la un sistem 

integrat de servicii pentru victime ale violenței domestice,  inclusiv într-un centru specializat 

cu primirea acestora în regim de urgență; 

 Creșterea capacității de intervenție prin suplimentarea cu resurse umane a autorităților din 

subordinea Primăriei Sectorului 1 cu atribuții directe în domeniul siguranței publice și 

protecției victimelor  

Viziunea de ansamblu pe care am adoptat-o are 3 coordonate:  

- urmărește cu precădere realizarea unei prevenții efective, 

- propune utilizarea tehnologiilor inovative pentru a genera eficiență și competență, 

- propune includerea dimensiunii de gen și a temei protecției persoanelor și grupurilor 

vulnerabile. 

Elemente de context internațional și național relevante 

Deoarece majoritatea elementelor de context vor fi explicate în cadrul secțiunii, ne vom concentra aici 

pe cadrul normativ general. 

Agenda ONU 2030 definește țintele specifice ODD 16 (enunțat mai sus). O parte dintre acestea sunt 

relevante pentru palierul siguranței publice, în timp ce restul sunt importante pentru dimensiunea 

bunei guvernări. 

16.1. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe, pretutindeni;  

16.2. Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor; 

16.3. Promovarea statului de drept la nivel național și internațional și asigurarea accesul egal la justiție 

pentru toți; 

16.4. Până în 2030, reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea 

recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată; 

16.5 Reducerea semnificativă a corupției și dării de mită în toate formele sale; 

16.6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile; 

16.7. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate 

nivelurile? 
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16.8. Extinderea și consolidarea participării țărilor în curs de dezvoltare în instituțiile de guvernare 

globală; 

16.9. Până în 2030, asigurarea identității legale tuturor, inclusiv înregistrarea nașterii; 

16.10. Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale, în 

conformitate cu legislația națională și acordurile internaționale.42 

România a transpus aceste obiective prin intermediul Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă 

a României 2030 care accentuează, pentru acest obiectiv importanța „dezvoltării capitalului social, 

eradicării violenței asupra copiilor, reducerii semnificative a tuturor formelor de violență, a corupției, 

dezvoltării unor instituții eficiente și transparente la toate nivelurile, participarea și reprezentarea 

cetățenilor la toate nivelurile, precum și asigurarea accesului public la informații și protejarea 

libertăților fundamentale”.43  

Alte documente relevante la nivel intern sunt: 

- Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2015-2019 – O Românie puternică în 

Europa și în lume,  

- Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020,  

- Strategia Națională de ordine și siguranță publică 2015-2020,  

- Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 sau Strategia Europa 2020 

– O strategie pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii44 

- Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români apaarținând minorității 

rome 2014-2020; 

- Strategia națională privind promovarea galității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și 

combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021. 

La nivel local, trebuie amintită Strategia de Dezvoltare a Poliției Locale Sector 1 București pentru 

perioada 2018-2022. 

 

                                                             
42 Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare RoAid, “ODD 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, 

a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile,” accessed August 18, 2020, 

http://roaid.ro/odd-16-promovarea-unor-societati-pasnice-si-incluzive-pentru-o-dezvoltare-durabila-a-accesului-la-justitie-pentru-toti-si-crearea-unor-

institutii-eficiente-responsabile-si-incluzive-la-toate-nivel/. 
43 Sergiu Celac and Angheluță, “Strategia Națională Pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030” (București: Paideia emblematic România, 2018), 

p.97. 
44 Constantin Măriuca, “Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1” (Primăria Sectorului 1, n.d.), accessed August 18, 2020. 
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Măsuri DOMENIUL STRATEGIC 11. 

11.1 Realizarea Hărții siguranței a Sectorului 1 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 include siguranța publică drept 

prioritate corespunzătoare ODD16. Corelat cu acest obiectiv, la nivel local, sunt necesare măsuri 

problematizate în funcție de contextul specific.  

Harta siguranței vizează identificarea și cartografierea zonelor cu potențial crimongen din Sectorul 1 

și constituie un prim pas esențial pentru prevenirea fenomenului infracțional în Sector, precum și 

pentru implementarea subsecventă a unor măsuri adecvate în vederea reducerii substanțiale a ratei 

criminalității. Identificarea corectă a zonelor cu risc ridicat de producere a infracțiunilor pe baza unei 

metodologii riguroase este o precondiție pentru a formula politici integrate și adaptate nevoilor de 

siguranță specifice fiecărei zone/cartier/stradă. 

Importanța acestei măsuri este dublată de caracterul ei urgent, derivat din creșterea actuală a 

coeficientului de criminalitate. În iunie 2020, Poliția Română a publicat un comunicat privind rata 

criminalității în cele 6 sectoare ale capitalei. Conform acestui document, Sectorul 1 ocupă locul al 

patrulea, înregistrând un coeficient de criminalitate de 99,33 (aferent anului 2019). Din aceleași date 

reiese și faptul că Sectorul 1 a înregistrat cea mai mare rată de creștere a criminalității, în raport cu 

celelalte sectoare din capitală, cu 8 puncte procentuale față de anul 2015, când coeficientul era de 

91,89.[131] Reducerea substanțială a acestui coeficient trebuie să fie o prioritate. În același timp, chiar 

dacă, în ciuda creșeterii, domeniul de încadrare a ratei de criminalitate rămâne, conform cifrelor, unul 

mediu[132], nu trebuie pierdut din vedere că rata criminalității este mai ridicată în anumite zone și 

cartiere ale Sectorului 1. 

În momentul actual, zonele cu potențial criminogen identificate conform datelor furnizate de Poliția 

Locală Sector 1 sunt: zona Gării de Nord, zona  Șos. Chitila - Șos. București -Târgoviște - Șos Odăii, 

zona Casa Presei Libere - Arcul de Triumf - P-ța Charles de Gaulle, zona Piața Romană – Piața 

Universității, zona Aviației - Piața Băneasa, zona Giulești – Chitila Triaj, Piața Charles de Gaulle, 

Piața 16 Februarie, Piața Presei Libere și Șoseaua Nordului, Șoseaua Odai, DN 1 Șoseaua București 

Ploiești, cartierul Aviatiei, cartierul Straulesti, cartierul Chitila, cartierul Baneasa-Pasaj Baneasa, 
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cartierul Henri Coanda, cartierul Pajura, str. Radu Beller, zona Calea Floreasca, zona Sala Palatului, 

zona Charles de Gaulle.  

Problema care a rezultat din formatul în care aceste date au fost centralizate și transmise este absența 

unui set de criterii complexe pentru a diferenția în funcție de gradul de pericol social al faptelor comise 

în perimetrul acestor zone. De exemplu, identificarea zonelor cu potențial criminogen a inclus, fără a 

face distincție „furturi din auto, furturi din locuințe” în egală măsură cu „persoane fără adăpost, apel 

la mila publică, comerț stradal neautorizat”, „cluburi/restaurante, prin folosirea instrumentelor 

muzicale la nivel ridicat”. Demersul de cartografiere trebuie să abordeze și să soluționeze această 

lacună metodologică, evitând sub toate aspectele o „incriminare” a sărăciei (idee ce urmează a fi 

dezvoltată mai jos). Așadar, cartografierea trebuie să țină cont nu doar de comitenții faptelor, ci și de 

anumite categorii specifice de victime ale anumitor tipuri specifice de infracțiuni în fiecare zonă. 

O cercetare efectuată în 2017 de Fundația Comunitar București și Vital Signs, intitulată București – 

pulsul comunității, a furnizat o serie de date privind siguranța și violența în București. De reținut este 

faptul că, „deși infracțiunile comise în București reprezintă 13% din cele raportate la nivel național, 

ceea ce corespunde procentului populației, infracțiunile stradale sunt mult mai numeroase decât în 

rest: cele comise în București reprezintă 34% din cele de la nivel național.” Totodată, studiul arată că, 

deși numărul de dosare penale a scăzut semnificativ în ultimii ani în București, precum și chiar rata 

infracțiunilor stradale, a avut loc concomitent o creștere consistentă a furturilor din buzunare/genți și 

a furturilor din societăți comerciale. Cel mai recent studiu realizat de Agenția Națională Antidrog în 

2019 indică o creștere a consumului de droguri în rândul minorilor, fără a se putea raporta exclusiv la 

raza Sectorului 1. De exemplu, o împărțire pe sectoare a tipurilor de infracțiuni comise cu violență în 

2017 ne arată că, raportat la momentul efectuării studiului, cele mai multe ucideri din culpă au fost 

înregistrate în Sectorul 1 (16), precum și faptul că Sectorul 1 a avut cele mai multe cazuri de viol (24). 

Același studiu arată că, „din cele 842 de petiții primite de Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării în 2016, 270 se referă la situații de discriminare - pe bază de etnie, naționalitate, 

categorie socială sau dizabilitate - ivite în București”[133]. 

Datele prezentate mai sus sunt relevante, dar nu sunt actualizate. De asemenea, ele sunt limitate 

și  insuficiente, nefiind decât în mica măsură dezagregate în funcție de sector și, cu atât mai puțin în 

funcție de cartier, de zonă sau categoria victimelor. Aceeași problemă rezultă și din alte cercetări. Cel 
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mai recent studiu realizat de Agenția Națională Antidrog în 2019 indică o creștere a consumului de 

droguri în rândul minorilor, dar nu se raportează exclusiv la raza Sectorului 1. Înțelegerea acestei 

probleme la nivel de sector, în toată complexitatea ei, este necesară având în vedere gradul ridicat de 

pericol social și implicațiile pe termen lung. Această concluzie este valabilă și pentru alte teme precum 

delincvența juvenilă sau violența domestică și de gen. O temă intim legată de tema siguranței și care 

nu trebuie exclusă din acest proiect amplu de cartografiere, chiar dacă nu se referă propriu-zis la 

infracțiuni este discriminarea, chiar dacă nu constituie faptă penală. 

Având în vedere motivele enumerate mai sus, unul dintre obiectivele urmărite de măsura cartografierii 

este identificarea datelor și a dinamicilor specifice pentru Sectorul 1, cu scopul de a putea formula 

ulterior soluții adaptate atât pentru prevenția, cât și pentru combaterea criminalității.  

Cartografierea Sectorului 1 din punctul de vedere al siguranței presupune 4 convergențe 

fundamentale: 

a)     Metodologie și tehnologie 

În acest sens, cartografierea presupune colectarea sistematizată a unor date cât mai precise prin metode 

inovative și cu sprijinul tehnologiei, precum și cu implicarea autorităților competente, a ONG-urilor 

și a experților, cu scopul de a identifica: 

- zonele cu risc mare de producere a infracțiunilor ținând cont de pericolul social al faptelor 

comise; 

- persoanele și grupurile de persoane cele mai vulnerabile și mai expuse riscului de a fi victime 

ale infracțiunilor; 

- categoriile de infracțiuni și contravenții, precum și frecvența acestora; 

- date dezagregate în funcție de crietriile vârstei și genului, pentru a putea surprinde fenomene 

infracționale specifice și deseori mai puțin vizibile, dar frecvente și cu un pericol social ridicat 

precum: delincvența juvenilă, violența domestică și de gen, traficul și consumul de droguri; 

- percepții subiective privind siguranța în Sectorul 1 – acest lucru este relevant în special pentru 

a delimita „granițe subiective” pe harta siguranței în vederea combaterii stereotipurilor și a 

proiectării și implementării unor programe integrate de regenerare urbană. 
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b)     Crierii precise și echitabile 

În colectarea datelor sus-menționate sunt necesare criterii care să conducă la determinarea cât mai 

precisă a zonelor cu risc de producere a infracțiunilor sau cu vulnerabilități specifice pe palierul 

siguranței. Cartografierea trebuie să fie precisă, realizată pe baza unei metodologii riguroase cu criterii 

care să fie deopotrivă: 

(1) clare – pentru a identifica nevoile specifice ale fiecărei zone, și  

(2) echitabile – pentru a evita riscul implicit de „incriminare a sărăciei” și de plasare pe același nivel 

a infracțiunilor cu pericol social grav și a faptelor cu pericol social mai mic sau cu caracter 

contravențional, care se produc în zone defavorizate și care au la bază alte cauze sociale mult 

mai profunde. Aceste din urmă aspecte ar trebui să constituie obiectul unor măsuri distincte, 

care pun accentul pe reducerea sărăciei și pe creșterea incluziunii sociale, fiind mai intim 

corelate cu aceste dimensiuni decât cu problematica siguranței stradale propriu-zise. În multe 

situații chiar persoanele fără adăpost, persoanele ce fac apel la mila publică sau cele care recurg 

la comerț stradal neautorizat sunt expuse riscului de a fi ele însele victime ale diferitelor forme 

de violență stradală și nu numai. Pentru aceste motive, prevenirea și combaterea violenței, 

inclusiv în raport cu persoanele și grupurile vulnerabile, trebuie să constituie unul dintre 

obiectivele impotante din sfera siguranței.  

c)     Complexitate și specificitate 

Propunem o hartă a siguranței, nu una a nesiguranței, având în vedere obiectivul general al reducerii 

substanțiale și sustenabile a infracționalității. Harta siguranței în Sectorul 1 trebuie să ofere informații 

clare și corelate, nefiind o simplă enumerare a unor cartiere și a unor infracțiuni, ci o bază pentru 

formularea unor politici publice locale. Identificarea unor corelații și a unor cauzalități mai profunde 

constituie repere importante pentru a furniza soluții adaptate la probleme specifice, constând în măsuri 

de prevenție și combatere a criminalității. 

d)     Accesibilitate și conectivitate 

Datele culese trebuie să fie accesibile tuturor autorităților cu atribuții relevante pentru siguranța 

publică. De aceea, este indispensabilă realizarea unor baze de date integrate (aspect care va fi detaliat 

în capitolul privind Buna Guvernare). De asemenea, este necesar ca un format simplificat să fie 
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accesibil publicului pe o platformă online. Acest lucru este esențial din cel puțin două puncte de 

vedere, unul moral și unul practic. În primul rând, această abordare conduce la transparență, ca 

element-cheie al bunei guvernări. În al doilea rând, permite o colectare constantă a datelor, inclusiv 

cu implicarea cetățenilor, generând premisele pentru o (re)adaptare „din mers” a măsurilor, acolo unde 

este cazul. 

Proiecte aflate în desfășurare în momentul de față 

În prezent,  nu se află în desfășurare proiecte care să vizeze în mod specific acest tip de măsură.  Exista 

anumite proiecte promovate în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Poliției Locale Sector 1 pentru 

perioada 2018-2022,  care ar putea fi correlate și ar putea chiar constituie un punct de plecare.  

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Elaborarea unei metodologii complexe de colectare și analiza datelor; 

2. Construirea și optimizarea unei baze de date integrate la care să aibă acces toate autoritățile cu 

competențe relevante; 

3.Cartografierea complexă a siguranței în Sectorul 1, accesibile online în cadrul unei platforme, care 

să centralizeze gradul de pericol social al cartierelor/zonelor/străzilor în funcție de criterii clare și să 

ofere informații în timp real.  

Indicator: 

 1 metodologie; 

 1 bază de date; 

 1 platformă online;  

 1 hartă a siguranței.  

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Asigurarea accesului publicului la date, precum și implicarea constantă a acestuia în colectarea lor 

pe termen lung prin intermediul unei platforme online; 

2.Facilitarea utilizării tehnologiei prin dezvoltarea unei aplicații mobile pentru colectarea constantă a 

datelor. 
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 Indicator 

 1 platformă online; 

 1 aplicație mobilă. 

Instituții implicate  

- Primăria Sectorului 1; 

- Poliția Locală Sector 1; 

- DGASPC Sector 1. 

Elemente de operaționalizare: alocare de fonduri; constituirea unei echipe multidisciplinare de 

experți; încheierea și dezvoltarea unor parteneriate problematizate cu societatea civilă și mediul de 

business – în special în domeniul noilor tehnologii. 

 

11.2  Construirea unui model eficient de prevenire a criminalității cu sprijinul tehnologiei 

moderne 

Prevenirea criminalității este fundamentală pentru a descuraja fenomenul infracțional. Este important 

ca metodele de prevenție să utilizeze cele mai eficiente instrumente. Evoluția accelerată în domeniul 

tehnologiei și analizei datelor, impactul acestei realități în toate aspectele vieții și societății, precum 

și conectivitatea din ce în ce mai mare datorată acestei evoluții reprezintă oportunități importante 

pentru activitatea celor care aplică legea în vederea garantării siguranței publice. Tehnologia 

informației, analiza datelor și utilizarea platformelor și aplicațiilor mobile au potențialul de a deveni 

instrumente eficiente în prevenția și combaterea fenomenului infracțional. 

Construirea  unui model eficient de prevenție a criminalității, cu sprijinul acestor instrumente, este 

necesară deoarece poate contribui atât pe termen mediu, cât și pe termen lung, la reducerea 

substanțială a ratei criminalității, la creșterea încrederii  populației în autoritățile competente, precum 

și la sentimentul general de siguranță în Sector. Aceste trei aspecte constituie, de altfel, indicatori 

importanți aferenți ODD 16 din Agenda de Dezvoltare durabilă 2030 a ONU.  
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Modelul poate fi corelat celorlalte măsuri de prevenție și combatere a fenomenului infracțional, în 

cadrul unei viziuni integrate. Un prim exemplu este simplificarea operațiunii de colectare a datelor 

pentru identificarea zonelor cu potențial criminogen, precum și a comunităților celor mai vulnerabile 

din punctul de vedere al siguranței și criminalității. Utilizarea tehnologiei pentru a întocmi Harta 

siguranței în Sectorul 1 ar putea contribui la creșterea preciziei acesteia. Totodată, ar genera premisele 

pentru o colectare constantă, accesibilă și conectată a acestor date. Alt exemplu relevant este 

optimizarea modului în care sunt distribuite resursele umane și materiale limitate în activitatea 

desfășurată de Poliția Locală. Deficiențe cantitative de resurse umane pot fi compensate prin 

identificarea acestor tipare care să repartizeze atât personalul, cât și activitățile corespunzător acestor 

pattern-uri. Acest lucru nu scade din imortanța suplimentării resurselor umane, acolo unde este 

necesar și legitim. 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României include ca măsură: utilizarea extinsă a 

tehnicilor digitale avansate în elaborarea și modelarea integratoare a programelor și proiectelor de 

dezvoltare în vederea optimizării deciziilor privind stabilirea priorităților și alocarea rațională a 

resurselor financiare pe criterii de rentabilitate și competitivitate. Elaborarea unui model eficient de 

prevenție a criminalității bazat pe tehnologie se află în armonie cu această viziune la nivel național.  

Sunt deosebit de relevante rezultatele pozitive care au fost obținute prin implementarea unor modele 

similare în alte state. Un exemplu de bună practică este cel olandez. În Amsterdam, a fost implementat 

un program pilot, cunoscut sub numele de Sistem de Anticipare a Infracțiunilor (Crime Anticipation 

System – CAS), pe baza căruia poliția locală utiliza datele strânse cu ajutorul tehnologiei pentru a 

anticipa mai ușor și a răspunde mai repede anumitor infracțiuni. Sistemul a fost optimizat de poliția 

din Amsterdam pe parcursul a 10 ani, astfel încât, în prezent, este implementat la nivel național. 

Programul presupune o fază inițială în care fiecare oraș este împărțit în pătrate și pentru fiecare dintre 

acestea sunt colectate date complexe privind infracționalitatea  pentru o perioadă de doi ani. Ulterior 

se realizau calcule pe baza cărora se stabileau frecvențe și tipare pentru diferite tipuri de infracțiuni și 

contravenții.  Rezultatele obținute erau folosite pentru a recalibra programul zilnic al poliției locale, 

facilitând stabilirea unor priorități de timp deopotrivă pentru activitatea și pentru prezența poliției. În 

felul acesta, se asigură atât prevenția, cât și utilizarea mai eficientă a resursei umane, fără a fi nevoie 

o suplimentare considerabilă a efectivelor.[134]  Alt exemplu interesant de bună practică ce este 
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preluat din Australia (din New South Wales), unde cetățenii pot furniza informații în mod voluntar și 

în timp real, pe platforme online specializate.[135] 

Proiecte aflate în desfășurare în momentul de față: Strategia de dezvoltare Poliției Locale Sector 1 

București  pentru perioada 2018-2022 a fixat drept obiectiv strategic îmbunătățirea performanțelor 

prin utilizarea tehnologiilor moderne, ceea ce presupune dezvoltarea sistemului de analiză a 

informației existent în cadrul instituției. Sistemul de analiză a informației existent și la raportul de 

audit al acestui sistem menționat ca indicator în Strategia Poliției Locale pot constitui o bază pentru 

optimizarea mecanismului, dar este necesară o viziune mai complexă, standarde mai ridicate și 

considerarea unor modelele de bune practici care deja au demonstart eficiență și sustenabilitate 

(precum cele menșuinate mai sus.  

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori 

1.Realizarea unei cercetări ample pentru a identifica formatul cel mai adecvat al modelului eficient de 

prevenție a criminalității în sector  pe baza tehnologiei; 

2. Realizarea unui studiu de impact; 

3. Elaborarea unui model  inteligent de prevenție a criminalității. 

Indicator:  

 1 cercetare; 

 1 studiu de impact ex ante; 

 sistem informatic de analiză a informației funcțional și adaptat.  

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Implementarea eficientă a modelului inteligent de prevenție a criminalității.  

2. Dezvoltarea unei aplicații mobile complementare activității de analiza datelor, unde persoanele 

fizice să-mi poată raporta incidente,  oferi feedback, ajutând deopotrivă la colectarea de date relevante, 

treci la actualizarea permanentă la nivel de sector 

Indicatori:  
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 2  studii de impact ulterioare; reducerea a criminalității la nivel de sector ca urmare a activității 

de prevenție specific rezultată din analiza datelor; numărul de infracțiuni în funcție de tipul de 

infracțiune și de zonă/cartier/stradă; procentul de persoane care au fost victima discriminării 

sub diverse forme; creșterea gradului de încredere a populației în activitatea autorităților locale 

competente cu asigurarea ordinii publice; număr de autosesizări pe baza modelului; număr de 

infracțiuni anticipate pe baza modelului; 

 1 aplicație mobilă accesibilă cetățenilor; număr de utilizatori  ai aplicației mobile. 

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1,  

 Poliția Locală Sector 1. 

  

11.3 Elaborarea și implementarea unui model de implicare și capacitare comunitară pentru 

cartiere mai sigure 

 Această măsură vizează elaborarea și implementarea unui model de implicare comunitară, care 

să conducă la mai multă siguranță și incluziune în mediul urban, în special în zonele identificate drept 

periculoase sau vulnerabile. Siguranța publică este o componentă importantă atât în cadrul procesului 

de urbanizare inclusivă și sustenabilă, cât și pentru analiza calității vieții în sector.  

Trebuie subliniat că această măsură poate fi corelată cu domeniul strategic 8 (Urbanism), domeniul  

strategic 10 (Mediu, Energie și Protecția Animalelor) și domeniul strategic 12 (Buna guvernare) din 

cadrul prezentei Strategii. Măsura propusă se află la intersecția dintre două obiective de dezvoltare 

durabilă din cadrul Agendei de Dezvoltare durabilă 2030 a ONU și a Strategiei Naționale pentru 

Dezvoltarea Durabilă a României. Pe de o parte, ODD 11 prevede Dezvoltarea orașelor și a așezărilor 

umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile. Pe de altă parte,  ODD 16 

urmărește Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la 

justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. 

Nevoia de a aborda dezvoltarea durabilă dintr-o perspectivă urbană a devenit o prioritate, în condițiile 

în care, așa cum estimează SGD Compass, până în 2050, 70% din populația globală va locui în mediul 

urban, orașele devenind un mediu-cheie pentru  sustenabilitate. În România, conform statisticilor 
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Băncii Mondiale, preluate în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, 

ponderea populației urbane a crescut la 54,4% (în 2014), de la 34% (în 1960).[136] Trendul este în 

continuare unul ascendent, Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare arătând că, în 2016, 

procentul populației urbane în România a crescut la 55%.[137] Confrom Eurostat, România s-a 

poziționat în 2016 pe primul loc la rata de supraaglomerare de 48,4%, comparativ cu media UE de 

16,6%[138]. La nivel local, Sectorul 1 cunoaște un ritm accelerat de urbanizare, precum și o creștere 

a populației. 

În acest context de creștere a populației Sectorului 1, garantarea siguranței în mediul urban devine o 

provocare și mai presantă. Utilizarea unor instrumente de bună guvernare poate sprijini dezvoltarea 

unor cartiere, pornind de la problemele specifice ale acestora, contribuind la procesul de regenrare 

urbană. De aceea, chiar dacă modelul propus este de sine stătător, el ar putea fi o  parte componentă 

în cadrul unei startegii mai ample de regenerare urbană. Strict din perspectiva siguranței publice, 

modelul de implicare comunitară este un pas suplimentar important în prevenirea fenomenului 

infracțional. Sub acest aspect, modelul trebuie privit în mod corelat cu cele două măsuri detaliate 

anterior privind cartografierea zonelor cu potențial criminogen (9.1) și dezvoltarea unui model de 

prevenție a criminalității pe baza tehnologiei informației și analizei datelor (9.2). Cunoașterea 

prealabilă a arealelor cu probleme de criminalitate și a comunităților vulnerabile constituie un 

instrument util de eficientizare și de bună guvernare în vederea identificării zonelor care trebuie să 

aibă caracter prioritar în procesul de consolidare a urbanizării inclusive și durabile. Modelul de 

implicare comunitară propus generează cadrul pentru a aplica la nivel „foarte local” (în zonele 

prioritare) și în mod „foarte specific” (pentru problemele caracteristice identificate) instrumente care 

stimulează: 

(1) Participarea civică și implicarea comunitară 

În acest sens, două modele de bune practici sunt utile. În Los Angeles există mai mult de 99 de 

consilii de cartier care reprezintă grupuri locale de inițiativă și forumuri de discuție și implicare în 

problemele specifice fiecărui cartier. Din aceste consilii fac parte persoanele care locuiesc, 

lucrează sau au o conexiune cu cartierul respective. Dimensiunea Consiliilor variază în funcție de 

cartier, iar interesele acestora sunt reprezentate în Departamentul de Capacitare a Cartierelor din 

cadrul Primăriei Los Angeles.[139] În mod similar, Strategia de dezvoltare a orașului New York 
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accentuează nevoie de a consolida organizațiile și asociațiile existente la nivel de cartiere într-un 

proces amplu de abilitare (capacity building, community empowerment). 

(2) Voluntariatul 

Promovare și sprijinirea voluntariatului la nivelul cartierelor poate soluționa în mod eficient 

diverse probleme specifice. Formularea unor programe sociale și de voluntariat ample trebuie să 

includă parteneriate cu asociații non-profit. 

(3) Accesul la resurse  

Accesul la resurse este fundamental pentru dezvoltarea substanțială, rapidă și sustenabilă a fiecărui 

cartier, pornind de la nevoile specifice. Două instrumente sunt esențiale în acest sens și vor fi 

detaliate ca măsuri de sine stătătoare în cadrul domeniului dtrategic 12 din prezenta strategie(Buna 

guvernare): 

I.   Bugetarea participativă – dezvoltarea unor programe de bugetare participativă 

pentru fiecare cartier, alocarea unor resurse adecvate problemelor specifice 

identificate și asigurarea accesului la resurse al potențialilor beneficiari direcți.   

II.  Atragerea unor investiții la nivelul cartierelor în parteneriat cu mediul de 

business – Conform  SDG Compass, parteneriatul cu mediul de business reprezintă 

o soluție pentru atragerea unor finanțări sigure și pentru optimizarea infrastructurii. 

Implicarea investitorilor poate conduce la identificarea unei viziuni și a unor soluții 

innovative, având un rol important nu doar pentru infrastructură, tehnologie, 

servicii și investiții, ci și pentru optimizarea generală a sistemului urban.[140] 

  

O dimensiune esențială în cadrul acestui model vizează promovarea și protejarea demnității prin: 

- informarea cetățenilor cu privire la drepturile lor, 

- adoptarea unor măsuri de regenerare urbană care vizează în mod specific grupuri și comunități 

vulnerabile; 

- atența sporită acordată minorilor, dimensiunii de gen și protecției minorităților; 

- promovarea multiculturalismului; 

- promovarea egalității de gen și a antrerenoriatului feminin; 

- combaterea violenței de gen și facilitarea accesului la servicii integrate pentru victime. 

De altfel, promovarea multiculturalismului constituie un obiectiv prioritar identificat în cadrul 

Strategiei Națonale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, care menționează că „o societate 
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pașnică și inclusivă necesită acceptarea și aprofundarea valorilor multiculturalismului”.[141] La nivel 

local, promovarea incluziunii pornind de la „nivelul 0” – acela al cartierelor are potențialul de a facilita 

o aprofundare pe termen lung și generală a acestei valori democratice. Totodată, dimensiunea de gen 

este o componentă esențială în procesul de regenerare urbană, în concordanță cu ODD5, preluat și în 

Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030. Cartierele unde violența de gen este 

accentuate ar trebui să fie cele care beneficiază cu prioritate de centre se susținere pentru victime, de 

adăpsturi și de servicii integrate. 

 

În  concluzie, măsura propusă vizează elaborarea și implementarea unui model de implicare 

comunitară pentru a stimula deopotrivă siguranța și incluziunea, prin:  

- stimularea participării cetățenilor; 

- asigurarea accesului la resurse al cetățenilor; 

- astragerea investitorilor pentru dezvoltarea unor programe de regenrare în cartierele 

periculoase și ăn cele vulnerabile; 

- protejarea deminității umane, considerarea persoanelor și grupurilor celor mai vulnerabile. 

Având în vedere complexitatea și miza pe termen lung a acestei măsuri, este indispensabilă 

îndeplinirea următoarelor cerințe, care constituie și coordonatele de bază ale modelului propus: 

- stimularea și abilitarea organizațiilor/consiliilor/asociații la nivel de cartiere; 

- stimularea participării cetățenilor în proiecte de bugetare participativă și programe de 

voluntariat; 

- parteneriate-cheie cu mediul de business și cu societatea civilă; 

- includerea dimensiunii de gen și multiculturale în procesul de regenerare; 

- utilizarea tehnologiei moderne pentru a facilita împrumutul de bune practici de la un cartier la 

altul. 

Proiecte aflate în desfășurare în momentul de față 

Până în prezent, Primăria Sectorului 1 a implementat, în 2012, un proiect de revitalizare urbană 

(intitulat „2012 Sector 1”) care a vizat cartiere rezidențiale periferice și ansamblurile de locuințe din 

Chitila, Bucureștii Noi, Pajura, Dămăroaia și Aviației, dar nu s-a concentrat pe dimensiunea siguranței 
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cetățenilor. În 2020  a fost implementat un proiect de bugetare participativă pentru cetățenii sau adresa 

de reședință pe raza Sectorului 1 al Municipiului București  și care au împlinit vârsta de 16 ani.   

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Elaborarea unui ghid de bune practici.  

2. Elaborarea unui studiu de impact ex ante. 

3. Implementarea unor program pilot 

4. Stimularea implicării civice prin intermediul asociațiilor și organizațiilor de la nivelul cartierelor. 

5. Stimularea bugetării participative. 

6. Stimularea parteneriatului cu societatea civilă. 

7. Stimularea parteneriatul cu investitorii mediul de business. 

8. Stimularea diversității culturale.  

9.Stimularea egalității de gen 

Indicatori 

 ghid de bune practici; 

 studiu de impact; 

 programe pilot implementate; 

 număr de parteneriate cu asociații și organizații de cartier; număr de asociații și organizații de 

cartier implicate în mod activ; 1 structură administrative care să coaguleze și să faciliteze 

discuțiile dintre reprezentanții acestor asociații și organizații; 

 număr de măsuri implementate ca urmare a inițiativelor acestora; 

 număr de proiecte bazate pe bugetare participativă în cadrul programelor pilot;  

 număr de dezbateri publice a bugetului local; 

 număr de ONG-uri implicate activ la nivelul proiectului pilot; 

 număr de investiții în cadrul programelor pilot;  

 număr de partenriate cu mediul de business;  

 1 plan de investiții; 

 număr de proiecte privind diversitatea culturală în cadrul programelor pilot; 

 număr de proiecte coordonate de femei;  

 număr de proiecte care reprezintă interesele femeilor; număr de centre de susținere a victimelor 

violenței domestice; număr de campanii de informare în comunități și cartiere. 
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Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori 

1. elaborarea unui studiu de impact al programului pilot. 

2. extinderea programului pilot. 

3. identificarea tuturor grupurilor de inițiativă civică de la nivelul Sectorului 1 

4. dezvoltarea amplă a parteneriatului cu societatea civilă. 

5. stimularea implicării civice prin intermediul asociațiilor și organizațiilor de la nivelul cartierelor. 

6. extinderea modelului de bugetare participativă. 

7. dezvoltarea amplă a parteneriatul cu investitorii mediul de business. 

8. dezvoltarea unei aplicații mobile și a unei platforme online care să centralizeze 

măsurile/proiectele/programele/inițiativele adoptate și să faciliteze importul de bune practici de la un 

cartier la altul, dacă este cazul, stimulând inițiativa civică și conectivitatea, precum și sincronizarea 

dezvoltării la nivelul diferitelor cartiere din Sectorul 1. 

9. eradicarea violenței de gen în fiecare cartier 

10. 

Indicatori:  

 studiu de impact. 

 număr de cartiere la care este extins programul;  

 număr de parteneriate/protocoale de colaborare încheiate cu grupurile de inițiativă civică. 

 număr de ONG-uri implicate activ în comunități și cartiere; 

 număr de asociații și organizații de cartier implicate în mod activ; o structură administrativă 

care să coaguleze și să faciliteze discuțiile dintre reprezentanții acestor asociații și organizații; 

număr de măsuri implementate ca urmare a inițiatielor acestora. 

 număr de proiecte bazate pe bugetare participativă la nivel de sector; 

 număr de parteneriate încheiate; 1 plan extins de investiții; număr de investiții în fucnție de 

comunitate/cartier; 

 1aplicație mobilă;  

 1 site web; număr de descărcări ale aplicației; număr de accesări ale platformei;  

 1 campanie de promovare a aplicației și a platformei.protejarea diversității culturale.  

 număr de proiecte privind multiculturalitatea. 

 număr de centre de susținere a victimelor violenței domestice accesibile pentru fiecare cartier; 
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 cartografierea centrelor de sprijinire a victimelor, adăpostrilor și serviciilor pentru facilitarea 

accesului;  

 1 campanie de promovare. 

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1 și toate departamentele din subordine, având în vedere natura complexă 

a proiectului; 

11.4 Eradicarea fenomenului violenței împotriva femeilor și asigurarea accesului la un sistem 

integrat de servicii pentru victime ale violenței domestice,  inclusiv într-un centru specializat 

cu primirea acestora în regim de urgență 

Această măsură trebuie privită ca un demers în cadrul abordării integratoare de gen (gender 

mainstreaming). Importanța includerii acestei abordări derivă din cele mai recente date cu privire la 

fenomenul violenței domestice în Sectorul 1. Conform datelor furnizate de Inspectoratul General al 

Poliției Române – Direcția Ordine Publică (solicitate de Asociația ANAIS), în intervalul 28.12.2018 

– 30.09.2019, la nivelul Sectorului 1, au fost emise 152 de ordine de protecție provizorii, 115 fiind 

confirmate de procuror, 97 de ordine de protecție au fost emise de către instanța de judecată și au fost 

depuse 516 plângeri penale în cazuri derivate din violența domestică. Aceste date arată că fenomenul 

nu se află într-un trend descendent, fiind din ce în ce mai vizibil.  

De aceea, sunt necesare măsuri urgente pentru a putea reduce semnificativ (până la eradicare) 

fenomenul violenței domestice.  În același timp, trebuie ținut cont că o creștere a numărului de plângeri 

și de ordine de protecție poate avea drept cauză concomitentă și o mai mare vizibilitate a legislației 

privind violența domestică. În realitate însă, nici legislația și nici serviciile ce pot fi puse la dispoziția 

victimelor violenței domestice nu sunt suficient de vizibile și de mediatizate. Eradicarea tuturor 

formelor de violență față de femei constituie o prioritate pentru statul român, atât în baza Strategiei 

Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 prin Obiectivul 5 privind Egalitatea de gen, 

în concordanță cu Agenda 2030, dar și ca stat semnatar al Convenției de la Istanbul. Eliminarea 

vilenței domestice este o prioritate în cadrul Strategiei naționale privind promovarea galității de șanse 

între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021, în 

cadrul căreia un pilon distinct este acordat acestei prablematici. 
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Trebuie subliniat că, având în vedere vulnerabilitatea complexă a victimelor violenței domestice, este 

esențial ca serviciile de care beneficiază acestea să fie integrate, de calitate și gratuiteAcest aspect 

poate fi abordat direct prin măsuri specific de către Primăria Sectorului 1. În prezent, nu regăsim un 

astfel de sistem integrat la nivelul Sectorului 1. De asemenea, nu există și nu este mediatizată o hartă 

a serviciilor sociale în sfera violenței de gen.  

Trebuie adăugat că formele violenței de gen sunt multiple, unele dintre ele producându-se în familie, 

dar altele la locul de muncă, inclusiv în companii din mediul privat. Partea cea mai gravă, însă, este 

absența unui centru specializat care să primească victimele în regim de urgență. Considerăm că 

aceasta este o prioritate de bază pentru a asigura o bună guvernare echitabilă și incluzivă care respectă 

demnitatea ființei umane.  

Trei direcții de acțiune sunt fundamentale, la acest punct, în vederea implementării adecvate acestei 

măsuri: 

- Pregătirea funcționarilor publici astfel încât demersurile necesare să poată fi demarcate;  

- Identificarea și atribuirea unui spațiu pentru un centru; 

- Informarea funcționarilor cu privire la necesitatea unui astfel de centru, conștientizarea 

problemelor de gen. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Elaborarea unei cercetări care să evalueze anvergura fenomenului violenței de gen la nivelul 

Sectorului 1; 

2. Elaborarea unor campanii de informare la nivelul comunităților; 

3. Număr de campanii; 

4.Elaborarea unui sistem integrat de servicii sociale pentru victimele violenței domestice; 

5. Incheierea unor parteneriate cu societatea civilă și cu mediul privat în vederea susținerii victimelor; 

6. Includerea dimensiunii de gen în planurile de regenerare comunitară; 

7. Identificarea unui spațiu pentru funcționarea Centrului de primirea vidrelor violenței domestice în 

regim de urgență. 

Indicator:  

 Cercetare; 

 număr de centre de susținere a victimelor violenței domestice;    
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 număr de centre de primire a victimelor violenței domestice în regim de urgență;  

 1 cartografiere a centrelor de sprijinire a victimelor, adăpostrilor și serviciilor; 

 Număr de parteneriate cu societatea civilă;  

 număr de parteneriate cu mediul privat; 

 număr inițiative reușite; număr cartiere implicate; 

 1 centru. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Extinderea rețelei de centre și optimizarea serviciilor oferite victimelor. 

 Indicator:  

 număr de centre. 

 

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1;  

 DGASPC Sector 1. 

 

11.5 Creșterea capacității de intervenție prin suplimentarea cu resurse umane a autorităților 

din subordinea Primăriei Sectorului 1 cu atribuții directe în domeniul siguranței publice și 

protecției victimelor  

Această măsură are în vedere aspectele cantitative privind managementul resurselor umane  la nivelul 

Primăriei Sectorului 1 și al autorităților publice din subordinea acesteia. Este important să subliniem 

că, pentru ca această măsură să fie neechivoc justificată, trebuie să fie direct proporțională cu nevoia 

efectivă de angajări noi, confirmată de date. De asemenea, pentru ca măsura să fie eficientă este 

necesară să fie corelată cu aspectele privind dimensiunea calitativă a managementului resurselor 

umane (care va fi discutată în cadrul domeniului strategic 12), precum și cu modele de alocare a 

resurse umane bazate pe tehnologie. Măsura se află în concordanță cu cadrul de priorități fixate la 

nivel internațional și național. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 a 

fixat ca obiective eradicarea violenței asupra copiilor și reducerea semnificativă a tuturor formelor de 
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violență. Siguranța publică reprezintă o prioritate cu caracter general, derivară din ODD 16.3  privind 

reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe.  

Din discuțiile purtate în cadrul grupului de lucru, a reieșit că Poliția Locală Sector 1 și DGASPC 

Sector 1 sunt principalele autorități din subordine unde atât dimensiunea cantitativă, cât și cea 

calitativă a managementului resurselor umane trebuie optimizate. 

Asigurarea ordinii şi liniştii publice şi paza obiectivelor constituie domenii în care poliția locală are 

atribuții la nivel de sector, în baza legii. Strategia de Dezvoltare a Poliției locale Sector 1 pentru 

perioada 2018-2022 subliniază că numărul de solicitări din partea cetățenilor (constând în petiții și 

sesizări telefonice), precum și numărul de intervenții la evenimente s-a diminuat, dar această tendință 

descrescătoare nu este proporțională cu reducerea numărului de angajați. Rezultă astfel că volumul de 

muncă per angajat a crescut, de fapt, cu 124% în 2016 față de 2009 – în cazul petițiilor și intervențiilor 

la evenimente şi cu 50% – în cazul sesizărilor telefonice. Strategia de Dezvoltare a Poliției locale 

Sector 1 pentru perioada 2018-2022 mai identifică două puncte slabe care împiedică desfășurarea în 

condiții de eficiență a activităților proprii. În primul rând, organigrama instituției este mult 

subdimensionată față de necesitațile reale, deoarece a OUG nr. 63/2010 limitează posturile după 

următpoarea regulă: un polițist local la 1000 de locuitori. În fapt, Poliția Locală Sector 1 a primit și 

alte atribuții de la Consiliul Local care nu au fost avute în vedere de OUG nr. 63/2010 și nici de Legea 

nr. 155/2010 de funcționare a Poliției Locale, fapt care face necesară creșterea numărului de polițiști. 

În al doilea rând, analiza efectuată în cadrul aceleiași strategii arată că activitatea instituției are cu 

precădere caracter reactiv, în contextul în care numărul mic de angajați nu permite o abordare 

proactivă. Analiza SWOT efectuată în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Poliției locale Sector 1 pentru 

perioada 2018-2022 a confirmat această idee. Tema a constituit un subiect amplu dezbătut în cadrul 

grupul de lucru privind Siguranța cetățenilor și buna guvernare. Reprezentanții Poliției Locale Sector 

1 au subliniat și au argumentat necesitatea suplimentării resurselor umane implicate în activitatea de 

teren, atât pentru a stimula o abordare proactivă și cu caracter preventiv, cât și pentru combaterea 

fenomenului infracțional și al intervenției efective. Trebuie punctat un lucru esențial. Posibilitatea 

suplimentării nu se află în competența Primăriei Sectorului 1, ea putând opera dacă și numai dacă este 

precedată de o modificare legislativă.  
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În ce privește DGASPC Sector 1, Strategia structurilor Integrate de Asistenţă Socială şi Asistenţa 

Medicală Comunitară „Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului” Sector 1 pentru 

perioada 2016-2020 sublinia următoarele puncte slabe: lipsa cronică de resurse umane; întârzieri sau 

imposibilitatea acordării în timp util a unor servicii din cauza resurselor umane insuficiente; faptul că 

nu există încă servicii pentru toate categoriile de nevoi identificate; precum și fluctuaţia foarte mare a 

personalului. Suplimentarea resurselor umane în mod corespunzător nevoilor reale trebuie completată 

cu pregătirea în domeniu printr-un program de traininguiri și formare (detaliate în cadrul domeniului 

strategic 12 Buna guvernare). 

 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Elaborarea unei cercetări care să evalueze necesarul de suplimentare a resurselor umane pentru 

fiecare department din subordine și impactul potențial al suplimentării. 

2. Elaborarea unui plan pentru a realiza modificarea legisaltivă. 

3. Elaborarea unui model pentru a îmbina elemental cantitativ cu cel calitativ 

Indicatori 

 cercetare;  

 1 studiu de impact; 

 plan pentru modificarea legislației; 

 1 model. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Modificarea legislatiei 

2. Suplimentarea efectivă (dacă este cazul în baza studiului de impact); 

3. creșterea capacității de intervenție în situații de urgență: 

4. 

 

Indicator:  

 modificare a legislației;  

 număr de polițiști în funcție de departament după suplimentare; 

 număr de angajați la DGASPC Sector 1 după suplimentare;  

 număr de cazuri prevenite; număr de cazuri reolvate. 
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Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1;  

 Poliția Locală Sector 1;  

 DGASPC Sector 1; 
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DOMENIUL STRATEGIC 12. Buna Guvernare 

 

Introducere 

Acest domeniu strategic corespunde ODD 16 din Agenda ONU 2030, privind promovarea unor 

societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea 

unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. Buna guvernare presupune că, 

atât în procesul decizional, cât și în implementarea deciziilor, să fie respectate următoarele principii: 

participare, transparență, eficiență, responsabilitate, integritate, echitate, incluziune, orientare spre 

consens.  

Măsurile cu caracter prioritar definite în cadrul acestui domeniu strategic au fost formulate pentru a 

răspunde principiilor de mai sus și ținând cont de indicatorii definiți de ODD 16, adaptați la contextul 

și nevoile locale, astfel cum au fost conturate în grupul de lucru și în cercetarea calitativă. Prin prisma 

importanței lor, trebuie reliefate  câteva teme care conturează viziunea de ansamblu.  

Tema transformării digitale a fost abordată atât prin formularea unei măsuri specific – ca scop în sine, 

cât și  în cadrul altor măsuri – ca de garantare a eficienței instituționale, a cooperării la nivelul 

Primăriei Secorului 1 și a autorităților din subordine, precum și a transparenței. În același timp, este 

un instrument util pentru cooperarea inter și intra instituțională, element care a fost identificat ca 

problematic în toate întânirile grupului de lucru. Însă nu trebuie pierdut din vedere că transformarea 

digitală este necesară, dar nu și suficientă pentru a garanta aplicarea și respectarea principiilor bunei 

guvernări. Aceasta trebuie completată prin mecanisme instituționale concrete. În primul rând, se 

impune o reformă organizațională care abordează deopotrivă structura și mecanismele de funcționare. 

În al doilea rând, este necesar un management al resurselor umane care să accentueze stimularea 

performanței. Aceste două elemente conturează tema eficienței instituționale. Tema participării la 

procesul decizional este o prioritate abordată transversal, în sensul că mai multe dintre măsurile 

propuse converg spre stimularea unei participări efective a cetățenilor și a societății civile la decizie, 

precum și la alocarea resurselor. În acest sens, dezvoltarea unui program de bugetare participativă este 

un instrument indispensabil, având în vedere contextul economic al Sectorului 1. Din același motiv, 

încheierea unor parteneriate strategice cu mediul academic și cu mediul de business, precum și 

dezvoltarea unor clustere inovative constituie un al insreument pentru o guvernare eficientă, care 

soluționează mai rapid și mai performant problemele din sector. Tema responsabilității față de cetățeni 
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depinde de redefinirea mecanismelor instituționale și, mai ales, de consolidarea parteneriatului cu 

societatea civilă, fapt ce antrenează inclusive modificări în organigramă. Mecanismele de 

responsabilizare pot fi consolidate și în contextul transformării digitale. Tema multiculturalismului, 

ca prioritate definită inclusive în cadrul Strategiei naționale de Dezvoltare a României 2030, este o 

dimensiune care trebuie să intersecteze toate aspectele guvernării pentru a satisface principiul 

incluziunii. Pe baza acestei viziuni generale, au fost formulate obiectivele din cadrul acestui domeniu 

strategic. Agenda ONU 2030 definește țintele specifice ODD 16 (enunțat mai sus). O parte dintre 

acestea sunt relevante pentru palierul siguranței publice, în timp ce restul sunt importante pentru 

dimensiunea bunei guvernări. 

16.1. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe, pretutindeni;  

16.2. Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor; 

16.3. Promovarea statului de drept la nivel național și internațional și asigurarea accesul egal la justiție 

pentru toți; 

16.4. Până în 2030, reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea 

recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată; 

16.5 Reducerea semnificativă a corupției și dării de mită în toate formele sale; 

16.6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile; 

16.7. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate 

nivelurile? 

16.8. Extinderea și consolidarea participării țărilor în curs de dezvoltare în instituțiile de guvernare 

globală; 

16.9. Până în 2030, asigurarea identității legale tuturor, inclusiv înregistrarea nașterii; 

16.10. Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale, în 

conformitate cu legislația națională și acordurile internaționale.45 

 

România a transpus aceste obiective prin intermediul Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă 

a României 2030 care accentuează, pentru acest obiectiv importanța „dezvoltării capitalului social, 

                                                             
45 Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare RoAid, “ODD 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, 

a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile,” accessed August 18, 2020, 

http://roaid.ro/odd-16-promovarea-unor-societati-pasnice-si-incluzive-pentru-o-dezvoltare-durabila-a-accesului-la-justitie-pentru-toti-si-crearea-unor-

institutii-eficiente-responsabile-si-incluzive-la-toate-nivel/. 
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eradicării violenței asupra copiilor, reducerii semnificative a tuturor formelor de violență, a corupției, 

dezvoltării unor instituții eficiente și transparente la toate nivelurile, participarea și reprezentarea 

cetățenilor la toate nivelurile, precum și asigurarea accesului public la informații și protejarea 

libertăților fundamentale”.46  

Alte documente relevante la nivel intern sunt: 

- Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020,  

- Strategia privind Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, 

- Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 sau Strategia Europa 2020 

– O strategie pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii47 

- Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români apaarținând minorității 

rome 2014-2020; 

- Strategia națională privind promovarea galității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și 

combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021. 

Totodată, trebuie menționat că, la nivelul Consiliului Europei au fost adoptate o serie de rezoluții, 

documente strategice și ghiduri în sfera bunei guvernări, în mod specific și expres cu scopul de a 

sprijini promovarea și de a genera consens la nivelul statelor membre pentru implementarea ODD 16. 

Accentul abordării este plasat asupra democrației regionale și respectării efective a drepturilor 

cetățenești. În acest sens, enumerăm următoarele documente relevante. 

 RES452 (2019) – Codul revizuit de bune practice pentru participarea cetățenilor la procesul 

decizional;  

 REC428 (2019) and RES441 (2019) – Combaterea nepotismului în cadrul autorităților locale și 

regionale;  

 REC424 (2018) and RES435 (2018) – Transparență și guvernare deschisă; 

 REC423 (2018) and RES434 (2018) – Conflicte de interes la nivel local și regional; 

 RES433 (2018) – Codul European de Conduită pentru toate persoanele implicate în guvernarea 

locală și regional;  

 RES427 (2018) – Promovarea drepturilor omului la nivel local și regional; 

                                                             
46 Sergiu Celac and Angheluță, “Strategia Națională Pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030” (București: Paideia emblematic România, 2018), 

p.97. 
47 Constantin Măriuca, “Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1” (Primăria Sectorului 1, n.d.), accessed August 18, 2020. 

http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680989e7b
https://rm.coe.int/fighting-nepotism-within-local-and-regional-authorities-governance-com/16809312c3
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168093c426
https://rm.coe.int/transparency-and-open-government-governance-committee-rapporteur-andre/16808eca29
https://search.coe.int/congress/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808eca26
https://rm.coe.int/border-regions-facing-migration-phenomena-rapporteur-eirini-dourou-gre/16808ec718
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016808ec7e5
https://rm.coe.int/european-code-of-conduct-for-all-persons-involved-in-local-and-regiona/16808ec7e3
https://rm.coe.int/promoting-human-rights-at-local-and-regional-level-monitoring-committe/168079cee2
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 REC405 (2017) and RES421 (2017) – Transparentizarea achizițiilor publice la nivel local și 

regional;  

 REC398 (2017) and RES417 (2017) – Date libere pentru servicii publice mai bune ; 

 RES401 (2016) - Preventing corruption and promoting public ethics at local and regional levels; 

 RES389 (2015) – Noi forme de guvernare locală 

 RES387 (2015) – Votul la 16 ani – Consecinșe ale participării tinerilor la nivel local și regional;  

 REC364 (2014) and RES374 (2014) - The role of regional media as a tool for building 

participatory democracy; 

 RES368 (2014) – Strategie privind dreptul autorităților locale de a fi consultate de alte niveluri de 

guvernare; 

 RES332 (2011) – Instrumente pentru guvernare democratică.  

 

Măsuri DOMENIUL STRATEGIC 12 

12.1 Elaborarea și implementarea unei strategii cuprinzătoare de transformare digitală a 

activității Primăriei Sectorului și a autorităților subordonate acestuia 

Transformarea digitală constituie o prioritate cu caracter transversal în activitatea Primăriei Sectorului 

1 și a autorităților aflate în subordinea acesteia, fapt confirmat deopotrivă de discuțiile purtate în cadrul 

grupului de lucru privind siguranța cetățenilor și buna guvernare, precum și din cercetarea cantitativă 

și calitativă. În sens general, transformarea digitală presupune reformarea unei organizații prin 

utilizarea tehnologiei digitale, cu scopul de a ameliora modul de funcționare instituțională internă și 

modul în care instituția  interacționează cu publicul. În administrația locală, prin modernizarea 

infrastructurii digitale, autoritățile locale pot: 

-        moderniza administrația, 

-        asigura o comunicare mai transparentă cu cetățenii, 

-        oferi servicii mai eficiente în mediul online, 

-        reduce birocrația, 

-        facilita participarea efectivă a cetățenilor și a societății civile la procesul decizional, 

-        genera resorturile necesare pentru a responsabiliza autoritățile în fața cetățenilor. 

https://rm.coe.int/168075fbda
https://rm.coe.int/168075fbe1
https://rm.coe.int/1680703fd3
https://rm.coe.int/1680703fd5
https://rm.coe.int/1680767269
https://rm.coe.int/168071914e
https://rm.coe.int/1680719338
https://rm.coe.int/1680718b6c
https://rm.coe.int/1680719363
https://rm.coe.int/1680718a05
https://rm.coe.int/1680719657
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Acestea sunt doar câteva exemple de situații în care transformarea digitală condiții favorabile în 

direcția îndeplinirii ODD16 din Agenda de Dezvoltare durabilă 2030 a ONU privind promovarea unor 

societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea 

unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile, în special: 16.6. – Dezvoltarea 

instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile; 16.7. – Asigurarea procesului 

decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile; 16.10. Asigurarea 

accesului public la informații și la protejarea libertăților fundamentale, în conformitate cu legislația 

națională și acordurile internaționale. 

Totodată, transformarea digitală constituie o prioritate conform Strategiei Naționale pentru 

Dezvoltarea Durabilă a României 2030, care subliniază că: 

„Adoptarea tehnologiilor digitale la nivelul administrației publice și în sistemul bancar este 

principalul accelerator al economiei românești care conduce la reducerea birocrației, 

stimularea incluziunii financiare în rândul populației și la reduceri de costuri pentru produse 

și servicii.”[142] 

La fel, Orizont 2020 include drept priorități pe termen mediu: utilizarea extinsă a tehnicilor digitale 

avansate în elaborarea și modelarea integratoare a programelor și proiectelor de dezvoltare în vederea 

optimizării deciziilor privind stabilirea priorităților și alocarea rațională a resurselor financiare pe 

criterii de rentabilitate și competitivitate; identificarea și implementarea soluțiilor de stimulare a 

digitalizării economiei României prin introducerea tehnologiilor digitale în administrația publică și în 

sfera serviciilor financiar bancare, În aceeași direcție, Ținte 2030 menționează ca priorități pe termen 

lung: 

- asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate 

nivelurile; dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile; 

- profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice 

centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, 

pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate; 

- extinderea și generalizarea serviciilor pe internet (on-line). 

Trebuie adăugat că,  prin Hotărârea de Guvern nr. 245/7 aprilie 2015, Guvernul României a aprobat 

Strategia Națională privind Agenda digitală pentru România 2020. Aceasta preia și adaptează la nivel 
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intern principiile și standardele fixate de Agenda Digitală pentru Europa,  una dintre inițiativele-

pilot  ale Strategiei Europa 2020. Strategia Națională privind Agenda digitală delimitează patru 

domenii-cheie de acțiune.  Primul dintre acestea se referă la: e-Guvernare, Interoperabilitate, 

Securitate Cibernetică, Cloud Computing și Social Media, fiind relevant pentru tematica bunei 

guvernări. Obiecticul principal al acestui domeniu urmărește creșterea eficienței și reducerea 

costurilor din sectorul public din România prin modernizarea administrației. 

Importanța și caracterul urgent al elaborării unei strategii de transformare digitală la nivel local, în 

Sectorul 1, rezultă, pe de o parte, din nevoia de sincronizare cu prioritatățile existente în această 

direcție la nivel național și internațional, dar și cu nevoile specifice ale Sectorului 1. Pe de altă parte, 

evoluția fără precedent și utilizarea pe scală din ce în ce mai extinsă a tehnologiei digitale de către 

cetățeni generează pentru autorități oportunitatea de a-și adapta metodele pentru a asigura o guvernare 

deschisă, echitabilă și eficientă. În acest mod, implementarea acestei strategii poate genera premisele 

pentru soluționarea eficientă a unor probleme din toate domeniile de activitate. În același timp, aceste 

transformări au potențialul de a crea și de a susține conexiuni între autorități, cetățeni și comunități 

urbane. 

Câteva precizări cu caracter general privind atingerea acestui obiectiv: 

Așa cum arată un raport al KPMG International din 2019, transformarea digitală nu trebuie privită ca 

echivalentul strict al unor măsuri din sfera tehnologiei. În primul rând, aceasta presupune o abordare 

comprehensivă, pe mai multe paliere, incluzând, între altele, elemente de reorganizare internă, 

corelarea mai multor domenii de dezvoltare și o schimbare generală de mentalitate. În al doilea rând, 

transformarea digitală trebuie să șină cont și de alte provocări complexe care se pot dovedi 

problematice la nivelul implementării, precum: protecția datelor, accesibilitatea în raport cu 

utilizatorii, e-incluziunea[143], utilizarea eficientă a instrumentelor de analiză a datelor. În al treilea 

rând, transformarea digitală nu este un panaceu, fiind necesară complementaritatea cu alte aspecte ale 

unei bune guvernări, așadar o abordare integrată. 

Câteva precizări specifice privind transformarea digitală la nivelul Sectorului 1: 

Din discuțiile purtate în cadrul grupului de lucru a reieșit că transformarea digitală poate conduce la 

o diferență pozitivă majoră în modul în care se realizează guvernare. Participanții din cadrul primăriei 
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Sectorului 1  și subordonatelor  au menționat în mod recurent infrastructura digitală fragmentată și 

absența unor baze de date integrate, fapt care afectează cooperarea între instituții și subordonate. De 

asemenea, în cadrul analizei SWOT a fost identificată ca amenințare discrepanța dintre 

evoluția  accelerată a tehnologiei  și ritmul lent  al implementării strategiilor și reformelor în acest 

domeniu la nivel de sector.  De aceea este fundamentală o viziune pe termen lung care poate fi 

conturată în special prin intermediul unei strategii integrate.  De asemenea,  este necesară  fixarea 

unor standarde ridicate în formularea unui model de transformare digitală, standarde care să permită 

cât mai mult cu putință sincronizarea cu ritmul în care evoluează tehnologia. Nu trebuie pierdut din 

vedere faptul că o parte din populație nu poate sau nu știe să acceseze platformele sau serviciile 

online,  în special persoane provenind din grupuri defavorizate.  Din acest motiv, incluziunea digitală 

sau e-incluziunea trebuie să fie la rândul iei o componentă indispensabilă acestei strategii,  precum și 

a oricăror alte măsuri din sfera transformării digitale la nivel de sector. 

În elaborarea  strategiei de transformare digitală, trebuie avut în vedere și contextul actual generat de 

pandemia COVID-19 care impune identificarea și testarea unor instrumente și modele noi de 

maximizare utilizării eficiente a tehnologiei și a platformelor online.  Astfel,  la nivel intern este 

necesară implementarea unor soluții  care să faciliteze,  acolo unde este posibil,  ca funcționarii să 

poată lucra  de acasă. În aceeași linie de gândire pot fi concepute departamente online a căror activitate 

să se desfășoare doar în acest mediu. La nivel extern,  asigurarea unor servicii publice digitalizate 

flexibile și eficiente este o primă prioritate.  A doua prioritate este facilitarea participării  la decizie a 

cetățenilor și a societății civile prin intermediul unor platforme dedicate acest lucru. O parte dintre 

aceste priorități vor fi detaliate în cele ce urmează ca măsuri distincte. 

 Proiecte aflate în desfășurare în momentul de față 

Până în prezent, la nivelul Primăriei Sectorului 1 și al subordonatelor, au fost elaborate și 

implementate o serie de proiecte în sfera transformării digitale. În continuare, sunt enumerate, urmând 

ca o parte dintre acestea să fie prezentate mai extins în cadrul altor măsurilor specifice, dar incluse în 

proiectul amplu al digitalizării: 
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- Proiectul „Instrumente digitale pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială 

la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București” (cod proiect 136166/SIPOCA 856) 

-  perioadă de derulare: 10.03.2020-09.03.2022; 

- Proiectul „Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB  pentru fundamentarea 

deciziilor și planificării strategice pe termen lung” (cod proiect 128335/SIPOCA 634) 

-  perioadă de derulare: 01.07.2019-31.12.2021; 

- Lansarea inițiativei „Pol de competitivitate pentru transformare digitală” în vederea 

reglementării la nivel local a Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România. 

Prezența acestor proiecte indică preocupare constantă și dovedită primăriei pentru această temă și 

confirmă caracterul ei prioritar.  Totodată, este necesar să am există o strategie cuprinzătoare care să 

asigure coerența și corelarea dintre inițiativele prezente și cele viitoare pentru a putea realiza o 

transformare digitală veritabilă și pentru a atinge obiectivele pentru care ea reprezintă un mijloc și nu 

un scop în sine. 

Trebuie adăugat că, în acest moment, există o parte de Servicii online – Platforma cetateanului 

- https://serviciionline.sectorulunu.ro. Aceasta reprezintă o primă versiune, un proiect pilot, prin care 

Primăria Sectorului 1 emite unele documente cu semnătură digitală: Certificat de urbanism; Eliberarea 

adeverinței privind datele din registru agricol; Cerere atribuire locuință socială; Eliberarea autorizației 

de comercializare în piețele Sectorului1; Eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru spaţii 

comerciale situate în zone publice; Eliberarea unui punct de vedere cu privire la obținerea unei 

autorizații de funcționare pentru desfășurarea de activități comerciale; Eliberarea/prelungirea 

acordului de comercializare pe domeniul public pentru chioşcuri de presă/flori; Eliberarea/prelungirea 

acordului de prezentare sezonieră în afara spațiilor comerciale; Emiterea autorizației de funcționare 

pentru alimentație publică / alte activități recreative și distractive/terasă amplasată pe raza Sectorului 

1 al Municipiului BucureștiPe măsură ce se va realiza interconectarea tuturor softurilor și crearea unei 

baze de date comune a Sectorului 1 (DITL, Evidența persoanelor, Poliție Locală, ADP, aparat de 

specialitate) vor fi adăugate și alte servicii online, prin această interfață. 

Oricum, este importantă promovarea accesului la aceste intrumente digitale pentru cetățeni, dat fiind 

că cercetarea calitativă a demonstrat că nu sunt utilizate decât la scală redusă. 

https://serviciionline.sectorulunu.ro/
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Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Realizarea unei cercetări pentru identificarea priorităților, măsurilor și indicatorilor pentru strategia 

de transformare digitală la nivelul Sectorului 1  

2.Realizarea unei strategii de transformare digitală la nivelul Sectorului 1 

Indicator:  

1 cercetare; 

adoptarea strategiei 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Implementarea eficientă a strategiei.  

2. Dezvoltarea unei aplicații mobile  cu o interfață prietenoasă și accesibilă care să faciliteze 

interacțiunea autoritățile. 

Indicatori:  

 cel puțin 35%  dintre cetățeni să utilizeze sistemele de e-Guvernare locală;  

 cel puțin 60%  dintre interacțiunile cetățenilor cu Primăria să fie efectuate în mediul online;  

 cel puțin 60%  dintre cetățeni să plătească taxe, impozite, amenzi, etc. online; creșterea 

substanțiala a numărului de utilizatori și de vizualizări pe platformele de comunicare ale 

autorităților locale cu publicul;  

 reducerea substanțiala a birocrației;  

 număr de departamente online specializate pentru diferite probleme ale cetățenilor; număr de 

dezbateri publice online organizate.  

 1 aplicație mobilă accesibilă cetățenilor; număr de descărcări/utilizatori ai aplicației mobile. 

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1  și autoritățile subordonate acesteia. 

Elemente de operaționalizare: alocare de fonduri; constituirea unei echipe multidisciplinare de 

experți; încheierea și dezvoltarea unor parteneriate problematizate cu societatea civilă, mediul 

academic, experții în domeniul IT și mediul de business. 
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12.2 Dezvoltarea unui sistem integrat de baze de date, în vederea stimulării eficienței și 

cooperării instituționale 

Această o măsura presupune colectarea eficientă, raportarea constantă, centralizarea bazată pe criterii 

clare și analiza sistematică a datelor colectate, într-o singură bază de date, accesibilă tuturor 

subrdonateleor Primăriei Sectorului 1. În primul rând, această măsură corespunde punctului 16.10. al 

ODD 16 din 

Agenda de Dezvoltare durabilă 2030 a ONU privind Asigurarea accesului la informații și la protejarea 

libertăților fundamentale, în conformitate cu legislația națională și acordurile internaționale. De 

asemenea, măsura satisface cerința privind introducerea tehnologiilor digitale în administrația publică 

din cadrul Strategiei Naționale privind Agenda digitală pentru România 2020.  Acestea au fost cantată 

pe larg la măsura anterioară. Această măsură se integrează în mod prioritar în cadrul unei potențiale 

strategii de transformare digitală a activității sectorului deoarece  are potențialul de a  fi  un mijloc 

eficient de bună guvernare care să asigure atât cooperarea  dintre  autoritățile subordonate și dintre 

ficționale publici funcționarii publici.  Un impediment important (identificat în cadrul A2 și semnalat 

de reprezentanții autorităților prezente) pentru o comunicare eficientă inter și intra-instituțională (la 

nivelul Primăriei Sectorului 1) este tocmai absența acesto baze de date integrate. Un exemplu relevant 

privește fenomenul infracțional, în privința căruia, accesul tuturor autorităților competente la date 

relevante ar  eficientiza activitatea poliției. În momentul actual, la nivelul autorităților din subordinea 

Primăriei Sectorului 1 (și chiar și în cadrul aceleiași instituții, la nivelul fiecărui serviciu – în cazul 

Poliției Locale) exista baze de date independente, de obicei în format Word sau Excel, fără a fi 

corelate/integrate. Acest lucru determină și un grad scăzut de utilizare a sistemului de analiză a 

infromației existente.  

Proiecte aflate în desfășurare în momentul de față (de verificat ca urmare a colaborării cu responsabilii 

de GL din cadrul PS1). 

Proiectul „Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB  pentru fundamentarea deciziilor 

și planificării strategice pe termen lung” (cod proiect 128335/SIPOCA 634), demarat în iunie 2019, 

urmărește să realizeze un sistem informatic integrat la nivelul Primăriei Sectorului 1 și subordonatelor, 

unde datele să fie centralizate în mod constant în vederea fundamentării coerente și eficiente deciziei. 
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Proiectul include crearea unei platforme care conectează și integrează mai multe module software. 

Platforma va cuprinde un sistem de management al documentelor (document management 

system)  grupate în funcție de structura organizatorica a serviciilor sau compartimentelor, astfel: 

1.     Modulul Managementul documentelor 

2.     Modulul Registratura Electronica 

3.     Modulul HCL; dispozitii Primar 

4.     Modulul specializat juridic 

5.     Modulul specializat legalitate acte 

6.     Modulul Petitii si acces la informatii publice 

7.     Modulul Audiente, relatii cu publicul 

8.     Portal web 

9.     Motor configurare si administrare fluxuri de lucru 

Proiectul „Instrumente digitale pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București” vizează realizarea unui registru electronic unic al serviciilor 

de asistență socială, o bază de date interoperabilă care va fi integrată la nivelul tuturor 

compartimentelor cu atribuții în domeniul asistenței sociale. Acest lucru presupune, înte altele: 

- crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor tradiționale existente în arhiva 

instituției, care prezintă valoare operațională în prezent; 

- indexarea copiilor digitale, sub raportul conținutului și a identificatorilor 

documentelor/grupărilor de documente din care fac parte;  

- digitalizarea proceselor de administrare a documentelor, metadatele rezultate din indexare 

și referitoare la copiile digitale vor fi importate în Registrul unic electronic al serviciilor de 

asistență socială. 

 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Elaborarea unui model/sistem de colectare, arhivare, interpretare și publicare a datelor.  

Indicatori:  

1 cercetare;  

1 model/sistem de arhivare și  analiză. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori 
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1.Realizarea unei baze de date integrate.  

Indicatori:  

număr arhive;  

număr instituții și autorități în subordine cu acces la arhive;  

număr de accesări pe zi/lună/an. 

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1,   

 Poliția Locală Sector 1, 

 DGASPC Sector 1. 

Elemente de operaționalizare: alocare de fonduri; constituirea unei echipe multidisciplinare de experți; 

încheierea și dezvoltarea unor parteneriate problematizate cu societatea civilă, mediul academic, 

experții în domeniul IT și mediul de business. 

 

12.3 Reducerea birocrației prin generalizarea serviciilor online accesibile 

Această măsură este legată  în mod profund de dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și 

transparente la nivel local conform ODD 16 din Agenda de Dezvoltare durabilă 2030, în special ODD 

16.8 privind: profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice 

centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, pentru prestarea 

unor servicii prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe internet (on-line). De 

asemenea, măsura satisface cerința privind introducerea tehnologiilor digitale în administrația publică 

din cadrul Strategiei Naționale privind Agenda digitală pentru România 2020. Generalizarea servicilor 

online constituie o miză importantă  deoarece contribuie în primul rând la debirocratizare și, implicit, 

la eficiența instituției  în raport cu cetățenii.  Importanța este accentuată și de contextul actual generat 

de pandemia COVID-19.  Sondajul efectuat în etapa A3 a proiectului  a urmărit, în seara bunei 

guvernări: (1) eficiența cu care se realizează informarea și comunicarea cu publicul, (2) nivelul de 

încredere în funcționarii Primăriei Sectorului 1 și în Poliția locală și (3) eficiența anumitor interacțiuni 

tipice privind serviciile, precum: plata online a impozitelor, sesizarea autorităților locale, accesul la 

anumite servicii (emiterea CI, obținerea unei autorizații, acordarea serviciilor sociale).  În ceea ce 

privește eficiența serviciilor și nivelul de mulțumire al cetățenilor în raport cu acestea, în ultimele 12 
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luni, sondajul a inclus: plata online a impozitelor, sesizarea autorităților locale, accesul la servicii 

precum obținerea unei autorizații, servicii sociale sau emiterea buletinului de identitate. Toate aceste 

elemente sunt relevante. Rezultatele au arătat că, în toate cazurile, procentul persoanelor care nu au 

apelat deloc la acest tip de servicii prin intermediul platformelor online este foarte consistent. Astfel, 

în ultimele 12 luni, doar 45,9% dintre respondenți au plătit impozitele online și 21,5% dintre 

respondenți au depus sesizări online (în timp ce 21,9% în persoană, 22% telefonic și 21,4% în scris). 

În ce privește plata online a impozitelor procentul respondenților care se declară mulțumiți este de 

18,7%. Din sondaje reiese și faptul că mediul online nu constituie principala sursă de informare pentru 

majoritatea respondenților,  deși este accesibil. Se poate constata necesitatea de a acorda prioritate în 

cadrul proiectului mai amplu de digitalizare pentru realizarea unei platforme mai prietenoase cu 

utilizatorii, mai atractive și mai eficiente. Mediul online este accesibil, dar apare nevoia adaptării 

modului in care sunt transmise informațiile către cetățeni.  Din acest motiv un indicator important 

pentru această măsură va fi procentul de populație satisfăcută de ultima experiență serviciile publice 

în mediul online  corespunzător indicatorului  pentru ODD 16.6  privind dezvoltarea rezidenților 

eficiente,  responsabile și transparente la toate nivelurile. Un alt detaliu util privește site-ul primăriei. 

Refacerea site-ului, conform standardelor de transparență și inclusiv conform cerințelor Strategiei 

Naționale Anticorupție. 

Trebuie adăugat proiectul Sector 1 DIGITAL, un proiect pilot constând servicii online, inclusiv 

emiterea unor documente semnate digital, între care: Certificat de urbanism; Eliberarea adeverinței 

privind datele din regisru agricol; Cerere atribuire locuință socială; Eliberarea autorizației de 

comercializare în piețele Sectorului 1; Eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru spaţii comerciale 

situate în zone publice; Eliberarea unui punct de vedere cu privire la obținerea unei autorizații de 

funcționare pentru desfășurarea de activități comerciale; Eliberarea/prelungirea acordului de 

comercializare pe domeniul public pentru chioşcuri de presă/flori; Eliberarea/prelungirea acordului 

de prezentare sezonieră în afara spațiilor comerciale. Platforma este accesibilă la adresa 

https://serviciionline.sectorulunu.ro (fiind o primă versiune, neoptimizată). 

Este o primă versiune – proiect pilot, prin care emitem unele documente cu semnătură digitală: 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

https://serviciionline.sectorulunu.ro/
https://serviciionline.sectorulunu.ro/
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1.Asigurarea accesului personelor fizice și persoanelor juridice la servicii publice electronice  prin 

optimizarea și extinderea platformei existente.  

Indicatori:  

 număr de servicii la care au acces persoanle fizice și juridice din sector;  

 număr de accesări pe zi/lună/an pentru fiecre serviciu;  

 minim 35% din locuitorii Sectorului 1 să utilizeze serviciile accesibile pe platforma online a 

Primăriei Sectorlui 1. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Creșterea încrederii cetățenilor în autoritățile locale.  

Indicatori:  

 procentul de populație satisfăcută de ultima experiență serviciile publice în mediul online;  

 minim 60% din locuitorii Sectorului 1 să utilizeze serviciile accesibile pe platforma online a 

Primăriei Sectorlui 1.  

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1  și toate autoritățile aflate în subordinea acesteia. 

Elemente de operaționalizare: alocare de fonduri;  testarea proiectului-pilot; studiu de optimizare; 

încheierea și dezvoltarea unor parteneriate specifice cu societatea civilă, mediul academic, experții în 

domeniul IT și mediul de business. 

 

12.4  Stimularea democrației participative, inclusive prin intermediul instrumentelor de e-

Guvernare și de e-Incluziune 

Buna guvernare depinde în mare măsură de participarea cetățenilor atât în procesul decizional, cât și 

în spațiul civic. În special la nivel local, stimularea participării și a implicării civice pot facilita 

adoptarea unor decizii și demararea unor proiecte care să răspundă îndeaproape nevoilor comunității, 

în mod echitabil și eficient. Evoluția în domeniul tehnologiei oferă un teren fertil pentru 

implementarea unor soluții inovatoare care să faciliteze consultarea efectivă și implicarea activă a 

cetățenilor în toate dimensiunile guvernării. Cu toate acestea, implicarea prin imtermediul 

platformelor online nu echivalează automat cu o implicare reală, fiind necesară o îmbinare între online 



 

299  

(prin crearea unor platforme interactive) și offline (prin dezvoltarea parteneriatelor cu societatea 

civilă). 

Măsura propusă vizează în primul rând, implementarea unei platforme online speciale pentru 

transparentizarea actului decizional și pentru consultare/dezbatere cu cetățenii asupra problemelor 

publice. Altfel spus, pe de o parte, miza acestei măsuri este să  garanteze transparența decizională și 

accesul facil la toate informațiile de interes public, în special cele privind alocarea bugetului, 

adoptarea hotărârilor și activitatea desfășurată de aleși.  În acest mod sunt generate și pârghii utile 

pentru responsabilizarea decidenților locali. Pe de altă parte, miza este stimularea participării active. 

Scopul platformei nu este acela de a fi un „avizier”, ci o „agora” în mediul online, unde cetățenii și 

societatea civilă sunt consultați, invitați să se implice în dezbateri sau să le inițieze ei înșiși,  în special 

pentru aspectele comune relevante sau urgente. Conform recomandărilor Consiliului Europei, aceste 

principii ale unei guvernări deschise trebuie aplicate în toate cele cinci dimensiuni ale guvernării 

locale: bugetare, contractare, proces decizional, elaborarea politicilor, acordarea serviciilor 

publice.[144] 

Concret, această măsura are 3 coordonate: 

- dezvoltarea și promovarea unei platforme online pentru asigurare transparentei, informării 

si dialogului cu cetățenii; 

- publicarea pe aceastp platformă a tuturor achizițiilor publice de la un anumit plafon fixat; 

- implementarea, prin intermediul aceleiași platforme a unui mecanism de monitorizare în 

timp real a activității, inițiativelor si deciziilor autorităților locale; 

- crearea de arene participativ-deliberative cu scopul implicării active a cetățenilor și a 

societății civile în luarea deciziei. 

Măsura propusă constituie o aplicare a principiului democrației participative folosind tehnologia 

digitală.  În același timp ea răspunde cerințelor formulate de ODD16, în special: ODD 16.6 – 

Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparentă la toate nivelurile; ODD 16.7 – 

Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile. La 

nivel național două strategii sunt relevante sub acest aspect: Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030, Strategiei Națională privind Agenda digitală pentru România 2020. 
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Câteva precizări suplimentare se impun. În primul rând, nu trebuie omis faptul că succesul acestei 

măsuri depinde și de construirea unui model participativ accesibil, precum și de factori tehnici (de 

exemplu, designul platformei). O optimizare planificată și integrată a platformelor și instrumentelor 

deja existente poate fi eficientă. În al doilea rând, o atenție deosebită trebuie acordată persoanelor din 

mediul defavorizat și persoanelor care nu au acces la internet sau la tehnologie. Rezultă că atât 

optimizarea platformelor deja existente,  cât și strategia de transformare digitală în ansamblu trebuie 

să aibă și indicatori privind infrastructura digitală, accesul la internet și la tehnologie în special în 

mediile defavorizate sau pentru anumite categorii de vârstă. De exemplu, „doar 27% dintre persoanele 

defavorizate din România folosesc în mod frecvent Internetul (săptămânal). Eforturile de e-Incluziune 

în România au drept scop înlăturarea barierelor cum ar fi vârsta, venitul şi locaţia geografică şi susţin 

în mod direct iniţiativa Europeană 2010 cu privire la e-Integrare şi Strategia de Creştere EU 2020. 

Prin facilitarea accesului la TIC, beneficiile tehnologiei digitale cum ar fi serviciile de eGuvernare, e-

Sănătate şi de e-Angajare pot fi extinse tuturor. ”[145]   

Plan de acțiuni pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Optimizarea și extinderea platformei existente.  

2. Elaborarea unui mecanism de monitorizare a deciziei și activităților decidenților din cadrul 

Primăriei 

3. Pilotarea unor arene deliberative (Agora online) 

4. e-Incluziunea persoanelor din medii defavorizate 

5. 

Indicatori: 

 număr de accesări pe zi/lună/an pentru fiecare serviciu; minim 35% din locuitorii Sectorului 

1  să utilizeze serviciile accesibile pe platforma online a Primăriei Sectorlui 1. 

 1 model de mecanism;  

 minim 25% din locuitorii Sectorului 1 să utilizeze mecanismul de monitorizare. 

 1 proiect pilot număr de accesări pe zi/lună/an pentru fiecare serviciu;  

 număr de decizii luate prin intermediul acestui proces decisional; 

 număr de accesări;  

 număr de dezbateri pe teme de interes din zone defavorizate. 



 

301  

Plan de acțiuni pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Extinderea proiectului pilot. 

Indicatori:  

minim 60% din locuitorii Sectorului 1 să utilizeze platforma.  

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1  și toate autoritățile aflate în subordinea acesteia. 

Elemente de operaționalizare: alocare de fonduri; testarea proiectului-pilot; studiu de optimizare; 

încheierea și dezvoltarea unor parteneriate specifice cu societatea civilă, mediul academic, experții în 

domeniul IT și mediul de business. 

  

12.5. Implementarea unui program de dezvoltare prin parteneriate de tip cluster inovativ  

Politicile de tip „clustering” reprezintă un instrument care și-a demonstrat eficiența în mod constant 

în Europa. În esență, clusterele sunt centre de expertiză de înalt nivel. Comitetul Regiunilor promova 

clusterele inovative drept mecanisme eficiente care pot ajuta orașele, regiunile și statele să răspundă 

în mod eficient provocărilor socio-economice. Clusterele inovative sunt poluri de competitivitate care 

generează un cadru de dialog și colaborare între autorități publice, mediul de afaceri și mediul 

academic, precum și între furnizori de servicii, clienți și competitori. Această concentrare geografică 

de expertiză este utilizată pentru a identifica și a implementa soluții în mod eficient, pentru a demara 

proiecte care generează aceste soluții. La nivelul Uniunii Europene,  clusterele sunt considerate 

motorul dezvoltării economice și inovării, un cadru propice de dezvoltare a afacerilor, a 

parteneriatelor și de stimulare a proceselor inovative. În România, încă din 2009,  în cadrul unui 

proiect solicitat și finanțat de Ministerul Economiei,  a fost elaborat un ghid pentru implementarea în 

România conceptului de cluster inovativ.  

 

Implementarea unui program de dezvoltare a parteneriatelor de tip cluster inovativ în Sectorul 1 este 

o măsură necesară în sfera bunei guvernări, pentru cel puțin 3 motive principale. În primul rând, 

corespunde ODD 16.6 privind Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate 

nivelurile și obiectivelor, precum și priorităților fixate de Strategia națională pentru dezvoltarea 

durabilă a României 2030 cu privire la eficiența instituțiilor administrative și de Strategia pentru 

consolidarea administrației publice pentru orizontul de timp 2014-2020. În al doilea rând, Sectorul 1 
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este cel mai dezvoltat din București din punct de vedere economic, având cel mai mare buget local 

dintre toate sectoarele Capitalei. În plus, se remarcă prin atractivitatea mare pentru investiții străine, 

dar și prin faptul că este un mediu propice pentru antreprenoriat. Acest context poate facilita agregarea 

unor parteneriate de tip pol de competitivitate pentru răspunde diferitelor provocări socio-economice 

la nivel de Sector. În al treilea rând, clusterele inovative reprezintă un instrument extrem de valoros 

în proiecte de regenrare urbană și pentru a stimula dezvoltarea economică și socială în special în 

cartiere catalogate drept periculoase sau vulnerabile. Această dimensiune trebuie prioritizată și 

corelată, eventual, unor proiecte de bugetare participativă. Conform  SDG Compass parteneriatul cu 

mediul de business reprezintă o soluție pentru atragerea unor finanțări sigure și pentru optimizarea 

infrastructurii la nivelul cartierelor. Crearea unor poluri de competitivitate și implicarea investitorilor 

și a experților poate conduce la identificarea unei viziuni și a unor soluții inovative pentru optimizarea 

generală a sistemului urban și  cartierelor în special.[140] 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Identificarea unor priorități la nivel de sector pentru a căror abordare este adecvat mecanismul 

clusterelor competitive. 

2. Elaborarea unui plan pentru implementarea. 

3. elaborarea și implementarea unui program pilot. 

4. număr de parteneriate încheiate; număr de interacțiuni 

Indicatori:  

 1 cercetare;  

 1 studiu de impact;  

 plan de acțiune. 

 1 proiect pilot; 

 1 program pilot implementat. 

 facilitarea dialogului în cadrul programului pilot.  

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Extinderea programului pilot.  

2. creșeterea bunăstării și stimularea inovaării. 

Indicator:  
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 număr de clustere funcționale la nivel de Sector; 

 studiu de impact ulterior implementării;  

 număr de problem soluționate. 

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1.  

Elemente de operaționalizare: plan de acțiune; alocare de fonduri; încheierea și dezvoltarea unor 

parteneriate specifice. 

12.6 Dezvoltarea unui program amplu de bugetare participativă 

Bugetarea participativa este o măsura de democratizare a procesului de decizie pe segmental esențial 

al alocării resurselor. În esență, aceasta presupune, pe de o parte, transparență în privința modului în 

care sunt distribuite, dar și consultare în această privință. Pe de altă parte, bugetarea participativă 

implică accesul efectiv al cetățenilor la resurse. Prin aceasta, ea constituie, sub condiția unui design și 

a unei  implementări adecvate, una dintre cele mai eficiente măsuri care pot conduce la îndeplinirea 

ODD 16.   

Dezvoltarea unui program consistent de bugetare în Sectorul 1 este necesară din perspectiva 

dezvoltării durabile și a democrației. În același timp, posibilitatea efectivă de a dezvolta acest program 

în mod optim este mult facilitată având în vedere datele care arată gradul de dezvoltare economică a 

Sectorului 1.Printr-un proiect de bugetare participativă, resursele bugetare consistente ale Sectorului 

sunt redistribuite către cetățeni conform intereselor acestora.  

La sfârșitul anului 2020, la nivelul Primăriei Sectorului 1 a fost demarat un program-pilot de bugetare 

participativa prin intermediul căruia cetățenii Sectorului 1 cu vârsta de peste 16 ani au avut 

oportunitatea sa depună proiecte eligibile care să fie finanțate ulterior de primărie.  

Măsura de față propune extinderea acestui program-pilot, completată cu măsuri de optimizare prin 

care să se asigure: (1) mai multă vizibilitate proiectului, cu scopul de a fi depuse mai multe dosare; 

(2) simplificarea metodologiei , cu scopul de a garanta accesul unei diversități mai mari de proiecte; 

(3) creșterea bugetului alocat acestei măsuri, cu scopul de a redistribui mai multe resurse către 

cetățeni.  
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O optimizare suplimentară poate fi realizată și prin organizarea periodică a unor mini-proiecte de 

bugetare participativă care să soluționeze punctual anumite probleme și care să aibă o direcție 

predefinită; 

- la nivelul fiecărui cartier; 

- pentru tineri până la vârsta de 18 ani; 

- pentru proiecte de antreprenoriat social; 

- pentru proiecte artistice; 

- pentru a stimula antreprenoriatul feminin; 

- pentru proiecte care au ca obiectiv promovarea diversității culturale și incluziunea. 

În acest mod, o parte din resurse vor fi redistribuite către cetățeni pentru a promova valori democratice 

sau pentru a proteja grupuri vulnerabile. Bugetarea participativă devine, în acest mod, o formă 

eficientă de „campanie” în favoarea unor valori democratice precum incluziunea. 

Un aspect foarte important este acela că inițiativa cetățenilor nu trebuie restrânsă implicit prin 

metodologia de aplicare. Discuțiile din cadrul grupului de lucru au subliniat absența expertizei pentru 

a scrie astfel de proiecte, oricât de simplificată ar fi această metodologie. O posibilă soluție, cu caracter 

complementar, este aceea de a oferi traininguri de formare, inclusiv în mediul online și de a pune la 

dispoziția cetățenilor ghiduri clare, dar detaliate. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Realizarea unui studiu de impact și evaluare a proiectului-pilot. 

2. Realizarea unei cercetări în vderea optimizării și extinderii proiectului-pilot 

3. Realizarea unor programe de formare adaptate, pentru stimulatrea inițiativelor civice de bugetare. 

4. Implementarea noului proiect de bugetare participativă 

Indicatori:  

 Un studiu de impact;  

 1 cercetare;  

 1 listă de măsuri în vederea optimizării;  

 1 listă cu domenii prioritare de bugetare participativă. 

 1 program de formare online;  

 1 program de formare conceput pentru a fi efectuat la nivelul cartierelor; 
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 1 program de formare pentru fiecare domeniu prioritar de bugetare participativă;  

 1 program de formare pentru tineri. 

 număr de proiecte depuse;  

 număr de proiecte finanțate;  

 număr de proiecte depuse/finanțate în cartierele perisuloase/vulnerabile;  

 număr de proiecte de antreprenoriat social depuse/finanțate;  

 număr de proiecte depuse de minori  și finanțate; număr de proiecte depuse de femei și 

finanțate. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Extinderea programului de bugetare participativă.  

 

 

Indicator:  

 număr de proiecte depuse;  

 număr de proiecte finanțate;  

 număr de proiecte depuse/finanțate în cartierele perisuloase/vulnerabile;  

 număr de proiecte de antreprenoriat social depuse/finanțate;  

 număr de proiecte depuse de minori  și finanțate;  

 număr de proiecte depuse de femei și finanțate. 

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1.  

Elemente de operaționalizare: plan de acțiune; alocare de fonduri; recrutare de personal nou; 

schimbare de organigramă; încheierea și dezvoltarea unor parteneriate specifice. 

12.7. Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă și cu minoritățile 

Această măsură vizează stimularea unui dialog constant și de calitate cu societatea civilă, Consultarea 

periodică, online și offline, cu aceasta, dar și crearea la nivel instituțional a unor mecanisme eficiente 

care să faciliteze în mod real acest dialog. Concret, măsura propune: 

- înființarea unui departament special în cadrul Primăriei Sectorului 1 cu rolul de a garanta și de 

a gestiona comunicarea cu societatea civilă 
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- înființarea unui birou special în cadrul Primăriei Sectorului 1 pentru dialogul cu minoritățile 

și monitorizarea actelor de discriminare.  

Am condensat cele două măsuri în una singură întrucât ambele se referă la incluziune și participare și 

urmăresc facilitarea unui dialog care să cuprindă puncte de vedere minoritare. Din acest motiv, 

considerăm că aceste două obiective pot fi concentrate în atribuțiile aceluiași department. Important 

este ca mecanismele instituționale să faciliteze activitatea departamentului/departamentelor.  

Dialogul susținut cu societatea civilă este fundamental pentru o guvernare transparentă, eficientă și 

responsabilă la orice nivel, în armonie cu ODD 16.6 din Agenda de Dezvoltare durabilă 2030 a ONU, 

dar și pentru toate domeniile de dezvoltare durabilă. Acest parteneriat contribuie la creșterea 

transparenței față de cetățeni, dar și la creșterea eficienței instituționale. Alături de transparență și 

participare, responsabilitatea este o componentă fundamental a bunei guvernări. Dialogul cu 

societatea civilă are potențialul de a crea pârghiile necesare pentru ca autoritățile șă fie mai 

responsabile în fața cetățenilor. Acest dialog contribuie substanțial la cunoașterea și la familiarizarea 

în timp util cu problematici și priorități importante, dar care riscă uneori să treacă neobservate. De 

altfel, contribuția reprezentanților societății civile la activitatea grupurilor de lucru a fost deosebit de 

utilă pentru definirea priorităților și problemelor, dar și pentru identificarea unor potențiale soluții.  

Cercetarea calitativă a reliefat că nu există nici un departament specializat în dialogul cu societatea 

civilă. Deși departamentul Imagine are o serie de atribuții în acest sens, acest lucru nu este suficient 

nici în raport cu importanța și miza consolidării acestui partenriat, nici pentru a stabili un dialog 

constant sustenabil.  

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori 

1.Inființarea unui department specializat în cadrul primăriei pentru a asigura dialogul cu societatea 

civilă.  

Indicatori 

 departament specializat;  

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Consolidarea dialogului 

Indicatori 
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 număr de consultări oficiale cu societatea civilă;  

 număr de intervenții cu succes ale societății civile;  

 număr de consultări cu minoritățile; număr de decizii care reprezintă interesele 

minortăților. 

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1.  

Elemente de operaționalizare: plan de acțiune; alocare de fonduri; recrutare de personal nou; 

schimbare de organigramă; încheierea și dezvoltarea unor parteneriate specifice. 

12.8. Optimizarea managementului resurselor umane și capacitarea administrației publice 

locale 

Dezvoltarea capacității administrative are o dimensiune cantitativă și o dimensiune calitativă. Ambele 

sunt necesare pentru asigurarea unei guvernări eficiente, fiind derivate din ODD 16.6. – Dezvoltarea 

instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile și ODD 16.7. – Asigurarea 

procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile.  

Din punct vedere cantitativ, este important ca fiecare dintre departamentele Primăriei să dispună de 

resurse umane corespunzătoare sarcinilor și obiectivelor urmărite. Acest lucru este valabil în egală 

măsură pentru autoritățile aflate în subordinea Primăriei. Am subliniat că, acolo unde suplimentarea 

numerică este necesară, ea nu este și suficientă pentru a garanta automat o guvernare eficientă, 

responsabilă și transparentă, în acest sens fiind indispensabile aspectele de natură calitativă, care 

vizează formarea adecvată și continuă, pentru a asigura profesionalismul, deopotrivă pentru funcționai 

și decidenți.  

În cadrul grupului de lucru a fost subliniată absența unor programe de formare care să ofere abilități 

și competențe la un nivel ridicat, în vederea satisfacerii nevoilor de gestionare eficientă a problemelor 

care apar în domeniul de activitate propriu. Interviurile cu funcționarii din Primăria Sectorului 1 au 

arătat că, deși se desfășoară anumite traininguri și cursuri, acestea nu pun accentul pe aptitudini și 

expertiză. De aceea, este necesară elaborarea și implementarea unui model eficient de management al 

resurselor umane. Concret, în vederea îndeplinirii acestui obiectiv, propunem: 

- dezvoltarea unor cursuri și traininguri introductive, precum și a unor ghiduri pentru consilierii 

locali, adaptate la specificul Sectorului 1; 
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- evaluarea cursurilor de perfecționare și monitorizarea cursanților care au completat cursurile 

în vederea aplicării cunoștințelor acumulate; 

- pregătirea specializată în funcție de department; 

- pregătirea adecvată a personalului din departamentul Strategii de dezvoltare durabilă, 

programe, proiecte și management informațional, în vederea facilitării accesului la fonduri 

externe pentru proiectele Primăriei Sectorului 1. 

De asemenea, trebuie luate în calcul două aspecte. În primul rând, este necesară crearea unui mediu 

de lucru propice dezvoltării. Acest lucru presupune, pe de o parte, alegerea unui format, dar și a unui 

loc de desfășurare adecvate a cursurilor și a trainingurilor. Pe de altă parte, implică facilitarea 

accesului la cursuri și traininguri de dezvoltare deopotrivă profesională și personală. În al doilea rând, 

în contextul evoluției actuale a COVID-19, desfășurarea online a modulelor de pregătire profesională 

devine dezirabilă, dar trebuie identificat un format adecvat și eficient. În același timp, devine și mai 

presantă asigurarea competențelor digitale pentru angajați, în măsura în care va fi implementată o 

amplă strategie de transformare digital, iar unele activități se vor desfășura cu precădere prin 

intermediul platformelor online. 

O dimensiune esențială a formării personalului este aceea a integrității. Există un Cod de conduită a 

personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1. Formarea trebuie să 

include aspecte care țin de această dimensiune. De asemenea, Codul de conduită poate fi readaptat și 

revizuit în paralel cu o eventuală procedură de restructurare. Este important ca normele clare de 

conduită să vizeze în mod specific și să se aplice și decidenților din cadrul Primăriei și Consiliului 

Local, nu doar personalului administrativ. 

Proiecte aflate în desfășurare în momentul de față.  

În prezent se află în implementare proiectul Mecanisme și instrumente implementate la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe 

termen lung, care include anumite elemente privind formarea.[146] Totodată, așa cum am menționat 

anterior, există un Cod de conduită a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori și rezultate așteptate: 
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- Măsură: elaborarea și implementarea unor programe de formare pentru funcționarii din cadrul 

Primăriei Sectorului 1 și a autorităților în subordine, care să fie specifice în funcție de nevoile 

fiecărui departament și structurate pe niveluri. Indicatori: 1 analiză (care să identifice cursurile 

și trainingurile necesare și adecvate pentru fiecare departament); număr de module; număr de 

traininguri; număr de cursuri; număr de participanți. 

- Măsură: elaborarea și implementare unor programe de formare pentru decidenții din cadrul 

Primăriei. Indicatori: 1 analiză (care să identifice trainingurile necesare); număr de traininguri; 

număr de cursuri; număr de participanți. 

- Măsură: dezvoltarea unor ghiduri pentru consilieri locali, adaptate a specificul Sectorului 1. 

Indicatori: 1 metodologie; număr de ghiduri. 

- Măsură: elaborarea și implementarea unui program de cursuri și traininguri cu caracter 

transversal, care să dezvolte competențe profesionale necesare indiferent de departament. 

Indicatori: 1 studiu (care să identifice competențe transversale necesare); număr de cursuri; 

număr de participanți; 

- Măsură: elaborarea și implementarea unui program specific pentru competențe digitale. 

Indicatori: număr de cursuri; număr de participanți. 

- Măsură: încheierea unor parteneriate cu societatea civilă, mediul academic și mediul de 

business pentru a elabora sau a sprijini elaborarea modulelor de formare, dar și formarea 

propriu-zisă (acolo unde este cazul).  Indicatori: număr parteneriate în sfera formării cu 

societatea civilă; număr proiecte  de formare elaborate și implementate cu implicarea societății 

civile; număr parteneriate în sfera formării cu mediul academic; număr proiecte  de formare 

elaborate și implementate cu implicarea mediului academic; număr parteneriate în sfera 

formării cu mediul de business; număr proiecte de formare elaborate și implementate cu 

implicarea mediului de business. 

- Măsură: elaborarea unor module care să vizeze dezvoltare unor competențe personale (de 

exemplu: managementul timpului, tehnici de comunicare etc.). Indicatori: 1  studiu (care să 

identifice nevoile de dezvoltare și prioritățile); număr de traininguri; număr de cursuri; număr 

de participanți. 

- Măsură: elaborarea unei metodologii de formare pentru (a) diferite module de training și (b) 

diferite niveluri pentru fiecare modul. Indicatori: 1 metodologie. 
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- Măsură: elaborarea unei metodologii de evaluare care să includă (a) criterii de evaluare a 

cursurilor și (b) criterii de evaluare a performanței ulterioare a participanților.. Indicatori: 1 

metodologie. 

- Măsură: elaborarea unei strategii având ca scop stimularea competenței și a expertizei. 

Indicatori: 1 strategie. 

Plan de acțiune pe termen lung (orizont 2030) indicatori 

1.Optimizarea și adaptarea continuă a cursurilor și a modulelor de formare; 

2. Dezvoltarea continuă a parteneriatelor cu societatea civilă, cu mediul academic și cu mediul de 

business în sfera dezvoltării competențelor și expertizei. 

3. Implementarea strategiei având ca scop stimularea competenței și expertizei 

Indicator:  

1 metodologie (privind evaluarea și adaptarea cursurilor și a modulelor);  

1 metodologie (pentru evaluarea competenței și expertizei);  

procentul de creștere a competenței și expertizei. 

număr de parteneriate. 

1 metodologie de monitorizare a impactului. 

Instituții implicate   

 Primăria Sectorului 1 (toate departamentele); 

Elemente de operaționalizare: alocare de fonduri; constituirea unei echipe multidisciplinare de experți;  

încheierea și dezvoltarea unor parteneriate problematizate cu societatea civilă, cu mediul academic și 

mediul de business. 

12.9. Elaborarea unei strategii de restructurare instituțională  

Această măsură are, implicit, și rolul concluziv. Pe baza discuților din cadrul mai multor grupuri de 

lucru și a interviurilor cu funcționarii din Primăria Sectorului 1, precum și în propunerile concrete din 

cadrul prezentei strategii pentru diverse direcții strategice, au apărut în mod constant sugestii privind 

înființarea unor noi departamente în structura instituțională a Primăriei Sectorului 1. În același timp, 

simplificarea procesului administrativ a fost constant identificată drept un element important în 

viziunea dezvoltării durabile. O guvernare eficientă presupune și o structură instituțională care să 

optimizeze activitatea și să răspundă problemelor reale, pentru a satisface în mod adecvat și plenar 
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cerințele ODD 16.6 privind Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate 

nivelurile. De aceea, această măsură propune elaborarea unei strategii de restructurare instituțională 

care să sr bazeze pe 4 aspecte: 

- Identificarea unor metode de simplificare și de eficientizare a funcționării și a mecanismelor 

instituționale, în paralel cu stimularea unei coordonări a activității lor; 

- Adăugarea unor departamente noi, care au potențialul să răspundă unor probleme specific și 

importante (de exemplu aleatoriu: un department specializat pentru dialogul cu societatea 

civilă și minoritățile, un „consiliu” al asociațiilor de cartier etc.).  

- Considerarea utilizării noilor tehnologii, unele departamente putând să desfășoare activitatea 

și online.  

- Considerarea înființării și optimizării unui department care să se ocupe cu coordonarea 

activităților din cadrul Primăriei Sectorului 1 și a autorităților subordonate. Existența unor 

baze de date specializate va contribui deja substanțial la o mai bună corelare, dar este 

insufiecientă. Discuțiile din cadrul grupului de lucru în domeniul Siguranței cetățenaului și 

bunei guvernări au indicat în mod explicit discordanțele care apar pentru că nu există 

mecanisme clare care să coordineze activitățile, inițiativele, proiectele. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Realizarea unei cercetări care să identifice: mecanisme optime de funcționare, structura cea mai 

adecvată de organizare a departamentelor, noile departamente care ar trebui integrate în această 

structură, eventuale comasări, atribuții specifice fiecărui department, mecanisme și instrumente de 

coordonare.  

2. Redactarea unei strategii. 

3. Susținerea integrității prin redactarea unui set de norme etice aplicabile deopotrivă funcționarilor și 

decidenților, fie prin modificarea Codului de conduit actualmente în vigoare, fie prin adoptarea unor 

instrumente noi. 

Indicatori:  

1 plan de acțiune;  

1 metodologie;  

1 cercetare.  

1 strategie.  
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1 evaluare a instrumentelor actuale din sfera integrității;  

1 modificare a instrumentelor actuale din sfera integrității.  

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Restructurarea administrativă. 

Indicator:  

1 noua organigramă;  

1 nou regulament de funcționare;  

1 noi cod de conduită generalizat (personal administrative și politic). 

Instituții implicate  

Primăria Sectorului 1.  

Elemente de operaționalizare: plan de acțiune; alocare de fonduri; consultarea experților în cadrul 

unui grup de lucru; schimbare de organigramă; încheierea și dezvoltarea unor parteneriate specific; 

schimbare a structurii; modificare de documente cu character normativ. 
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Anexa 1. Chestionar 

 CHESTIONAR NR: _______________                       Februarie 2020 

 

 Bună ziua! Numele meu este ____________ şi sunt student/ă la Școala Națională de Studii Politice 

și Administrative (SNSPA) – o universitate de stat. În prezent, Facultatea de Științe Politice a SNSPA 

realizează un sondaj de opinie în Sectorul 1 Bucureşti pe tema strategiei de dezvoltare durabilă a 

acestui sector, într-un proiect realizat în parteneriat cu autoritățile locale. Vă rog să-mi acordaţi 

câteva minute pentru a realiza acest sondaj. Menționez că aţi fost ales/aleasă la întîmplare, ca într-

o loterie, pentru a răspunde la acest sondaj. Răspunsurile dvs. nu vor fi comunicate altor persoane, 

iar datele culese prin acest sondaj vor fi analizate global, la nivelul întregului eşantion de 900 de 

bucureşteni care locuiesc în sectorul 1.   

 ORA DE ÎNCEPERE A INTERVIULUI: ORA :___:____: MINUTUL:___:___:   

A.  CHESTIUNI GENERALE 

 A1. Cum este viața dvs. în prezent comparativ cu un an în urmă? 

 1. Mult mai bună  3.La fel   4. Mai proastă    9. 

NS/NR 

 2. Mai bună    5. Mult mai proastă 

 

 A2. Cum credeți că va fi viața dvs. peste un an ? 

 1. Mult mai bună  3.La fel   4. Mai proastă    9. 

NS/NR 

 2. Mai bună     5.Mult mai proastă 

 

B.  URBANISM/ SPAȚII VERZI/ ȘCOLI 

B1. Cum apreciați situația din Sectorul 1 în 

privința următoarelor aspecte? (OPERATOR: 

UN RĂSPUNS PE FIECARE RÂND!) 

Foarte 

proastă 
Proastă 

Nici 

proastă, 

nici 

bună 

Bună 
Foarte 

bună 

NS/NR 
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1. Spațiile verzi (parcuri, scuaruri, grădini, păduri 

etc.) 
1 2 3 4 5 9 

2. Viața culturală  1 2 3 4 5 9 

3. Spațiile de locuit (blocuri, case) 1 2 3 4 5 9 

4. Spațiile și serviciile de educație/învățământ 1 2 3 4 5 9 

5. Facilitățile pentru practicarea sportului  1 2 3 4 5 9 

6. Serviciile de sănătate 1 2 3 4 5 9 

7. Serviciile de salubritate 1 2 3 4 5 9 

8. Ștrandurile / locuri de scăldat / locuri de pescuit 1 2 3 4 5 9 

9. Piețele agroalimentare 1 2 3 4 5 9 

10. Magazinele de proximitate  1 2 3 4 5 9 

11. Dotările comerciale de mari dimensiuni (super-

market-uri, hyper-market-uri, mall-uri)  
1 2 3 4 5 9 

12. Unitățile de alimentație publică (restaurante, 

terase, baruri etc.) 
1 2 3 4 5 9 

13. Străzile principale și bulevardele 1 2 3 4 5 9 

14. Străzile secundare 1 2 3 4 5 9 

15. Spațiile pietonale (scuaruri, piațete, trotuare) 1 2 3 4 5 9 

16. Locurile de joacă pentru copii 1 2 3 4 5 9 

17. Pistele de biciclete / trotinete 1 2 3 4 5 9 

18. Transportul public 1 2 3 4 5 9 

19. Stațiile de transport în comun 1 2 3 4 5 9 
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20. Utilitățile urbane (apă, canalizare, gaze, energie 

electrică, energie termică etc.) 
1 2 3 4 5 9 

21. Locurile de parcare 1 2 3 4 5 9 

22. Calitatea aerului 1 2 3 4 5 9 

23. Iluminatul public 1 2 3 4 5 9 

24. Animale fără stăpân (câini și pisici) 1 2 3 4 5 9 

25. Calitatea apei potabile (de la robinet) 1 2 3 4 5 9 

26. Numărul de copii / elevi dintr-o grupă / clasă în 

grădinițe / școli / licee 
1 2 3 4 5 9 

27. Servicii de consiliere psihologică pentru elevi 

în școli 
1 2 3 4 5 9 

28. Programe de învățământ pentru persoane care 

doresc să își completeze studiile (pentru că au 

abandonat școala timpuriu)  

1 2 3 4 5 9 

  

B2. Care este timpul necesar pentru a ajunge pe jos de la locuința dumneavoastră la o stație de 

transport în comun?  

1. Maxim 10 min.   2.11-15 min.  3.16-20 min.   4.Mai mult de 20 min.  9. 

NS/NR  

 

 

B3. Aveți acces direct / vă puteți deplasa pe jos în maxim 10 min. de la locuința dvs. până la 

următoarele dotări / servicii? 

OPERATOR: UN RĂSPUNS PE FIECARE RÂND! Da Nu NS/NR 
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1. Locuri de joacă pentru copii 1 2 9 

2. Piste de biciclete / trotinete 1 2 9 

3. Stații de transport în comun 1 2 9 

4. Spații verzi (parcuri, scuaruri, grădini, păduri etc.) 1 2 9 

5. Spații pentru evenimente culturale (teatru, film, dans, expoziții de artă 

etc.) 
1 2 

9 

6. Spații pentru practicarea unor sporturi (în aer liber sau la interior) 1 2 9 

7. Spații de învățământ (creșe, grădinițe, școli, licee, universități) 1 2 9 

8. Servicii de sănătate / asistență medicală (spitale, cabinete medicale, 

dispensare etc.) 
1 2 

9 

9. Ștranduri / locuri de scăldat / locuri de pescuit 1 2 9 

10. Piețe agroalimentare 1 2 9 

11. Magazine de proximitate 1 2 9 

12. Dotări comerciale de mari dimensiuni (supermarketuri, 

hypermarketuri, mall-uri) 
1 2 

9 

13. Unități de alimentație publică (restaurante, terase, baruri etc.) 1 2 9 

 

B4. Ce credeți că ar trebui făcut ÎN PRIMUL RÂND pentru a îmbunătăți traficul / calitatea 

circulației rutiere în sectorul 1? (OPERATOR: UN SINGUR RĂSPUNS!) 

1. Creșterea numărului de mijloace de 

transport în comun 

5. Construirea de sensuri unice, giratorii, 

semaforizări 

2. Modernizarea străzilor 6. Benzi unice pentru transportul în comun 

3. Lărgirea străzilor (acolo unde este posibil) 7. Altceva / Ce?__________________   
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4. Modernizarea șoselei de centură și 

construirea autostrăzii de centură 

9. NS/NR 

 

B5. În opinia dvs. considerați că sunt amenajate suficiente spații pietonale în sectorul 1?  

1. Da, sunt suficiente  2. Nu, nu sunt suficiente    9. NS/NR 

 

B6. Folosiți spațiile publice (scuaruri, piațete, străzi etc.) ale sectorului 1? 

1. Da  Întreabă B7  2.  Întreabă B8    9. NS/NR  Du-te la B9  

 

B7. (OPERATOR: Numai pentru cei care au răspuns „Da” la întrebarea anterioară) Care este 

principalul motiv pentru care folosiți aceste spații publice (scuaruri, piațete)? (O SINGURĂ 

ALEGERE!) 

1. Relaxare personală 5. Le folosesc doar ca spații de parcurs în drumurile 

zilnice 

2. Întâlniri cu prietenii 6. Alt motiv / Care?_________ 

3. Interacțiune cu alți oameni 8. NS/NR  

4. Joacă / jocuri 9. NC/Nu folosește aceste spații publice 

 

B8. (OPERATOR: Numai pentru cei care au răspuns „Nu” la B6.) Care este principalul motiv 

pentru care NU folosiți aceste spații publice (scuaruri, piațete)? (O SINGURĂ ALEGERE!) 

1. Aglomerația 5. Lipsa îngrijirii și a întreținerii  

2. Ocuparea spațiilor publice (mașini parcate, terase, 

chioșcuri etc.) 

6. Alt motiv / Care?_________ 
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3. Poluarea (aerului, fonică, olfactivă etc.) 8. NS/NR  

4. Calitatea proastă a materialelor, a mobilierului 

urban (bănci etc.) 

9. NC/Folosește aceste spații publice 

 

B9. Considerați că sunt suficient de multe spații verzi în Sectorul 1 (parcuri, grădini, păduri)?  

1. Da, sunt suficiente  2. Nu, nu sunt suficiente    9. NS/NR 

 

B10. Care este timpul necesar pentru a parcurge pe jos distanța de la locuința dumneavoastră 

până la cel mai apropiat parc? 

1. Maxim 10 min.  2.11-15 min.  3.16-20 min.   4. Mai mult de 20 min.  9. NS/NR  

 

B11. Cât de des folosiți următoarele tipuri de spații verzi 

din Sectorul 1?  

OPERATOR: UN RĂSPUNS PE FIECARE RÂND! 

Foarte 

rar 
Rar 

Nici 

des, 

nici 

rar 

Des 
Foarte 

des 
NS/NR 

1. Parcurile și grădinile publice 1 2 3 4 5 9 

2. Scuarurile 1 2 3 4 5 9 

3. Străzile verzi (cu vegetație predominant arboricolă / 

copaci) 
1 2 3 4 5 9 

4. Bazele sportive sau de agrement verzi 1 2 3 4 5 9 

5. Grădinile din zonele rezidențiale, în jurul blocurilor, 

ansamblurilor rezdiențiale 
1 2 3 4 5 9 

6. Pădurile urbane (ex. Băneasa) 1 2 3 4 5 9 
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B12. În ultimul an unde ați mers cel mai des pentru o plimbare în aer liber? 

1. Într-un parc din Sectorul 1     3. Într-un parc din afara orașului  

  5. Nu am mers nicăieri 

2. Într-un parc din alt sector al Capitalei         

           4. Altundeva / 

Unde?________    9. NS/NR 

 

B13. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloc de transport circulați de obicei în București? 

(O SINGURA ALEGERE!) 

1. Cu mașina personală 6. Cu Uber / Black Cab sau alte servicii 

similare  

2. Cu mașina dată de firma la care lucrez 7. Pe jos 

3. Cu mijloacele STB (autobuz, tramvai, 

troleibuz) 

8. Cu bicicleta  

4. Cu metroul 9. Alta situație / Care?_________________ 

5. Cu taxiul 99. NS/NR 

 

B14. NUMAI PENTRU CEI CARE AU RĂSPUNS CU CODURILE 3 SAU 4 LA ÎNTREBAREA 

ANTERIOARĂ. Câte mijloace de transport schimbați atunci când vă deplasați către serviciu / 

școală / facultate sau unde aveți nevoie? 

 NOTEAZĂ NUMARUL:__________________  66. NC/Nu folosește transport în comun  99. 

NS/NR 

 

B15. Cât timp petreceți zilnic deplasându-vă acolo unde aveți nevoie, indiferent de mijlocul de 

transport? 
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NOTEAZĂ NUMARUL DE MINUTE: _____________   99. NS/NR  

C.  PROBLEME SOCIALE ȘI SIGURANȚA CETĂȚENILOR 

 C1. În ce măsură vă simțiți în siguranță să mergeți pe stradă în zona în care locuiți după lăsarea 

întunericului? 

1. În foarte mare măsură 3. În mică măsură                9. NS/NR 

2. În mare măsură 4. În foarte mică măsură   

 

C2. În ultimele 12 luni vi s-a întâmplat să vi se spargă locuința și să vă fie furate bunuri din ea? 

 1. Da   2. Nu  9.NS/NR 

 

 C3. Ați raportat incidentul / spargerea la poliție? 

 1. Da      4. Nu, datorită altui motiv. Care?___________  

 2. Nu, pentru că nu am avut încredere 6. NC/Nu i s-a spart locuința 

 3. Nu, pentru că nu am avut timp  9. NS/NR 

 

 C4. În ultimele 12 luni vi s-a întâmplat să vă fie furate pe stradă sau în alte locuri publice și / 

sau din autoturism 

 actele / portofelul / alte bunuri?  

 1. Da, mi s-a întâmplat ÎN ZONA ÎN CARE LOCUIESC DIN SECTORUL 1 

 2. Da, mi s-a întâmplat în altă zonă DIN SECTORUL 1 

 3. Da, mi s-a întâmplat în altă parte decât în Sectorul 1. Unde?___________ 

 4. Nu        9.NS/NR 

 

 C5. Ați raportat incidentul / furtul la poliție? 

 1. Da      4. Nu, datorită altui motiv. Care?___________  

 2. Nu, pentru că nu am avut încredere 6. NC/Nu i s-au furat bunuri 

 3. Nu, pentru că nu am avut timp  9. NS/NR 
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 C6. În ultimele 12 luni vi s-a întâmplat să fiți agresat/ă verbal (vi s-au adresat injurii, jigniri ori 

ați fost hărțuit/ă VERBAL) pe stradă sau în alte locuri publice?  

 1. Da, mi s-a întâmplat ÎN ZONA ÎN CARE LOCUIESC DIN SECTORUL 1 

 2. Da, mi s-a îtâmplat în altă zonă DIN SECTORUL 1 

 3. Da, mi s-a întâmplat în altă parte decât în Sectorul 1. Unde?___________ 

 4. Nu        9.NS/NR 

 

 C7. Ați raportat incidentul la poliție? 

 1. Da      4. Nu, datorită altui motiv. Care?___________  

 2. Nu, pentru că nu am avut încredere 6. NC/Nu a fost agresat/ă verbal  

 3. Nu, pentru că nu am avut timp  9. NS/NR 

 

 C8. În ultimele 12 luni vi s-a întâmplat să fiți agresat/ă FIZIC pe stradă sau în alte locuri 

publice?  

 1. Da, mi s-a întâmplat ÎN ZONA ÎN CARE LOCUIESC DIN SECTORUL 1 

 2. Da, mi s-a îtâmplat în altă zonă DIN SECTORUL 1 

 3. Da, mi s-a întâmplat în altă parte decât în Sectorul 1. Unde?___________ 

4. Nu        9.NS/NR 

 

 C9. Ați raportat incidentul la poliție? 

 1. Da      4. Nu, datorită altui motiv. Care?___________  

 2. Nu, pentru că nu am avut încredere 6. NC/Nu a fost agresat/ă fizic  

 3. Nu, pentru că nu am avut timp  9. NS/NR 

 

D. INTERACȚIUNEA CU PRIMĂRIA  

 D10. Care este principala dvs. sursă de informare cu privire la activitățile și inițiativele 

Primăriei Sectorului 1? (OPERATOR: O SINGURĂ ALEGERE!) 

1. Pagina de internet a Primariei S1 8. Radio / Ce post?_________ 

2. Email 9. Discutii cu alți cetățeni / vecini 

3. Pagina de Facebook a Primariei 10. Pliante în cutia poștală de la Primărie 
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4. Alte pagini Facebook 11. Altă sursa / Care?__________________ 

5. Ziare online 66. Nici o sursă/nu se informează 

6. Ziare tiparite 99. NS/NR 

7. Televizor / Ce post?________  

  

 D11. Prin care dintre canalele / de la care dintre sursele menționate anterior ați dori să primiți 

informații cu privire la activitățile și inițiativele Primăriei Sectorului 1? (OPERATOR: 

NOTEAZĂ UNUL DIN CODURILE DE MAI SUS):______ 

  

D12. Câtă încredere aveți în următoarele instituții / persoane / reprezentanți ai unor instituții? 

(OPERATOR: UN RĂSPUNS PE FIECARE 

RÂND!) 

Foarte 

multă 
Multă Puțină 

Foarte 

puțină 
NS/NR 

1. Funcționarii Primăriei Sectorului 1 (fără poliția 

locală) 
1 2 3 4 9 

2. Poliția Locală a Sectorului 1 1 2 3 4 9 

 

D13. Gândindu-vă la 

ultimele 12 luni, în ce 

măsură sunteți sau nu 

mulțumit de modul în 

care ați interacționat cu 

Primăria Sectorului 1 

pentru urmatoarele 

activități? 

Nu am 

făcut 

acest 

lucru 

Foarte 

nemulțumit 

Nemulțumit Nici 

nemulțumit 

/ nici 

mulțumit 

Mulțumit Foarte 

mulțumit 

NS/NR 

1. Plata impozitelor 

sau taxelor locale prin 

internet / online. 

0 1 2 3 4 5 9 
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 E. MEDIU 

 E1. Acasă beți de obicei apă de la robinet sau apă plată, din comerț? 

 1. Apă de la robinet  2. Apă plată, din comerț 9. NS/NR 

 

 E2. Care dintre urmatoarele investiții în / măsuri pentru protejarea mediului ar trebui făcută / 

luată ÎN PRIMUL RÂND de Primăria Sectorului 1? (OPERATOR: O SINGURĂ ALEGERE!) 

2. Depunerea unei 

sesizări online către 

Primăria Sectorului 1 

0 1 2 3 4 5 9 

3. Depunerea unei 

sesizari personal la un 

ghiseu al Primăriei 

Sectorului 1 

       

4. Sesizare 

telefonică a Primăriei 

Sectorului 1 

0 1 2 3 4 5 9 

5. Sesizare scrisă a 

Primăriei Sectorului 1 

0 1 2 3 4 5 9 

6. Sesizare telefonică 

a Poliției Locale din 

Sectorul 1 

0 1 2 3 4 5 9 

7. Obținerea unei noi 

cărți de identitate 

0 1 2 3 4 5 9 

8. Obținerea unei 

autorizații / unui certificat 

0 1 2 3 4 5 9 

9. Obținerea unui 

ajutor social oferit de 

Primăria Sectorului 1 

0 1 2 3 4 5 9 
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1. Investiții pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor / gunoiului  

5. Acordarea de subvenții cetățenilor pentru 

panouri solare de producere a energiei 

2.  Măsuri pentru reducerea poluării aerului 6. Piste pentru biciclete 

3. Anveloparea blocurilor 7. Altă masură / investiție. Care?___________ 

4. Investiții pentru protejarea spațiilor verzi 9. NS/NR 
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 E3. Cât de mulțumit/ă sunteți de modul în care își desfășoară activitatea ROMPREST (firma 

care se ocupă de colectarea deșeurilor / gunoiului)?  

1. Foarte nemulțumit/ă 4. Mulțumit/ă 

2. Nemulțumit/ă 5. Foarte mulțumit/ă 

3. Nici nemulțumit/ă, nici mulțumit/ă 9. NS/NR 

 6. Nu e cazul/Nu a sesizat nimic 

  

 E4. Dvs. personal ați auzit de cazul de poluare de la groapa de gunoi IRIDEX (Rudeni)? 

 1. Da  INTREABĂ E5  2. Nu  DU-TE LA F1  9. NS/NR DU-TE LA F1  

 

 E5. (NUMAI PENTRU CEI CARE AU AUZIT DE CAZUL DE POLUARE DE LA GROAPA DE 

GUNOI IRIDEX) În ce măsură poluarea de la groapa de gunoi IRIDEX vă afectează / vă 

deranjează / creează probleme de sănătate? 

1. În foarte mica măsură 4. În mare măsură 

2. În mică măsură 5. În foarte mare măsură 

3. Nici în mică măsură, nici în mare măsură   9. NS/NR 

 6. Nu e cazul/Nu a auzit despre caz 

 

F. SITUAȚIA ECONOMICA  

F1. Cum apreciaţi veniturile actuale ale gospodăriei dumneavoastră? 

1. Nu ne ajung nici pentru strictul necesar  

2. Ne ajung numai pentru strictul necesar 

3. Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne permitem cumpărarea unor bunuri mai scumpe 

4. Reuşim să cumpărăm şi unele bunuri mai scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii 

5. Reuşim să avem tot ce ne trebuie, fără să ne restrângem de la ceva    

             

     9. NS 
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Sunt anumite lucruri pe care oamenii nu-şi pot permite să le aibă 

deşi le-ar dori. În cazul gospodăriei dumneavoastră vă puteţi 

permite ...? 

Da, ne 

putem 

permite 

Nu 

ne 

putem 

permite 

Nu, 

nu 

dorim 

NR 

DEP1.  încălzirea locuinţei 1 2 3 9 

DEP2.  hainele călduroase necesare iarna 1 2 3 9 

DEP3.  cumpărare de haine noi, nu dintre cele refolosite (second 

hand) 
1 2 3 9 

DEP4.  două perechi de încălţăminte  1 2 3 9 

DEP5.  cumpărarea sau producerea zilnică a pâinii necesare 1 2 3 9 

DEP6.  o masă cu carne sau peşte cel puţin o dată pe săptămână 1 2 3 9 

DEP7.  cumpărarea medicamentelor necesare 1 2 3 9 

DEP8.  înlocuirea mobilei uzate 1 2 3 9 

DEP9.  petrecerea unui concediu în afara localităţii 1 2 3 9 

DEP10.  economisirea cu regularitate a unei părţi din veniturile dvs. 1 2 3 9 

DEP11.  plăţile la timp pentru întreţinerea locuinţei (apă, curent, etc.) 1 2 3 9 

DEP12.  invitarea unor prieteni la masă cel puţin odată pe lună 1 2 3 9 

DEP13.  rechizite școlare 1 2 3 9 

DEP14.  consumul de fructe săptămânal     

DEP15.  consunul de legume săptămânal 1 2 3 9 

DEP16.  consumul de alte produse animale precum ouă sau brânza 1 2 3 9 

DEP17.  bibliotecă în casă cu peste 100 de volume 1 2 3 9 
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F2. În ultimul an aţi avut problem / întârzieri cu plata 

facturilor  

      pentru urmatoarele servicii / utilităţi? 

DA NU NC 

1  chirie 1 2 8 

2  întreținere 1 2 8 

3  gaz 1 2 8 

4. electricitate 1 2 8 

5. apă 1 2 8 

6. telefon 1 2 8 

7. rate la bănci 1 2 8 

 

 

F3. Anul trecut, aţi avut probleme (deconectare, 

evacuare, poprire etc.) pentru că nu aţi putut achita 

următoarele servicii/utilităţi ? 

DA NU NC 

1 chirie 1 2 8 

2 întreținere 1 2 8 

3.gaz 1 2 8 

4 electricitate 1 2 8 

5 apă 1 2 8 

6 telefon 1 2 8 
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7 rate la bănci 1 2 8 

 

F4. Ați putea acoperi cheltuieli neașteptate care ar depăși 1000 de lei?  

1. Da, din venituri / economii proprii         

     5. Da, prin împrumut la o instituție financiară (dar nebancară) 

2. Da, cu ajutorul rudelor          

          6. Da, din alta sursa. 

CARE?__________  

3. Da, cu ajutorul prietenilor / cunoștințelor         

  7. Nu 

4. Da, prin împrumut la o BANCĂ         

      9. NS/NR 

 

G. SĂNĂTATE  

G1. Care dintre următoarele afirmații se potrivește cel mai bine stării dvs.? 

1. Nu am probleme în a mă deplasa 3. Sunt obligat/ă să stau în pat 

2. Am unele probleme în a mă deplasa 9. NS/NR 

 

G2. Care dintre urmatoarele afirmații se potrivește cel mai bine stării dvs.? 

1. Nu am nicio problemă în a-mi purta singur/ă de 

grijă 

3. Sunt incapabil/ă să mă spăl sau îmbrac 

singur/ă 

2. Am unele probleme cu spălatul sau îmbrăcatul  9. NS/NR 

 

G3. Care dintre următoarele afirmații se potrivește cel mai bine stării dvs.? 

1. Nu am probleme în îndeplinirea activităților 

mele obișnuite 

3. Sunt incapabil/ă să-mi îndeplinesc activitățile 

mele obișnuite 



 

336  

2. Am unele probleme în îndeplinirea 

activităților mele obișnuite 

9. NS/NR 

 

G4. Care dintre următoarele afirmații se potrivește cel mai bine săarii dvs.? 

1. Nu am dureri sau stare de discomfort 3. Am dureri sau o stare de discomfort extrem de 

puternice 

2. Am dureri sau o stare de discomfort 

moderate 

9. NS/NR 

 

G5. Care dintre următoarele afirmații se potrivește cel mai bine stării dvs.? 

1. Nu sunt neliniștit/ă sau deprimat/ă 3. Sunt extrem de neliniștit/ă sau deprimat/ă 

2. Sunt moderat de neliniștit/ă sau deprimat/ă 9. NS/NR 

 

G6. Pe o scală de la 0 la 100, unde 0 înseamnă cea mai rea stare de sănătate pe care vi-o puteți 

imagina, iar 100 înseamnă cea mai bună stare de sănătate pe care vi-o puteți imagina, cât de 

bună este starea dvs. de sănătate în prezent? 

OPERATOR, NOTEAZĂ SCORUL: __:___:___:   (Cod 666 pentru NS/NR) 

 

G7. Cam ce sumă cheltuiți lunar pe medicamente (indiferent dacă sunt prescrise sau nu de 

medic)? 

OPERATOR, NOTEAZĂ SUMA _______________RON   0. Nici un leu  9999. 

NS/NR 

 

G8 Pentru ce tip de afecțiuni / specializări ați beneficiat de servicii medicale în ultimul an pe 

RAZA SECTORULUI 1?  

(OPERATOR: UN RĂSPUNS PE FIECARE 

RÂND!) 

a. În sistemul de stat / 

public 

b. În sistemul privat 
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1. Afecțiuni dentare și igienă orală 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 

2. Afecțiuni ORL 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 

3. Alergii, boli imunologice, boli genetice 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 

4. Boli cardio - vasculare 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 

5. Boli infecțioase 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 

6. Chirurgie 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 

7. Chirurgie plastică 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 

8. Dermatologie 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 

9. Ortopedie 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 

10. Diabet, boli de nutriție și metabolism 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 

(OPERATOR: UN RĂSPUNS PE FIECARE 

RÂND!) 

a. În sistemul de stat / 

public 

b. În sistemul privat 

11. Endocrinologie 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 

12. Gastroenterologie 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 

13. Psihiatrie 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 

14. Oncologie 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 

15. Obstretică și ginecologie 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 

16. Pneumologie 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 1.Da    2.Nu    9. NS/NR 

G9. În ce măsură considerați că trebuie îmbunătățite următoarele aspecte legate de 

funcționarea UNITĂȚILOR MEDICALE DE PE RAZA SECTORULUI 1? 
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În 

foarte 

mică 

măsură 

În mică 

măsură 

Nici în 

mică, 

nici în 

mare 

măsură 

În mare 

măsură 

În 

foarte 

mare 

măsură 

NS/NR 

NC/Nu 

a 

accesat 

1. Informare mai bună asupra serviciilor 

existente 
1 2 3 4 5 9 

6 

2. Timpul de așteptare 1 2 3 4 5 9 6 

3. Orarul de lucru  1 2 3 4 5 9 6 

4. Durata consultației 1 2 3 4 5 9 6 

5. Igiena și aspectul cabinetului / 

spitalului 
1 2 3 4 

5 
9 

6 

6. Atitudinea față de pacient a 

personalului medical 
1 2 3 4 

5 
9 

6 

7. Faptul că trebuie să dai ceva / o mică 

atenție personalului medical 
1 2 3 4 

5 
9 

6 

8. Gradul de comfort în timpul internării 

/ șederii în spital 
1 2 3 4 

5 
9 

6 

 

 G10. Ce înălţime aveţi? (descălţaţ/ă) I___I___I___I  NOTEAZǍ ÎN CENTIMETRI (ex., 171 

cm)  

 

G11. Ce greutate aveţi? (fără haine, aproximativ) I___I___I___I NOTEAZǍ ÎN 

KILOGRAME 

 

 G12. Cam cîte ţigări fumaţi, în medie pe zi? _______________________număr ţigari 
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 0. Nu a fumat niciodată        666. A fumat, dar nu mai fumează  

 999. NR 

 

 G13. În ultima lună, cât de des aţi consumat băuturi alcoolice de orice fel?  

1. Deloc, nu beau 4. O dată până la de trei ori pe săptămână, în 

ultima lună 

2. Deloc, obişnuiam să beau, dar nu mai 

consum alcool  

5. Aproape zilnic 

3. O dată până la de trei ori în ultima lună  9. NS/NR 

 

H. CONSUM CULTURAL   

H1. Când ați fost ultima 

oară... 

 

Anul 

acesta 

(2020) 

Anul 

trecut 

(în 2019) 

Acum doi 

ani 

Cu mai 

bine de 3 

ani in 

urmă 

Niciodată NR 

1. La un spectacol de teatru 

sau operă? 
1 2 3 4 5 9 

2. La un spectacol de 

muzică uşoară / concert 

rock / pop? 

1 2 3 4 5 9 

3. La un spectacol de 

muzică populară / manele? 
1 2 3 4 5 9 

4. La un muzeu? 1 2 3 4 5 9 

5. La un film la cinema? 1 2 3 4 5 9 

6. La un restaurant 1 2 3 4 5 9 
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(dar nu cu ocazia unor nunți 

sau botezuri)? 

9. În weekend, în afara 

Bucureştiului? 
1 2 3 4 5 9 

 

H. MUNCA  

H1. În ce măsură sunteți sau nu de acord cu următoarele afirmații? 

(OPERATOR: UN RĂSPUNS PE 

FIECARE RÂND!) 
În 

foarte 

mică 

măsură 

În mică 

măsură 

Nici în 

mică, 

nici în 

mare 

măsură 

În mare 

măsură 

În 

foarte 

mare 

măsură 

NS/NR 

NC/Nu 

e 

cazul 

1. Venitul actual al familiei este 

suficient pentru satisfacerea nevoilor 

zilnice  

1 2 3 4 5 9 6 

2. Sunt mulțumit/ă cu locul de muncă pe 

care îl am în prezent  
1 2 3 4 5 9 6 

3. Sunt mulțumit/ă cu echilibrul dintre 

viața de la locul de muncă și cea din 

afara locului de muncă 

1 2 3 4 5 9 6 

4. Timpul pe care îl petrec zilnic cu 

familia este exact cât mi-aș dori să fie de 

lung 

1 2 3 4 5 9 6 

H2. Unele persoane consideră că activitatea de la locul lor de muncă nu este stresantă, altele 

consideră că au o activitate stresantă la locul de muncă. Dvs. în ce situație considerați că vă 

aflați? 
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1. Activitatea de la locul de munca NU este stresantă  Du-te la BUC1    9. NS/NR 

 Du-te la BUC1   

2. Activitatea de la locul de munca ESTE stresantă Intreaba H3    6. Nu e cazul/Nu 

lucreaza  Du-te la BUC1   

 

H3. (NUMAI PENTRU RESPONDENȚII CARE AU RĂSPUNS CU CODUL 2 LA 

ÎNTREBAREA ANTERIOARĂ). În ce măsură credeți că activitatea de la locul dvs. de muncă 

vă afectează bunăstarea fizică și/sau mentală? 

1. În foarte 

mică măsură 

2. În mică 

măsură 

3. Nici în mică, nici în 

mare măsură 

4. În mare 

măsură 

5. În foarte 

mare măsură 

6. NC / 

Nu e 

cazul 

9. NS/NR 

I. DATE SOCIO-DEMOGRAFICE  

BUC1. Unde v-aţi născut? 

1. În Bucureşti, acest sector     DU-TE LA D1 

2. În București, alt sector. Care?_____    DU-TE LA D1 

3. În alt oraş. Ce JUDET?___________    INTREABĂ BUC2 

4. Într-un sat. Ce JUDET?___________    INTREBĂ BUC2 

 

BUC2. (NUMAI PENTRU CEI CARE NU S-AU NASCUT ÎN BUCUREȘTI). La ce vârstă v-

aţi mutat în Bucureşti? 

Vârsta:______________     999. NU E CAZUL/S-A NĂSCUT ÎN 

BUCUREȘTI 
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DD1. Gen  1. Masculin  2. Feminin 

 

DD2. Ce vârstă aveţi?  |__|__| ani împliniţi 

 

DD3_1. Din câte persoane este formată gospodăria dvs., INCLUSIV DVS.?  

 |__|__| persoane 

DD3_2. Câte persoane cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani sunt în gospodărie?    

 |__|__| persoane 

DD3_3. Câte persoane cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani sunt în gospodărie?    |__|__| 

persoane 

 

 Nr de copii 

(Notează 

numărul de 

copii; 0 pentru 

niciun copil 

din categoria 

respectiva) 

Creșa / Grădinița / Școala / 

Liceul se află? 

1. În Sectorul 1 

2. În alt sector 

3. În altă localitate 

6. NC/Nu are copii în categoria 

respectivă 

(Notează codul corespunzător) 

Creșa / 

Grădinița / 

Școala /Liceul 

sunt: 

1. De stat 

2. Private 

 

DD3_4. Câți copii aveți 

care merg la creșă? 

   

Dd3_5. Câți copii aveți 

care merg la grădiniță? 

   

DD3_6. Câți copii aveți 

care sunt la școala 

primară? 
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DD3_7. Câți copii aveți 

care sunt la o școală de 

meserii / profesională? 

   

DD3_8. Câți copii aveți 

care sunt la liceu? 

   

 

DD4. Starea civilă 

1. Singur(ă), nu am fost căsătorit(ă) niciodată      4. Căsătorit(ă), la prima căsătorie        7. 

În cuplu, am fost căsătorit(ă) 

2. Singur(ă), divorţat(ă) / separat(ă)                        5. Recăsătorit(ă)                                       

3. Singur(ă), văduv(ă)                                             6. În cuplu, niciodată căsătorit(ă)   88. 

NȘ     99. NR 

 

DD5. Care este religia dvs.? 

1. Ortodoxă 6. Musulmană 

2. Romano-catolică 7. Alta. Care? _____________________ 

3. Protestantă (calvină, reformată) 8. Liber cugetător (fără religie) 

4. Neo-protestantă (penticostală, baptistă, adventistă, 

evanghelică) 

9. NR                                                                       

5. Greco-catolică  

DD6. Care este etnia dvs.? 

1. Român 2. Maghiar      3. Rom   4. German 5. Alta. 

Care?_______________       98. NS    99. NR 
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DD7. Care este ultima şcoală pe care aţi absolvit-o?  

1. Fără şcoală  7. Şcoală postliceală sau colegiu, școală de 

maiștri 

2. Şcoală primară terminată (4 clase) 8. Facultate  

3. Gimnaziu terminat (8 clase) 9. Studii postuniversitare (Master, 

Doctorat) 

4. Şcoală profesională ori de meserii  888. NS  

5. Liceu - treapta I 999. NR 

6. Liceu - treapta II/ bacalaureat  

 

DD8_1. Care este statutul dvs. ocupațional în prezent?  

1. Lucreazã / angajat  Întreabă DD8_2, DD8_3, 

DD8_4  

9.  Elev  Du-te la LOC3 

2. Patron / PFA (persoană fizică autorizată)  

Întreabă DD8_2, DD8_3, D8_4 și DD8_5 

10. Elev dar și lucrează  Întreabă DD8_2, 

DD8_3, DD8_4, D8_5 

3. Este angajat dar are și firmă privata  Întreabă 

DD8_2, DD8_3, Dd8_4 

11. Student  Du-te la LOC3 

4. Casnic  Du-te la DD9 12. Student dar și lucrează  Întreabă DD8_2, 

DD8_3, DD8_4 și D8_5 

5. Pensionar(ã) dar și lucrează  Întreabă DD8_2, 

DD8_3, DD8_4 și DD8_5 

13. Concediu de maternitate / îngrijire a copilului 

 Du-te la DD9 

6. Pensionar(ã)  Du-te la DD9 14. În căutarea primului loc de muncă  Du-te 

la LOC3 

7. Pensionar de boală (invalid)  Du-te la DD9 15. Altă situație. Care?_____________  Du-te 

la DD9 

8. Şomer  Du-te la DD9 16. NS/NR  Du-te la DD9 

 



 

345  

OPERATOR: ÎNTREBĂRILE DD8_2, DD8_3, DD8_4 SE ADRESEAZĂ NUMAI CELOR CARE 

AU RĂSPUNS CU CODURILE 1 SAU 2 SAU 3 SAU 5 SAU 10 SAU 12 LA ÎNTREBAREA 

ANTERIOARĂ. 

DD8_2. Firma / organizația în care lucrați este...? 

1. Firmă privată românească (dar nu a mea) 6. Organizație non-guvernamentală 

2. Firmă privată străină / multinațională  7. Altă situație. Care?_______________ 

3. Instituție / companie de stat / publică 8. NC/Nu lucrează 

4. Are o forma mixtă de proprietate (public / 

privat) 

9. NS/NR 

5. Am PFA / Firma mea privată  

 

DD8_3. Câți angajați lucrează, cu aproximație, în aceeași firmă / instituție / organizație cu 

dvs.? 

1. Nici un alt angajat / Întreprinzător fără angajați / 

PFA 

5. Peste 250 de angajați 

2. Între 1 și 9 angajați 6. Altă situație. Care?_______________ 

3. Între 10 și 49 de angajați  8. NC/Nu lucrează 

4. Între 50 și 250 de angajați 9. NS/NR 

 

DD8_4. Unde este situată firma / instituția / organizația unde lucrați?  

1. În Sectorul 1 6. În Sectorul 6 

2. În Sectorul 2 7. În județul Ilfov 

3. În Sectorul 3  8. În alt județ. Care? ______. Ce 

localitate?______________ 

4. În Sectorul 4 9. NS/NR 

5. În Sectorul 5 10. NC/Nu lucrează 
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DD8_5. Lucrați...?  

1. Cu normă întreagă 4. Altă situație. Care?_____________ 

2. Cu jumătate de normă 9. NS/NR 

3. Cu mai puțin de jumătate de normă 6. NC/Nu lucrează 

 

DD8_6. Unele persoane fac activități neplătite, altele nu fac asemenea activități. Care afirmație 

descrie cel mai bine situația dvs? 

1. Am activități casnice (activități în gospodăria 

proprie) 

4. Am alte forme de activitate neplătită. Care?___ 

2. Am activități casnice în gospodăria altei 

persoane 

9. NS/NR 

3. Am activități de voluntariat în ONG-uri 6. NC/Nu lucrează 
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OCUPAȚIA DVS.  (OPERATOR: ÎNTREBAREA SE ADRESEAZĂ ȘI 

CELOR CARE ÎN PREZENT SUNT PESIONARI, ȘOMERI, CASNICE; 

ÎN ACEST CAZ, ÎNTREABĂ DESPRE OCUPAȚIA AVUTĂ  ÎNAINTE 

DE PENSIONARE, DE A FI ȘOMER ETC.) 

DD9 

Ocupaţia dvs. 

principală în prezent 

este / a fost.... 

A. ÎNTREPRINZATOR / AFACERE PROPRIE  

Patron / co-proprietar, meşteşugar cu afacere 

proprie şi angajaţi 

Cu 10 sau mai mulți 

angajaţi 
1 

Cu 9 sau mai puţini angajaţi 2 

Specialist, profesionist cu studii superioare (avocat, doctor, contabil etc.) şi 

cu afacere  proprie 
3 

Lucrător pe cont propriu fără studii superioare (instalator, meseriaş etc.), fără 

angajaţi 
4 

Agricultor cu gospodărie individuală 5 

Agricultor în asociaţie (sau CAP) 6 

B. SALARIAT (ANGAJAT) 

Director, manager cu angajaţi în 

subordine  

10 sau mai mulți angajaţi în 

subordine 
7 

9 sau mai puţini angajaţi în 

subordine 
8 

Şef de departament cu angajaţi în 

subordine  

10 sau mai mulți angajaţi în 

subordine 
9 

9 sau mai puţini angajaţi în 

subordine 
10 

Cadre cu studii superioare tehnice (ex: ingineri) 11 

Cadre cu studii superioare economice sau juridice  12 

Cadre cu studii superioare umaniste, medici, farmacişti  13 
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Funcţionari administrativi cu studii superioare  14 

Cadre militare superioare (ofiţeri) 15 

Funcţionari administrativi cu studii medii  16 

Cadre medii şi tehnicieni  17 

Cadre militare inferioare (subofiţeri, maiştri militari) 18 

Lucrători în servicii (vânzător/oare, agenţi vânzări, frizeri / coafeze, bucătari, 

ospătari etc.)   
19 

Maistru, şef de echipă 20 

Muncitori calificaţi  21 

Muncitori necalificaţi şi zilieri  22 

Altceva. Ce?___________________ 23 

Fără ocupaţie 24 

 

DD10. Care este domeniul economic în care lucraţi / aţi lucrat? (Se adresează inclusiv celor 

care sunt pensionari, casnice, şomeri, fără ocupaţie; în acest caz e vorba de domeniul în care 

lucrau anterior pensionării etc.) 

 

 

 

 

 

 

1 – agriculturã, silviculturã,  

pisciculturã, prelucrare forestierã 

2 – industria extractivã (minierã) 

3 – industrie prelucrãtoare 

4 – energie electricã, termicã, 

gaze, ape 

8 – hoteluri, restaurant, turism  

9 – transport, logisticã, depozitare 

10 – postă, telecomunicații 

11 – activități financiare, bancare 

12 – management / consultanță, 

marketing, resurse umane 

15 – învăţământ, cercetare  

16 – cultură / publicații  

17 – sănătate şi asistenţă 

socială 

18 – angajat în gospodărie 

personală (îngrijire etc.) 

19 – alte activităţi  
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LOC3. În prezent, în ceea ce priveste locuința în care stați, sunteți…?  

1. Proprietar, am cumpărat de la stat  8. Stau într-o locuință a unei cunoștințe / rude la 

care nu plătesc chirie 

2. Proprietar, am cumpărat de la un privat și 

am luat credit de la bancă pentru asta  

9. Stau într-o locuință a unei cunoștințe / rude la 

care plătesc chirie 

3. Proprietar, am cumpărat de la un privat și 

nu am luat credit de la bancă pentru asta  

10. Stau într-o locuință a unei asociații / fundații 

/ biserici sau alte organizații, fără să plătesc 

chirie 

4. Proprietar, am moștenit locuința  

 

11. Stau într-o locuință a unei asociații / fundații 

/ biserici sau alte organizații, și plătesc chirie 

5. Chiriaș de la particular 98. Alta situatie/Care?____ 

6. Chiriaș în locuință socială  99. NS/NR 

7. Chiriaș în locuință ANL   

 

LOC4. Câte camere de locuit (fără baie, bucătărie, hol) aveţi?    ______  nr. camere 

 99.NR 

LOC4B. Care este suprafaţa totală (în metri pătraţi) a camerelor (fără baie, bucătărie, hol) pe 

care le ocupă gospodăria dumneavoastră?    
_________mp      99.NR

 

 

CASA1AR. Care este tipul de alimentare cu apă a locuinţei? 

 

 

5 – constructii/ amenajãri 

6 – IT   

7 – comerț 

13 – grafică / design, publicitate 

14 – administrație publică 

97. Nu a lucrat niciodată  

98. NU ŞTIU      

99. NU RĂSPUND  
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1. În interior, de la reţeaua publică 2. În interior, de la sistemul propriu 

3. În afara locuinţei, dar în interiorul clădirii 4. În afara clădirii, de la cişmea, pompă 

5. În afara clădirii, de la puţ sau fântână 6. În afara clădirii, de la blocurile vecine 

7. Altul. Care? 

_________________________________________________________________________

___ 

9. 

NR 

CASA1AC. Cum vă procuraţi apa caldă? 

1. De la reţeaua publică  2. Boiler sau micro-centrală proprie 3. Încălziţi pe sobă, aragaz 

4. Încălziţi pe reşou 
5. Altfel. Cum? 

_______________________________________________ 
9. NR 

Locuinţa dvs. este racordată la …? 

CASA

2 

gaze 1 Da, sistem public 2. Nu  

CASA

3 

curent 

electric 

1 Da 2 Nu  

CASA

4 

canalizare 1 Da, sistem public 2 Da, sistem propriu 3. Nu  

Locuinţa dvs. are …? 

CASA6 Baie, duş 1 Da 4 Nu 9 NR 

CASA7 Toaletă (WC) 1 În casă         2. În curte       3. Comună (pe 

hol) 

4 Nu 9 NR 

CASA9 Bucătărie 1 În casă         2. Comună (pe hol) 4 Nu 9 NR 

CASA1

0 

Bucătărie de vară 1 Da 4 Nu 9 NR 

INCALZ1. Care este tipul de încălzire a locuinţei? 
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1. Reţea publică de 

termoficare 

2. Centrală de bloc / scară 3. Centrală proprie de apartament / 

casă 

4. Sobe cu gaze naturale 5. Sobe cu lemne / petrol / 

cărbune 

9. NR 

7. Electric 8. Fără încălzire  

 

VEN_1. Care a fost venitul NET al dumneavoastră în luna precedentă (ianuarie 

2020)____________ RON? (999999=NS/NR) 

 

VEN_2. Care a fost venitul NET al gospodăriei dvs. (inclusiv cu venitul dvs.)  în ianuarie 2020: 

____________(999999=NS/NR) 

 

VEN_3. Cam ce sumă cheltuiți în total, pe lună, pe alimente? __________________RON? 

(999999=NS/NR) 

DD11. În prezent, în cadrul gospodăriei, 

aveți / folosiți...? 

UN RĂSPUNS PE FIECARE RÎND 

Am și 

folosesc 

Am, dar nu 

folosesc 

Nu am și 

nici nu 

folosesc 
NS 

NR 

1. Frigider 3 2 1 
98 

99 

2. Aragaz 3 2 1 
98 

99 

3. Mașină de spălat 3 2 1 
98 

99 



 

352  

4. Calculator (PC) sau laptop 3 2 1 
98 

99 

5. Televizor cu ecran plat (LCD, plasmă, 

LED) 
3 2 1 

98 
99 

6. Televizor cu ecran normal 3 2 1 
98 

99 

7. Smart TV (televizor ce se poate conecta la 

internet) 
3 2 1 

98 
99 

8. Conexiune la Internet prin cablu 3 2 1 
98 

99 

8. Sistem wi-fi în casă  3 2 1 
98 

99 

9. Modem de Internet mobil 3 2 1 
98 

99 

10. Aparat de purificare a aerului 3 2 1 
98 

99 

11. Sistem home-cinema 3 2 1 
98 

99 

12. Telefon mobil clasic 3 2 1 
98 

99 

13. Smartphone 3 2 1 
98 

99 

14. DVD player 3 2 1 
98 

99 
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15. Telefon FIX  3 2 1 
98 

99 

16. CD player 3 2 1 
98 

99 

17. Cablu TV 3 2 1 
98 

99 

18. Antenă simplă TV 3 2 1 
98 

99 

19. Antenă satelit 3 2 1 
98 

99 

20. Aparate foto digitale 3 2 1 98 99 

21. Aparat de radio 3 2 1 98 99 

22. MP3-player/Ipod 3 2 1 98 99 

23. Tabletă 3 2 1 98 99 

24. Ebook reader 3 2 1 98 99 

 

NSV. Numărul secţiei de votare: |__|__|__|__| 

 END: ORA DE ÎNCHEIERE A INTERVIULUI: ORA :___:____: MINUTUL:___:___:   

 DATA REALIZĂRII INTERVIULUI:___________________________    

           ZONA:_____ 
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Anexa 2. Raportul Metodologic al componentei cantitative a studiului „Documentarea, 

fundamentarea și elaborarea strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1, 2020 – 2030” 

Raport metodologic al componentei cantitative 

Potrivit cerințelor cerințelor contractuale, componenta cantitativă a acestui studiu a constat din 

realizarea unui sondaj de opinie în rândul persoanelor cu vârste de 18 ani și peste, rezidente în 

Sectorul 1 (S1); eșantionul prevăzut în contractul inițial era de 900 de respondenți adulți din S1 

iar metoda de intervievare față-în-față la domiciliul respondenților/respondentelor. 

 

Logica proiectării eșantionului: Pentru reducerea costurilor și sporirea reprezentativității, 

proiectarea eșantionului trebuia să ia în calcul fie constituirea unor straturi (i.e., sub- 

eșantioane/grupări omogene în interior din punctul de vedre al unor variabile socio-demografice 

dar diferite între ele) fie identificarea/constituirea unor grupări (clusters – sub-eșantioane 

eterogene în interior dar similare la „exterior”). Din discuțiile cu responsabilii din partea 

Beneficiarului a rezultat faptul că la nivelul administrației S1 se operează cu o distincție între 

următoarele 3 zone mari: centru, semi-periferie și periferie. Aceste zone/această distincție se 

bazează pe elemente de ordin istoric ale dezvoltării orașului (și a sectorului 1, în particular), pe 

tipare de locuire, elemente de urbanism și activitățile economice ale orașului/sectorului. 

Delimitarea acestor zone a fost furnizată echipei FSP a SNSPA de către partenerii din Primăria 

Sectorului 1 (PS1). Cele 3 zone au fost suprapuse pe harta Sectorului 1 având în vedere secțiile 

de votare din sector. (Distribuția secțiilor de votare pe cele 3 zone este prezentată în anexa 

prezentului raport.) 

 

De asemenea, ținând cont de faptul că, pentru o analiză statistică cu un nivel minim de robustețe 

la nivelul acestor zone ar fi necesar un număr de 300 de cazuri, am alocat câte 300 de interviuri 

pentru zonele în discuție. 

 

Întrucât ponderea populației adulte nu este, în realitate, aceeași ori egală în fiecare dintre cele 3 

zone, eșantionul final urma să fie ponderat, pentru a reflecta proporțional distribuția reală a 

adulților rezidenți în S1. 
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Tabelul 1. Numărul și procentul populației adulte a Sectorului 1 pe zone, alocarea inițială a numărului 

de interviuri de realizat în fiecare zonă și marjele teoretice de eroare calculate pentru sub-eșantioane 

și eșantionul total, inițial planificate 

Zona 

din 

Sectorul 

1 

Nr. 

persoa

ne 

adulte 

Procent 

de 

persoane 

adulte 

Nr. 

interviuri 

alocate 

inițial 

Procent de 

interviuri 

alocate 

inițial 

Marja 

teoretică de 

eroare 

aferentă sub-

eșantioanelor 

și eșantionului 

total inițial 

proiectat (nivel 

de 

încredere 

95%) 

Centru 111.257 54% 300 33% 5,65% 

Semiperiferie 47.399 23% 300 33% 5,64% 

Periferie 48311 23% 300 33% 5,64% 

Total 206.967 100% 900 100% 3,26% 

 

Universul de eșantionare: Populația rezidentă, neinstituționalizată a Sectorului 1 al 

Bucureștiului, cu vârste de 18 ani și peste; numărul total al adulților rezidenți în S1 și distribuția 

lor numerică pe cele 3 zone (centru, semi-periferie, periferie) au fost preluate din statisticile
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oficiale de la cele mai recente alegeri puse la dispoziția publicului de Autoritatea Electorală 

Permanentă. 

 

Proceduri de selecție: În fiecare zonă, echipa de coordonare a componentei cantitative a selectat 

aleator secții de votare. Sediile acestora au constituit punctele de plecare pentru aplicarea 

“metodei itinerariilor” (the random route method) de selectare a gospodăriilor.1 Pornind de la 

sediul secțiilor de votare aleator alese (care de obicei sunt clădiri ale unor instituții publice de tip 

școli, licee, instituții de învățământ superior) operatorii de interviu au fost instruiți să selecteze cu 

un pas/interval statistic comunicat de coordonatori gospodăriile în care urmau să facă interviurile; 

pasul statistic de selecție se aplica atât pentru locuințele uni-familiale (case) cât și pentru blocurile 

de locuit sau alte ansambluri rezidențiale multi-familiale. În fiecare gospodărie aleasă aleator cu 

pas/interval statistic, operatorii trebuiau să realizeze un interviu cu o persoană adultă din 

gospodărie. Selecția repsondentului/respondentei potențial/e trebuia păstreze pe mai departe 

caracterul aleator (sau cvasi-aleator) al constituirii eșantionului. Astfel, operatorii de interviu au 

fost instruiți să selecteze pentru intervievare respondentul/respondenta adultă din gospodărie a 

cărui/cărei zi de naștere era cea mai apropiată de data de 1 (întâi), indiferent de lună (i.e., o 

variantă a așa-numitei „primei zile de naștere” /„first birthday method”). De exemplu, dacă într- 

o gospodărie locuiau 3 persoane cu vârste de peste 18 ani, ale căror zile de naștere erau 3 aprilie, 

17 august şi 25 octombrie, operatorul trebuia să selecteze persoana a cărei zi de naștere este 3 

(întrucât 3 este mai apropiata de data de 1 decât 17 sau 25). Dacă respondentul/respondenta astfel 

selectat/ă refuza să participe la sondaj sau nu se afla acasă pentru o perioadă mai îndelungată, 

operatorii au fost instruiți să selecteze o altă gospodărie, conform pasului statistic indicat. În acea 

nou selectată gospodărie operatorul trebuia să aleagă din nou un potențial respondent/o potențială 

respondentă, conform regulii menționate anterior. Operatorilor din teren nu li s-a permis să 

realizeze interviul cu o altă persoană dintr-o anumită gospodăriei decât cea selectată conform 

metodei „primei zile de naștere.” 

 

Chestionarul: Instrumentul cercetării a fost alcătuit pe baza sugestiilor venite de la coordonatorii 

celor  7  grupuri  de  lucru  (GL),  după  cum  urmează:  1)  GL1  Protecție  și   incluziune socială 

(coordonator lector univ. dr. Alina Dragolea); 2) GL 2 Educație, cultură, sport și cercetare inovare 
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(coordonator lector univ. dr. Bogdan Florian); 3) GL 3 Sănătate şi bunăstare (coordonator lector 

univ. dr. Claudiu Crăciun); 4) GL 4 Urbanism, infrastructură, spații verzi, locuri de joaca 

(coordonatori lector univ. dr. Monica Stroe și lector univ. dr Bogdan Iancu); 5) GL 5 Mediu, 

energie, protecția animalelor (coordonator conf. univ. dr. Arpad Todor); 6) GL 6 Muncă decentă 

şi creștere economică (coordonator lector univ. dr. Aurelian Muntean); 7) GL 7 Siguranța 

cetățenilor și bună guvernare (coordonator lector univ. dr. Măriuca Constantin). 

 

În urma discuțiilor și întâlnirilor de grup cu reprezentanți ai societății civile, ai unor ONG-uri sau 

alte organizații implicate în deciziile de dezvoltare urbană pe direcțiile respective și experți 

independenți, coordonatorii celor 7 grupuri de lucru au transmis responsabilului cu proiectarea 

eșantionului și a chestionarului (conf. univ. dr. Catalin Augustin Stoica) sugestiile lor cu privire 

la întrebările ce ar trebui incluse în chestionar. Varianta finală a chestionarului a fost stabilită în 

 

1 “Metoda itinerariilor” este o metodă cvasi-aleatoare de selecţie care este folosită în numeroase 

ţări unde nu există sau nu sunt accesibile cadre de eşantionare (i.e., “sampling frames” – liste din 

cadrul cărora s-ar putea selecta aleator respondenţi/respondente). 
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urma unei întâlniri a celor menționați anterior, întâlnire ce a avut loc în data de 17/02/2020 la 

sediul FSP, SNSPA. Propunerea finală de chestionar a fost apoi trimisă spre aprobare partenerilor 

din PS1. În urma acordului PS1 transmis echipei SNSPA prin intermediul doamnei Fatma Yilmaz, 

s-a hotărât data instructajului cu operatorii de interviu și a începerii cercetării de teren. 

(Chestionarul folosit în teren este prezentat în anexa acestui raport.) 

 

Instructajul celor 21 de operatori de interviu a avut loc în data de 24/03/2020 la sediul FSP, 

SNSPA și a fost realizat de responsabilii culegerii datelor, lector univ. dr. Mihail Andrei Tudor, 

asist. univ. dr. Elena Trifan și Daniela Gâlcă (sociolog, studentă în anul II, Master). 

 

Marja teoretică de eroare la nivelul întregului eșantion planificat inițial (900 de cazuri): +/- 

3,26% la un nivel de încredere de 95%. 

 

Numărul de interviuri realizate/eșantionul realizat: Datorită cazului de forță majoră reprezentat 

de pandemia COVID-19 și a deciziilor luate de conducerea SNSPA de suspendare temporară a 

cursurilor și ulterior datorită ordonanțelor militare ale guvernului, culegerea datelor din teren a 

fost oprită, Beneficiarul fiind înștiințat de acest lucru. Menționăm că, datorită lungimii și 

complexității chestionarului, culegerea de date telefonic – presupunând că ar fi existat 

infrastructura logistică necesară – ar fi fost extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă. Pe acest 

fundal, cei 21 de operatori de teren au realizat un număr de 450 interviuri/chestionare în perioada 

25/02/2020 – 10/03/2020. 

 

Menționăm faptul că, în data de 09/03/2020, conducerea SNSPA a luat decizia suspendării 

cursurilor începând cu data de 10/03/2020, pe fondul pandemiei cu COVID-19. Ulterior, a fost 

instituită starea de urgență. În aceste condiții, având în vedere statutul de studenți al operatorilor 

noștri de interviu dar și situația din teren (refuzul potențialilor respondenți de a mai intra în contact 

cu persoane necunoscute), coordonatorii principali ai acestui studiu au luat decizia suspendării 

activităților de culegere a datelor. Decizia a fost comunicată partenerilor de la PS1 pentru 

activarea clauzei contractuale de forță majoră. După încheierea activităților din teren, operatorii 

de interviu au introdus informațiile din chestionar într-o bază de date, a cărei structură a fost 
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elaborată de conf. univ. dr. Cătălin Augustin Stoica. Instructajul pentru introducerea datelor a fost 

supervizat de echipa de coordonare a cercetării de teren a cărei componență am prezentat-o 

anterior. 

 

În urma verificărilor realizate de către echipa de coordonare a componentei cantitative, verificări 

ce au vizat elemente de consistență statistică a datelor, număr de non-răspunsuri și durata realizării 

interviurilor (alături de alte criterii și modalități de control), au fost reținute în baza de date a 

sondajului un număr total de 406 interviuri. Verificarea datelor a fost realizată de conf univ dr. 

Cătălin Augustin Stoica împreună cu echipa de coordonarea a cercetării de teren; baza de date a 

fost curățată pentru eliminarea eventualelor erori de introducere a datelor (depășiri de coduri etc.) 

iar consistența ei a fost verificată printr-o serie de proceduri statistice. Prezentăm mai jos, 

distribuția acestor interviurilor reținute în baza de date, pe cele 3 zone și marjele teoretice de 

eroare aferente, calculate pentru o dispersie maximă (50%/50%). 
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Tabelul 2. Numărul și procentul populației adulte a Sectorului 1 pe zone, numărul și 

procentul de interviuri realizate în fiecare zonă și marjele teoretice de eroare calculate pentru 

sub-eșantioane și eșantionul total, realizate. 

 

.Zona din Sectorul 

1 

Nr. 

persoa

ne 

adulte 

Procent 

de 

persoane 

adulte 

Nr. 

interviur

i 

realizate 

și 

validate 

Procent 

de 

interviur

i 

realizate 

și 

validate 

Marja teoretică 

de eroare 

aferentă sub- 

eșantioanelor și 

eșantionului 

total (nivel de 

încredere 95%) 

Centru 111257 54% 135 33% 8,43% 

Semiperiferie 47399 23% 151 37% 7,96% 

Periferie 48311 23% 120 30% 8,94% 

Total 206967 100% 406 100% 4,86% 

 

 

Marja teoretică de eroare la nivelul întregului eșantion realizat și validat (406 cazuri): +/- 

4,86% la un nivel de încredere de 95%. 

 

Având în vedere contextul pre-criza COVID-19, dificultățile realizării de sondaje prin interviuri 

de tipul față-în-față în București (la fel ca în toate orașele mari și medii) și timpul relativ scurt 

avut la dispoziție, eșantionul realizat, prin volumul său, permite analize statistice care să 

identifice, în marja de eroare stabilită, tendințele majore și contururile situației socio-economice 

din Sectorul 1. 

 

În baza de date în format SPSS (Statistical Package for Social Sciences) am construit o variabilă 

de ponderare numită „WEIGHT”. Rolul acestei variabile este de a „aduce” ponderea interviurilor 

din eșantion realizate în fiecare zonă la ponderea distribuției reale populației adulte a Sectorului 

1. Datele la nivelul întregului eșantion trebuie analizate doar prin folosirea/activarea variabilei 

de ponderare. (Comanda în SPSS este << WEIGHT by WEIGHT. >>) Pentru analiza la nivel de 
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zonă, dacă datele sunt ponderate, efectul ponderării trebuie eliminat. (Comanda în SPSS este << 

WEIGHT OFF. >>) Interpretarea rezultatele analizelor la nivel de zonă trebuie să țină cont de 

volumul redus al sub-eșantioanelor corespunzătoare fiecărei zone. Altfel spus, rezultatele 

analizelor la nivel de zonă au un mai pronunțat caracter orientativ decât rezultatele analizelor la 

nivelul întregului eșantion. 

 

Baza de date în format SPSS (electronic) însoțește acest raport. Reprezentanții sau alți experți ai 

beneficiarului pot folosi pentru analiza datelor PSPP – o variantă open source a programului 

SPSS. Baza de date poate de asemenea fi importată în formatele altor soft-uri de analiză de date 

cum ar fi STATA. 
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Anexa 3. Raport analiză preliminară a datelor statistice rezultate din ancheta sociologică – 

GL  Protecție și incluziune socială, locuire (coord. Lect. Univ. Dr. Alina Dragolea) 

 

 Datele colectate și analizate în prezentul raport preliminare confirmă unele dintre 

concluziile deja formulate în cadrul întâlnirilor și dezbaterilor grupului de lucru, prezentate de 

altfel în raportările anterioare. Datorită situației în care au fost colectate datele, precum și a 

numărului redus de cazuri disponibile în baza de date, însă, o parte dintre ipotezele relevante 

pentru acest GL nu pot fi testate și analizate. 

 În cadrul chestionarului utilizat pentru colectarea datelor, GL1 a beneficiat de un număr 

de 33 de itemi, cuprinși în secțiune F. ”Situația economică”. De asemenea au mai existat unii itemi 

urmăriți în comun cu alte GL-uri care se regăsesc în alte locuri în chestionar. Prezenta analiză 

statistică descriptivă rezumă, prin analiza de frecvențe, principalele constatări. 

  Din analiza preliminară a datelor am observat faptul că majoritatea persoanelor 

chestionate consideră că spațiile de locuit din sectorul 1 au o calitate bună și foarte bună (58,5%). 

Doar 10% dintre persoanele considerate consideră că situația locativă la nivelul sectorului este 

una deficitară.  

 Remarcăm faptul că, din perspectiva percepției asupra propriilor venituri, cei mai mulți 

dintre respondenți (39%) susțin faptul că veniturile le ajung pentru un trai decent, fără a-și permite 

însă unele bunuri mai scumpe. Doar 10% dintre respondenți susțin că își permit să își achiziționeze 

orice fără restricții. Aceste rezultate sunt interesante și merită a fi analizate în profunzime, având 

în vedere faptul că 40% dintre persoanele chestionate au declarat un venit care depășește de 4 ori 

salariul minim pe economie și aproximativ alți 40% au declarat că dețin un venit mai mic sau egal 

cu salariul minim pe economie. 

 În ceea ce privește indicatorii deprivării materiale observăm faptul că majoritatea itemilor 

măsurați prin chestionar au arătat faptul că între 80% și 90% dintre răspunsuri arată că persoanele 

chestionate nu se confruntă cu lipsuri semnificative în viețile lor. Excepție fac economisire 

regulată a unei sume de bani, o treime dintre respondenți au declarat că nu își pot permite această 

activitate. De asemenea, aproape 1 persoană din 5 (20% dintre respondenți) au declarat că nu își 

permit un concediu în afara localității. Un sfert dintre persoanele intervievate (26%) declară că nu 

își pot permite înlocuirea mobilei uzate. Putem de asemenea să remarcăm faptul că, o pondere 

semnificativă dintre respondenți au declarat că nu își doresc unele bunuri precum o bibliotecă 

(aproape o treime dintre respondenți declară că nu își doresc un asemenea lucru). Putem 
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concluziona, pe baza acestor observații că deprivarea materială nu reprezintă, pentru majoritatea 

persoanelor intervievate o caracteristică definitorie a situației socio-economice. 

 În ceea ce privește resursele financiare, chiar dacă ele sunt estimate de către respondenți 

drept suficiente, în cele mai multe cazuri, doar pentru acoperirea costurilor traiului zilnic, 

cercetarea nu a relevat situații care să ridice probleme deosebite. Astfel, de regulă, peste 85% 

dintre respondenți au indicat faptul că nu întâmpină dificultăți în acoperirea costurilor lunare 

legate de utilități, chirii, rate bancare, facturi pentru telefonie etc. De asemenea, cei ma mulți dintre 

respondenți (42%) au răspuns că îșu pot permite să acopere cheltuieli neprevăzute de peste 1000 

de lei din surse proprii. Doar 12,5% dintre respondenți consideră că nu ar putea acoperi astfel de 

cheltuieli neprevăzute. 

 Echilibrul dintre cariera profesională și viața personală reprezintă una dintre provocările 

identificate în urma cercetării sociologice. Astfel, cei mai mulți dintre respondenți (41%) 

consideră că echilibrarea activităților profesionale cu viața personală poate fi realizată într-o 

măsură nu foarte satisfăcătoare. Chiar dacă doar 14% dintre respondenți consideră că au dificultăți 

în echilibrarea acestor aspecte, putem considera că echilibrul dintre viața personală și cariera 

profesională reprezintă o provocare strategică pentru care ar putea fi identificate diferite măsuri la 

nivelul serviciilor prestate de administrația publică locală. 

 Proprietatea asupra locuinței este larg răspândită printre persoanele care au răspuns la 

chestionar, nu mai puțin de 70% declarând ca dețin într-o formă de proprietate locuința în care se 

află. Doar 15% dintre respondenți declară că locuiesc cu chirie și 11% că locuiesc cu rudele sau 

cunoscuți fără a plăti chirie. 

 Cvasi totalitatea răspunsurilor înregistrate (peste 95%) arată faptul că nu au fost 

identificate situații de gospodării fără acces la utilități publice: apa, canalizare, gaze naturale și 

rețele de eletirictate. 

 În ceea ce privește dotarea locuințelor cu bunuri casnice remarcăm un procent mai redus 

al celor care dețin PC sau laptop (20% au declarat că nu au acest tip de bunuri în gospodărie), 

televizor de tip LED sau LCD (26,5% declară ca nu au acest tip de aparat electrocasnic), smart 

TV (51% declară că nu dețin acest tip de aparatură), conexiune la internet prin cablu (26% dintre 

respondenți declară că nu au acest tip de conexiune), sistem wifi în gospodărie (25% dintre 

persoanele intervievate nu au acest tip de bun), 59% nu dețin conexiune la internet de tipul celor 

oferite de retelele de telefonie mobilă.  

 Putem concluziona că în cele mai multe dintre situațiile surprinse în cadrul cercetării 

sociologice unele dintre situațiile pe care le putem defini ca fiind de deprivare severă, risc de 

sărăcie sau de excluziune socială, nu se regăsesc. Acest lucru se poate datora numărului relativ 

redus de răspunsuri înregistrat. Pe de altă parte este evident faptul că există, chiar dacă cu o 
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pondere relativ redusă, situații în care anumite persoane se află în diferite situații socio-economice 

dezavantajate. De asemenea, se pare că aceste situații tind să fie grupate geografic, astfel încât ele 

pot fi întâlnite în anumite zone cu o predilecție sporită față de alte zone la nivelul sectorului 1. 
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Anexa 4. Raport analiză preliminară a datelor statistice rezultate din ancheta sociologică – 

GL  Educație, cultură, sport și cercetare științifică (coord. Lect. Univ. Dr. Bogdan Florian) 

În cadrul chestionarului utilizat pentru ancheta sociologică grupul de lucru ”educație, cultură, 

sport și cercetare științifică” a beneficiat de 30 de itemi. Din motive metodologice, o parte dintre 

acești itemi au fost incluși într-o categorie comună cu cei propuși de alte grupuri de lucru, mai 

precis categoria ”urbanism, spații verzi, școli”. Alți itemi au fost incluși într-o categorie separată, 

dedicată ”consumului cultural”. În cele din urmă alți itemi au fost incluși în categoria datelor 

socio-demografice colectate, aceștia făcând referire la numărul de copii din gospodărie, precum 

și la situația școlarizării acestora.  

 Analiza datelor colectate confirmă, în mare măsură, concluziile întâlnirilor inițiale ale 

membrilor grupului de lucru, derulate anterior derulării anchetei sociologice. Astfel, datele 

analizate arată faptul că prioritățile identificate se regăsesc printre situațiile care beneficiază de 

evaluări critice din partea respondenților la ancheta sociologică. Fără a impune o ordine a acestor 

priorități le reamintim aici pe scurt: disponibilitatea serviciilor de consiliere psiho-pedagogică 

pentru elevi; Supra-aglomerarea spațiilor școlare; Valorificarea patrimoniului cultural al 

Sectorului 1 (inclusiv Promovarea obiectivelor turistice / istorice din sector, o dimensiunea 

analizată separat anterior); Disponibilitate programelor educaționale destinate tinerilor și adulților 

care au părăsit sistemul educațional (programe tip ”a doua șansă”); Accesul adulților la programe 

educaționale care au ca obiectiv dezvoltarea competențelor digitale; Disponibilitatea spațiilor care 

să permită organizarea activităților educaționale sau culturale destinate adulților și tinerilor. 

Trebuie să subliniem aici faptul că aceste priorități au fost identificate anterior condițiilor 

epidemiei de SARS-CoV-2 și că unele dintre ele sunt, în contextul actual prioritare. Astfel, 

supra-aglomerarea spațiilor școlare reprezintă o prioritate pe termen scurt ce va trebui să 

fie gestionată inclusiv cu sprijinul administrației publice locale, iar dezvoltarea unor 

programe educaționale destinate adulților pentru dezvoltarea competențelor digitale devine 

și ea o prioritate. Aceste programe educaționale ar trebui să poată oferi părinților 

competențele necesare în susținerea educației propriilor copii, educație care, în prezent, se 

desfășoară on-line.  

 În prezentul raport detaliem analiza statistică descriptivă, realizată pe baza analizei 

frecvențelor răspunsurilor pentru întrebările specifice cuprinse în chestionar. Obiectivul acesteia 

este a prezenta principalele caracteristici relevante pentru grupul de lucru, din perspectiva 

persoanelor care au răspuns întrebărilor cuprinse în chestionarul aplicat. 

 Situația spațiilor de învățământ din sectorul 1 este evaluată ca fiind bună și foarte bună de 

două treimi dintre persoanele care au răspuns acestei întrebăr (67%). Doar 6% dintre respondenți 
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au evaluat situația ca fiind una proastă, în timp ce un sfert (26%)  evaluează calitatea spațiilor 

destinate învățământului drept una ce ar putea fi îmbunătățită. În cazul facilităților sportive 

disponibile în aria administrativă a sectorului, evaluările rămân pozitive, însă ponderea 

percepțiilor defavorabile este oarecum mai mare. Astfel, în cazul facilităților sportive, doar 30% 

dintre respondenți consideră calitatea acestor drept adecvată, 40% consideră că ar putea fi aduse 

îmbunătățiri semnificative și aproximativ 25% evaluează negativ calitatea facilităților sportive.  

 Aglomerarea spațiilor școlare este o problemă serioasă pentru 15% dintre persoanele care 

au răspuns întrebării, în timp ce 48% dintre respondenți consideră că aglomerarea este o situație 

care ar trebui să fie serios îmbunătățită. Doar o treime dintre persoanele care au răspuns la 

întrebare (37%) consideră că situația aglomerării este una acceptabilă, cu alte cuvinte nu se 

confruntă cu această situație în școala în care este înmatriculat copilul lor. 

 Disponibilitatea serviciilor de consiliere psiho-pedagogică școlară este evaluată pozitiv de 

doar 22% dintre persoanele care au răspuns la itemul specific cuprins în chestionar. În timp ce 

30% dintre respondenți consideră că situația acestor servicii este una proastă la nivelul sectorului. 

Aproximativ jumătate dintre respondenți (48%) consideră că serviciile de consiliere psiho-

pedagogică există dar disponibilitatea acestora ar putea să fie crescută semnificativ.  

 Accesul adulților la programe educaționale generale, sau le cele remediale de tip ”A doua 

șansă”, reprezintă un element apreciat pozitiv de 17% dintre respondenți. Pe de altă parte 22% 

dintre respondenți sunt nemulțumiți de disponibilitatea acestor programe. Majoritatea 

respondenților însă (60%) consideră că programele educaționale destinate adulților sunt 

disponibile însă ar putea fi îmbunătățite considerabil. 

 În ceea ce privește proximitatea față de diverse obiective culturale sau educaționale, 

spațiile destinate evenimentelor culturale par a fi cele mai îndepărtate. Astfel, două treimi dintre 

persoanele care au răspuns acestei întrebări, declară că nu au acces direct la spații pentru 

evenimente culturale. Cu alte cuvinte, participarea la un eveniment cultural presupune o deplasare 

de mai mult de 10 minute pentru 66% dintre persoanele intervievate. În cazul spațiilor destinate 

activităților sportive, doar 56% dintre respondenți reclamă faptul că trebuie să se deplaseze mai 

mult de 10 minute pentru a putea avea acces la astfel de facilități. Deloc surprinzător, 85% dintre 

respondenți declară că unitățile școlare se află la mai puțin de 10 minute de locuința lor, acestea 

fiind așadar cel mai ușor accesibile facilități. 

 Un element important trebuie subliniat, în ceea ce privește accesul la facilități sportive. 

Astfel, bazele sportive, care pot fi considerate centre de activități sportive complexe și care pot 

oferi o diversitate mai mare de servicii sportive, sunt inaccesibile pentru 65% dintre persoanele 

care au răspuns la întrebări. Aceasta se datorează fie distanței relativ mari între zonele în care se 
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află bazele sportive și zonele rezidențiale, dar și absenței unei legături adecvate între aceste tipuri 

de zone din perspectiva mijloacelor de transport. 

 În ceea ce privește consumul cultural, datele analizate arată faptul că 30% dintre 

persoanele chestionate au fost la un spectacol de teatru sau opera ultima oară în urmă cu mai mult 

de trei ani, în timp ce 30% dintre respondenți au fost ultima oară la un astfel de eveniment cultural 

anul trecut. Concertele de muzică ușoară au fost frecventate în anul 2019 de 33% dintre 

respondenți, muzeele fiind vizitate de un procent relativ apropiat. Cinematografele au fost vizitate 

de 36% dintre respondenți în acest an, în timp ce 7,2% dintre respondenți au declarat ca nu au fost 

niciodată la un cinematograf. Restaurantele au fost deja vizitate în anul 2020 de 54% dintre 

respondenți, în timp ce 51% au declarat că în week-enduri ies din Bucureșit pentru a-și petrece 

timpul liber. 

 Pe baza analizei descriptive putem concluziona că, din perspectiva investițiilor bazele 

sportive reprezintă o prioritate față de spațiile școlare, din perspectiva persoanelor care au răspuns 

la întrebări. În același timp, obiectivele culturale, precum și participarea la activități culturale 

reprezintă priorități strategice ce ar trebui avute în vedere. În cazul școlilor rezolvarea aglomerării 

școlare ar putea avea în vedere și alte măsuri, nu doar pe cele care țin de infrastructura școlară 

propriu-zisă.  
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Anexa 5. Raport analiză preliminară a datelor statistice rezultate din ancheta sociologică – 

GL  Sănătate și Bunăstare (coord. Lect. Univ. Dr. Claudiu Crăciun) 

În cadrul chestionarului utilizat pentru ancheta sociologică au fost adresate 13 întrebări privind 

starea de sănătate a cetățenilor din Sectorul 1. 

Există și alte date relevante pentru starea de sănătate care au fost incluse în cadrul altor întrebări 

de exemplu posibilitatea de a achiziționa medicamente necesare , în secțiunea privind situația 

financiară sau accesarea de servicii medicale  pe raza sectorului, în maxim 10 minute de mers pe 

jos, în secțiunea privind urbanismul.  De asemenea, în secțiunea privind munca, a existat o 

întrebare privind efectul muncii asupra bunăstării fizice și mentale. 

În  secțiunea de sănătate, întrebările principale au fost acelea privind starea de sănătate 

individuală, auto-evaluată printr-un scor de la 0 la 100 dar și cele legate de accesarea serviciilor 

medicale de către cetățenii sectorului 1. 

În urma analizelor frecvențelor și crostabulărilor se desprind câteva concluzii preliminare:  

1. Majoritatea repondenților consideră că starea lor de sănătate este bună și foarte bună 

(răspunsuri de peste 50 pe scala de auto-evaluare), cel mai mare procent - 18,2 % 

reprezentând cei care și-au evaluat starea de sănătate la 80. 

2. În ceea ce privește cheltuielile lunare pentru medicamente, respondenții au indicat sume 

între 0 și 5000 lei.  Cele mai importante procente sunt reprezentate de cheltuieli 0 -  27, 

4%, 100 lei - 13, 8% , 200 lei - 10, 9%, 50 lei - 8,6%, 300 lei - 7, 8%. 

3. În ceea ce privește accesul în ultimul an la servicii stomatologice distribuția este 

următoarea, 11,8 % le-au accesat pe cele de stat și 24,7 % pe cele private. 

4. În ceea ce privește accesul în ultimul an la servicii medicale ORL distribuția este 

următoarea, 7,2 % le-au accesat pe cele de stat și 6,7 % pe cele private. 

5. În ceea ce privește accesul în ultimul an la servicii medicale cardiologice distribuția este 

următoarea, 13, 7 % le-au accesat pe cele de stat și 2, 4 % pe cele private. 

6. În ceea ce privește accesul în ultimul an la servicii medicale pentru afecțiuni / boli 

infecțioase distribuția este următoarea, 5,1 % le-au accesat pe cele de stat și 0,9 % pe cele 

private. 

7. În ceea ce privește accesul în ultimul an la servicii medicale de tip chirurgical distribuția 

este următoarea, 4,5 % le-au accesat pe cele de stat și 1,9 % pe cele private. 
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8. În ceea ce privește accesul în ultimul an la servicii medicale de tip chirurgical plastic 

distribuția este următoarea, 1, 7 % le-au accesat pe cele de stat și 2,0 % pe cele private. 

9. În ceea ce privește accesul în ultimul an la servicii medicale de tip dermatologic distribuția 

este următoarea, 5,5 % le-au accesat pe cele de stat și 4,7 % pe cele private. 

10. În ceea ce privește accesul în ultimul an la servicii medicale de tip ortopedic distribuția 

este următoarea, 6,5 % le-au accesat pe cele de stat și 1,8 % pe cele private. 

11. În ceea ce privește accesul în ultimul an la servicii medicale pentru diabetul zaharat 

distribuția este următoarea, 9,3 % le-au accesat pe cele de stat și 3,4 % pe cele private. 

12. În ceea ce privește accesul în ultimul an la servicii medicale de tip 

gastroenterologic  distribuția este următoarea, 4,8 % le-au accesat pe cele de stat și 0,4 % 

pe cele private. 

13. În ceea ce privește accesul în ultimul an la servicii medicale de tip 

gastroenterologic  distribuția este următoarea, 2,0 % le-au accesat pe cele de stat și 0,5 % 

pe cele private. 

14. Analizând răspunsurile la aceste întrebări aflăm că în Sectorul 1 cele mai frecventate 

servicii medicale au fost cele stomatologice - 36,5 %, cele cardiologice - 16,1%, cele ORL 

- 13,9%, cele privind diabetul zaharat - 12,7% și cele dermatologice - 10, 2 %. 

15.  Din perspectiva tipului de unitate, doar serviciile stomatologice și cele de chirurgie 

plastică private au fost mai frecventate decât cele publice, în timp ce cele ORL și 

dermatologic sunt relativ echilibrate. Restul serviciilor medicale sunt în mod clar 

frecventate majoritar în unități publice. 

16. În privința măsurii în care trebuie îmbunătățită informarea despre serviciile  medicale din 

Sectorul 1, s-au înregistrat următoarele răspunsuri: În foarte mică masură - 2, 6%,  În mică 

masură - 11,3 %, Asa și așa - 21,5 %,  În mare masură - 31,6 %, În foarte mare masura - 

27, 2 %. 

17. În privința măsurii în care trebuie îmbunătățit timpul de așteptare pentru 

serviciile  medicale din Sectorul 1, s-au înregistrat următoarele răspunsuri: În foarte mică 

masură - 2,0 %,  În mică masură - 10,2 %, Asa și așa - 16,4 %,  În mare masură - 37, 2%, 

În foarte mare masura - 28, 3 %. 

18. În privința măsurii în care trebuie îmbunătățit orarul de lucru pentru serviciile  medicale 

din Sectorul 1, s-au înregistrat următoarele răspunsuri: În foarte mică masură - 3,7 %,  În 
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mică masură - 11,8 %, Asa și așa - 25,7 %,  În mare masură - 33, 5%, În foarte mare masura 

- 17, 8 %. 

19. În privința măsurii în care trebuie îmbunătățită durata consultațiilor medicale din Sectorul 

1, s-au înregistrat următoarele răspunsuri: În foarte mică masură - 2,0 %,  În mică masură 

- 12,4 %, Asa și așa - 23,5 %,  În mare masură - 35, 3%, În foarte mare masura - 19, 8 %. 

20. În privința măsurii în care trebuie îmbunătățită igiena și aspectul cabinetelor / spitalelor 

din Sectorul 1, s-au înregistrat următoarele răspunsuri: În foarte mică masură - 3,6 %,  În 

mică masură - 11,4 %, Asa și așa - 17,2 %,  În mare masură - 38,8 %, În foarte mare masura 

- 27, 4 %. 

21. În privința măsurii în care trebuie îmbunătățită atitudinea față de pacient, s-au înregistrat 

următoarele răspunsuri: În foarte mică masură - 3,2 %,  În mică masură - 11,9 %, Asa și 

așa - 21,0 %,  În mare masură - 28,1 %, În foarte mare masura - 29, 3 %. 

22. În privința măsurii în care trebuie îmbunătățit faptul că trebuie să oferi ceva personalului 

medical, s-au înregistrat următoarele răspunsuri: În foarte mică masură - 6,8 %,  În mică 

masură - 10,9 %, Asa și așa - 16,9 %,  În mare masură - 20,4 %, În foarte mare masura - 

32, 9 %.  

23. În privința măsurii în care trebuie îmbunătățit gradul de confort în timpul internării / șederii 

în spital, s-au înregistrat următoarele răspunsuri: În foarte mică masură - 3,1 %,  În mică 

masură - 7,3 %, Asa și așa - 19,8 %,  În mare masură - 31,5 %, În foarte mare masura - 26, 

2 %.  

24. Se remarcă faptul că dintre toate răspunsurile oferite întrebărilor privind calitatea 

serviciilor medicale, proporția răspunsului în foarte mare măsură este cea mai importantă 

în cazul oferirii de atenții personalului medical - 32,9 %. 
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Anexa 6. Raport analiză preliminară a datelor statistice rezultate din ancheta sociologică – 

GL Urbanism, infrastructură, spații verzi și locuri de joacă (coord. Lect. Univ. Dr. Cătălin 

Vrabie) 

Datele colectate și analizate în prezentul raport preliminar confirmă unele dintre 

concluziile deja formulate în cadrul întâlnirilor și dezbaterilor grupului de lucru, prezentate de 

altfel în raportările anterioare. Datorită situației în care au fost colectate datele, precum și a 

numărului redus de cazuri disponibile în baza de date, însă, o parte dintre ipotezele relevante 

pentru acest GL nu pot fi testate și analizate. 

 În cadrul chestionarului utilizat pentru colectarea datelor, GL4 a beneficiat de un număr 

de 54 de itemi, cuprinși în secțiune B. ”Urbanism/ spații verzi/ școli”. De asemenea au mai existat 

unii itemi urmăriți în comun cu alte GL-uri care se regăsesc în alte locuri în chestionar. Prezenta 

analiză statistică descriptivă rezumă, prin analiza de frecvențe, principalele constatări. 

  Din analiza preliminară a datelor am observat faptul că majoritatea persoanelor 

chestionate consideră că spațiile de locuit din sectorul 1 au o calitate bună și foarte bună (61,9%). 

Doar 11,5% dintre respondenți consideră că situația locativă la nivelul sectorului este una 

deficitară.  

 Situația se regăsește în procente asemănătoare atât la calitatea Serviciilor de Salubritate 

(64,5%), a celor de Învățământ (56,3%) precum și a Spațiilor Verzi (56,4%) alături de situația 

Piețelor Agro-Alimentare (60,6%), a Magazinelor de Proximitate (70,9%), a Mall-urilor și 

Hypermarket-uri (67,5%), Restaurantelor și Barurilor (61,1%), Spațiilor Pietonale (54,9%), 

Locurilor de joacă (52,2%), a Stațiilor de Transport în Comun (53,5%) și chiar a transportului în 

comun propriu-zis (57,2%), a Bulevardelor și Străzilor Principale (67,7%) dar și a Străzilor 

Secundare (51,5%), a Iluminatului Public (54,0%) și a Utilităților Urbane (apă, canalizare etc.) 

(65,0%) 

 Percepția respondenților începe să fie una mai puțin bună începând cu serviciile de 

Sănătate (49,5%), starea Ștrandurilor și Piscinelor (56,0%), situația Vieții Culturale (57,1%), a 

Facilităților Sportive (58,4%), a Pistelor de Bicicletă (67,5%) a Calității aerului (79,1%) și a 

Locurilor de Parcare (83,0%) – ultimele două item-uri evidențiindu-se sub aspect negativ în fața 

tuturor celorlalte. 

Din punct de vedere a accesibilității elementelor care satisfac nevoile cetățenilor sectorului 

analiza făcută prezintă următoarele aspecte: 76,1% din respondenți au declarat că au nevoie de 

mai puțin de 10 minute pentru a ajunge la o stație de metrou sau STB și doar 1,5% au spus că 

pentru a face acest lucru au nevoie de mai mult de 20 de minute. 
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Cu excepția Pistelor de Bicicletă (35,2%), a Ștrandurilor și Piscinelor (19,2%) și spațiilor 

culturale (28,3%) toate celelalte elemente analizate și de altfel prezentate mai sus se bucură de o 

dispersie facilă pe teritoriul sectorului – evidențiindu-se dintre acestea, într-o manieră pozitivă, 

prezența Magazinelor de proximitate (91,1%), a Piețelor Agro-Alimentare (71,7%), a Instituțiilor 

de învățământ (80.5%) și stațiilor STB (86,7%). 

La întrebarea Ce trebuie facut in primul rind pentru a imbunatati traficul? 42,1% dintre 

respondenți au fost de părere că acest lucru se poate realiza printr-o îmbogățire a numărului de 

mijloace de transport în comun odată cu modernizarea străzilor. Lărgirea lor (10,6%) alături de 

realizarea de sensuri unice, a sensurilor giratorii, semaforizarea (10,3%) și rezervarea unei benzi 

de circulație doar pentru accesul mijloacelor de transport în comun (12,3%) au fost și ele 

răspunsuri care s-au regăsit în proporție de peste 10% fiecare în opțiunile respondenților. 

Cei mai mulți dintre respondenți (51,0%) folosesc sistemul public de transport (STB și / 

sau metrou), schimbând maxim două mijloace de transport în comun (40,2%) și parcurgând sub 

30 minute în trafic. Un procentaj semnificativ, 33% folosesc automobile personale sau de firmă 

pentru transport element evidențiat și de nemulțumirile privind situația parcărilor de pe raza 

sectorului. 

 Remarcăm faptul că, din perspectiva percepției asupra spațiilor publice precum: parcuri, 

grădini, spații verzi, scuaruri, piațete și spații pietonale, cei mai mulți dintre respondenți le folosesc 

des și foarte des (47,6%) ei fiind mulțumiți de numărul și dispersia amplasării acestora în sector, 

alegând să le folosească în special ca spațiu de parcurs (39,2%) dar și pentru relaxare (20%) sau 

întâlnire cu prietenii (13,5%) – timpul mediu de deplasare până la acestea fiind într-o proporție de 

59,6% sub 10 minute. Nemulțumirile au venit prin prisma aglomerației acestora (3,7%) și a 

mașinilor parcate neregulamentar (3,2%). 

 Dintre toate spațiile publice existente în sector, parcurile și grădinile sunt cele mai folosite 

(47,6% din respondenți), urmate de străzile verzi (32,7%) și scuaruri (29,4%); la capătul celălalt 

fiind bazele sportive (9,9%) și pădurile urbane (8,3%). 

 Putem concluziona că pe problematicile ridicate de grupul 4 de lucru – Urbanism, 

infrastructură, spații verzi și locuri de joacă, cele mai multe nemulțumiri apar din pricina poluării 

excesive și a aglomerației din sector (numărul mare de automobile care coroborat cu numărul 

absolut insuficient de locuri de parcare duce la nemulțumiri majore, situații care s-au evidențiat și 

în cadrul întâlnirilor de lucru ale grupului). 

 Ca element pozitiv, prezența parcurilor pare să fie cel mai aplaudat element supus analizei, 

urmat de situația magazinelor de proximitate și mall-urilor. 
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Anexa 7. Raport analiză preliminară a datelor statistice rezultate din ancheta sociologică – 

GL Mediu, energie și protecția animalelor (coord. Conf. Univ. Dr. Todor Arpad) 

În cadrul Raportului de activitate al grupului de Grup de lucru 5: Mediu, energie și protecția 

animalelor au fost reliefate o serie de elemente care au apărut în mod repetat în cadrul discuțiilor 

și propunerilor avansate în cadrul întâlnirilor grupurilor de lucru. Problematica ce-am mai de 

menționată ține de organizarea managementului deșeurilor la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București. Principalele măsuri propuse în acest domeniu sunt: Reducerea cantității 

de deșeuri menajere si similare generate cu cel puțin 10% pana in 2025 fata de anul de referința 

2017; Creșterea etapizata a gradului de colectare separata si reciclare a deșeurilor municipale; 

Creșterea etapizata a gradului de pregătire pentru reutilizare si reciclare a deșeurilor municipale; 

Creșterea etapizata a gradului de colectare separata a deșeurilor reciclabile din deșeuri menajere 

similare si din piețe; Creșterea etapizata a gradului de colectare separata a biodeseurilor din 

deșeuri menajere similare si din piețe; Creșterea gradului de colectare deșeuri verzi din parcuri 

si grădini; Creșterea gradului de valorificare energetica a deșeurilor municipale – PMB; 

Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale; Diminuarea cantității de 

deșeuri netratate care ajung la depozitare Creșterea etapizata a cantităților de deșeuri textile; 

Creșterea gradului de informare si educare a cetățenilor sectorului 1 cu privire la managementul 

integrat al deșeurilor municipale. Datele sondajului de opinie subliniază faptul că problematica 

colectării selective a gunoiului se află de asemene pe locul doi în topul problemelor menționate 

de cetățenii Sectorului 1 al Municipiului București. Pe de altă parte, situația serviciilor de 

salubritate este apreciată drept bună sau foarte bună de 60% dintre respondenți, 

 

Nu numai ca 41% din cetățenii Sectorului 1 al Municipiului București care au răspuns la 

chestionar consideră ca poluarea aerului este principala prioritate, dar li doar 20% consideră că 

situația calității aerului este bună și foarte bună. Trebuie să menționăm faptul că, datorită 

faptului că majoritate măsurilor de reducere a poluării aerului pot fi luate doar la nivelul 

Primăriei General a Municipiului București, instituție care se ocupă și de Planul Integrat de 

Management al Calității Aerului, numărul de măsuri cu privire la acest domeniu care poate fi 

operaționalizat în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 este limitat. 
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Situația spațiilor verzi este un domeniu unde situația este apreciată drept bună și foarte bună de 

aproximativ 55% din respondenți, 

 

Situația în domeniul utilităților urbane este de asemenea evaluat în general drept foarte bună 

de peste 60% dintre respondenți. De asemenea, aproape 55% din respondenți consideră că 

situația iluminatului public este bună sau foarte bună. Alte domenii unde situația este 

satisfăcătoare este transportul public și situația stațiilor de transport în comun.  

 

Un alt domeniu de competență al Grupului 5 îl privește pe situația managementului animalelor 

fără stăpân. În acest caz, situația este considerată drept bună sau foarte bună de 50% din 

respondenți și proastă sau foarte proastă de doar 13%. 

 

Dintre domeniile unde situația este considerată mai degrabă proastă sau foarte proastă 

menționăm cel al ștrandurilor și piscinelor, al pistelor de biciclete și trotinete, cea mai 

nesatisfăcătoare fiind în domeniul locurilor de parcare, unde doar 14% consideră situația drept 

bună și foarte bună, situație cauzată de cauze obiective privind numărul foarte mari de mașini 

raportat la locurile de parcare din București. 
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20% dintre locuitorii sectorului 1 considera ca pentru a îmbunătăți traficul trebuie modernizate 

străzile si crescut numărul de mijloace de transport in comun, 15 % au sugerat benzi unice 

pentru RATB si 15 % realizarea autostrăzii de centura, 10 % au pus accentul pe realizarea de 

sensuri unice, semaforizări si giratorii si lărgirea străzilor acolo unde este posibil.  
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Mai mult de 60% dintre locuitorii Sectorului 1 parcurg pe jos pana la un parc maxim 10 

minute, un procent de 20% merg intre 11 si 15 minute pentru acces la parc, mai puțin de 10 

% fac intre 16 si 20 de minute pe , in timp ce aproximativ 10% din cetățeni au declarat ca le 

sunt necesare peste 20 de minute de mers pe jos pana la parc. 

 

 

 

 

 

Intre 5 si 10% dintre locuitorii Sectorului 1 folosesc foarte des parcurile si grădinile, iar in jur 

de 40% dintre aceștia le utilizează des. Procentul de locuitori ai Sectorului 1 care nu merg in 

parcuri si grădini nici des nici rar este de 30 %, iar cei care merg foarte rar in parcuri sunt mai 

puțin de 5%. 
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40 % dintre locuitorii Sectorului 1 nu folosesc scuarurile nici des nici rar, intre 30 si 20 % au 

declarat ca folosesc des scuarurile, in timp ce puțin peste 20 % folosesc rar aceste locuri 

publice. Locuitorii care utilizează foarte des scuarurile sunt cei mai putini , fiind sub 5 %, iar 

cei care au declarat ca folosesc scuarurile foarte rar sunt puțin sub procentul de 10 %. 
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40 % dintre locuitorii Sectorului 1 nu folosesc străzile verzi nici des nici rar, aproape 30 % au 

declarant ca folosesc des străzile verzi, in timp ce puțin peste 20 % folosesc rar aceste locuri 

publice. Locuitorii care utilizează foarte des străzi verzi sunt cei mai putini, fiind sub 5 %, iar 

cei care au declarat ca folosesc străzile verzi foarte rar sunt puțin, sub procentul de 10 %. 
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Putin peste 20 % dintre locuitorii Sectorului 1 nu folosesc bazele sportive nici des nici rar, 

aproape 30 % au declarat ca le folosesc foarte rar, iar intre 30 si 40% dintre locuitori utilizează 

bazele sportive rar. Locuitorii care utilizează foarte des bazele sportive sunt cei  mai putini, 

fiind sub 5 %, iar cei care au declarat ca folosesc des bazele sportive sunt puțin sub procentul 

de 10 %. 

 

Grădinile din zonele rezidențiale sunt folosite mai puțin, conform declarațiilor locuitorilor din 

sectorul 1, puțin peste 20 % declarând ca le folosesc foarte rar, sub 25% au declarat ca le 

folosesc rar in timp ce puțin peste 25% folosesc grădinile din zonele rezidențiale cu o frecventa 

nici deasa nici rara. 20% dintre locuitori apreciază grădinile din zonele rezidențiale utilizând-

le des, iar aproximativ 5 % dintre cetățenii sectorului 1 le utilizează foarte des. 

 

 

 

 

 

Sub 5 % dintre locuitorii Sectorului1 folosesc pădurile urbane foarte des si peste 5 % au declarat 

ca le utilizează des. Pădurile urbane din Sectorul 1 sunt folosite foarte rar de peste 40 

% dintre cetățenii sectorului 1 si rar de un procent de peste 35 %. Peste 20 % dintre locuitorii 

sectorului1 intervievați au declarat ca merg in pădurile urbane cu o frecventa nici rara nici 

deasa. 
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Aproape 40 % dintre locuitorii Sectorului 1 circula cu RATB in București in timp ce peste 30 

% utilizează mașina personala. Aproximativ 10 % dintre cei intervievați au declarat ca folosesc 

metroul pentru a circula prin București, in timp ce peste 5 % au declarat ca merg pe jos si mult 

sub 5 % au spus ca folosesc bicicleta. Sub 5 % folosesc mașina de firma, tot sub 5 

% dar mai putini decât cei care folosesc mașina de firma sunt utilizatorii de taxi. Peste 5 % 

dintre locuitorii Sectorului 1 folosesc ca mijloc de transport in București, Uber si Black Cab.  
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Referitor la cazul de poluare de la groapa IRIDEX peste 60 % dintre locuitorii Sectorului 1  

au declarat ca nu sunt informați, in timp ce puțin peste 40 % au auzit despre acest caz. 
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Procentul locuitorilor din sectorul 1 care sunt afectați in foarte mare măsura de cazul de 

poluare de la groapa IRIDEX este de peste 25%, iar cei care sunt afectați in mare măsura 
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sunt aproximativ 20 % din locuitori. Putin sub 20 % dintre locuitorii Sectorului1 au declarat ca 

sunt afectați de cazul de poluare de la IRIDEX „așa si așa”, sub 25 % sunt afectați in mica 

măsura, iar peste 5% sunt afectați in foarte mica măsura. 

 

 

 

 

 

In legătura cu calitatea apei potabile, peste 30 dintre locuitorii din centru din sectorul 1 

intervievați au declarat ca apa potabila este foarte proasta, peste 30 dintre locuitori au declarat 

ca este proasta, 30 au spus ca apa potabila are o calitate buna, 20 au declarat calitatea apei 

potabile ca fiind foarte buna. Aproximativ 90 dintre cei întrebați care locuiesc in centru in 

sectorul 1 au declarat calitatea apei potabile ca fiind „Așa si așa”. 

 

40 dintre locuitorii Sectorului1 care locuiesc la semi periferie considera ca apa potabila are o 

calitate buna, 20 au declarat ca apa potabila are o calitate „așa si așa”, peste 15 ca este proasta, 

sub 10 considera calitatea apei potabile ca fiind foarte proasta, in timp ce sub 10 considera ca 

apa potabila are o calitate foarte buna. 

 

25 dintre locuitorii Sectorului1 care locuiesc la periferie considera ca apa potabila are o calitate 

foarte proasta, peste 20 considera ca apa potabila are o calitate proasta, 20 ca este 

„așa si așa” , sub 20 considera calitatea apei potabile ca fiind buna, in timp ce sub 5  considera 

ca apa potabila are o calitate foarte buna. 
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Aproximativ 140 de persoane care locuiesc in centru in Sectorul 1 dintre cele intervievate au 

declarat ca beau apa plata din comerț si aproximativ 60 ca beau apa de la robinet . 
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Dintre locuitorii Sectorului 1 care locuiesc la semi periferie 60 au declarat ca beau apa plata 

din comerț si aproximativ 25 ca beau apa de la robinet. In schimb, dintre locuitorii Sectorului 

1 care locuiesc la periferie aproximativ 70 de persoane au declarat ca beau apa din comerț in 

timp ce aproximativ 20 de locuitori au declarat ca ei consuma apa de la robinet pentru băut. 

 

Întrebați care ar fi principala investiție in mediu care ar trebui făcută de către Primăria 

Sectorului 1, locuitorii Sectorului 1 din centru , au răspuns in număr de aproximativ 85 ca ar 

trebui sa fie reducerea poluării aerului, puțin mai mult de 40 de persoane au declarat ca ar trebui 

făcute investiții pentru colectarea selectiva a gunoiului, mai puțin de 10 au indicat anvelopa rea 

blocului, aproximativ 25 de persoane au indicat protejarea spatiilor verzi, mai puțin de 10 

considera ca aceasta ar trebui sa constea in acordarea de subvenții pentru panouri solare, mai 

mult de 30 de persoane considera pistele de biciclete o prioritate. 

 

Întrebați care ar fi principala investiție in mediu care ar trebui făcută de către Primăria 

Sectorului 1, locuitorii Sectorului 1 de la semi periferie , au răspuns in număr de peste 35 ca ar 

trebui făcute investiții pentru colectarea selectiva a gunoiului, aproximativ 35 de persoane au 

declarat ca ar trebui făcute investiții pentru reducerea poluării aerului, sub 10 persoane 

considera ca anvelopa rea blocului este o prioritate de investiții pentru Primăria Sectorului 1, 

mai mult de 10 persoane considera importanta protejarea spatiilor verzi, acordarea de subvenții 

pentru panouri solare este importanta pentru mai puțin de 5 persoane, in timp ce pistele de 

bicicleta si alte masuri au fost indicate de mai puțin de 3 persoane. 

 

Întrebați care ar fi principala investiție in mediu care ar trebui făcută de către Primăria 

Sectorului 1, locuitorii Sectorului 1 de la periferie , au răspuns in număr de peste 50 de persoane 

ca reducerea poluării aerului este cea mai importanta, aproximativ 10 persoane considera ca 

trebuie investiții pentru colectarea selectiva a gunoiului, anvelopa rea blocului este importanta 

pentru mai puțin de 3 persoane, peste 5 persoane au indicat protejarea spatiilor verzi, acordarea 

de subvenții pentru panouri solare este indicata de mai puțin 10 locuitori, iar pistele de bicicleta 

sunt considerate importante de in jur de 4 persoane. 

 

In cadrul analizei rezultatelor cercetarii cantitative si calitate derulate la nivelul Sectorului 1 

din Bucuresti, am observat ca respondentii chestionarelor considera ca masura de reducere a 

poluarii aerului necesita procentul cel mai mare de investitie din partea Primariei Sectorului1 

(a se observa figura nr 1). In acest sens peste 40% dintre cetatenii Sectorului 1, considera ca 
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poluarea aerului trebuie redusa si peste 10% dintre respondenti sunt de parere ca protejarea 

spatiilor verzi reprezinta un aspect important si care necesita o implicare din partea autoritatilor 

sectoriale. Un alt subiect abordat tine de crearea pistelor pentru biciclete care ar contribui in 

mod in eficient la reducerea traficului rutier si implicit la reducerea emisiilor de CO2. 

Luand in calcul factorii care determina poluarea aerului, observam ca interesul cetatenilor se 

indreapta spre actiuni care sa contribuie la : protejare spatiilor verzi, creare de noi piste de 

bicicleta, folosirea energiei regenerabile si anveloparea blocurilor. 

Figura nr. 1 Principala investiție in mediu care ar trebui făcută de Primăria Sectorului 1 

 

 

 

 

 

 

Observam de asemenea ca, îndeosebi rezidenții zonelor centrale sunt cei mai dornici de 

rezolvarea poluării aerului si implicit in extinderea pistelor pentru biciclete care contribuie la 

reducerea emisiilor de CO2 odată cu diminuarea traficului de autoturisme din zona 

metropolitana a capitalei. Pentru aceștia, reducerea poluării aerului reprezintă cea mai 

importanta măsura de investiție in protejarea mediului. Totodată, protejarea spatiilor verzi, care 

implicit contribuie la reducerea poluării, reprezintă pentru rezidenții din zonele centrale un 

aspect foarte important, spre deosebire de cetățenii din zonele de periferie si semi periferie, 

unde accentul cade mai mult pe colectarea selectiva a gunoiului sau acordarea de subvenții 

pentru panourile solare. Însă conform datelor culese la nivelul sectorului, cei mai mulți 
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respondenți sunt îngrijorați de calitatea scăzută a aerului si mai ales de valoarea noxelor 
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înregistrate in anumite zone ale capitalei. Prin urmare, conform graficului din figura nr. 2, 

principala îngrijorare a cetățenilor indiferent de distribuția lor geografica, la nivelul sectorului 

1, este legata de calitatea aerului. 

 

Figura nr. 2 Principala investiție in mediu care ar trebui făcută de Primăria Sectorului 1 

 

 

 

 

 

 

Legat de masurile pe problematica infrastructurii verzi si urbanismului, 40% dintre 

respondenți, folosesc in mod uzual, străzile verzi. De asemenea, 30% dintre aceștia folosesc in 

mod frecvent străzile verzi, special create pentru mobilitate "lentă" și deplasări nemotorizate 

prioritare. 
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In vederea implementării masurilor cu privire la dezvoltarea unei rețele de agrement pentru 

biciclete/trotinete si introducerea unui sistem de închiriere de biciclete/trotinete, care sa reducă 

nevoia utilizării mijloacelor motorizate de deplasare, descoperim ca majoritatea cetățenilor din 

sectorul 1, considera ca starea pistelor de biciclete si trotinete este una acceptabila (27%) . 

Totodată, exista un procent asemănător de respondenți care sunt de părere ca pistele sunt de 

calitate proasta (aproximativ 26%) si pistele sunt de calitate buna (aproximativ 23%). 
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Un număr mare de respondenți de gen feminin, considera ca starea pistelor mai poate fi 

îmbunătățita, însă calitatea lor este una acceptabila. Părerile cetățenilor de gen masculin ai 

sectorului, au fost mai echilibrate, conform graficului de mai jos, unde in proporție aproximativ 

egala, aceștia considera ca starea pistelor se împarte intre proasta, acceptabila si buna. 

Cercetarea din teren arata ca in jur de 5% dintre cetățeni nu știu care este starea de fapt a 

pistelor, ceea ce ne conduce la ideea ca un număr redus de persoane nu utilizează aceste piste. 
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Situația animalelor fără stăpân reprezintă o problema veche pentru cetățenii sectorului, care 

considera ca fiind bune masurile de extindere si modernizare a adăposturilor pentru animalele 

fără stăpân. De asemenea, educarea copiilor privind protecția animalelor cat si conștientizarea 

populației cu privire la sterilizarea acestora, sunt masuri care vin in ajutorul animalelor. 

Respondenții de ambele sexe, au avut păreri comune legate de situația in special a câinilor 

maidanezi, care necesita o atenție sporita din partea autorităților competente. 
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Anexa 8. Raport analiză preliminară a datelor statistice rezultate din ancheta sociologică – GL 

Munca decenta si Dezvoltare economica (coord. Lect. Univ. Dr.Aurelian Muntean) 

 

Analiza descriptivă a informațiilor relevante 

 

În acest raport prezentăm câteva rezultate parțiale produse de analiza statistică a datelor 

provenite din sondajul realizat în Sectorul 1 în cadrul studiului ”Documentarea, fundamentarea și 

elaborarea strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1, 2020 – 2030”. Datele au fost culese 

în perioada 25 februarie – 10 martie 2020, pe un eșantion de 450 de respondenți, mărimea finală a 

eșantionului inclus în această analiză fiind de 406 respondenți1. În analiza de mai jos am utilizat 

ponderarea datelor pe variabila ”weight”. Analizele prezentate mai jos sunt valabile pentru întregul 

eșantion, însă nu și pentru subeșantioane cum ar fi cele zonale, ocupaționale sau de gen incluse în 

baza de date a sondajului. 

În tabelele din secțiunile următoare sunt marcate cu litere îngroșate principalele distribuții 

ale răspunsurilor locuitorilor din Sectorul 1 cu privire la câteva probleme importante, cum ar fi 

locul de muncă, bunăstarea familiei, sau interacțiunea cu serviciile oferite de Primăria Sectorului 

1. 

 

1. Venitul familiei este suficient pentru nevoile zilnice 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 foarte mică măsură 31.094 7.88 7.88 

2 mică măsură 54.937 13.92 21.80 

3 nici mică măsură nici mare 91.491 23.19 44.99 

4 mare măsură 143.412 36.35 81.34 

5 foarte mare măsură 73.64 18.66 100.00 

Total 395 100.00  

 

Din totalul respondenților, 22% declară că venitul lunar obținut de membrii familiei le ajunge 

cu greu (în mică sau în foarte mică măsură) pentru acoperirea nevoilor zilnice. Comparativ, 56% 

dintre respondenți au declarat că aceste venituri le ajung în mare și în foarte mare măsură pentru 



 
 

 

nevoile zilnice. Comparând distribuția acestor răspunsuri pe zonele de rezidență din Sectorul 1 

putem argumenta că în general locuitorii din zona centrală a Sectorului 1 tind să raporteze un grad 

mai scăzut de insatisfacție cu venitul, în vreme ce locuitorii din zonele periferice tind să 

 



 
 

 

evalueze mai degrabă negativ capacitatea venitului familiei de a le asigura bunăstarea necesară (a 

se vedea graficul 1). Trebuie să subliniem faptul că indivizii pot fi critici cu evaluarea capacității 

venitului familiei de a le asigura un trai decent, uneori evaluând această capacitate a venitului nu 

doar prin prisma economică ci și prin prisma raportării la alți indivizi (rude, vecini, prieteni, 

cunoscuți, colegi de muncă sau persoane publice). 

Prin urmare, am extins această explorare, de data aceasta evaluând venitul real declarat de 

respondenți, în raport cu genul, educația, sectorul de activitate, și zona de rezidență din Sectorul 

1. Rezultatele sunt prezentate în graficele 2 și 3. Astfel, distribuția venitului pe gen și educație ne 

arată că în general persoanele cu studii universitare tind să aibă venituri mai ridicate decât 

celelalte persoane. Bărbații tind să aibă un venit mai ridicat decât femeile, inclusiv în cadrul 

aceleiași grupe educaționale de comparație: la studii egale, bărbații tind să aibă, în medie, 

venituri mai mari decât femeile. Evaluând distribuția venitului pe zone de rezidență putem 

constata ca în medie venituri mai mari sunt raportate pentru locuitori ai zonei centrale pentru 

toate sectoarele de activitate, mai puțin pentru cel de servicii și de transporturi. În aceste două 

sectoare de activitate sunt raportate venituri medii mai ridicate de către locuitori din zonele de 

periferie ale Sectorului 1. O posibilă explicație ar fi că în Sectorul 1, în aceste sectoare de 

activitate lucrează mai degrabă persoane care locuiesc în zone mai accesibile pentru aceste locuri 

de muncă, zone în care există o concentrare mai mare acestor firme. O altă explicație ar putea fi 

dată de salariile mai mici în aceste sectoare economice, comparativ cu sectoare precum ar fi IT&C, 

energie, sănătate sau construcții, prin urmare persoanele care dețin un loc de muncă în domeniile 

servicii sau transporturi vor accesa / deține mai degrabă locuințe în zone periferice, 

mai ieftine, decât în zone centrale, mai scumpe. În concluzie, aceste date par să susțină studii mai 

vechi care estimează o creștere a polarizării sociale a zonelor rezidențiale (centru - periferie). 

 

2. Mulțumit cu actualul loc de muncă 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 foarte mică măsură 9.6 5.32 5.32 

2 mică măsură 12.805 7.09 12.41 

3 nici mică măsură nici mare 59.589 33.00 45.41 

4 mare măsură 67.436 37.34 82.75 



 
 

 

5 foarte mare măsură 31.149 17.25 100.00 

Total 181 100.00  

 

 

Aproape 13% dintre respondenți au declarat că nu sunt mulțumiți cu actualul loc de muncă.  

Toți respondenții care au declarat că veniturile familiei le ajung cu greu pentru satisfacerea nevoilor 

zilnice s-au declarat nemulțumiți de locul de muncă pe care îl au. Relația puternică este confirmată 

de analiza ale cărei rezultate sunt raportate în tabelul 42 și ilustrate în graficul 4. 

Coeficientul de corelație a rangurilor, Spearman, pentru aceste două variabile, are valoarea 0,67 

(maxim posibil 1, iar minim posibil -1), la un nivel de probabilitate p < 0,001, indicând o relație 

monotonică pozitivă și puternică. Această relație nu este însă și una cauzală. De aceea, am testat 

câteva posibile explicații cauzale printr-o analiza de regresie ordinala ale cărei rezultate sunt 

raportate în tabelul 43. Astfel, se confirmă ipoteza potrivit căreia un grad scăzut de satisfacție cu 

locul actual de muncă este determinat de un grad mai ridicat de asigurare a bunăstării familiei prin 

venitul obținut, de un grad ridicat de echilibru între viața de familie, dar și de un venit  



 
 

 

ridicat. 

 

3. Mulțumit de echilibrul dintre viața la locul de muncă și cea din afara locului de muncă 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 foarte mică măsură 9.225 5.16 5.16 

2 mică măsură 17.673 9.89 15.05 

3 nici mică măsură nici mare 73.426 41.07 56.12 

4 mare măsură 50.555 28.28 84.40 

5 foarte mare măsură 27.89 15.60 100.00 

Total 179 100.00  

 

 

4. Timpul petrecut cu familia este exact cât îmi doresc să fie de lung 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 foarte mică măsură 14.99 8.09 8.09 

2 mică măsură 29.099 15.70 23.78 

3 nici mică măsură nici mare 71.562 38.60 62.39 

4 mare măsură 48.315 26.06 88.45 

5 foarte mare măsură 21.413 11.55 100.00 

Total 185 100.00  

 

 

În ce privește relația dintre timpul alocat activităților familiale și celor aducătoare de venit, mai 

mult de 1 din 2 respondenți se declară nesatisfăcuți. În același tabel 42 putem identifica o legătură 

de asociere între aceste două variabile și cele care măsoară mulțumirea indivizilor față 

de locul de muncă, cuantumul veniturilor obținute de la locul de muncă, un nivel ridicat de stres 

la locul de muncă (40,7% conform tabelului 6 de mai jos) sau efectele negative ale activității 

profesionale asupra bunăstării fizice și mentale (55% dintre respondenți raportând asemenea 

efecte negative). În concluzie, variabilele raportate în tabelele 1 – 6 și 42, par să indice un grad 



 
 

 

ridicat de nemulțumirea locuitorilor din sectorul 1 față de recompensarea muncii la un nivel 

corespunzător care să asigure o calitate ridicată a vieții profesionale și de familie. 

 

5. Activitatea de la locul de muncă îmi afectează bunăstarea fizică sau mentală 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 foarte mică măsură 10.016 11.99 11.99 

2 mică măsură 6.382 7.64 19.64 

3 nici mică măsură nici mare 20.972 25.11 44.75 

4 mare măsură 33.722 40.38 85.13 

5 foarte mare măsură 12.416 14.87 100.00 

Total 84 100.00  



 
 

 

6. Activitatea de la locul de muncă este stresantă 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

0 Nu este stresantă 105.706 59.27 59.27 

1 Este stresantă 72.647 40.73 100.00 

  Total  178  100.00   

 

 

7. Activități voluntare 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 activități casnice acasă 150.661 89.14 89.14 

2 activități casnice în altă gospodărie 2.226 1.32 90.46 

3 voluntariat în ONG-uri 16.131 9.54 100.00 

Total 169 100.00  

 

Ținând cont de informațiile extrase din răspunsurile oferite de locuitorii Sectorului 1 incluși 

în eșantionul sondajului, referitoare la activitatea lor profesională, nu este surprinzătoare proporția 

scăzută de persoane care declară că mai degrabă realizează activități voluntare casnice, decât să 

dedice timp și resurse unor activități voluntare în organizații non-guvernamentale. 

Desigur, explicația privind gradul redus de activitate voluntară formală este mult mai complexă și 

necesită analize suplimentare. Totuși, activitățile neplătite, voluntare, în gospodăria personală și 

redusa implicare a indivizilor în activități voluntare în scopuri publice (ONG) ar putea fi explicate 

prin timpul redus pe care indivizii îl au la dispoziție pentru alte activități decât cele aducătoare de 

beneficii personale materiale, locul de muncă fiind apreciat, așa cum am văzut mai sus, mai 

degrabă insuficient pentru a asigura bunăstarea așteptă a familiei. În plus, așa cum putem observa 

în analiza exploratorie din tabelul 41, bărbații declară în proporție mult mai mare decât femeile că 

se implică în activități voluntare în ONG-uri. Acest lucru poate fi explicat prin 

implicarea femeilor în general mai ridicată decât a bărbaților (a se vedea și tabelul 41) în 

activitățile gospodăriei, fapt ce reduce și mai mult timpul avut la dispoziție de acestea pentru 

activități voluntare comunitare. 

 



 
 

 

8. Lucrează cu normă întreagă sau cu jumătate de normă 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 normă întreagă 149.387 91.71 91.71 

2 jumătate de normă 13.503 8.29 100.00 

Total 163 100.00  

 

Mai puțin de o persoană din 10, dintre cele intervievate în sondajul de opinie, lucrează cu 

jumătate de normă. Deși ar putea fi un indicator al calității ocupării (securitate mai ridicată a 

locului de muncă, beneficii mai ridicate, în general protecție socială crescută) aceste cifre pot să 

indice și o altă realitate a pieței forței de muncă: gradul scăzut de flexibilizare a relațiilor de 

muncă din punct de vedere al contractelor part-time care pot reduce șomajul și pot deschide piața 

muncii pentru persoane care altfel ar fi ne-angajabile din diverse motive (cum ar fi competențe, 



 
 

 

implicare în educație continuă etc.) O altă explicație ar putea fi dată de rigiditatea pieței muncii 

din București, și deci și cea din Sectorul 1, caracterizată prin deficit de forță de muncă și ocupare 

aproape completă a forței de muncă, deci șomaj zero. 

 

9. Statut ocupațional: lucrează / nu lucrează 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

0 nu lucrează 216.088 53.53 100.00 

1 lucrează 187.605 46.47 46.47 

  Total  404  100.00   

 

 

10. Statut ocupațional actual: este angajat sau angajator 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

0 angajat 164.73 87.81 87.81 

1 angajator 22.875 12.19 100.00 

  Total  188  100.00   

 

 

11. Ocupație (acum sau înainte de pensionare) 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

0 salariat 236.534 90.77 90.77 

1 întreprinzător 24.041 9.23 100.00 

  Total  261  100.00   

 

 

12. Tip firmă unde lucrează 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 



 
 

 

1 capital românesc (inclusiv PFA) 85.884 47.83 47.83 

2 capital străin 46.434 25.86 73.70 

3 firmă de stat / instituție publică 40.376 22.49 96.18 

4 ONG 1.408 0.78 96.97 

5 altul (de exemplu mixtă) 5.444 3.03 100.00 

Total 180 100.00  

 

 

13. Județul / sectorul unde lucrează 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 Sectorul 1 110.316 64.55 64.55 

2 Sectorul 2 16.52 9.67 74.21 



 
 

 

 

3 Sectorul 3 16.131 9.44 83.65 

4 Sectorul 4 2.816 1.65 85.30 

5 Sectorul 5 4.599 2.69 87.99 

6 Sectorul 6 1.408 0.82 88.81 

7 Ilfov 15.112 8.84 97.65 

8 Alt județ 4.009 2.35 100.00 

  Total  171  100.00   

 

 

14. Județul / sectorul unde lucrează (dihotomic) 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

0 Sectorul 1 110.316 64.55 64.55 

1 Alt județ / sector 60.595 35.45 100.00 

  Total  171  100.00   

 

 

15. Număr colegi la locul de muncă (angajați în firmă / instituție) 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

sunt singurul angajat .617 0.53 0.53 

angajați 1 până la 9 29.928 25.62 26.15 

angajați 10 până la 49 27.234 23.31 49.46 

angajați 50 până la 250 36.606 31.34 80.80 

peste 250 de angajați 22.432 19.20 100.00 

Total 117 100.00  

 

 

16. Sectorul de activitate în care lucrează sau au lucrat (anterior pensionării, șomajului etc.) 

 Frecvențe Procente Procente 



 
 

 

ponderate cumulate 

1 agricultură 6.061 2.09 2.09 

2 industrie 19.725 6.80 8.88 

3 servicii 101.116 34.84 43.73 

4 energie 13.623 4.69 48.42 

5 construcții 26.416 9.10 57.52 

6 transporturi 21.829 7.52 65.04 

7 IT&C 15.112 5.21 70.25 

8 sănătate 22.796 7.85 78.10 

9 educație 8.904 3.07 81.17 

10 altele (inclusiv 

gospodăria personală) 

54.645 18.83 100.00 

Total 290 100.00  



 
 

 

17. Educație (ultima școală absolvită) 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 Fără școală .617 0.15 0.15 

2 Maxim 4 clase 3.433 0.86 1.01 

3 Maxim 8 clase 17.151 4.28 5.29 

4 Școală profesională 42.01 10.49 15.78 

5 Treapta I liceu 25.503 6.37 22.15 

6 Bacalaureat 111.105 27.74 49.90 

7 Postliceală 34.435 8.60 58.49 

8 Facultate 120.749 30.15 88.65 

9 Masterat sau doctorat 45.472 11.35 100.00 

Total 400 100.00  

 

 

 

18. Evaluarea programelor de învățământ din Sectorul 1 pentru persoanele care doresc să își 

completeze studiile 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 foarte proastă 18.195 9.67 9.67 

2 proastă 23.856 12.68 22.35 

3 nici proastă, nici bună 112.579 59.82 82.17 

4 bună 30.36 16.13 98.30 

5 foarte bună 3.191 1.70 100.00 

Total 188 100.00  

 

 

19. Încredere în funcționarii Primăriei Sectorului 1 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 



 
 

 

1 foarte multă 37.96 9.88 9.88 

2 multă 154.609 40.26 50.14 

3 puțină 126.284 32.88 83.03 

4 foarte puțină 65.181 16.97 100.00 

  Total  384  100.00   

 

 

20. A utilizat sistemul de plată online a impozitelor sau taxelor locale al Primăriei Sectorului 1 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

Nu 219.394 56.22 56.22 

Da 170.837 43.78 100.00 

Total 390 100.00  



 
 

 

 

 

 

 

21. Evaluare a interacțiunii cu sistemul de plată online a impozitelor sau taxelor locale 

al Primăriei Sectorului 1 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 foarte nemulțumit 36.134 21.15 21.15 

2 nemulțumit 13.234 7.75 28.90 

3 nici nemulțumit, nici mulțumit 27.34 16.00 44.90 

4 mulțumit 75.758 44.35 89.25 

5 foarte mulțumit 18.371 10.75 100.00 

Total 171 100.00  

 

 

22. A depus sesizare online către Primăria Sectorului 1 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

Nu 318.307 82.77 82.77 

Da 66.279 17.23 100.00 

  Total  385  100.00   

 

 

23. Evaluare: depunere a unei sesizări online către Primăria Sectorului 1 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 foarte nemulțumit 11.424 17.24 17.24 

2 nemulțumit 12.416 18.73 35.97 

3 nici nemulțumit, nici mulțumit 23.921 36.09 72.06 

4 mulțumit 15.501 23.39 95.45 



 
 

 

5 foarte mulțumit 3.017 4.55 100.00 

Total 66 100.00  

 

 

24. A depus personal sesizare la un ghișeu al Primăriei Sectorului 1 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

Nu 316.619 83.37 83.37 

Da 63.14 16.63 100.00 

  Total  380  100.00   

 

 

25. Evaluare: depunere a unei sesizări, personal, la un ghișeu al Primăriei Sectorului 1 

Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 



 
 

 

 

1 foarte nemulțumit 16.64 26.35 26.35 

2 nemulțumit 13.998 22.17 48.52 

3 nici nemulțumit, nici mulțumit 17.686 28.01 76.53 

4 mulțumit 12.617 19.98 96.52 

5 foarte mulțumit 2.199 3.48 100.00 

Total 63 100.00  

 

 

 

26. A făcut o sesizare telefonică la Primăria Sectorului 1 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

Nu 316.149 82.55 82.55 

Da 66.828 17.45 100.00 

  Total  383  100.00   

 

 

27. Evaluare: sesizare telefonică a Primăriei Sectorului 1 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 foarte nemulțumit 11.049 16.53 16.53 

2 nemulțumit 22.459 33.61 50.14 

3 nici nemulțumit, nici mulțumit 21.521 32.20 82.34 

4 mulțumit 9.399 14.06 96.41 

5 foarte mulțumit 2.4 3.59 100.00 

Total 67 100.00  

 

 

28. A făcut sesizare scrisă la Primăria Sectorului 1 

 Frecvențe Procente Procente 



 
 

 

ponderate cumulate 

Nu 318.522 84.23 84.23 

Da 59.628 15.77 100.00 

  Total  378  100.00   

 

 

29. Evaluare: sesizare scrisă a Primăriei Sectorului 1 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 foarte nemulțumit 11.666 19.56 19.56 

2 nemulțumit 12.416 20.82 40.39 

3 nici nemulțumit, nici mulțumit 16.694 28.00 68.38 

4 mulțumit 16.452 27.59 95.98 

5 foarte mulțumit 2.4 4.02 100.00 

Total 60 100.00  



 
 

 

 

 

 

 

30. A solicitat autorizație sau certificat la Primăria Sectorului 1 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

Nu 253.277 66.52 66.52 

Da 127.474 33.48 100.00 

  Total  381  100.00   

 

 

31. Evaluare: obținerea unei autorizații sau certificat la Primăria Sectorului 1 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 foarte nemulțumit 28.733 22.54 22.54 

2 nemulțumit 17.27 13.55 36.09 

3 nici nemulțumit, nici mulțumit 41.218 32.33 68.42 

4 mulțumit 36.002 28.24 96.67 

5 foarte mulțumit 4.251 3.33 100.00 

Total 127 100.00  

 

 

32. Situația economică: veniturile actuale ale gospodăriei 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 nu ne ajung nici pentru strictul necesar 34.288 8.59 8.59 

2 ne ajung numai pentru strictul necesar 93.355 23.39 31.99 

3 ne ajung pentru un trai decent 155.705 39.02 71.00 

4 cumpărăm și unele bunuri mai scumpe, cu restricții 72.128 18.07 89.08 

5 cumpărăm orice fără restricții 43.591 10.92 100.00 



 
 

 

Total 399 100.00  

 

 

33. Lucruri pe care respondenții și le permit sau nu: 

Încălzirea locuinței 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 ne permitem 394.468 98.65 98.65 

2 nu ne permitem 5.417 1.35 100.00 

  Total  400  100.00   

 

 

34. Lucruri pe care respondenții și le permit sau nu: 

Haine de iarnă 

  Frecvențe  Procente  Procente  



 
 

 

 

 ponderate  cumulate 

1 ne permitem 384.357 96.17 96.17 

2 nu ne permitem 15.327 3.83 100.00 

  Total  400  100.00   

 

 

35. Lucruri pe care respondenții și le permit sau nu: 

Haine noi, nu second hand 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 ne permitem 327.888 86.77 86.77 

2 nu ne permitem 49.992 13.23 100.00 

  Total  378  100.00   

 

 

36. Lucruri pe care respondenții și le permit sau nu: 

Cel puțin două perechi de încălțăminte 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 ne permitem 350.659 91.41 91.41 

2 nu ne permitem 32.948 8.59 100.00 

  Total  384  100.00   

 

 

37. Lucruri pe care respondenții și le permit sau nu: 

Cumpărarea sau producerea zilnică a pâinii necesare familiei 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 ne permitem 394.669 98.54 98.54 

2 nu ne permitem 5.833 1.46 100.00 



 
 

 

  Total  401  100.00   

 

 

38. Lucruri pe care respondenții și le permit sau nu: 

Economisirea cu regularitate a unei sume de bani 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 ne permitem 250.29 65.80 65.80 

2 nu ne permitem 130.099 34.20 100.00 

  Total  380  100.00   



 
 

 

39. Lucruri pe care respondenții și le permit sau nu: 

Plata facturilor de întreținere 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 ne permitem 382.359 95.99 95.99 

2 nu ne permitem 15.971 4.01 100.00 

  Total  398  100.00   

 

 

40. Lucruri pe care respondenții și le permit sau nu: 

Bibliotecă în casă cu cel puțin 100 de volume 

 Frecvențe 

ponderate 

Procente Procente 

cumulate 

1 ne permitem 173.352 74.42 74.42 

2 nu ne permitem 59.594 25.58 100.00 

  Total  233  100.00   

 

 

Analiză exploratorie multivariată a variabilelor relevante 

 

41. Distribuție voluntariat pe gen 

 

voluntariat 

Gen 

0 1 Total 

1 acasa 78.818 71.843 150.661 

 52.31 47.69 100.00 

 92.86 85.39 89.14 

2 alta casa 1.609 .617 2.226 

 72.28 27.72 100.00 

 1.90 0.73 1.32 

3 ONG 4.452 11.679 16.131 



 
 

 

 27.60 72.40 100.00 

 5.25 13.88 9.54 

Total 84.879 84.139 169.018 

50.22 49.78 100.00 

100.00 100.00 100.00 

 

Primul rând prezintă frecvențele ponderate; al doilea rând prezintă procentele pe variabila 

Voluntariat și al treilea rând prezintă procentele pe variabila Gen 



 
 

 

Grafic 1. Autoevaluarea venitului familiei comparat pe zone rezidențiale

Procent respondenti 
100 80 60 40 20 0 

28.8 22.9 21.2 17.8 9.3 periferie 

14.6 39.6 26.4 16.0 semiperiferie 3.5 

15.9 40.9 22.7 11.4 9.1 centru 
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Grafic 3. Distribuția venitului pe sectoare de activitate și zone rezidențiale din Sectorul 1 
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Nota: Venitul median este marcat prin linie verticală pe fiecare bară, venitul mediu este indicat numeric 



 

 

42. Coeficienți de corelație a rangurilor Spearman 

Variabile (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(1) venit 1.0        

(2) gen 0.3*** 1.00       

(3) educatie 0.4*** -0.10 1.0      

(4) echilibruviata 0.0 0.11 0.1 1.000     

(5) stresmunca 0.0 -0.14 -0.0 -0.470*** 1.000    

(6) satisfactielocmunca 0.1 -0.01 0.3*** 0.636*** -0.222*** 1.000   

(7) nevoizilnice 0.3*** 0.02 0.3*** 0.503*** -0.166 0.676*** 1.000  

(8) timpfamilie 0.0 0.13 -0.0 0.715*** -0.317** 0.418*** 0.363*** 1.000 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1        



 

 

 

 

Grafic 4. Matrice de corelație Spearman (Venit, Gen, Educație, Stres la locul de muncă, Echilibru 

viață – loc de muncă) 

 

 

 

 

43. Regresie ordinală pentru variabila Mulțumit cu actualul loc de muncă 

satisfactiemunca Coef. St.Err. t- p- [95% Interval]  



 

 

value value Conf Sig 

stresmunca .4 .47 0.90 .368 -.499 1.346  

venit 0 0 1.75 .079 0 .001 * 

echilibruviata 2.2 .45 4.96 0 1.347 3.108 *** 

nevoizilnice 1.5 .3 4.87 0 .878 2.061 *** 

timpfamilie -.7 .37 -1.89 .058 -1.413 .024 * 

educatie -.1 .14 -0.67 .502 -.368 .18  

gen -.5 .47 -1.12 .261 -1.46 .395  

Constant 3.9 1.44 .b .b 1.083 6.735  

Constant 6.5 1.47 .b .b 3.599 9.358  

Constant 10.3 1.68 .b .b 6.987 13.588  

Constant 14.4 2.01 .b .b 10.506 18.386  

Mean dependent var 3.590 SD dependent var 0.958 

Pseudo r-squared 0.393 Number of obs 105.000 

Chi-square 106.319 Prob > chi2 0.000 

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1    

 

  



 

 

Anexa 9. Raport analiză preliminară a datelor statistice rezultate din ancheta sociologică – GL 

Siguranta Cetateanului si Buna Guvernare (coord. Lect. Univ. Dr. Mariuca Constantin) 

Acest raport sintetizează rezultatele obținute prin sondajul realizat în cadrul studiului „Documentarea, 

fundamentarea și elaborarea strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1, 2020 – 2030”. 

Sondajul a urmărit un eșantion de 450 de respondenți, datele fiind culese în perioada 25 februarie – 

10 martie 2020. Rezultatele corespund întregului eșantion, nefiind aplicabile automat pentru 

subeșantioane (zonale, ocupaționale sau de gen). Totodată, rezultatele selectate vizează răspunsurile 

la întrebările cu relevanță directă pentru cele două tematici ale grupului de lucru: (1) siguranța 

cetățenilor și (2) buna guvernare. 

1. Analiza descriptivă a datelor relevante pentru tema siguranței cetățenilor 

 

În sfera siguranței, sondajul a urmărit, în primul rând, percepția generală a cetățenilor cu privire 

la siguranța în spațiul public, în Sectorul 1. 

 

Astfel, la întrebarea „În ce măsură vă simțiți în siguranță când mergeți pe stradă seara?”, 44% 

dintre respondenți au declarat ca se simt în siguranță în mare măsura și 15,5% - în foarte mare 

măsură. Procentul celor care se simt în siguranță în mică măsură este de 30,8%, iar 8,5% se simt 

în siguranță în foarte mică măsură. Cumulate, răspunsurile pozitive reprezintă aproximativ 60%, 

indicând o tendință generală de percepție a spațiului public din Sectorul 1 drept unul sigur. Trebuie 

precizat că răspunsurile la această întrebare constituie indicatorul unei percepții subiective care 

este, implicit, fluidă și susceptibilă a fi influențată de factori multipli. Răspunsurile nu detaliază 

motivele pentru care respondenții se simt sau nu în siguranță. Considerăm că ar fi utilă o 

dezagregare a rezultatelor în funcție de gen, vârstă și zona unde locuiesc respondenții. De 

asemenea, considerăm utilă completarea și corelarea rezultatelor obținute pentru această întrebare 

cu date privind zonele identificate a avea potențial criminogen, în baza rapoartelor ale Poliției 

Sectorului 1. Graficul de mai jos sinetetizează rezultatele prezentate. 



 

 

 

 

 

În al doilea rând, sondajul a încercat să identifice gradul de incidență a unor contexte concrete 

care amenință siguranța: intrarea prin efracție în locuință, furtul și tâlhăria stradale, 

agresiunile verbale și fizice în spațiul public. În paralel, sondajul a urmărit dacă persoanele 

expuse acestor contexte, le raportează la poliție. 

 

- La întrebarea „În ultimul an ați avut locuința soartă?”: doar 7 dintre respondenți au răspuns 

afirmativ la această întrebare și doar 3 dintre aceștia au raportat incidentul la poliție. 

- La întrebarea „În ultimele 12 luni v-a fost furat portofelul sau alte bunuri pe stradă?”: 5 

dintre respondenți au declarat că au fost victime ale unui furt pe stradă în zona din Sectorul 

1 în care locuiesc, 4 dintre aceștia în altă zonă din Sectorul 1 și 2 dintre ei în alt sector. 

Dintre respondenții care au răspuns afirmativ, doar 2 au raportat furtul la poliție. Ceilalți nu 

au raportat, invocând drept cauză fie lipsa încrederii, fie lipsa timpului, fie nu au specificat 

motivul. 

- La întrebarea „În ultimele 12 luni ați fost agresat fizic pe stradă?”, 3 dintre respondenți au 

declarat că au fost agresați doar unul dintre aceștia a raportat la poliție. 

- La întrebarea „În ultimele 12 luni ați fost agresat verbal pe stradă?”: 14 dintre respondenți au 

fost agresați verbal pe stradă în zona în care locuiesc din Sectorul 1, 11 au fost agresați 

verbal în alte zone din Sectorul 1, iar 10 dintre respondenți au declarat că au fost victimele 

unei agresiuni verbale pe stradă în alt sector. Din totalul celor care au răspuns afirmativ, 

indiferent de zona unde s-a produs incidentul, doar o persoana a raportat la poliție, restul 



 

 

invocând, în mare măsură, lipsa de timp. Observăm, de altfel, o incidență mai pronunțată a 

acestui tip de agresiune. Ar fi necesară și dezagregarea datelor în funcție de gen. 



 

 

În situațiile amintite, eșantionul este reprezentativ pentru că indică anumite tendințe generale. Însă 

ele nu reflect evoluția fenomenului infracțional la nivel de sector. Pentru acest lucru este necesară 

centralizarea unor date cantitative comprehensive furnizate de poliție și, eventual, de instanțe și de 

INS. 

2. Analiza descriptivă a datelor relevante pentru tema bunei guvernări 

 

În sfera bunei guvernări, sondajul a urmărit: (1) eficiența cu care se realizează informarea și 

comunicarea cu publicul, (2) nivelul de încredere în funcționarii Primăriei Sectorului 1 și în Poliția 

locală și (3) eficiența anumitor interacțiuni tipice, precum: plata online a impozitelor, sesizarea 

autorităților locale, accesul la anumite servicii (emiterea CI, obținerea unei autorizații, acordarea 

serviciilor sociale). 

 

În ceea ce privește comunicarea și informarea cetățenilor, 23,6 % dintre respondenți au indicat 

televiziunea ca principală sursă de informare privind activitățile Primăriei de sector. Un procent 

destul de mare, de 12,1 % a specificat că nu apelează la nicio sursă pentru a se informa de 

activitățile desfășurate de Primăria Sectorului 1. 10,1 % au menționat că folosesc pagina oficială 

de internet a Primăriei (website-ul). Același procent a menționat Facebook (alte pagini decât cea 

oficială). Pagina oficială de Facebook a Primăriei Sectorului 1 a fost menționată ca sursă de 

informare de 8,8% dintre respondenți, mai puțini decât cei care au menționat discuțiile cu alți 

oameni (8,9%). Alte surse de informare specificate, enumerate în continuare în ordinea 

descrescătoare preferințelor respondenților, sunt următoarele: pliante, ziare online, ziare tipărite, 

radio, e-mail. Graficul de mai jos sintetizează aceste opțiuni. Adăugăm că respondenții au 

menționat drept alte surse: Instagram, Revista Sector 1, ședință de consiliu, biserica, afișele, canale 

personale. 



 

 

 

 

 

 

 

Trebuie menționat că preferințele respondenților pentru posturile de televiziune cele mai urmărite 

în scop informativ sunt următoarele: PRO TV (7,7%), Antena 3 (3,1%), Realitatea TV (1,8%), 

TVR (1,2 %). 4,2% au specificat că se informează din toate posturile de știri. Listăm și posturile 

de radio cele mai urmărită în acest sens, în ordinea preferințelor respondenților sunt: Europa FM, 

România actualități, PRO FM, Radio ZU, Focus FM, Kiss FM, Rock FM. Nu reiese cu claritate 

dacă respondenții au manifestat preferințele personale generale față de diversele posturile de 

televiziune sau de radio ori le menționează efectiv ca surse de informare specifice în legătură cu 

activitățile Primăriei. Dar rezultă că mediul online nu constituie principala sursă de informare și că, 

în ciuda caracterului accesibil, nu beneficiază de foarte multă popularitate în rândul cetățenilor. 

Cauzele pot fi multiple și nu au făcut obiectul cercetării cantitative. Același lucru a fost confirmat 

și de răspunsurile la întrebarea „Prin ce canal ați dori să fiți informați despre Primăria Sectorului 1?” 

28,8% dintre respondenți au manifestat preferința pentru a fi informați prin intermediul televiziunii 

și 14,4% pentru folosirea pliantelor ca sursa de informare. 10,1% dintre respondenți au declarat că 

vor să utilizeze pagina de internet a Primăriei Sectorului 1 ca principală sursă de informare privind 

activitățile primăriei și 8,8% pagina de Facebook. 12,1% au menționat că nu vor nicio sursă de 

informare pe acest subiect. 



 

 

 

 

 

 

 

De aici decurge necesitatea de a acorda prioritate în cadrul proiectului mai amplu de digitalizare 

pentru realizarea unei platforme mai prietenoase cu utilizatorii, mai atractive și mai eficiente. 

Mediul online este accesibil, dar apare nevoia adaptării modului in care sunt transmise informațiile 

către cetățeni. 

 

Referitor la încrederea în funcționarii Primăriei Sectorului 1 și în Poliția locală, rezultatele 

obținute arată, în general, un nivel relativ stabil de încredere în ambele instituții. În ceea ce privește 

funcționarii locali, 9,4% dintre respondenți au indicat că au foarte multă încredere și 38, 1%, 

multă, în timp ce 31,2% au puțină încredere și 16,1% su foarte puțină. În ceea ce privește 

încrederea în poliția loaclă, 9,9% dintre respondenți au indicat că au foarte multă încredere și 38, 

1%, multă, în timp ce 31,2% au puțină încredere și 18,8% foarte puțină. Cumulate, procentele 

negative sunt mai mari la nivel de percepție general, dar diferențele sunt mici. În plus, cel mai mare 

procent, se regăsește, în ambele situații pentru opțiunea „multă încredere”. Graficele alăturate 

descriu aceste rezultate. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

În ceea ce privește eficiența anumitor interacțiuni tipice cu autoritățile locale și nivelul de 

mulțumire al cetățenilor în raport cu acestea, în ultimele 12 luni, sondajul a inclus: plata online a 

impozitelor, sesizarea autorităților locale, accesul la servicii precum obținerea unei autorizații, 

servicii sociale sau emiterea buletinului de identitate. În toate cazurile, observăm că procentul 

persoanelor care nu au apelat deloc la acest tip de servicii (în special prin intermediul platformelor 

online), este foarte consistent. Astfel, în ultimele 12 luni, doar 45,9% dintre respondenți au plătit 

impozitele online, 44% au solicitat obținerea unei C.I., 22,1% au solicitat obținerea unui serviciu 

social. La fel, sesizările depuse la Primăria locală sunt relative reduse, indiferent de formatul în 

care sunt transmise. Doar 21,5% dintre respondenți au depus sesizări online, 21,9% - în persoană, 

22% - telefonic și 21,4% în scris. Aceste procente nu reflectă situația generală. Este, însă, relevant, 

faptul că, în toate cazurile, majoritatea respondenților care au solicitat aceste servicii au declarat că 

nu sunt „nici mulțumiți, nici nemulțumiți”, având așadar o poziție neutră în raport cu serviciile 

prestate. Notă disonantă face plata online a impozitelor unde procentul respondenților mulțumiți 

este de 18,7%. Mai jos, am inclus o serie de grafice care descriu situația prezentată. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa 10. Raportul Metodologic al componentei calitative a studiului „Documentarea, 

fundamentarea și elaborarea strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1, 2020 – 

2030” 

1 Realizarea unui set de 3 focus grupuri, aplicate în perioada februarie – martie 2020, cu 

membrii și membrele a trei dintre cele mai active grupuri de inițiativă civică de pe raza 

Sectorului 1: Grupul de Inițiativă Civică Bucureștii Noi, Grupul de Inițiativă Cișmigiu, Grupul de 

Inițiativă Kiseleff – “Eu trăiesc într-un Chibrit”. Un alt focus grup proiectat a fi realizat șa 

începutul unii aprilie a fost amânat urmare a declanșarea stării de urgență, Grupul de Inițiativă 

Civică Giulești Sârbi – Chitila Triaj dar interviuri față în față cu o reprezentantă și un reprezentant 

ai acestui grup au fost reaizate în lunile mai și iulie iar rezultatele au fost incluse în versiunea finală 

a raportului de cercetare. Distribuția geografică a grupurilor de inițiativă civică pe care le-am vizat 

are avantajul de a acoperi, similar cercetării cantitative, cele trei mari zone cu care se operează la 

nivelul administrației S1: centru, semi-periferie și periferie48. Am optat pentru grupurile de 

inițiativă civică pentru a avea acces la cetățeni din comunitățile de cartier care sunt observatori 

angajați activ ai dinamicilor locale.   

 

Ghidul de focus grup: Instrumentarul cercetării a fost alcătuit pe baza sugestiilor venite de la 

coordonatorii celor 7 grupuri de lucru (GL), după cum urmează: 1) GL1 Protecție și incluziune 

socială (coordonator lector univ. dr. Alina Dragolea); 2) GL 2 Educație, cultură, sport și cercetare 

inovare (coordonator lector univ. dr. Bogdan Florian); ; 4) GL 4 Urbanism, infrastructură, spații 

verzi, locuri de joacă (coordonatori lector univ. dr. Cătălin Vrabie și expert Cristian Borcan); 5) 

GL 5 Mediu, energie, protecția animalelor (coordonator conf. univ. dr. Arpad Todor). O parte 

dintre tematicile celor 3 grupuri care nu au putut fi incluse pentru a nu crea un instrument cronofag 

(am prevăzut 3 ore pentru fiecare focus grup). Pentru grupurile GL 3 Sănătate şi bunăstare 

(coordonator lector univ. dr. Claudiu Crăciun); GL 6 Muncă decentă şi creștere economică 

(coordonator lector univ. dr. Aurelian Muntean) și GL 7 Siguranța cetățenilor și bună guvernare 

(coordonator lector univ. dr. Măriuca Constantin)  am prevăzut interviuri cu experți din ariile 

                                                             
48 Aceste zonificare se bazează pe elemente de ordin istoric ale dezvoltării orașului (și a sectorului 1, în particular), 
pe tipare de locuire, elemente de urbanism și activitățile economice ale orașului/sectorului. 
 



 

 

tematice ale grupurilor dar acestea nu s-au mai putut desfășura, urmare a declarării stării de urgență 

pe fondul epidemiei de COVID-19. 

 

În urma discuțiilor și întâlnirilor de grup cu reprezentanți ai societății civile, ai unor ONG-uri sau 

alte organizații implicate în deciziile de dezvoltare urbană pe direcțiile respective și experți 

independenți, coordonatorii celor 4 grupuri de lucru au transmis responsabilului cu proiectarea 

ghidului de focus grup (lect. univ. dr. Bogdan Iancu) sugestiile lor cu privire la întrebările care 

urmau să fie incluse în ghid. De menționat că am încercat, pe cât posibil să operaționalizăm 

întrebări sau teme care se regăseau și în cercetarea cantitativă pentru a le explora în profunzime. 

Varianta finală a ghidului a fost stabilită în urma consultării pe mail cu expertul pe componenta de 

cercetare calitativă pentru GL 4 (drd. Cristi Borcan) și expertul pe componenta de cercetare 

calitativă pentru GL 4 (drd. Răzvan Papasima) și asistenta de cercetare (masteranda Maria Trifon). 

Toate cele trei focus grupuri s-au desfășurat în incinta sediului Centrului Cultural al Sectorului 1 

din Piața Amzei, pusă la dispoziția grupului de Primăria Sectorului 1 pe durata a circa 3 ore fiecare. 

Într-o fază ulterioară grupurile de lucru au primit transcrierile acestor discuții pentru a face 

clarificări, corecturi sau adăugiri minime acolo unde era cazul. Deși aceasta nu este o practică 

curentă, am considerat că ea poate surmonta dificultatea de a naviga printr-un număr mare de 

subiecte pe care ghidul de focus grup l-a acoperit. Am întreprins în perioada februarie – mai 2020 

o netnografie a grupurilor de inițativă civică pentru a surprinde și subiecte centrale pentru 

comunitățile de cartier înaintea și în perioada epidemiei de coronavirus.   

 

2 Complementar, pentru zona Bucureștii Noi am participat la două întâlniri cu locuitori și 

experți în urbanism, desfășurate  în cadrul proiectului Planul Comunitar de Dezvoltare a Zonei 

Urbane Bucureștii Noi49 (dezvoltat de Asociația pentru Tranziție Urbană în colaborare cu 

Grupul de Inițiativă Civică Bucureștii Noi) coordonat de arhitecta Vera Marin cu care am 

realizat și un interviu la sfârșitul lunii februarie 2020. Am considerat relevantă, pentru datele 

obținute în perioada de implementare a proiectului, această viziune bazată pe cercetare calitativă - 

interviuri, maptionnaire50, chestionare rezultatele consultărilor cu instrumente interactive, care 

pleacă, așa cum o spune documentul final “de la nevoi și dorințe despre mediul de viață exprimate 

individual la identificarea nevoilor și aspirațiilor comunității de vecinătate”.  

                                                             
49 https://issuu.com/veramarin9/docs/plan_comunitar_bucurestii_noi_-_fara_anexa 
50 Un instrument digital pentru planificarea participativă 

https://issuu.com/veramarin9/docs/plan_comunitar_bucurestii_noi_-_fara_anexa


 

 

3 Realizarea a două focus grupuri cu părinți ai căror copii învață în instituții de pe raza 

Sectorului 1 și reprezentanți și reprezentante ale conducerilor ale instituțiilor de învățământ 

din același sector. 

 

Ghidurile de focus grup: Instrumentele de cercetare au fost elaborate de coordonatorul grupului 

de lucru GL 2 Educație, cultură, sport și cercetare inovare, lector univ. dr. Bogdan Florian.  

 

4 Realizarea (în perioada martie – iulie 2020) a unui set de 17 interviuri cu specialiști și 

specialiste cu experiență profesională și de cercetare relevantă pentru tematicile grupurilor 

de lucru, din domeniile: arhitectură, urbanism, planificare comunitară participativă, 

geografie umană, politici sociale, peisagistică, salubritate, mediu și spații verzi. Persoanele 

selectate pentru interviuri provin din mediul universitar, societatea civilă și Primăria 

Sectorului 1. în cadrul care au fost operaționalizate și explorate o parte din problematicile-cheie 

rezultate în urma primelor întâlniri și dezbateri ale grupurilor de lucru.  

 

Interviurile au fost realizate, de către coordonatorul cercetării calitative și expertul pe componenta 

de cercetare calitativă (drd. Alexandru Axinte) față în față și online (urmare a cazului de forță 

majoră reprezentat de pandemia COVID-19) pe baza unor ghiduri semistructurate, în încercarea 

de a surprinde, pe lângă setul de teme-cheie identificate cu grupurile lucru exprimări narative care 

să aducă completări și nuanțe ale situațiilor descrise sau proiectate. Trei dintre experți, angajați ai 

primăriei au fost intervievați față în față iar ceilalți trei, printre care o consilieră cu activitate 

consistentă dedicată zonei 16 Februarie - Chitila Triaj, căreia i-am acordat o atenție aparte în 

această secvență a cercetării calitative, au fost consultați pe baza unor conversații online sau 

telefonice.  

 

5 Cu titlu experimental, la sugestia expertului Cristian Borcan pe grupul GL 4 Urbanism, 

infrastructură, spații verzi, locuri de joacă, am utilizat, în cadrul unei întâlniri de lucru 

desfășurate pe 17.12.2019, metoda “copacul problemei” care identifică, în succesiune, 

problemele-cheie, efectele produse de acestea, diagnostic și propuneri de soluții și care ne-a ajutat 

să formulăm ghidul de focus grup pentru grupurile de inițativă civică. 

 

6 Realizarea a două interviuri cu o reprezentantă și un reprezentant ai Grupul de Inițiativă 

Civică Giulești Sârbi – Chitila Triaj și participarea la trei explorări în vederea relizării unei 



 

 

etnografii în zona dintre liniile de cale ferată alcătuită din Cartierul Chitila Triaj - Cartierul 

16 Februarie. Rezultatele acestei etnografii, înteruptă de declanșarea stării de urgență, au fost 

trimise grupurilor de lucru pentru a fi discutate în ultimele întâlniri prevăzute în cadrul perioadei 

de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă a Sectorului 1 și au fost incluse în versiunea finală 

a raportului de cercetare calitativă. 

 

7 Prelucrarea datelor unei cercetări calitative independente desfășurate de masterande și 

masteranzi ai programelor de Master în Antropologie și Studii Vizuale și Societate din cadrul 

SNSPA în cartierele Chitila Triaj, Costeasca și Străulești în iulie-august 2020. 

 

Am organizat rezultate în trei secțiuni diferite: 1. observații generale care conțin evaluări pozitive 

sau problematice cu privire a Sectorul 1; 2. propuneri de soluții pentru acțiuni și politici care să 

remedieze situații considerate problematice sau să consolideze elemente cheie valoroase ale 

sectorului (acestea vor fi utile nu numai pentru elaborarea strategiei S 1 dar și pentru viitoarele 

direcții de dezvotare locală independente de aceasta); 3. evaluarea stării de fapt a unui cartier 

enclavizat cum este Chitila - Triaj și identificarea posibilităților de ameliorare, cu ajutorul Pimăriei 

Sectorului1, a situațiilor problematice. Utimul punct necesită o precizare: nu sugerăm că acesta ar 

fi o realitate unică în sector, este probabil ce mai amplu ca dimensiune geografică și consistență 

demografică și poate fi tratat ca simptomatic pentru forme de marginalizarea socială urbană.    

 

Am structurat rezultatele acestei cercetări într-o formulă schematică pentru a permite accentuarea 

temelor care au revenit în forme diferite în discuțiile cu interlocutoarele și intelocutorii noștri dar 

mai ales pentru a furniza un material mai ușor de utilizat în întocmirea măsurilor aferente strategiei. 

O parte importantă din rezultatele care se regăsesc în raport nu au putut fi, din motive care țin de 

constrângerile specifice ale unui document cum este strategia de dezvoltare durabilă, să fie 

operaționalizate în măsuri dar ele pot fi surse valoroase pentru vitoarele poitici li acțiuni ale 

Primăriei Sectorului 1. Vom distribui aceste rezultate pe tematica acoperită de grupurile de lucru. 

 

Observații generale rezultate în urma prelucrării focus grupurilor realizate împreună cu 

grupurile de inițiativă civică 

Numărul participantelor și participanților (am recomandat, în invitația adresată acestora, să caute 

pe cât posibil să asigure un echilibru de gen) care au participat la focus grupuri a fost   de 6 

persoane pentru fiecare sesiune. 



 

 

 

Deși nu am optat pentru o analiză de tip SWOT, am considerat oportună orientarea focus grupurilor 

spre întrebări care să îi trimită pe participanți (rezidenți și rezidente în trei dintre cartierele 

sectorului) să facă evaluări, cu punctele forte și cele considerate problematice deopotrivă, față de 

habitatul urban care definește Sectorul 1 pe următoarele dimensiuni: 

 

1. Spațiile de locuit (blocuri, case) 

2. Spațiile publice pietonale (scuaruri, piațete, trotuare) 

3. Spațiile educaționale (Școli, grădinițe, licee, publice/private etc.) 

5. Spațiile de alimentație publică (restaurante, terase, baruri etc.) 

6. Spațiile culturale din Sectorul 1 (teatre, muzee, cinematografe etc.) 

7. Spații comerciale de mari dimensiuni  

8. Magazinele de proximitate 

9. Piețele agroalimentare     

10. Străzile principale și bulevardele 

11. Străzile secundare 

12. Pistele de biciclete/trotinete 

13. Transportul public 

14. Stațiile de transport în comun 

15. Locurile de parcare 

16. Serviciile de salubritate 

17. Serviciile de sănătate 

18. Iluminatul public 

19. Utilitățile urbane (apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică etc.) 

20. Calitatea aerului 



 

 

21. Serviciile sociale pentru grupuri vulnerabile / persoane fără adăpost (locuințe sociale, cant ine 

sociale etc.) 

22. Spațiile verzi (parcuri, scuaruri, grădini, păduri etc.) 

23. Locurile de joacă pentru copii 

24. Facilitățile pentru practicarea sportului (de ex: zone amenajate în parcuri, terenuri de fotbal, 

săli de sport,  ștranduri, locuri de scăldat, locuri de pescuit etc.) 

25. Funcționarea instituțiile publice din Sectorul 1 (Primăria, Poliția Locală, Trezoreria, ANAF)  

26. Relațiile cu vecinii din bloc / cartier 

Sectorul 1 este apreciat pentru: 

 caracterul (r)urban al cartierului Bucureștii Noi (și zonele limitrofe), de rezidență 

periferică care combină trăsăturile urbane cu cele rurale; 

 numărul semnificativ al imobilelor cu arhitectură de patrimoniu din sectorul 1 

 ponderea relativ mare a spaților verzi cu accent pe spațiile verzi neîngrădite;   

 existența unor relativ suficiente dotări de proximitate   

 bulevardele și străzile principale ca infrastructură pietonală sunt considerate a fi, în 

general, bune 

 acces relativ facil la mijoacele de transport în comun 

 viața culturală dinamică în Sectorul 1, comparativ cu alte sectoare (dar insuficient 

distribuită geografic pe aria sectorului) 

 susținerea persoanelor fără adăpost: “Un lucru  bun pe care l-a făcut primăria a fost să 

susțină asociația Carusel cu adăpostul temporar de noapte pentru oamenii străzii. Ar 

trebui extins acest program”. 

 prezența parcurilor, chiar dacă la distanțe considerabile, este considerată un punct pozitiv 

al Sectorului 

 în general, spre deosebire de alte zone al Bucureștiului, pare pentru unii participanți un 

sector cu cartiere legate  

 faptul că Primăria Sectorului 1 a lansat în 2020 un proiect-pilot de bugetare participativă 

diversitatea și densitatea activităților economice  

 



 

 

Principalele surse problematice din perspectiva calității habitatului urban al Sectorului 1: 

acapararea și privatizarea spațiului public prin practici ilegale: închiderea accesului pe malul 

lacurilor, desfășurarea de activități economice pe trotuare și străzi51, parcarea autoturismelor pe 

trotuare și limitarea accesului și mobilității pietonilor (declanșarea pandemiei de Covid-19, când 

pietonii ar fi trebuit să păstreze distanța recomandată de 2 metri, a acutizat această situație) și 

descurajarea, în cele din urmă, a mobilității non-motorizate 

 erodarea sau lipsa identității cartierelor52: pierderea caracterului (r)urban prin densificarea 

agresivă (în special prin fenomenul “blocurilor între case”) și nerespectarea normelor de 

construire; lipsa unor spații sau zone care să dea comunității sentimentul de apartenență și 

coerență; 

 pierderea și degradarea progresivă a spațiilor verzi: intervenții abuzive ale actorilor privați 

(parcarea pe aliniamentele verzi, betonarea, depozitarea de gunoiae) și intervenții 

inadecvate ale ADP (împrejumuirea cu garduri agresive vizual, utilizarea excesivă a 

gazonului);   

 designul spațiior verzi este considerat problematic, ar fi nevoie de mai multe spații verzi, 

gestionate pe baza unui design realizat de experți în peisagistică: “nu cu boscheței și gazon 

se rezolvă...”; 

 multiplicarea surselor de poluare: groapa de gunoi IRIDEX, incendiile depoziteor ilegale 

de gunoaie, creșterea depozitelor ilegale de moloz, creșterea numărului de mașini li traficul 

congestionat;  

 schemă de mobilitate limitată și inegală care prioritizează autoturismul în detrimentul  

mobilității alternative (pietonale, cu bicicleta); 

 inexistența unei piste continue de bicicletă care să lege zona de centru; 

 sentimentul că administrația locală a abdicat de la ideea de confort al comunității și a 

privilegiat interesele actorilor privați; 

 autorizarea de activități economice în parcelările de case;  

 lipsa dotărilor pentru persoanele dezavantajate creează sentimentul de ignorare de către 

autorități a preocupării coerente și consecvente pentru persoanele vulnerabile; 

 lipsa unor investiții publice relevante; 

                                                             
51 Service-uri auto, autoturisme lăsate la vânzare, depozite de materiale de construcții etc. 
52 Această dinamică era deja observată la nivelul capitalei în volumul Of, Bucureștii mei... (Vintilă Mihăilescu 

coord., Paideia), rezultat  al unei cercetări coordonate de Departamentul de Sociologie al SNSPA  în anul 2005 și 

avea să se amplifice în deceniul și jumătate care a urmat. 



 

 

 subfolosirea, degradarea morfologică și morală sau lipsa piețelor (și lipsa piețelor 

volante): “Pare că nu exista o strategie pentru acest loc, un administrator” (acest gen de 

apreciere a apărut pentru toate piețele din sector cu excepția pieței Matache)53; 

 incoerența serviciilor de salubritate de colectare selectivă a deșeurilor; 

 degradarea imobilelor vechi  și de patrimoniu;  

 infrastructura mașini electrice considerată deficitară;  

 stratificarea socială a accesului la educație prin delimitarea între școli bune și scoli slabe 

care pune și o presiune pe dinamicile locative și tinde să formeze enclave; 

 buget disproporționat între activități culturale și consolidări clădiri de patrimoniu;  

 mashup-urile de pe clădiri care ascund diverse probleme de ochii trecătorilor; 

 incoerență în designul mobilierului urban;  

 lipsa centrelor comunitare: “centru comunitar, centru de zi pentru vârstnici – spații din 

acestea care cumva angrenează oamenii să părăsească cutiuța și să depresurizeze tensiunea 

socială – că dacă stai închis, crește, asta-i clar...”; 

 lipsa sau insuficiența spațiilor de practicare a sportului de masă – în perioada instituirii 

stării de urgență echipa de cercetare calitativă a întreprins o etnografie a spațiilor stradale 

ocupate ad hoc pentru practicarea sportului, intensitatea acestui fenomen este relevantă 

pentru această nevoie;   

 iluminat public insuficient și inechitabil (din punct de vedere calitativ) distribuită pe raza 

sectorului.   

 

În secvența următoare se regăsesc propuneri de intervenție pentru ameliorarea stării de fapt actuale 

cu privire la câteva din obiectivele de dezvoltare durabilă, rezultate în urma interviurilor cu experții 

din mediul universitar, primăria Sectorului 1 și societatea civilă și a focus grupurilor cu părinți și 

cadre didactice.   

 

Politici și acțiuni necesare 

Protecție și incluziune socială 

 locuințe sociale – de preferat achiziția de apartamente în imobile deja existente, pentru 

mixitate socială; 

                                                             
53 Vizitarea repetată a piețelor de pe raza sectorului a arătat că incintele aflate în gestiunea Administrației Piețelor S 

1 sunt subutilizate, în timp ce improvizațiile bricolate în exteriorul acestora erau foarte populate. 



 

 

 locuințe de urgență – în care să poată fi adăpostite familiile / persoanele aflate în iminența 

evacuării sau persoane identificate ca locuind în stradă; 

 locuințe protejate (tip locuințe housing first) pentru persoanele care au nevoie de sprijin 

integrat; 

 adăposturi noi pentru persoanele fără adăpost – acestea trebuie să fie cât mai multe, 

cu cât mai puține persoane cazate (opusul Adăpostului Pallady). În mod ideal, adăposturile 

ar trebui înlocuite total de locuințele protejate de mai sus;  

 pentru persoanele fără adăpost: este nevoie de un parteneriat cu organizațiile non-

guvernamentale care se ocupă de acest fenoemen pentru o corectă și transparentă 

evidență a persoanelor fără adăpost; 

 implicarea persoanelor direct vizate de politicile de locuire sociale în procesul de elaborare 

al politicilor publice care îi vizează – persoanele sărace sunt printre cele mai excluse 

grupuri din procesul de participare publică; 

 sistemul de puncte pentru locuințele sociale trebuie să reflecte în mod real nevoile 

sociale; 

 dezvoltarea unui departament dedicat locuirii care să supervizeze constant nevoia și să  

îndrume potențialii beneficiari; 

 ameliorarea infrastructurii de iluminat public, utilități, în zonele – pungă (ex: între 

liniile de cale ferată Chitila Triaj – Giulești Sârbi) și a străzilor și căilor de acces ale 

locuitorilor; 

 rețeaua rutieră nu este accesibilizată pentru persoanele cu mobilitate redusă (de ex: 

diferențe de nivel la traversări, gropi, stâlpi puși în mijlocul trotuarului): străzile care sunt 

în responsabilitatea sectorului ar trebui să fie regândite pe model prietens cu pietonii 

(pedestrian friendly). 

 

 

Educație, cultură, sport și cercetare inovare 

 ameliorarea stării de supra-aglomerare a unităților de învățământ de pe raza 

sectorului prin implicarea Primăriei S 1 în gestionarea sustenabilă a zonelor expuse 

densificării accelerate și funcționarea școlilor cu program de un schimb: construcția unor 

unități noi; 



 

 

 asigurarea infrastructurii de practicare a sportului pentru toate unitățile de învățământ 

de pe raza sectorului; 

 asigurarea unui un mediu incluziv: a fost reclamată inadecvarea uneori a serviciilor 

pentru persoanele cu dizabilități (în special pentru copii cu autism) și stratificarea 

socială declinată pe școli bune și școli slabe (reclamată chiar și de către părinții din familii 

cu venituri ridicate); 

 asigurarea accesului la educație pentru copiii care provin din zone cu acces dificil la 

infrastructura de mobilitate (ex: Chitila Triaj, cartierul 16 Februarie etc.) și 

asigurarea accesuui la servicii de educație în general;  

 redarea destinației inițiale a laboratoarelor din școli, ocupate cu activități diferite de 

predare, ca efect al supra-aglomerării; 

 suplimentarea orelor de curs cu module de excelență: profesori pentru activități 

suplimentare posibil retribuiți prin Centrul Cultural al Primăriei Sectorului 1 

 îmbunătățirea și adecvarea serviciilor DGASPC; 

 prevederea în organigrama fostului sediu al Teatrului Masca a unei echipe de 

angajați permanenți care să funcționeze în parteneriat cu operatori culturali 

independenți dublată de organizarea curții teatrului ca piață publică: “ceea ce lipsește 

Bucureștiului cu desăvârșire - piața publică reprezintă elementul central al unei comunități, 

iar aceasta trebuie înțeleasă în termeni de bun comun. Prin comunitarism se modelează 

identitatea locală...” (Studiu ATU) 

 

Urbanism, infrastructură, spații verzi, locuri de joacă 

 

 nevoia de spații publice de calitate, degradate în acest moment de procesele de acaparare 

prin practici care merg de la supra-încărcarea cu autoturisme și activități economice care 

se extind informal și până la lipsa ergonomiei și starea fizică a acestora, realizarea de 

concursuri de proiecte pentru amenajări prin ieșirea dintr-o logică contabilă a ADP; 

 nevoia de spații verzi de calitate, sustenabile din punct de vedere ecologic: 

transfomarea acestora în infrastructuri verzi de tip coridoare cu vegetație adaptate la 

microclimatele specifice, regenerarea spațiilor verzi degradate sau acaparate de actori 

privați sau de unele intervențiile nefericite ale firmei contractate de ADP S1 (garduri verzi 

vs garduri de metal); 



 

 

  realizarea unui registru verde (reglementare ca registrul spațiilor verzi să producă efecte 

juridice) și realizarea de concursuri de amenajare peisagistică pentru spațiile mari, 

obligativitatea pentru imobilele nou construite ca din 30% spațiu verde 2 / 3 să fie cu 

rădăcina la sol; renunțarea la utilizarea gazonului care presupune consum extrem de ridicat 

de resurse (irigare, tundere – care deranjează locuitorii la ore matinale etc.) și adoptarea 

unei soluții integrate de plante adaptate a sol și clima specifice, introducerea co-

managementului prin intervenția organizațiilor comunitare și a grupurilor de 

inițiativa locală pentru anumite spații verzi din sector și încurajarea grădinăritului 

urban comunitar; 

 creșterea capacității de intervenție a ADP și stoparea externalizării serviciilor de 

întreținere, plantare, amenajare și proiectare prin mărirea personalului specializat 

(peisagiști, ingineri horticoli, grădinari) proporțional cu suprafața avută în gestiune și nu 

doar după numărul de locuitori din sector, prin multiplicarea tipului și cantităților 

plantelor produse în pepinierele proprii prin deschiderea de noi sere și prin dotarea cu 

echipamente necesare, specializate operațiunilor specifice; 

 stoparea toaletărilor abuzive ce reduce arborii la niște cioturi urmate de uscarea acestora 

prin clarificarea, simplificarea și profesionalizarea mecanismelor legale prin care se obține 

avizul și revizuirea tehnicilor de prevenție, tutorare și intervenție de urgență împreună cu 

suplimentarea specialiștilor peisagiști și grădinari ce operează în cadrul primăriilor și al 

ADP, nu externalizat operatorilor de pe piață.   

 identificarea spațiilor publice reziduale neamenajate: identificarea terenurilor din 

domeniul public cu potențial de a deveni spații verzi/spații utilizate, prin amenajare – 

propunerea lor spre a deveni subiectul unor concursuri de soluție de arhitectură organizate 

în parteneriat OAR; cadastrarea tuturor spațiilor aflate în domeniul public pe raza 

sectorului și fixarea clară a limitelor între trotuare, carosabil, spații verzi, spații publice 

amenajate sau neamenajate; 

 revizuirea standardelor și caietelor de sarcini aferente închiderilor perimetrale ale 

spațiilor verzi de proximitate prin evaluarea oportunității montării gardurilor metalice, 

a tipului și a caracteristicilor lor, care dublează sau înlocuiesc gardurile vii, printr-o 

abordare interdisciplinară cu implicarea de specialiști peisagiști, designeri, sociologi și cu 

participarea cetățenilor direct afectați de aceste măsuri; 



 

 

 Inițierea unor campanii de consultare, proiectare și design participativ de la scara 

grădinii din fața blocului, a străzii de reședință, pînă la scara cartierului și al marilor parcuri 

prin care echipe interdisciplinare să lucreze împreună cu locuitorii acestor zone și să 

construiască soluții adaptate realităților din teren și însușite de către cetățeni înainte ca 

acestea să fie implementate de către ADP. 

 planificare urbană participativă care oferă o voce locuitorilor din cartiere și care pleacă 

de la identificarea nevoilor acestora, urmată de coagularea unei viziuni comune asupra 

modului de viață, care la final este tradusă în limbajul planificării urbane (vezi Planul 

Comunitar de Dezvoltare Bucureștii Noi, coordonat de ATU și sugestia de replicare a 

acestui instrument și în alte cartiere); 

 planificare urbană incluzivă prin care este facilitat accesul la decizii și la stabilirea 

obiectivelor de dezvoltare comunitară și a unor grupuri (sociale, etnice, de vîrstă sau de 

gen) care de regulă sînt mai degrabă excluse din dezbaterea publică prin mecanismele 

planificării urbane actuale, atît cele oficiale, dar și cele alternative. 

 planificare urbană aplicată prin intermediul unor istrumente creative și interdisciplinare 

derulate la fața locului, pe teren, împreună cu parteneri locali, ca o modalitate de a deschide 

canale de comunicare cu cît mai multe grupuri de locuitori, oferind ocazia și celor mai 

puțin organizați sau mai puțin activi de a participa, de a valida și contribui la coagularea 

unei viziuni împărtășite de cît mai mulți locuitori asupra dezvoltării cartierului; 

 revizuirea standardelor amenajărilor locurilor de joacă prin implicarea unor echipe 

interdisciplinare de specialiști, peisagiști, designeri, arhitecți, sociologi, psihologi, 

educatori, dar și beneficiari direcți (copii și părinți), în vederea stabilirii unor abordări 

participative, incluzive, mai variate, mai naturale sau chiar mai informale, ce urmăresc 

obiective ce țin de siguranța în exploatare, protecția mediului, valoarea educativă și 

capacitatea de socializare a locurilor de joacă; 

 lărgirea semnificativă a infrastructurii de practicare a sportului de masă și de 

performanță: deschiderea pentru public a trenurilor de sport ale unităților de învățământ 

de pe raza sectorului la sfârșit de săptămână completată cu apariția unor incinte noi și a 

unei săli polivalente; 

 achiziționarea cât ai curând posibil a sistemului informațional geografic (GIS);  

 nevoia de centre care să ofere identitate cartierelor: acest subiect a revenit constant în 

discuțiile cu interlocutorii de pe toate palierele, teatrul Masca să devină, în urma procesului 



 

 

de reabilitare și regenerare spațială “un centru comunitar - cultural care activează, 

conectează și extinde opțiunile de timp liber” (ATU); 

 renunțarea la actualul PUZ cordonator de sector și reluarea procesului de elaborare 

care să plece de la elementele – cheie degajate de anaizele care fundamentează 

strategia de dezvoltarea a Sectorului 1: de la membrii OAR, la  alți experți în arhitectură, 

urbanism, geografie umană și până la reprezentanți ai societății civile și grupurile de 

inițiativă civică, aproape în unanimitate au taxat lipsa de fundamentare, analize spațiale 

(trasarea de parcele care ar încuraja specula imobiliară) și de simulări, lipsa propunerilor 

de noi spații de învățământ și sanitare, a rețelelor edilitare și a arterelor rutiere și puncte de 

conjuncție care să decongestioneze traficul și să scoată din izolare zonele-pungă care să 

țină cont (și să argumenteze) de dinamicile de densificare; noul PUZ ar trebui să facă 

vizibile relațiile cu zone suburburbanizate care acătuiesc constelația din jurul Sectorului 1; 

observații OAR: 1. Actuala planșă de reglementări nu respectă planșa vizată spre 

neschimbare anexa la Avizul Comisiei Tehnice de Circulație. 2. Documentația prezentată 

nu cuprinde Planul de implementare a investițiilor propuse prin PUZ asa cum este el cerut 

în Normele Metodologice de aplicare a Legii 350, art. 18, pct.3. 3. PUZ Coordonator Sector 

1 este finațat de catre un ONG, condus de catre administratorul firmei de proiectare care 

întocmește PUZ-ul iar acest lucru contravine obligațiilor menționate în Legea 350 - 

Articolul 54: “Planurile urbanistice zonale pentru zone centrale, zone protejate în 

integralitatea lor și zone de protecție a monumentelor, precum și planurile urbanistice 

zonale și de detaliu privind realizarea unor obiective de interes public se finanțează din 

bugetul de stat ori din bugetele locale.”; 

 reînființarea unui serviciu public de proiectare urbană pe modelul Centrului de 

Proiectare Urbană sau a Centrului de Urbanism București propus de OAR București în 

2016, care să adreseze problema externalizării complete a serviciilor de proiectare către 

piață în situația gestionării unor proiecte de interes public major, cum este și PUZ-ul 

coordonator Sector 1, în care interesul public, nevoile tuturor cetățenilor și probelemele 

generate de urgența climatică trebuie să prevaleze dincolo de interesele comerciale, de pe 

o poziție independentă, printr-o abordare profesionistă, participativă și incluzivă prin 

contribuția specialiștilor, experților și bazat pe parteneriate cu asociațiile profesionale, 

grupuri civice și ONG-uri; 



 

 

 contracararea fenomenului “blocuri – biscuit între case” sau controlarea efectelor 

secundare derivate din astfel de proiecte: degradarea identitară și spațială a unor 

parcelări istorice, congestionarea străzilor, aglomerarea trotuarelor cu mașini parcate, 

degradarea aliniamentelor și dispariția și nerespectarea procentelor de spații verzi; 

reglementarea tipologiei de ‚locuințe colective mici’ ce se construiesc în prezent în zone 

caracterizate de locuințe individuale cu puține niveluri și cu o ocupare scăzută a terenului 

și cu un impact major asupra infrastructurii de transport sau a rețelelor edilitare 

subdimensionate din aceste zone; 

 reducerea birocrației și clarificarea indicatorilor în planificarea urbană astfel încît 

etapele ce trebuiesc parcurse în avizare și permisivitățile și restricțiile specifice fiecărei 

zone să fie clare și să excludă derogări sau portițe legislative. 

 facilitarea unei mobilități mixte care să nu mai privilegieze deplasarea cu 

autoturismul ci și cu mijoace alternative, inclusiv pietonal: perioada stării de urgență a 

fost fotografia perfectă a imposibilității de a respecta distanțarea socială pe trotuare 

sufocate de autoturisme; 

 implicarea mai puternică a Primăriei în contracararea diferitelor tipuri de surse de 

poluare: realizarea unei rețele de moitorizare a calității aerului are să permită identificarea 

cu acuratețe a zonelor afectate în mod extrem, închiderea depozitelor de gunoaie ilegale și 

monitorizarea zonelor pentru a contracara fenomenul;   

 facilitarea accesului la malul lacului Grivița (și explorarea – împreun ecu actori 

instituționali relevanți – a posibilității de transformare în parc natural protejat): 

stoparea inițiativelor private ilegale de acaparare și închidere a accesului și crearea unei 

infrastructuri care să permită activități recereative; 

 regenerarea piețelor de pe raza sectorului, dublată de posibilitatea apariției piețelor 

volante: piața 16 Februarie este apreciată pentru calitatea produselor dar este considerată 

insalubră și înghesuită (se sugerează transformarea unor străzi în perimetre pietonale la 

sfârșit de săptămână);   

 realizarea unor străzi comunitare (închise traficului sau cu viteza redusă la 5 km / oră) 

în vecinătatea parcurilor dar și în cartiere; 

 regulament al imaginii urbane în anumite zone definite prin implicarea specialiștilor și 

consultări cu locuitorii prin care administrația publică poate interveni legal în menținerea 

unor caracteristici ce țin de estetică, materialitate sau tipologie definită ca specifică zonei. 



 

 

 clarificarea competențelor și simplificarea mecanismelor de colaborare între diferitele 

instituții și departamente ale administrației publice responsabile cu gestiunea teritoriului 

urban, bazate pe aducerea la zi a datelor din teritoriu și a legislației prin care sînt împărțite 

atribuțiile. 

 

 

Mediu, energie, protecția animalelor 

 identificarea depozitelor ilegale de gunoi de pe raza sectorului și exercitarea unui 

control special al acestora (ex. la începutul stării de urgență au fost stinse 3 incendii în 

aceeași incintă din zona Giulești Sârbi – Chitila Triaj); 

 controlul fluxului de preluare și depozitare a molozului rezultat din demolări: sunt 

semnalate depozite ilegale pe spații de pe raza sectorului; 

 reabilitarea unor spații degradate din punct de vedere ecologic (și pe baza unei 

colaborări cu OAR și alți actori);   

 încurajarea reabilitării termice a locuințelor colective și invidividuale cu materiale 

eco-sustenabile; 

 încurajarea măsurilor de sprijin pentru conștientizarea publicului în legătură cu 

reciclarea pentru a mări simțitor gradul de colectare diferențiată;   

 realizarea unor puncte de colectare a uleiului uzat de la conserve sau cel folosit pentru 

gătit: sugestia primită în cadrul cercetării calitative este ca aceste puncte de colectare să 

fie amplasate în proximitatea piețelor și / sau a supermarketurilor (eventual implicate în 

această acțiune). Un astfel de punct-pilot de colectare este proiectat să apară în proximitatea 

Pieșei Mureș (zona Chibrit); 

 Controlul pe probleme de mediu, realizat prin Poliția Locală a Sectorului 1, este realizat 

de un număr insuficient de persoane (10-12). Capacitatea acestui serviciu ar trebui crescută 

ca să poată acoperi optim necesitățile de intervenție pe care le-au presupus încidentele de 

mediu și în special în ultimele șase luni (ex: incendiile in depozite ilegale). 

 O altă problemă derivată din subdimensionarea personalului de control pe probleme de 

mediu din poliția locală a fost cea a actorilor economici care introduc cantități de deșeuri 

pe lanțul dedicat circuitului public evitând costurile de preluare pe care le decontează, în 

acest fel, autoritățile locale: “Pentru că o mare parte din HORECA preferă să scoată la stâlp 

sacii de gunoi că oricum trece Romprest și ridică și ei au un contract fictiv sau pe un metru 



 

 

cub și mi-l arată și dacă mă duc să-i caut în spate gunoiul, observ că el n-are tomberon. Și 

aici ar trebui întărită capacitatea noastră administrativă de control, dar așa cum spuneam 

mai devreme colegii noștri de la mediu de la poliția locală sunt subdimensionați” (expert 

Primăria S1); 

 plantarea unei păduri urbane (în proximitatea Mall Coloseum) și identificarea unor 

parcele pentru măsuri similare; 

 explorarea posibilității de a transforma Lacul Grivița într-un parc natural similar 

Parcului Natural Văcărești; 

 Pădurea Băneasa să devină arie naturală protejată, respectiv Parc Natural. Primăria 

Sectorului 1 poate avea aceasta inițiativă prin propunerea la vot în consiliu; 

 cartarea și protejatrea spațiilor verzi informale, (zone abandonate, brownfield) și 

evitarea transformării lor în proiecte imobiliare; 

 spălarea și aspirarea străzilor, cu accent pe aspirare, curățarea trotuarelor prin aspirare: 

această măsură reduce dispersia de microparticule în atmosferă; 

 instalarea unui sistem de măsurare a calității aerului și comunicarea permanentă a 

calității aerului către cetățeni - panouri stradale, sistem de alertă, aplicație proprie, etc. 

Instalare senzori PM-uri pe străzi, bulevarde, aglomerări, parcuri, identificarea 

principalelor zone cu probleme și găsirea unor măsuri punctuale și adaptate zonelor 

respective; 

 urmărirea și amendarea șantierelor (în special a celor de mari dimensiuni) care nu 

respectă legislația aferentă - șantierele sunt unul dintre principalii factori poluatori; 

 creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane prin realizarea 

lucrărilor de extindere a infrastructurii aferente în zonele din sector în care se găsesc 

parcelări complet nedeservite sau în care sunt folosite fose septice care duc la contaminarea 

apei freatice din care gospodăriile se aprovizionează, prin fântâni, cu apă menajeră (ex. 

Cartierul 16 februarie). O soluție provizorie dar necesară, până la executarea acestor 

lucrări, ar fi asigurarea de către primărie a costurilor aferente serviciilor de vidanjare 

a foselor astfel încât să poată fi eliminată o sursă importantă de contaminare a solului și 

apei freatice; 

 creșterea gradului de colectare a deșeurilor rezultate în urma demolărilor și a altor 

intervenții care presupun apariția acestora prin solicitarea către proiectant, la autorizarea 

de demolare, a evaluării volumului de materale rezultate. În ultimul deceniu, ca efect al 



 

 

evoluţiei explozive a construcţiilor și în special în zonele Sectorului 1 cu parcelări de case, 

o serie de zone de pe raza acestuia se confruntă cu problema depozitării ilegale deşeurilor 

din construcţii şi demolări. În practică ce se întâmplă, conform mai multor discuții cu 

angajați din primăria S 1 consultați în cadrul cercetării calitative, este că pentru că există o 

prevedere de colectare minimă din partea solictanților autorizațiilor (circa 2 m cubi) către 

Romprest, iar restul este contractat informal cu firme care descarcă deșeurile rezultate pe 

parcele din sector. Acestea devin surse de poluare locală și de degradare a mediului în 

care sunt descărcate. Soluția propusă este de a solicita din partea proiectantului, la 

autorizarea demolărilor, o evaluare a volumului de material rezultat.  

 extinderea proiectelor de reabilitare termică a locuințe individuale (care nu se află 

din zonele protejate) ca parte din strategia de creșterii eficienței energetice – proiectul 

se află în derulare prin Direcția Protecția Mediului - Primăria S 1; 

Etnografia zonei dintre șiniie de cale ferată Chitila-Triaj - Giulești-Sârbi 

Cercetarea s-a desfășurat în intervalul iunie - iulie 2020 și a presupus, într-o primă fază, două 

sesiuni de explorare și observații directe în 3 dintre aglomerările locative. În etapa a doua a fost 

realizat un set de două interviuri cu o reprezentantă și reprezentant ai Grupului de Inițiativă Civică 

Giulești Sârbi – Chitila Triaj și conversații spontane situate, în cadrul cărora am încercat să 

identificăm probleme specifice cu care se confruntă locuitorii acestei zone delimitate de liniile de 

cale ferată. La toate acestea s-au adăugat conversații online cu o consilieră care a propus în ultimii 

4 ani câteva soluții cu privire la îmbunătățirea situației habitatului cartierului.  

 

Conform Expunerii de Motive Privind identificarea , cadastrarea şi elaborarea unei hărţi digitale 

a terenurilor existente în cartierul Giuleşti  de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1: 

“Cartierul Giuleşti-Sârbi este localizat în sectoarele 1 şi 6 ale capitalei şi delimitat în linii mari de 

CAP Chiajna, Liniile de cale ferată în nord, Calea Giuleşti,  Mănăstirea Giuleşti, Groapa de gunoi 

Rudeni şi Raul Dâmboviţa în sud. Este o zonă nedezvoltată a Bucureştiului , lipsită în mare parte 

de canalizare şi asfalt. Copiii nu dispun de spaţii de joacă şi de cluburi”.  Format după primul 

război mondial, cartierul este alcătuit din 4 parcelări distincte, în care accesul se face traversând și 

străbătând un amalgam de linii de căi ferate și maidane pline de vegetație (pomi fructiferi, vegetație 

ruderală, rugi de mure și tufișuri de măceș) care dau zonei un aspect rural și uneori chiar pastoral 

(în cteva dăți am remarcat prezența unor mici turme de capre și oi). Locurile de joacă sunt 

improvizate pe două fosturi terenuri de fotbal pe care le îngijesc sporadic, prin organizare 



 

 

comunitară, locuitorii sau pe ulițele, maidanele și perimetrele industriale abandonate. Recent, una 

dintre cele patru parcelări a fost legată la rețeaua de apă și canalizare dar celealte 3, așa cum vom 

vedea se aprovizionează cu apă din fântâni individuale iar apele menajere sunt colectate în fose 

septice a căror vidanjare aduce costuri de circa 400 de le pe gospodărie. O parte importantă din 

rezidenți nu își permit aceste costuri iar rezultatul este deversarea sporadică  a acestora în 

proximitatea parcelărilor. Gospodăriile sunt legate la rețeaua de energie electrică a ENEL sau la 

cea de curent electric industrial CFR, dar ambele furnizează curent electric cu tensiune mai mică 

decât necesarul, motiv pentru care majoritatea gospodăriior sunt populate cu invertoare tensiune. 

Toate acesta fac ca zona să aibă aspectul unei enclave (locuitorii se referă la ieșirie din cartier ca 

trasee care merg “în oraș”). 

Cu toate acestea există un atașament foarte puternic pentru zonă și o cultură materială vernaculară 

consistentă care indică îngijire.  

 

Probleme de acces la infrastructură identificate în perimetrul locuit dintre șinele de cale ferată 

(Chitila Triaj, 16 februarie, Giulești Sârbi): 

 Locuitorii nu au acces direct la autobuzul 162 care fost oprit din cauza degradării 

pasajului rutier cunoscut sub numele de Podul Săbăreni. Copiii care trebuie să meargă la 

școală în Giulești, la fel ca părinții lor care merg la serviciu, sunt nevoiți să traverseze zone 

de cale ferată cu trafic feroviar și care au potențial de pericol și să parcurgă între 1 și 3 

kilometri pe jos. La aceasta se adaugă lipsa drumurilor asfaltate care face ca, în perioada 

anotimpurilor reci, cu ploi frecvente, să ajungă la școală înnoroiți. De situația accesului în 

zonă se plâng și angajate și angajați care au locuri de muncă la entitațile economice din 

zonă. 

 Sursele de curent electric sunt Enel și CFR. Ambele ajung la valori ale tensiunii care duc 

la defectarea frecventă a aparaturii domestice (Enel nu are un punct Trafo mai apropiat care 

să permită accesul la tensiune normală) iar CFR furnizează curent electric industrial. 

Locuitorii cu posobilități financiare mai ridicate investesc sume considerabile în invertoare 

care să aducă curentul la 220.  

 

Surse de poluare identificate: 

 Apa din sol este contaminată cu bacterii și compuși toxici (nitriți, nitrați, sulfași, plumb, 

fosfați, amoniu, bacterii coliforme, streptococi fecali, enterococi etc – conform unui buletin 



 

 

de analiză pus la dispoziție de către o rezidentă) rezultați în urma activităților industriale 

din zonă, majoritatea locuințelor nu au canalizare sau fosă septică, iar unele gospodării 

folosesc ca zonă de dispersie a dejecțiilor câmpurile din preajma permietrelor locuite 

contribuind la contaminarea cu bacterii a apei freatice.  

 Cele mai mullte dintre gospodării nu dispun de dispozitive de filtrare a apei iar cele care 

au filtrează minimal și o folosesc pentru igiena personală și udat pantele (am întâlnit zone 

unde apa are concentraii de calcar atât de mari încât plantele tind să se usuce).  

 Concentrația de calcar în cantități atât de mari duce frecvent la deterioararea instalațiilor 

sanitare și a electrocaniscelor aferente. Durata de exploatare a acestora este, conform 

rezidenților, de maxim 2 ani și presupune înlocuirea frecventă. 

 Actori industriali desfășoară activități cu potențial ridicat de poluare și câteva zone au fost 

contaminate prin revărsarea accidentală a unor vagoane cu păcură. 

 Câteva spații și incinte reziduale au devenit depozite ilegale de gunoaie, în care s-au 

intensificat în ultimele șase luni indendiile de deșeuri.  

 

Locuire și incluziune socială: 

 Un număr important de locuințe sunt amplasate pe terenuri cumpărate cu chitațe de mână 

iar situația fragilă sau ambiguă a proprietății terenului incide asupra condițiilor de locuire 

precare: improvizații fragile și insalubre, curțile sunt delimitate minimal, în unele cazuri 

există un fluid între spațiul pubic și ce privat.  

 Accesul a curentul electric pare să fie, în cee mai multe cazuri, singura sursă de acces la 

utilități. Sărăcia face ca în multe dina ceste gospodării, în anotimpurile reci, să fie arse 

deșeuri în sobe ca singura sursă de căldură. 

 O parte din copiii ai căror părinți nu dețin buletine cu adrese pe Sectorul 1 sunt nevoiți să 

parcurgă distanțe mari pentru a merge la școală, uneori în condiții improprii: “Imaginați-

vă că unii merg în Băneasa și trebuie să se întoarcă seara, iar aici iluminatul nu acoperă 

decât străzile principale, trebuie să parcurgă distanțe mari prin zone reziduale cu potențial 

de risc de accidentare și să taverseze liniile de cale ferată pe care trec și trenuri de mare 

viteză. La asta se adaugă faptul că lipsa accesului la autobuzul care deservea zona face ca 

mulți să ajungă murdari a școală și să râdă ceilați copii de ei” (rezindetă zona 16 Februarie).   

 Singurele spații de joacă sunt câteva terenuri de fotbal de mici dimensiuni pe care locuitorii 

le îngrijesc minimal și maidanele din preajmă.   



 

 

 

Soluții popuse: 

 Cadastrarea întregii zone aflate între liniile de cale ferată pentru identificarea limitelor 

de proprietate, a tipului de proprietăți și a proprietarilor existenți la ora actuală și elaborarea 

unei hărți digitale. 

 Oferirea de suport juridic tuturor persoanelor fără acte de identitate care locuiesc în 

zonă clarificarea situației locative, identificarea unei adrese și emiterea în cel mai scurt 

timp a cărților de identitate (există o HCL care a fost votată la nivelul consiliuui S 1 care 

permite acest lucru).  

 Microbuze școalare - de urmărit dacă microbuzele școlare achiziționate și operate de 

DGASPC Sector 1 au agreat un traseu cu familiile din zonă, dacă traversează calea ferată 

și duc și aduc copiii la școlile de care aparțin. 

 Trecerea podului Săbăreni peste calea ferată din administrația CFR în administrația 

Sectorului 1 în vederea consolidării de urgență și redeschiderii traficului auto, fiind 

singurul acces auto denivelat al zonei dinspre Sectoul 6, vital atît locuitorilor, cît și 

transportului public, școalar, medical de urgență sau pentru salubritate. 

 Identificarea, evaluarea și achiziționarea a unor terenuri din zonă în vederea amenajării 

unor echipamente publice, ce lipsesc cu desăvîrșire în acest moment, cum ar fi: locuri de 

joacă pentru copii, spații pentru practicarea sportului, spații verzi amenajate, spații de 

socializare, grădinițe, after-school, centru comunitar, punct de prim ajutor. 

 Cartarea tuturor rețelelor edilitare existente în zonă și a proiectelor avizate și 

demararea în regim de urgență a extinderii rețelelor de apă-canal, electricitate, gaze și 

racordarea la utilități a tuturor locuitorii din zonă. 

 Asfaltarea străzilor, realizarea de trotuare pentru pietoni, amenajarea traseelor informale 

în vederea utilizării pe tot parcursului anului. 

 Realizarea de accese pietonale în siguranță peste căile ferate la nivel cu protecții fizice 

și avertizoare sonore sau denivelate prin pasarele accesibile tututor categoriilor de cetățeni. 

 Introducerea în PUZ coordonator Sector 1 a tuturor nevoilor cetățenilor din zonă legate 

de accese pietonale și auto, de spații publice, de spații verzi, de funcțiuni publice și de 

racordare la rețele tehnico-edilitare. 

 Demararea unui proiect de regenerare urbană a zonei în parteneriat cu Sectorul 6 și 

alți responsabili ai administrației publice locale și împreună cu organizațiile profesionale 



 

 

ale arhitecților, urbaniștilor sau peisagiștilor și cu profesioniști și experți din zona de 

mobilitate, protecție socială, educație sau sănătate, care să elaboreze împreună cu locuitorii 

o serie de studii și cercetări prin care să se clarifice situația existentă, să se identifice nevoile 

urgente ale locuitorilor din zonă și care să fundamenteze propuneri de dezvoltare 

participativă, incluzivă și ecologică a zonei, tinînd cont și de potențialul natural, de 

practicile locuitorilor, de tipologia de locuire și de memoria locului.  

 Stoparea poluării provenite din depozitele ilegale de gunoi, din permanentizarea foselor 

septice la locuințele individuale, din emanațiile provenite din sol în urma transportului de 

produse petroliere pe calea ferată. 

 Decontaminarea solului pe baza unor studii care să identifice soluții adecvate. 

 Locuințe sociale pentru familiile care locuiesc informal, în condiții insalubre, de sărăcie 

locativă li sărăcie locativă extremă.   

  

 

 

 

 

 


