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1.  INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE DE EDUCAȚIE 

1.1  Învățământ Preuniversitar 

1.1.1 Infrastructură școlară 

Municipiul București cuprinde cea mai vastă rețea școlară la nivel național. Cetățenii Capitalei au acces 
la:  

• 352 de grădinițe, dintre care 175 publice și 177 private, localizate fie în clădiri care dețin doar 
această funcțiune, fie în cadrul școlilor și liceelor 

• 253 de școli primare, dintre care 200 publice și 52 private localizate fie în clădiri care dețin 
doar această funcțiune, fie în cadrul școlilor gimnaziale și liceelor 

• 246 de școli gimnaziale, dintre care 219 publice și 27 private localizate fie în clădiri care dețin 
doar această funcțiune, fie în cadrul școlilor primare și liceelor 

• 121 de licee, dintre care 101 publice și 20 private 

• 45 de școli postliceale, dintre care 29 publice și 16 private localizate fie în clădiri care dețin 
doar această funcțiune, fie în cadrul liceelor 

• 34 de școli profesionale, dintre care 33 publice și 1 privată localizate fie în clădiri care dețin 
doar această funcțiune, fie în cadrul liceelor 

• 7 cluburi sportive  

• 6 cluburi ale copiilor.  

În cazul învățământului preșcolar numărul unităților private de educație este superior celor publice – 
acest fapt este pozitiv din punctul de vedere al acoperirii nevoii de școlarizare și a creșterii 
antreprenoriatului în domeniu, dar este negativ din punctul de vedere al fluctuației majore a dotărilor 
– numai în perioada 2013 – 2019 s-au desființat 53 de grădinițe private și au apărut alte 75 de astfel 
de noi dotări. Pe de altă parte, în domeniul public s-au desființat doar 4 grădinițe și au apărut 5 alte 
noi astfel de unități în același interval. În cadrul școlilor primare fluctuația structurilor a fost ceva mai 
mică – în perioada 2013 – 2019 s-au închis 10 școli primare private și au apărut alte 28, în timp ce în 
domeniul public s-au desființat 3 școli primare și au apărut alte 4. Începând cu nivelul gimnazial, 
situația este mai stabilă atât în domeniul public cât și în cel privat. 

Cele mai multe structuri publice de învățământ se concentrează în Sectorul 2 (având al doilea cel mai 
mare efectiv de populație, dar cel mai mic procent de populație tânără), urmat de Sectorul 1 (care are 
cel mai mic număr de rezidenți la nivel municipal) și Sectorul 6, iar Sectorul 3 – care a înregistrat cel 
mai mare numărul de locuitori se află abia pe locul 4 ca număr de unități publice de învățământ. În 
cazul acestui sector, mediul privat a început să acopere nevoia de educație, aici găsindu-se cele mai 
multe unități particulare. Alte particularități constatate se referă la faptul că în sectorul 5 lipsesc școlile 
profesionale și postliceale private, în timp ce școli profesionale private au fost dezvoltate doar în 
sectorul 6. 

Zonele unde Inspectoratul Școlar al Municipiului București identifică deficit de spaţii de educaţie sunt 
Băneasa, Herăstrău, Dorobanţi, Iancului, Titan, Big-Berceni, Tineretului, Militari, Rahova, Academia 
Militara, precum și noile cartiere rezidențiale apărute la ieșirile din București.  

În ceea ce privește deservirea cu grădinițe au fost identificate și o serie de zone dependente în 
exclusivitate de învățământul particular, precum: capătul Prelungirii Ghencea, cartierul Aviației, parte 
din cartierul Domenii înspre Arcul de Triumf și zona Alba Iulia – Piața Muncii. Acestea au o 
vulnerabilitate din cauza faptului că grădinițele private au înregistrat cea mai mare fluctuație de 
desființări în perioada 2007 – 2019, fapt ce nu garantează deservirea pe termen lung. 
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Figura 1 - Unități de învățământ public din Capitală, pe sectoare și tipuri, în anul școlar 2019/2020 

 

Sursa: Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

Figura 2 - Unități de învățământ privat din Capitală, pe sectoare și tipuri, în anul școlar 2019/2020 

 

Sursa: Inspectoratul Școlar al Municipiului București 
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Harta 1 - Localizarea unităților de învățământ preșcolar din Municipiul București, în anul școlar 2019/2020 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București 
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Harta 2 - Localizarea unităților de învățământ primar din Municipiul București, în anul școlar 2019/2020 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București  
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Harta 3 - Localizarea unităților de învățământ gimnazial din Municipiul București, în anul școlar 2019/2020 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București  
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Harta 4 - Localizarea unităților de învățământ liceal din Municipiul București, în anul școlar 2019/2020 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București  
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Harta 5 - Localizarea unităților de învățământ profesional și postliceal din Municipiul București, în anul școlar 
2019/2020 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București  
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Starea infrastructurii 

Conform datelor de la Inspectoratul Școlar Municipal, majoritatea clădirilor destinate educaţiei au fost 
construite în perioada anilor 1960-1980, odată cu apariţia marilor cartiere de locuinţe colective din 
sectoarele Capitalei. O contribuție importantă pentru asigurarea condițiilor desfășurării unui 
învățământ modern a adus-o Programul de reabilitare a unităților de învățământ, derulat cu sprijinul 
Băncii Europeane de Investiții și Primăriei Municipiului București. Circa un sfert din infrastructura 
educațională pentru învățământul preuniversitar a fost reabilitată și modernizată la standardele 
educaționale ale Uniunii Europene, prin construirea de săli de sport multifuncționale, reabilitarea 
totală a instalațiilor sanitare, electrice, de gaz, agent termic, internet, monitorizare video, asigurarea 
cu mobilier și mjloace de învățământ, inclusiv calculatoare. 

Reprezentanții ISMB menționează ca punct tare al infrastructurii de educație preuniversitară din 
București faptul că toate școlile și liceele beneficiază de sisteme de supraveghere video și de cabinete 
medicale școlare – în schimb o problemă este faptul că nu există medici în toate unitățile care au 
cabinete medicale. 

La începutul anului 2019 au fost identificate 763 de corpuri de clădire aparținând unităților de 
învățământ. Dintre acestea, 310 au fost reabilitate complet, 48 au fost reabilitate parțial, iar 11 sunt 
în curs de reabilitare în momentul de față. Pe lângă cele 108 corpuri care nu necesită reabilitare, rămân 
în continuare 135 de corpuri care necesită astfel de lucrări, dintre care majoritatea în cadrul 
învățământului liceal (57), primar și gimnazial (52), fiind mai puține nevoi doar la nivelul 
învățământului preșcolar (26). 

Mai mult, un număr de 4 unități nu aveau rețea de canalizare la toate corpurile, și anume: Colegiul 
Tehnic ”Dimitrie Leonida”, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Tehnologic "Dacia" și Școala Profesională 
Specială nr. 2. 

La sfărșitul anului școlar 2017-2018, din totalul clădirilor destinate învățămăntului de stat, doar 53 
dețineau autorizația de securitate la incendiu. Numărul clădirilor care nu aveau autorizare de 
securitate a fost de 772, iar 252 clădiri nu necesitau autorizarea. În învâțâmăntul particular, 30 de 
clădiri au autorizație de siguranță la incendiu, iar 103 nu posedă această autorizație. Totodată, există 
numeroase corpuri ale unităților de învățământ care prezintă risc seismic. O listă detaliată a acestora 
poate fi consultată în Anexa 8.1.1. 

În ceea ce privește autorizația sanitară de funcționare, 11 clădiri din București funcționau fără aceasta 
și anume cele din proprietatea: Colegiul Tehnic "Media", Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”, Colegiul 
Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii "Gheorghe Airinei", Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Tehnologic 
"Dacia" și Liceul Tehnologic Special ”Regina Elisabeta”.  

Analizele Băncii Mondiale evidențiază un nou tip de indicator – un scor mediu al facilităților - calculat 
pe unitate de învățământ, în funcție de existența dotărilor audio-video, starea tehnică, riscul seismic, 
existența autorizației sanitare și ISU, starea sălilor de curs și a laboratoarelor, prezența căminelor și a 
cantinelor sociale, prezența sălilor de sport și a grupurilor sanitare precum și alimentarea cu apă, 
canalizare, gaz, electricitate, internet, încălzire, salubritate și prezența facilităților pentru persoane cu 
dizabilități. 

Cele mai mici valori ale scorului mediu al facilităților au fost obținute de: Colegiul German "Goethe", 
Colegiul Naţional "Sfântul Sava", Liceul Teologic Adventist "Ştefan Demetrescu", Liceul Teoretic "C-tin 
Brâncoveanu", Şcoala Gimnazială "Petrache Poenaru", Grădiniţa nr. 256 şi Grădinița nr. 271. 

Valori mici ale scorului mediu al facilităților au fost obţinute şi de Colegiul Economic ”Hermes”, 
Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai", Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc”, Colegiul Naţional de 
Arte "Dinu Lipatti", Colegiul Naţional de Muzică "George Enescu", Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”, 
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Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza", Liceul de Coregrafie "Floria Capsali", Liceul Tehnologic ”Nikola 
Tesla”, Liceul Teologic Penticostal "Emanuel", Liceul Teoretic "Ștefan Odobleja", Şcoala Gimnazială 
"Grigore Tocilescu" , Şcoala Gimnazială "Ion Dumitriu", Şcoala Gimnazială "Nicolae Grigorescu", Şcoala 
Gimnazială nr. 135, Şcoala Gimnazială nr. 164, Grădiniţa "Albinuţa", Grădinița "Panseluţa", Grădinița 
nr. 239, Grădiniţa nr. 248, Grădiniţa nr. 252, Grădinița nr. 255, Grădinița nr. 3 şi Grădiniţa nr. 72.  
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Harta 6 - Necesar de dotare a unităților școlare 

 

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza datelor de la Banca Mondială 
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Harta 7 - Necesar de realizare de săli de sport în cadrul unităților școlare 

 

Sursa: Planșă proprie realizată be baza datelor de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București 
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Harta 8 - Necesar de reabilitare a unităților școlare 

 

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza datelor de la Banca Mondială 
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Harta 9 - Necesar de extindere a canalizării la toate corpurile ce aparțin unităților școlare 

 

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza datelor de la Banca Mondială  
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Harta 10 - Necesar de realizare de lucrări la unitățile școlare cu risc seismic 

 

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza datelor de la Banca Mondială și de la Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București 
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Harta 11 - Necesar de obținere a autorizațiilor ISU pentru unitățile școlare 

 

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza datelor de la Banca Mondială și de la Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București 
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Harta 12 - Necesar de obținere a autorizațiilor sanitare pentru unitățile școlare 

 

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza datelor de la Banca Mondială și de la Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București 
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Populație școlară și personalul didactic 

În anul școlar 2018/2019, în Municipiul București erau înscriși 249.372 de copii și elevi, dintre care cei 
mai mulți – aproximativ o treime – studiau în învățământul primar, dat fiind faptul că acesta are o 
durată mai lungă (5 ani) și o generație în plus, față de cel gimnazial sau liceal (4 ani).  

Populația de vârstă școlară primară (6 – 10 ani) a crescut constant începând cu anul 2007, de la 80.000 
la 100.000, pe fondul creșterii natalității din intervalul 2006 – 2009. Prin urmare, numărul de elevi din 
învățământul primar a început să crească lent. În anul 2012, odată cu înființarea “clasei zero” se 
înregistrează o creștere semnificativă a populație școlare de vârstă primară deoarece vârsta de 
admitere în şcoli a scăzut cu un an, desfiinţându-se un an de grădiniţă. Astfel, în anul 2019 
infrastructura școlară primară a început să fie suprasolicitată, cu un număr mediu de 34.6 de elevi pe 
sală de clasă (calculat împreună cu învățământul gimnazial), valoare superioară celei impuse de 
Ministerul Educației. Totodată, în cadrul învățământului primar, numărul  de elevi/ profesor este de 
aproximativ 23, deși numărul cadrelor didactice a înregistrat creșteri datorită titularizării educatorilor 
ca profesori pentru clasa 0. Cu toate acestea, gradul de cuprindere în învățământul primar, exprimat 
ca raport între cei înșcriși la școli și numărul de nașcuți din anul respective, este de doar 88,79%. 
Principala explicație este dată de faptul că și în București, ca și în alte zone din țară, se transcriu din 
străinătate copii cu mame care au domiciliul în Capitală, dar locuiesc efectiv în alte țări. Mai există și 
cazuri, mai rare, în care mama are domiciliul în București, dar locuiește împreună cu copilul în altă 
zonă din țară, unde acesta este și înscris. O altă situație este cea a copiilor din zonele urbane 
marginalizate care nu sunt înscriși la școală din cauza lipsei veniturilor și a neîncrederii în sistemul 
educațional. 

Tot în anul 2012, populația școlară din grădinițe – care până atunci crescuse pe fondul creșterii 
populației de vârstă preșcolară – a început să scadă, motivul fiind înființarea clasei zero. Totuși, 
începând cu anul 2014 și populația cu vârste cuprinse între 3 și 5 ani a început să descrească pe fondul 
natalității în scădere. Tendința se păstrează și în anul 2019, fapt ce înseamnă reducerea pe viitor a 
numărului elevilor care vor intra întra în școlile primare din Capitală. Gradul de cuprindere în grădinițe 
este și mai mic decât cel din învățământul primar și anume 78.70% (cauzele fiind cele menționate în 
paragraful anterior), fără a mai lua în calcul numărul mare de copii domiciliați cu părinții în Ilfov care 
fac naveta zilnică pentru studii în București, cu 19.4 copii pe sală de clasă și 14.5 copii/educator – aici 
fiind relativ mai puține cadre didactice, cu tendințe de scădere. 

Populația de vârstă gimnazială (11 – 14 ani) a înregistrat creșteri începând cu anul 2014, fapt ce a 
determinat și creșterea numărului de elevi încadrați în acest nivel de învățământ. Gradul de cuprindere 
este ceva mai mare, de 90.31%, cu 14.2 elevi/ profesor – indicator ce poate varia pe viitor din cauza 
tendinței de scădere a cadrelor didactice. Deoarece multe dintre școlile gimnaziale au și învățământ 
primar, gradul de ocupare a fost calculat împreună pentru cele două niveluri, și arată suprasolicitarea 
infrastructurii. De altfel, una din principalele probleme ale Municipiului București este reprezentată 
de existența unităților de învățământ care funcționează în 3 schimburi.  

Populația de vârstă liceală (15 – 18 ani) a scăzut dramatic în perioada 2007 – 2012, de la 100.000 la 
60.000, iar de atunci a rămas relativ constantă. Numărul elevilor din licee a scăzut și acesta, dar ceva 
mai lent – datorită transferului elevilor din școlile profesionale în licee tehnologice, cât și a migrației 
absolvenților de gimnaziu din județele învecinate către liceele din Capitală. Astfel, indicatorii arată un 
grad de cuprindere de peste 100% în învățământul liceal și profesional, fapt ce confirmă prezența 
populației școlare din alte localități. Conform indicatorilor, infrastructura nu este încărcată, deși 
situația diferă în teritoriu în cazul liceelor care acomodează și alte niveluri de învățământ, cum ar fi 
primar și gimnazial, și care funcționează în două sau trei schimburi. Deși numărul de profesori a scăzut 
în ultimii ani, liceele concentrează cele mai multe cadre didactice. 
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Învățământul profesional a suferit un declin semnificativ în perioada 2007 – 2013, numărul elevilor 
scăzând cu 95%. Pe de altă parte, numărul elevilor din învățământul postliceal s-a menținut relativ 
constant, înregistrând o uşoară creştere. 

Figura 3 - Evoluția numărului de elevi în Municipiul București pe niveluri de învâțâmânt, 2007-2018 

 

Sursa: Baza de date Tempo Online a Institutului Național de Statistică 

 
Figura 4 - Dinamica numărului de elevi raportat la populația de vârstă școlară pentru nivelul preșcolar, 2007-

2018 

 

Sursa: Baza de date Tempo Online a Institutului Național de Statistică 
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Figura 5 - Dinamica numărului de elevi raportat la populația de vârstă școlară pentru nivelul primar, 2007-
2018 

 

Sursa: Baza de date Tempo Online a Institutului Național de Statistică 

Figura 6 - Dinamica numărului de elevi raportat la populația de vârstă școlară pentru nivelul gimnazial, 2007-
2018 

 

Sursa: Baza de date Tempo Online a Institutului Național de Statistică 
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Figura 7 - Dinamica numărului de elevi raportat la populația de vârstă școlară pentru nivelul liceal și 
profesional, 2007-2018 

 

Sursa: Baza de date Tempo Online a Institutului Național de Statistică 

Figura 8 - Evoluția personalului didactic în Municipiul București, 2007 - 2017 

 

Sursa: Baza de date Tempo Online a Institutului Național de Statistică 
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Tabel 1 - Indicatori ai încărcării infrastructurii fizice și a personalului didactic cu elevi, în Municipiul 
București, în anul școlar 2018/2019 

Nivel de Învățământ Gradul de curpindere Elevi / săli de clasă Elevi / Profesor 

Antepreșcolar 7.11 14.9 14.7 

Preșcolar 78.70 19.4 13.5 

Primar 88.79 34.6 22.7 

Gimnazial 90.31 14.2 

Liceal și profesional 119.85 21.27 13.3/ 20.9 

Universitar, postliceal și de 
maiștri 

250.79 131 20.3/ 46.9 

Sursa: Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

Repartiția populației școlare în teritoriu și supraaglomerare 

Sectorul 6 se situează pe locul 2 in Capitală la numărul de locuitori și înregistrează cel mai mare număr 
de elevi în învățământul preșcolar, cu toate că are printre cele mai mici procente de populație tânără. 
Grădinițele din sector sunt localizate în principal în cartierul Drumul Taberei și de-a lungul Bulevardului 
Iuliu Maniu, aceste dotări fiind folosite și de persoane din alte sectoare/localități (mai ales din Ilfov). 
Sectorul este tangent la localitățile Chiajna, Domnești și Bragadiru din județul Ilfov, care în ultimii ani 
au trecut printr-un intens proces de acomodare a unui număr tot mai mare de foști locuitori ai 
Capitalei, care lucrează zilnic sau studiază în București. Fiind vorba despre copii care nu pot circula 
singuri, se poate afirma faptul că grădinițele generează un flux mare de trafic auto pe străzile din jurul 
acestora, prin urmare se poate estima o aglomerare suplimentară în Sectorul 6 pe Bulevardele Iuliu 
Maniu, Timișoara, Ghencea și Drumul Taberei. 

Sectorul 2, al treilea ca număr de populație la nivel de Capitală, concentrează cel mai mare număr de 
elevi în învățământul primar, gimnazial, profesional și de maiștri. Deși din punct de vedere demografic 
sectorul înregistrează, oficial, cel mai mic procent de populație domiciliată cu vârstă de 0-14 ani, pe 
teritoriul acestuia sunt localizate cele mai multe școli publice primare și gimnaziale din Capitală, fapt 
ce poate însemna o încărcare a unităților de învățământ cu elevi din alte sectoare/localități. Mai mult, 
Sectorul 2 este tangent la orașul Voluntari, comuna Dobroești și Orașul Pantelimon, unele dintre cele 
mai dinamice zone de suburbanizare ale Municipiului București, care folosesc în continuare dotările 
Capitalei pentru calitatea și performanța acestora. Școlile din Sectorul 2 sunt concentrate în principal 
pe axele Bulevardul Carol – Pache Protopopescu – Șoseaua Iancului – Șoseaua Pantelimon și pe Inelul 
central de circulație al Municipiului București, pe segmentul Ștefan cel Mare – Mihai Bravu. Astfel, se 
poate prevede un volum semnificativ de trafic auto generat de către părinții care își duc copii la 
instituțiile de învățământ pe aceste axe, dar și de pe Șoseaua Colentina, care face legătura cu orașul 
Voluntari.  

O altă particularitate a Sectorului 2 este faptul că înregistrează cele mai mari procente de elevi în 
învățământul postliceal și de maiștri. 

În Sectorul 1, care înregistrează cel mai mic număr de locuitori la nivel municipal, sunt înscriși cei mai 
mulți elevi de liceu. Aici se găsesc cele mai multe unități de învățământ liceal publice (situație 
asemănătoare Sectorului 2) și private, unele dintre acestea fiind catalogate printre cele mai bune licee 
din țară (Sfântul Sava, Tudor Vianu, I.L. Caragiale, Goethe). Acest fapt înseamnă o cerere deosebită din 
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partea locuitorilor din alte sectoare, dar și din alte localități adiacente: Voluntari, Otopeni, Chitila și 
Mogoșoaia, care au crescut semnificativ în ultimii ani datorită fenomenului de suburbanizare. Deși 
Sectorul 2 înregistrează și acesta un număr impresionant de licee în topurile naționale, Sectorul 1 
câștigă în “lupta pentru elevii de liceu” datorită poziționării instituțiilor în arealul central aflat între 
Piața Victoriei și Universitate, de-a lungul Căii Dorobanți  sau în zonele Kiseleff – Herăstrău și 1 Mai. 
Inclusiv sondajul de opinie realizat pe un eșantion reprezentativ de populație pentru actualul studiu 
arată cea mai mare diferență între locul unde trăiește respondentul și locul unde acesta învață, în 
Sectorul 1. Conform sondajului, majoritatea elevilor de liceu preferă să se deplaseze cu tramvaiul sau 
autobuzul, autoturismul propriu fiind a treia opțiune (în condițiile în care aceștia nu pot conduce până 
în clasa a 11-a și nu sunt, în general, transportați zilnic de părinți ca în cazul copiilor de grădiniță sau a 
elevilor de ciclu primar).  

Sectorul 5 este penultimul în funcție de numărul de locuitori și înregistrează cel mai mic număr de 
elevi în cadrul învățământului preșcolar, primar, gimnazial și postliceal. Totuși, acest sector are cea 
mai ridicată pondere a populației de 0-14 ani din totalul locuitorilor, iar ca număr de dotări publice de 
învățământ a înregistrat valori medii. Particularitățile sectorului sunt numărul mic de grădinițe private 
și lipsa liceelor private. Situația poate fi explicată prin lipsa atractivității infrastructurii educaționale 
din Sectorul 5 la nivel municipal, pe fondul percepției negative a acestuia (criminalitate, dezavantajare) 
și a gradului mai mic de înscriere a copiilor în sistemul de educație – situație specifică zonelor cu 
procente mari de marginalizare, cum este cazul Sectorului 5. 
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Figura 9– Număr de elevi pe niveluri de învățământ și sectoare în Municipiul București, 2018 

 

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza informațiilor din Baza de date Tempo Online a Institutului Național 
de Statistică 
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Supraaglomerare 

Conform reprezentanților Inspectoratului Școlar Municipal, una din principalele probleme ale 
municipiului București este prezența unităților de învățământ unde se învață în două până la 3 
schimburi, fapt ce impune un ritm de viață obositor și stresant elevilor. Astfel, sunt necesare măsuri 
de extindere a rețelei școlare pentru eliminarea imediată a programelor pe 3 schimburi și ulterior 
reducerea celor cu două schimburi. Cele mai multe unități suprasolicitate se află în sectorul 1, 2 și 3.  
Mai mult, existența instituțiilor cu grade ridicate de performanță școlară atrage și elevi din alte județe, 
cu precădere pe cei din județul Ilfov, care încarcă suplimentar infrastructura. Astfel, se poate opta 
pentru un parteneriat cu județul înconjurător în vederea desfășurării unor programe performante și 
în instituțiile de învățământ de pe teritoriul acestuia.  

Unități de învățământ care funcționează în două și în 3 schimburi: 

• Sector 1 –  35 de unități în două schimburi și 4 unități în 3 schimburi (Școala Gimnazială 
Herăstrău, Școala Gimnazială Pia Brătianu, Școala Gimnazială 179, Colegiul Național de Muzică 
George Enescu) 

• Sector 2 - 42 unități în două schimburi și o unitate în 3 schimburi (Școala Gimnazială 49) 

• Sector 3 –31 unități în două schimburi și 2 unități în 3 schimburi (Liceul Teoretic Benjamin 
Franklin, Colegiul Tehnic Anghel Saligny) 

• Sector 4 – 46 de unități în două schimburi  

• Sector 5 – 24 de unități în două schimburi și 5 unități în 3 schimburi (Școala Gimnazială 126, 
Școala Gimnazială 280, Liceul Teoretic Ștefan Odobleja) 

• Sector 6 – 34 de unități în două schimburi (Școala Gimnazială 117) 
 

 

Participanții la focus grupul dedicat educației preuniversitare aferent prezentei 
strategii reclamă faptul că una din principalele probleme ale sistemului – 
supraaglomerarea – revine de la nivelul orașului, care se confruntă cu o dezvoltare 
urbană haotică. Astfel, marile ansambluri rezidențiale primesc autorizații de 
construire și sunt finalizate fără ca acestea să prevadă includerea de servicii 
publice de bază, cum ar fi grădiniță și școală primară. 

De asemenea, reprezentanții ISMB amintesc faptul că 10% - 12% din totalul elevilor care învață în 
instituțiile din Capitală sunt elevi care fac naveta zilnic din Județul Ilfov. 

Mai mult, este menționat faptul că populația școlară a crescut constant pe fondul mișcării naturale și 
a celei migratorii, fără ca infrastructura să țină pas cu creșterea demografică, ajungându-se în situații 
fără precedent, cu cel puțin 14 școli în condiții critice de aglomerare. 

• Ca soluție la problema aglomerării,  participanții la focus grupul dedicat educației 
preuniversitare aferent prezentei strategii reclamă urgența școlilor care funcționează în trei și 
în două schimburi. Aceștia propun pe termen scurt crearea de construcții modulare la unitățile 
deja existente, pe termen mediu identificarea unor clădiri aflate în patrimoniul administrației 
publice care pot fi transformate în unități de învățământ, iar pe termen lung construcția de 
noi unități de învățământ care să acomodeze populația școlară în creștere a capitalei. 

• Alte soluții pentru problema aglomerării se referă la creșterea numărului de grădinițe, mai 
ales în zonele rezidențiale noi, creșterea numărului de creșe și trecerea acestora în subordinea 
Ministerului Educației și Cercetării.  

• Reprezentanții ISMB resimt nevoia elaborării unei concepții clare asupra nevilor de dezvoltare 
a mediului școlar prin identificarea de spații disponibile pentru înființarea de noi unități 
școlare, identificarea zonelor unde este nevoie de grădinițe/creșe, identificarea noilor zone 
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rezidențiale (sau zonele rezidențiale viitoare) și asigurarea infrastructurii școlare. Adițional, 
aceștia menționează nevoia simplificării procedurilor pentru dezvoltarea unităților de 
învățământ și reducerea numărul de aprobări necesare pentru construcția acestora. 

• Mai mult, a fost semnalată nevoia de creștere a responsabilităților autorităților locale în ceea 
ce privește infrastructura școlară (exemplu: Primăria Municipiului București și Primăriile de 
sector să fie responsabile de administrarea unităților de învățământ în ceea ce privește 
căldura, apa, dezinsecția). O soluție posibilă a fost digitizarea unor aspecte administrative 
(școlile să semnaleze online problemele unităților de învățământ printr-o platformă digitală 
ce este conectată cu administrația publică și cu operatorii de rețele). În acest sens este 
necesară și pregătirea directorilor de școli pentru a face față provocărilor administrative 
complexe. 

• Nu în cele din urmă, participanții la focus grupul dedicat educației preuniversitare aferent 
prezentei strategii reclamă necesitatea implicării administrației publice municipale și 
sectoriale în coordonarea rezolvării problemelor ce țin de infrastructură, autorizații sanitare 
și autorizații ISU, sănătatea elevilor, transportul acestora cu microbuzul către școli, etc. 

• Totodată, pentru evitarea supraaglomerării viitoare, este nevoie de o serie de măsuri care să 
stabilească numărul minim și numărul maxim de elevi ce se pot înscrie la o școală sau la un 
liceu și uniformizarea distribuției populației școlare către toate unitățile de învățământ.  
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Harta 13- Unități școlare unde se învață în două schimburi 

 

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza datelor de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București 
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Harta 14- Unități școlare unde se învață în 3 schimburi 

 

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza datelor de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București 
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Mobilitatea elevilor din capitală 

Prin intermediul unui sondaj realizat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București în rândul tuturor 
instituțiilor de învățământ preuniversitar din Capitală a putut fi identificată o majoritate de 151.539 
din totalul de 249.372 de elevi care parcurg zilnic traseul către grădinițe, școli și licee, fie cu mijloace 
de transport în comun, fie cu automobilul. Restul elevilor parcurg traseul către unitățile de învățământ 
pe jos, sau fac parte din acele școli care nu au declarat modul de transport al elevilor. 

În toate sectoarele capitalei, majoritatea elevilor se deplasează zilnic către instituțiile de învățământ 
prin intermediul mijloacelor de transport în comun. Din acest punct de vedere, cere mai mari fluxuri 
de circulație sunt către dotările din Sectorul 1 (aproximativ 25.000 elevi zilnic) și către cele din Sectorul 
6 (aproximativ 20.000 elevi zilnic), sectoarele 3, 4 și 5 având valori ceva mai mici, cu între 13.000 și 
15.000 de elevi care merg zilnic folosind transportul în comun către dotările de învățământ din fiecare 
dintre aceste sectoare. 

În acest sens, Societatea de Transport Bucureşti a inițiat o serie de linii de transport școlar. Prima 
investiție a fost realizată pentru Școala Gimnazială nr.195 din Titan, sectorul 3, considerată cea mai 
mare şcoală din România, către care au fost organizate 5 trasee. Ulterior, investiția a fost extinsă la 12 
trasee, care cuprind Şcoala Gimnazială Herăstrău, Școala Gimnazială Pia Brătianu, şi trei unități din 
sectorul 6: Colegiul Național Elena Cuza, Şcoala Gimnazială Sf. Andrei şi Şcoala Gimnazială 279. 
Transpotul elevilor pe aceste linii se realizează cu autobuze de dimensiune mică, ce prevăd inclusiv 
existența unui controlor care are atribuții de supraveghere a elevilor. În cadrul unui interviu1, 
directorul STB menționează cererea și din partea altor unități școlare pentru acet tip de transport și 
intențiile municipalității de a achiziționa 300 de microbuze dedicate transportului școlar. 

Figura 10 - Modul de deplasare al elevilor care nu merg pe jos către instituția de învățământ (grădiniță, 
școală, liceu), 2019 

 

*valoarea mică a Sectorului 2 se datorează faptului că majoritatea școlilor localizate aici nu au răspuns la 
sondajul ISMB 

Sursa: Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

Zilnic, la nivel de Capitală, minim 56.379 de elevi vin către grădinițe, școli și licee cu mijloace auto 
proprii/de familie, cu implicații directe asupra traficului din municipiul București, mai ales între orele 
7:00 și 8:00, când cele mai multe școli își încep programul. Astfel, se poate presupune că între 56.379 
și 14.000 de vehicule (în situația ideală în care 4 elevi s-ar deplasa în același automobil) circulă pe 

 
1 https://www.agerpres.ro/economic-intern/2020/02/05/interviu-andrei-creci-stb-am-solicitat-majorarea-
titlului-de-calatorie-la-2-5-lei-suntem-de-11-ani-la-acelasi-tarif--443387 
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arterele care duc către școlile din Capitală, iar în cazul în care transportul acestor elevi s-ar realiza cu 
microbuze de câte 16 sau 28 de persoane, numărul vehiculelor care circulă zilnic către școli ar putea 
fi redus până la 3.500 sau 2.000 de unități. Cei mai mulți dintre elevii care se deplasează zilnic prin 
intermediul unui autoturism – fie aduși de părinți fie cu automobilul propriu în cazul elevilor de 18 ani 
și peste -  se îndreaptă tot către școlile din Sectoarele 6 (aproximativ 13.800 de elevi zilnic) și 1 
(aproximativ 11.600 de elevi zilnic), acestea fiind cele mai atractive sectoare pentru învățământ pentru 
elevii care vin din alte zone ale orașului. Către fiecare dintre Sectoarele 3, 4 și 5 călătoresc zilnic între 
7.000 și 10.000 de elevi.  

Analiza mobilității copiilor și elevilor către instituțiile de învățământ preuniversitar din Capitală 
identifică un număr de 68 de locații unde mai mult de 500 de elevi se deplasează cu mijloacele de 
transport în comun și 12 unități unde mai mult de 1000 de elevi folosesc acest mod de deplasare. În 
ceea ce privește deplasarea cu mijloace auto proprii, la nivel municipal există cel puțin 23 de locații 
unde mai mult de 500 de copii călătoresc astfel și 2 locații unde mai mult de 1000 de copii sunt aduși 
cu mașina la școală. 

Unitățile care generează un trafic mare de elevi se distribuie astfel: 

Sectorul 1 

Unități către care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu un mijloc de transport în comun: 

• Școala gimnazială  Geo Bogza 

• Școala gimnazială Pia Brătianu 

• Școala gimnazială Sfinții Voievozi 

• Colegiul Național Aurel Vlaicu 

• Colegiul Național I.L. Caragiale 

• Colegiul Național Ion Neculce 

• Colegiul Național Sfântul Sava 

• Colegiul tehnic Dinicu Golescu 

• Colegiul tehnic Media 

• Colegiul tehnic Mircea cel Bătrân 

• Colegiul tehnic de aeronautică Henri Coandă 

• Colegiul tehnic de arhitectură și lucrări publice I.N. Socolescu 

• Colegiul tehnic mecanic Grivița 

• Colegiul tehnologic V. Harnaj 

• Liceul de arte plastice Nicolae Tonitza 

• Liceul teoretic Alexandru Vlahuță 

• Liceul teoretic Constantin Brâncoveanu 

• Liceul teoretic George Călinescu 

• Liceul teoretic Jean Monnet 

• Liceul teoretic Nicolae Iorga 

• Liceul teoretic bilingv Miguel de Cervantes 

• Liceul teoretic Bulgar Hristo Botev 

Unități către care mai mult de 1000 de elevi se deplasează cu un mijloc de transport în comun: 

• Colegiul Economic Virgil Madgearu 

• Colegiul German Goethe 

• Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu 

Unități către care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu mijloace auto proprii: 
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• Școala gimnazială Herăstrău 

• Școala gimnazială Pia Brătianu 

• Școala gimnazială Titu Maiorescu 

• Școala gimnazială Nr. 179 

• Colegiul German Goethe 

• Liceul Teoretic Jean Monnet 

• Liceul Teoretic Școala Europeană București 

Sectorul 2 

Unități către care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu un mijloc de transport în comun: 

• Școala gimnazială Tudor Arghezi 

• Școala gimnazială Nr. 56 

• Liceul teoretic C.A. Rosetti 

• Liceul teoretic Lucian Blaga 

• Liceul tehnologic Constantin Brâncuși 

Unități către care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu mijloace auto proprii: 

• Școala gimnazială Nr. 49 

• Școala gimnazială Iancului 

• Școala gimnazială Nr. 56 

Sectorul 3 

Unități către care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu un mijloc de transport în comun: 

• Colegiul Național Matei Basarab 

• Liceul teoretic Alexandru Ioan Cuza 

• Liceul teoretic Dante Alighieri 

• Liceul teoretic Benjamin Franklin 

• Liceul teoretic Nichita Stănescu 

• Liceul teoretic Decebal 

• Școala superioară comercială Nicolae Kretzulescu 

• Colegiul tehnic Costin D. Nenițescu 

• Colegiul tehnic Anghel Saligny 

• Liceul tehnologic Elie Radu 

• Liceul tehnologic Theodor Pallady 

• Liceul teoretic internațional de informatică București 

Unități către care mai mult de 1000 de elevi se deplasează cu un mijloc de transport în comun: 

• Școala gimnazială Nr. 195 

• Colegiul tehnic Mihai Bravu 

Unități către care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu mijloace auto proprii: 

• Liceul teoretic Dante Alighieri 

• Liceul teoretic internațional de informatică București 

Unități către care mai mult de 1000 de elevi se deplasează cu mijloace auto proprii: 

• Școala gimnazială Nr. 195 



31 

Sectorul 4 

Unități către care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu un mijloc de transport în comun: 

• Școala gimnazială Nr. 79 

• Școala gimnazială Nr. 194 

• Colegiul Național Gheorghe Șincai 

• Colegiul Național Ioan Creangă 

• Colegiul Național Octav Onicescu 

• Liceul tehnologic Dacia 

• Liceul tehnologic de meteorologie Traian Vuia 

• Liceul tehnologic Mircea Vulcănescu 

• Colegiul Romano-Catolic Sfântul Iosif 

• Clubul Sportiv școlar nr.6 

Unități către care mai mult de 1000 de elevi se deplasează cu un mijloc de transport în comun: 

• Colegiul Național Mihai Eminescu 

Unități către care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu mijloace auto proprii: 

• Școala gimnazială General Eremia Grigorescu 

• Școala gimnazială Nr. 190 

• Școala gimnazială Nr. 194 

Unități către care mai mult de 1000 de elevi se deplasează cu mijloace auto proprii: 

• Școala gimnazială Nr. 79 

Sectorul 5 

Unități către care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu un mijloc de transport în comun: 

• Școala gimnazială George Călinescu 

• Liceul teoretic Ștefan Odobleja 

• Liceul teoretic Ion Barbu 

• Liceul teoretic Dimitrie Bolintineanu 

• Liceul tehnologic Dimitrie Gusti 

• Colegiul tehnologic Grigore Cerchez 

• Colegiul tehnic de industrie alimentară Dumitru Moțoc 

• Colegiul tehnic energetic 

Unități către care mai mult de 1000 de elevi se deplasează cu un mijloc de transport în comun: 

• Colegiul Național Gheorghe Lazăr 

• Colegiul economic Viilor 

Unități către care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu mijloace auto proprii: 

• Școala gimnazială I.G. Duca 

• Școala gimnazială Nr. 150 

Sectorul 6 

Unități către care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu un mijloc de transport în comun:  
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• Școala gimnazială Ion Dumitriu 

• Colegiul economic Costin C. Kirițescu 

• Colegiul Național Elena Cuza 

• Colegiul Național Grigore Moisil 

• Colegiul tehnic Gheorghe Asachi 

• Colegiul tehnic Iuliu Maniu 

• Colegiul tehnic Petru Maior 

• Liceul cu program sportiv Mircea Eliade 

• Liceul tehnologic Petru Poni 

• Liceul teoretic Eugen Lovinescu 

• Liceul teoretic Tudor Vladimirescu 

Unități către care mai mult de 1000 de elevi se deplasează cu un mijloc de transport în comun: 

• Colegiul tehnic de poștă și telecomunicații Gheorghe Airinei 

• Liceul teoretic Marin Preda 

• Colegiul UCECOM Spiru Haret 

• Clubul Copiilor Sector 6 

Unități către care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu mijloace auto proprii: 

• Școala gimnazială Sfântul Andrei 

• Școala gimnazială Constantin Brâncuși 

• Școala gimnazială Nr. 197 

• Școala gimnazială Regina Maria 

• Clubul Sportiv școlar nr.5 

• Școala gimnazială Româno - Finlandeză 

Școlile spre care peste 500 sau peste 1000 de elevi se deplasează cu mijloace auto proprii se 
concentrează în zone specifice, de obicei de-a lungul marilor bulevarde și cu acces relativ facil la stațiile 
de metrou, fapt ce înseamnă, pe de o parte, că transportul cu mijlocul în comun poate fi stimulat prin 
acțiuni de recompensare, sau poate atrage atenția asupra faptului că elevii aflați în această situație 
parcurg distanțe mai lungi, aflate în afara ariilor de deservire ale transportului public municipal: 

• în Sectorul 1, unitățile de învățămțnt la care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu mijloace 
auto proprii pentru care au fost disponibile date se află în zona Victoriei – Herăstrău, de-a lungul 
Căii Dorobanți, a Bulevardelor Floreasca, Kiseleff și Aviatorilor; alte două școli sunt situate în zona 
Pajura  

• în Sectorul 2, unitățile de învățământ la care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu mijloace 
auto proprii pentru care au fost disponibile date se află de-a lungul Șoselei Iancului, în apropierea 
stației de metrou Piața Iancului 

• în Sectorul 3, unitățile de învățământ la care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu mijloace 
auto proprii se află în zona Parcului Titan și a Bulevardului Nicolae Grigorescu, în apropierea stației 
de metrou cu același nume; o altă școală este situată în zona Pallady 

• în Sectorul 4, unitățile de învățământ la care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu mijloace 
auto proprii se află de-a lungul Șoselei Berceni și a Bulevardului Al. Obregia, în apropierea stațiilor 
de metrou Piața Sudului și Apărătorii Patriei; o altă școală este situată în zona Unirii 

• în Sectorul 5, cele două unități de învățământ la care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu 
mijloace auto proprii se află în zona stației de metrou Eroilor și pe Școseaua Panduri, de-o parte și 
de alta a cartierului Cotroceni 
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• în Sectorul 6, unitățile de învățământ la care mai mult de 500 de elevi se deplasează cu mijloace 
auto proprii se află în zona Giurgiului – Drumul Taberei, de-a lungul Bulevardului Iuliu Maniu a 
Bulevardului Timișoara și a Drumul Taberei, în apropierea stațiilor de metrou Gorjului și Lujerului 

În ceea ce privește ponderile deplasărilor  inter-sectoriale ale elevilor de liceu din Capitală, sondajul 
de opinie realizat în cadrul prezentei strategii identifică Sectorul 3 ca locul de unde cei mai mulți elevi 
se deplasează către instituții de învățământ din alte sectoare și Sectorul 1 ca având cei mai mulți liceeni 
care învață în sectorul în care locuiesc. Pe de alt parte, în Sectoarele 4 și 5, doar jumătate dintre elevi 
pleacă în alte sectoare pentru a studia. 

Figura 11 - Mobilitatea elevilor de liceu din Capitală 

 

Sursa: Sondaj de opinie realizat în cadrul prezentei strategii  
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Figura 12 - Mobilitatea elevilor de liceu din Capitală – repartiție teritorială 

 

Sursa: Sondaj de opinie realizat în cadrul prezentei strategii  
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Harta 15 - Unități unde mai mult de 500 de elevi vin la școală cu mijloace auto proprii 

 

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza datelor de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București 
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Învățământ special 

Învățământul special este prezent în toate sectoarele capitalei, astfel: 

• Sector 1 - o grădiniță și 4 școli gimnaziale 

• Sector 2 - 3 școli gimnaziale, două licee tehnologice, două școli profesionale 

• Sector 3 – o școală gimnazială 

• Sector 4 – 3 școli gimnaziale 

• Sector 5 – o școală gimnazială 

• Sector 6 – o școală gimnazială, o școală profesională 

Pe lângă acestea au funcţionat și:  

• 7 clase pentru elevi cu autism  

• 125 clase pentru elevi cu deficiențe severe, profunde şi asociate  

• 4 clase pentru elevi cu deficienţe senzoriale multiple (surdo-cecitate)  
 
Deși învățământul special este o alternativă importantă pentru educația copiilor și tinerilor cu diferite 
cerințe educaționale speciale (CES), situația ideală este ca aceștia să fie integrați în învățământul de 
masă și nu izolați de restul copiilor. Din păcate, locurile bugetate pentru profesorii de sprijin care să 
asiste clasele ce au copii cu deficiență nu este suficient pentru a permite integrarea lor în totalitate. În 
anul 2018, 272 de școli au integrat 1681 de elevi cu deficiențe, dintre care majoritatea în cadrul 
nivelurilor primar și gimnazial. Pentru integrarea acestora au fost disponibile 85 de cadre didactice 
itinerante și de sprijin, rezultând astfel o medie de 19,78 elevi pe profesor. În anul școlar 2017-2018 
în unitățile de învățământ special au fost implementate 55 de proiecte cu finanțare europeană, la care 
au participat 194 elevi și 181 cadre didactice. 
 
În vederea evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării şcolare şi orientării profesionale a 
copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, potrivit legislaţiei în vigoare (OAP 
1985/1305/5805 din 2016), Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (SEOSP) din cadrul 
C.M.B.R.A.E. a eliberat în anul școlar 2018-2019 un număr de 1904 de certificate de orientare şcolară 
şi profesională la solicitarea părinţilor, tutorilor legal instituiţi, cadrelor didactice sau a unor instituţii 
educaţionale, din care: - 891 certificate de orientare în învăţământul de masă - 896 certificate de 
orientare în învăţământul special - 117 certificate de orientare pentru școlarizare în spital precum și 
255 certificate de orientare pentru școlarizare la domiciliu (100- școală de masă și 155 – școală 
specială). 
 
Pentru integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă este necesară existența în fiecare 
unitate de învățământ special a unor cabinete de terapii specifice de compensare (educație perceptiv-
auditivă, tehnica vorbirii, audiologie educațională, educație perceptiv-vizuală, orientare și mobilitate 
spațială, terapia tulburărilor de limbaj și a deficiențelor senzoriale, kinetoterapie); Mai mult, este 
necesară introducerea și utilizarea în sfera educației speciale a componentelor de tehnologie 
educațională: aparatură pentru deficienți motori, sintetizatoare vocale, mijloace de comunicare 
nonverbală.  
 
Reprezentanții ISMB menționează o serie de atuuri ale sistemului de educație preuniversitară din 
București în ceea ce privește învățământul special, și anume: 

• numărul mare de programe educaționale europene în care sunt implicate unitățile de 
învățământ special din București; 

• existența și utilizarea planurilor de servicii individualizate și a planurilor de intervenție 
personalizată implementate de o echipă multidisciplinară;  
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• asigurarea unui program de terapii educaționale și specifice complementar procesului de 
predare-învățare-evaluare;  

• rezultate foarte bune obținute de elevii cu deficiențe senzoriale la concursurile naționale 
organizate cu finanțare de la MEN; 

• existența în fiecare unitate de învățământ special a cabinetelor de terapii specifice de 
compensare (educație perceptiv-auditivă, tehnica vorbirii perceptiv-vizuală, orientare și 
mobilitate spațială, terapia tulburărilor de limbaj și a deficiențelor senzoriale, kinetoterapie); 

• introducerea și utilizarea în sfera educației speciale a componentelor de tehnologie 
educațională cum ar fi aparatură pentru deficienți motori, sintetizatoare vocale și mijloacele 
de comunicare nonverbală; 

• numărul mare de specialiști în domeniul psihopedagogiei speciale bine pregătiți și cu 
experiență în educația specială;  

• asigurarea de programe educaționale adaptate pentru elevii spitalizați pe o perioadă mai 
mare de 4 săptămâni sau pentru elevii școlarizați la domiciliu; 

• funcționarea unor alternative educaționale foarte eficiente în activitatea de recuperare a 
deficienței severe (exemplu: Waldorf, Pedagogie curativă);  

• includerea unui număr mare de elevi cu CES în stagii de formare profesională care se 
desfășoară la parteneri internaționali, prin proiecte europene. 

Conform reprezentanților ISMB, problemele cu care se confrunta învățământul special din municipiul 
București sunt legate de: 

• Depistarea întârziată a copiilor cu CES, fapt care determină amânarea începerii școlarizării și a 
intervenției specializate;   

• Număr mare de copii cu nevoi speciale, de vârstă preșcolară, care nu sunt cuprinși în grădinițe 
speciale; 

• Număr mic de norme alocate pentru serviciile itinerante și de sprijin în comparație cu numărul 
mare de solicitări pentru aceste servicii necesare elevilor cu CES integrați în școlile de masă;  

• Lipsa unor programe de formare profesională adaptate pentru elevii cu dizabilități mintale 
grave, profunde sau asociate care determină o rată foarte mare de abandon școlar în rândul 
acestora;  

• Lipsa materiilor prime si a utilajelor moderne în școlile profesionale și liceele tehnologice 
determină desfășurarea necorespunzătoare a orelor la disciplinele din aria curriculara 
Instruire practică;  

• Inexistența ascensoarelor pentru elevii cu deficiențe locomotorii și motorii în majoritatea 
unităților de învățământ special;  

• Lipsa manualelor școlare și a auxiliarelor curriculare în domeniul învățământului special;  

• Lipsa mijloacelor de transport adaptate care să faciliteze deplasarea elevilor cu CES la unitățile 
de învățământ;  

• Lipsa unei infrastructuri care să permită participarea elevilor cu CES integrați în unitățile de 
învățământ de masă la programe terapeutice specializate, care să faciliteze adaptarea lor 
școlară și socială.    
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Calitatea actului educațional 

La Evaluarea Națională, în anul școlar 2018-2019, s-a înregistrat o promovabilitate totală de 85,12% 
(locul 4 la nivel național, după județele Brăila, Cluj și Prahova), iar pe disciplinele de examen: la Limba 
și literatura maternă - promovabilitate de 98,01%, la Limba și literatura română – promovabilitate de 
89,83%, iar la Matematică - rată de promovabilitate a fost de 78,65%, toate valorile fiind inferioare 
anului școlar precedent. Pe sectoare, cel mai mare procent de promovabilitate a fost înregistrat în 
sectorul 1 (89,68%), urmat de sectorul 6 (88,21%), iar cel mai mic în sectorul 5 (78,19%). La nivelul 
Municipiului București, la Evaluarea Națională – 2018, un număr de 49 elevi au obținut media 10 (locul 
1 la nivel național, la distanță mică de județul Iași), dintre care cei mai mulți în sectorul 6. La examenul 
de bacalaureat au promovat 10.644 candidați, reprezentânt 74,50% din totlul celor înscriși, valoare 
inferioară anului școlar anterior, care poziționează Bucurestiul pe locul 5 la nivel național, după 
județele Cluj, Bacău, Brăila și Brașov. La nivel de sector, cele mai bune rezultate au fost în Sectoarele 
4 (promovabilitate de 81,96% la Bacalaureat), 2 și 1(cu aproximativ 78% fiecare)  iar cele mai slabe în 
sectoarele 5 și 6 (promovabilitate de 65% - 66%). 

Școlile cu cele mai mari medii la Evaluarea Națională se află cu precădere în partea central – nordică 
a capitalei, cu o excepție în Drumul Taberei. Instituția de pe primul loc se află în Cartierul Greenfield, 
lângă Pădurea Băneasa și este cel mai puțin accesibil persoanelor din restul capitalei. Restul școlilor 
cu performanță la examenul național se află în zona Pajura - Școala Europeană, alte 3 școli în zona 
Kiseleff – Dorobanți, 3 în zona Universitate pe axa Bd. Elisabeta – Carol I și una în zona Parcului 
Mântuleasa – școala de top cea mai apropiată de sudul capitalei. 

1. Şcoala Gimnazială „Avenor” 
2. Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" 
3. Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu" 
4. Colegiul Naţional "Grigore Moisil" 
5. Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" 
6. Colegiul Naţional "I.L.Caragiale" 
7. Liceul Teoretic Școala Europeană București 
8. Colegiul Național ”Spiru Haret” 
9. Școala Gimnazială "I. Heliade Rădulescu" 
10. Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc” 

Dintre școlile cu cele mai mici medii la Evaluarea Națională, 4 sunt situate la extremitatea Sectorului 
5,  în cartierul Ferentari, una în zona dezavantajată Giulești – Sârbi și una în zona dezavantajată 23 
August. Alte două instituții cu performanță slabă se află în zonele Parcul Lunca Florilor și Mega Mall,  
cele mai centrale fiind situate în zona Popa Nan și Mărășești. 

1. Şcoala Gimnazială Nr. 125 
2. Şcoala Gimnazială Nr. 161 
3. Şcoala Gimnazială "George Călinescu" 
4. Liceul Tehnologic Special Nr. 3 
5. Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon” 
6. Şcoala Gimnazială "Petrache Poenaru" 
7. Școala Gimnazială Nr.145 
8. Școala Gimnazială Nr. 47 
9. Şcoala Gimnazială Nr. 134 
10. Şcoala Gimnazială "Ienăchiţă Văcărescu" 
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Dintre liceele din Municipiul București, 3 se află în top 5 la nivel național, una în top 10, 6 în top 50 și 
7 în top 100. Majoritatea de 42 de licee au obținut un scor total sub 52 – din cauza promovabilității și 
mediei scăzute a notelor obținute de elevi la Bacalaureat. Pe lângă unele licee teoretice, toate liceele 
tehnice și tehnologice sunt cuprinse în această categorie, fapt ce reclamă necesitatea unor acțiuni 
susținute de creștere a actului educațional în cadrul acestui tip de învățământ. 

Liceele cu cel mai mare grad de promovabilitate la Bacalaureat sunt enumerate mai jos, acestea fiind 
în exclusivitate de tip teoretic. Cele mai multe (7) se află în zona centrală, între Piața Aviatorilor și Piața 
Unirii, de o parte și de alta a marilor bulevarde: Kiseleff – Magheru – Bălcescu, Calea Victoriei și Calea 
Dorobanți, două sunt în zona Piața Iancului, iar cel mai îndepărtat este în zona Titan. 

1. Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" (100%) 
2. Colegiul Național "Mihai Viteazul" (100%) 
3. Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" (100%) 
4. Colegiul Național "Sfântul Sava" (99.62%) 
5. Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" (99.56%) 
6. Colegiul Național "Spiru Haret" (99.54%) 
7. Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc” (99.45%) 
8. Colegiul Național "I. L. Caragiale" (99.27%) 
9. Colegiul Național "Iulia Hașdeu" (99.21%) 
10. Colegiul Național "Ion Creangă" (99.18%) 

Liceele cu cel mai mic grad de promovabilitate la Bacalaureat sunt enumerate mai jos. Există o 
discrepanță majoră între liceele din top, unde toți elevii promovează examenul, și cele de pe ultimele 
locuri unde nici unul din elevii înscriși nu a trecut de examenul de Bacalaureat. La polul opus 
instituțiilor din topul listei de performanță. În afară de Liceul Tehnologic Special, acestea sunt 
localizate la extremitățile Capitalei, în afara inelului central de circulație. Cele mai apropriate sunt în 
zonele Timpuri Noi, Gara Obor și Crângași, în timp ce restul se află în zonele Băneasa, Apărătorii Patriei 
și Preciziei. 

1. Liceul Tehnologic "Ion I. C. Brătianu" (0.00%) 
2. Colegiul Tehnic "Carol I" (0.00%) 
3. Liceul Tehnologic Special nr. 3 (0.00%) 
4. Colegiul Tehnologic "Viaceslav Harnaj" (5.26%) 
5. Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" (5.88%) 
6. Liceul Tehnologic "Petru Poni" (8.77%) 
7. Liceul Tehnologic "Nikola Tesla" (9.52%) 
8. Liceul Tehnologic "Dacia" (10%) 
9. Colegiul Tehnic "Petru Rareș" (13.64%) 
10. Liceul Tehnologic "Sfântul Pantelimon" (15.56%) 

 

 

În cadrul discuției despre calitatea actului educațional din cadrul focus grupului 
dedicat educației preuniversitare aferent prezentei strategii au fost menționate 
ca fiind numeroase situațiile în care părinții preferă să își înscrie copiii doar la 
școlile cu cea mai ridicată performanță. 

 
2 Scor format din notele la Bacalaureat, notele de absolvire și performanțele la olimpiade școlare, 
conform https://www.admitereliceu.ro/top-licee?page=1 
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Adițional, reprezentanții Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți și reprezentanții 
Ministerului Educației și Cercetării propun ca școlile și liceele cu performanță ridicată să lucreze în 
parteneriat cu cele mai puțin performante pentru transfer de cunoștințe și bune practici cu scopul 
creșterii actului educațional, astfel încât toate instituțiile preuniversitare să ofere un parcurs 
atractiv de educare pentru toți tinerii cetățeni ai Municipiului București. 

Pe lângă acestea, reprezentanții Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București PROEDUS 
propun crearea de platforme inteligente de eLearning la nivel municipal, care ar putea contribui 
semnificativ la creșterea actului educațional prin accesul facil al tuturor elevilor la același tip de 
învățământ. 

În paralel cu crearea sistemelor de eLearning, este menționată necesitatea digitizării sălilor de curs 
dincolo de prezența unor “table smart” și a unor calculatoare la nivel de clasă și a digitalizării 
procesului educațional prin crearea de sisteme cu un grad mare de interactivitate care să permită 
schimbarea paradigmei în furnizarea de servicii de educație către un mediu inteligent, centrat pe 
elev. 

 

Predare în alte limbi 

Din totalul de 249.372 de elevii înscriși în cadrul nivelurilor preșcolar, primar, gimnazial și liceal din 
Municipiul București, aproximativ 1.2% erau înscriși în cadrul programelor cu predare în limbile 
materne germană (2415 elevi), italiană (412 elevi) și maghiară (221 elevi). 

Figura 13 - Populația școlară după alte limbi de predare decât cea română, 2018 

 

Sursa: Inspectoratul Șolar al Municipiului București 

Unitățile de învățământ cu predare în limbile materne ale minorităților naționale sunt: 

• Unități de învățământ care predau în Limba Germană Maternă: Colegiul German „Goethe", 
Liceul Teoretic „Al. Vlahuţă", Liceul Bilingv „Ita Wegmann„, Grădinița nr. 50, Grădinița nr. 116, 
Grădinița nr. 206, Grădinița nr. 85, Grădinița „Fridolin”, Grădinița Hänsel und Gretel, Grădinița 
Melba, Grădinița Lutherană, Grădinița Max und Moritz, Grădinița „Biene Maja”, Deutsche 
Schule Bukarest  

• Unități de învățământ care predau în Limba Maghiară Maternă: Liceul Teoretic „Ady Endre"  

• Unități de învățământ care predau în Limba Italiană Maternă: Liceul Teoretic „Dante Alighieri” 
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• Unități de învățământ care predau în Limba Bulgară Maternă (Predare a limbii, culturii şi 
civilizaţiei bulgară): Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev" 

• Unități de învățământ care predau în Limba Neogreacă Maternă (Predare a limbii, culturii şi 
civilizaţiei neogreacă): Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev", Uniunea elenilor din Romania 

• Unități de învățământ care predau în Limba Rromană Maternă (Predare a limbii rromani, a 
istoriei şi tradiţiei rrome): Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 „Sfinţii Voievozi", Şcoala cu clasele 1-VIII 
nr. 136, Şcoala cu clasele 1-VIII nr. 2, Şcoala specială nr. 6 „Sf. Nicolae", Liceul Bilingv Decebal 

• Unități de învățământ care predau în Limba Armeană Maternă (Predare a limbii armeană 
occidentală și orientală): Şcoala de pe lângă Biserica Armenească (Școala cu clasele I-VIII nr. 
71) 

• Unități de învățământ care predau în Limba Turcă Maternă: Școala Spectrum, Liceul 
Internațional de informatică, International School of Bucharest 

Instituțiile cu predare în alte limbi decât cea română din Capitală permit desfășurarea unui învățământ 
modern și competitiv precum și organizarea de olimpiade școlare cu etape locale (limba germană, 
limba maghiară, limba italiană, limba rromani, limba neogreacă, Concursul Naţional multicultural 
Diversitatea- O şansă în plus pentru viitor), precum și organizarea participării la fazele naţionale şi 
internaţionale; Inspectoratul Școlar al  Municipiului București, în colaborare cu Ministerul Educației 
Naționale, a organizat Olimpiada Națională de Neogreacă, Olimpiada Națională de Limbă Rromani și  
Olimpiada Națională de Limbă Ucraineană. 

Profile și specializări 

Majoritatea locurilor din liceele din București aparțin profilelor real (matematică – informatică și 
științe ale naturii) și uman (filologie și științe sociale). În intervalul 2012 – 2019, numărul elevilor 
înscriși în liceele teoretice a înregistrat o ușoară creștere.  

16% din locurile oferite de liceele din București sunt în domeniul servicii, cele mai multe în 
specializările economic, turism și alimentație, iar cele mai puține în comerț, estetica și igiena corpului, 
acestea din urmă fiind suplinite de cursurile de formare profesională realizate de mediul privat. 
Începând cu anul 2015, profilul servicii înregistrează o creștere a numărului de elevi. 

Figura 14 - Numărul de locuri în liceele din Municipiul București, după profil, în anul școlar 2019/2020 

 

Sursa: Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

Liceele tehnice reunesc 10% din oferta de învățământ liceal, locurile fiind distribuite predominant în 
cadrul specializărilor mecanică și electric, urmate de producție media, electromecanică, construcții și 
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instalații. Cu toate că unele specializări sunt în concordanță cu domeniile economice care înregistrează 
cel mai mare număr de salariați sau cele mai mari creșteri ale efectivului acestora, este necesară 
extinderea gamei de specializări pentru a acomoda și alte domenii de interes pe piața muncii. De 
exemplu, cele mai multe locuri de muncă înregistrate în anul 2018 la nivelul regiunii București-Ilfov 
erau înregistrate în administrație (3212), comerț cu ridicata (1939), IT&C (1713), sănătate (1576), 
transport și depozitare (1408), industria prelucrătoare (1350) etc.  

În același timp, față de anul 2008, numărul de salariați a crescut semnificativ în activități de servicii în 
tehnologia informației (140%), colectarea și epurarea apelor uzate (109%), activități de servicii anexe 
extracției (81%), transporturi aeriene (79%), fabricarea autovehiculelor de transport rutier (66.77%), 
industrii creative și culturale (59.29%), activități auxiliare intermedierilor financiare (52%) etc. 

Pe de altă parte, cele mai puține locuri din cadrul învățământului tehnic sunt oferite în domeniile 
chimie industrială, tehnici poligrafice și fabricarea produselor din lemn. Situația se corelează și cu 
tendința de pe piața muncii. 

Astfel, la nivel municipal, scăderi semnificative ale numărului de salariați au avut loc în anumite ramuri 
industriale (prelucrarea lemnului, tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea produselor de cocserie și a 
produselor obținute din prelucrarea țițeiului, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, 
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, 
industria construcțiilor metalice și a produselor metalice, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente), 
tranzacții imobiliare, producția și furnizarea de energie electrică și termică etc. În același timp, locurile 
de muncă vacante pentru regiunea București-Ilfov au scăzut cu peste 30% în intervalul 2008-2018, cea 
mai accentuată reducere fiind în învățământ (-90%), construcții (-63%) sau sănătate (-59%).   

Numărul elevilor din învățământul tehnic a suferit un declin considerabil în perioada 2012 – 2018. Din 
cauza calității slabe a actului educațional, majoritatea liceelor tehnice au o promovabilitate foarte 
redusă, de la sub 50% până la 4%, astfel încât nu reprezintă o alternativă viabilă la învățământul 
teoretic. Deși la nivel național se fac eforturi pentru creșterea performanței în cadrul acestor unități 
de învățământ, rezultatele nu sunt dintre cele mai bune. Municipiul București poate da startul în 
revitalizarea liceelor cu profil tehnic la nivel național, prin crearea unor modele de bună practică. 

Dezvoltarea învățământului tehnic poate fi un punct forte al capitalei, mai ales datorită faptului că 
aceasta absoarbe printre cei mai mulți tehnicieni și specialiști din domeniul tehnic (locul I la nivel 
național), conform ”Studiului privind dinamica pieței muncii la nivelul principalelor industrii 
angajatoare din România în perioada 2016-2017” realizat de Patronatul Investitorilor Autohtoni – 
PIAROM. 

 

Bună Practică - Centrul de pregatire pentru performanța PERM  (Programare – 
Electronică - Robotică – Mecanică) 

Centrul funcționează in cadrul unitatilor de invatamant cu tradiție și rezultate 
obținute în domeniul tehnic și profesional: 

• Colegiului Tehnic Energetic,sector 5 

• Colegiul Tehnic Petru Maior , serctor 6  

• Colegiul tehnic Carol I, sector 6.  

• Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, sector 6 - Centrul de Creatie Fashion Design 

Programul are ca scop desfășurarea de activități care să stimuleze abilitățile practice ale elevilor într-
un mod plăcut și inovator, vizând combinarea conceptelor științifice cu abilitățile tehnologice, dezvoltă 
gandirea creativă prin metode prietenoase de învățare, metode bazate pe explorare, experimentare, 
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proiectare de scenarii, care încurajează în mod extraordinar colaborarea în echipă, dar și spiritul 
competitiv de performanță - elevii participa la diferite competiții desfășurate la nivel municipal și 
național. 

Figura 15 - Numărul de locuri în liceele din Municipiul București, filiera teoretică, în anul școlar 2019/2020 

 

Sursa: Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

Figura 16 - Numărul de locuri în liceele din Municipiul București, filiera tehnologică, în anul școlar 2019/2020  

 

Sursa: Inspectoratul Școlar al Municipiului București 
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Figura 17 - Numărul de locuri în liceele din Municipiul București, filiera vocațională, în anul școlar 2019/2020 

 

Sursa: Admitereliceu.ro 

Domeniul sportiv, cu 700 de locuri, reprezintă 4% din oferta liceală din București, cu un număr de elevi 
aflat în creștere constantă, în timp ce locurile aferente profilului resurse naturale și protecția mediului 
reprezintă 3% și sunt încadrate pe specializări ca industrie alimentară, protecția mediului și mai puțin 
pe agricultură – aici numărul elevilor fiind în scădere. Liceele cu profil artistic, teologic și pedagogic 
reprezintă fiecare maxim 2% din oferta liceală, cererea pentru acestea fiind din ce în ce mai mică. 
Dintre acestea, domeniul artă plastică decorativă are cei mai mulți elevi. 

Figura 18 - Evoluția numărului de elevi din licee pe specializări, în perioada 2012-2018 

 

Sursa: Baza de date Tempo Online a Institutului Național de Statistică 

  

56 28 56 56 28

700

112
28 28

168

28 56

0
100
200
300
400
500
600
700
800

TE
O

LO
G

IE
O

R
TO

D
O

X
A

TE
O

LO
G

IE
 B

A
P

TI
ST

A

G
H

ID
 T

U
R

IS
M

R
EL

IG
IO

S 
C

A
TO

LI
C

TE
O

LO
G

IE
A

D
V

EN
TI

ST
A

TE
O

LO
G

IE
P

EN
TI

C
O

ST
A

LA

SP
O

R
TI

V

M
U

ZI
C

A

A
R

TA
 A

C
TO

R
U

LU
I

C
O

R
EG

R
A

FI
E

A
R

TE
 P

LA
ST

IC
E

D
EC

O
R

A
TI

V
E

C
O

N
SE

R
V

A
R

E
R

ES
TA

U
R

A
R

E 
B

U
N

U
R

I
C

U
LT

U
R

A
LE

ED
U

C
A

TO
R

IN
V

A
TA

TO
R

TEOLOGIC SPORTIV MUZICA ARTISTIC PEDAGOGIC

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Elevi în licee și colegii teoretice Elevi în licee cu alte profile



45 

Figura 19 - Evoluția numărului de elevi din licee pe specializări 

 

Sursa: Baza de date Tempo Online a Institutului Național de Statistică 

 

Învățământul dual 

Situația învățământului tehnic este una dictată de contextul național: în România aceste specializări 
nu sunt privite ca o alternativă viabilă la învățământul liceal, ci ca un loc unde ajung elevii care nu au 
obținut medii de intrare la liceele teoretice. În ultimii ani, Ministerul Educației și Cercetării și 
Inspectoratele Școlare au făcut eforturi susținute pentru îmbunătățirea calității acestui tip de 
învățământ. Cu toate că situația liceelor tehnice nu este  încă una ideală, au început să apară clase de 
învățământ dual, numeroase parteneriate cu operatori economici pentru practica elevilor care se 
finalizează cu angajarea acestora precum și clase de inovație tehnologică care studiază, de exemplu, 
domeniul roboticii. 

În cadrul filierei tehnologice, învățământul dual asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare 
profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de practică, prin 
pregătirea organizată în răspunderea principală a operatorilor economici. 

În anul 2018, 10 unități din Capitală desfășurau programe de învățământ dual cu profil tehnic sau 
servicii, de care au beneficiat 233 de elevi. Programele au fost desfășurate cu mari angajatori ca rețele 
naționale de magazine și distribuție, companii de servicii edilitare, hoteluri și restaurante. 

Colaborarea cu operatorii economici şi desfăşurarea pregătirii practice la aceştia a condus la o mai 
bună pregătire profesională a elevilor şi la posibilitatea ocupării unui loc de muncă. 
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Tabel 2 - Învățământul dual din Capitală 

Nr. 
Crt.  

UNITATEA DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

DOMENIUL DE 
PREGĂTIRE 

CALIFICAREA 
PROFESIONALĂ 

NR. ELEVI 
ÎNSCRIȘI LA 
ÎNCEPUTUL 

ANULUI 
ȘCOLAR 

DENUMIREA OPERATORILOR 
ECONOMICI CU CARE SUNT 

ÎNCHEIATE CONTRACTE-
CADRU PENTRU PRACTICĂ 

1 Colegiul Economic 
"Costin C. 
Kiriţescu" 

Comerț Comerciant - vânzător 21 C&A MODA RETAIL (1); 
COLUMBUS OPERATIONAL (5); 
DEICHMANN 
COMERCIALIZARE 
ÎNCĂLȚĂMINTE (6); HERVIS 
SPORTS&FASHION (5); KIKA 
MOBILIER (2); LEATHER&SHOE 
(2); PEEK&CLOPPENBURG (3); 
TELEKOM ROMANIA 
COMMUNICATIONS (4) 

2 Colegiul Tehnic 
"Anghel Saligny" 

Construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări publice 

Instalator de instalații 
tehnico-sanitare și de 
gaze 

21 APA NOVA 

3 Colegiul Tehnic 
"Mihai Bravu" 

Construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări publice 

Instalator de instalații 
tehnico-sanitare și de 
gaze 

58 DISTRIGAZ SUD REŢELE SRL 
(28); ENGIE SERVICII SRL (28) 

4  Colegiul Tehnic 
Energetic 

Electric Electrician exploatare 
centrale, statii și 
rețele electrice 

25 P-DISTRIBUTIE  MUNTENIA 

5 Colegiul Tehnic 
Mecanic "Griviţa" 

Mecanică Mecanic auto 23 TIRIAC AUTO; PORSCHE 
ROMANIA 

6 Colegiul 
Tehnologic 
"Viaceslav Harnaj" 

Mecanică Mecanic agricol 16 APIMAR 

8  Colegiul Tehnic 
"Dinicu Golescu" 

Turism şi 
alimentaţie 

Ospatar (chelner) 
vânzator în unități de 
alimentație 

21 SC BEA HOTELS EASTERN 
EUROPE (ROMÂNIA) SRL - 
HOTEL RADISSON (14), SC 
TROTTER RESTAURANT SRL  
(14) 

9 Colegiul Tehnic 
"Mihai Bravu" 

Turism şi 
alimentaţie 

Ospatar (chelner) 
vânzator în unități de 
alimentație 

24 CITY GRILL; BOGDAN 
RESTAURANTE; DISTINCT 
OPERATIONS; BLUE 
RESTAURANT 

10 Colegiul Tehnic 
"Mihai Bravu" 

Turism şi 
alimentaţie 

Bucătar 24 

   

Total  233 

 

Sursa: Inspectoratul Școlar al Municipiului București 
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Bună Practică – Învățământul dual în sectorul 3 

Sectorul 3 a dezvoltat un program special de revitalizare și promovare a 
învățământului dual astfel încât acesta să reprezinte o alternativă viabilă de 
dezvoltare în carieră. Pe lângă acțiunile de reabilitare și modernizare a 
infrastructurii, programul are o platformă online dedicată, care prezintă oferta de 

școlarizare, parteneriatele încheiate, descrierea operatorilor economici implicați și a beneficiilor pe 
care elevii le au când optează pentru specializarea în cadrul unei anumite companii. Platforma prezintă 
inclusiv testimoniale ale elevilor implicați în diferite programe, ale profesorilor coordonatori și 
calendar interactiv al perioadelor de înscrieri. 

www.invatamantdualinsector3.ro 

Reprezentanții ISMB menționează o serie de atuuri sistemului de educație preuniversitară din 
București în ceea ce privește învățământul profesional și în sistem dual și anume: 

• creșterea numărului de clase de învățământ profesional în sistem dual din București și 
promovarea acestui tip de pregătire școlară și profesională de către ISMB și de către agenții 
economici 

• colaborare foarte bună între Inspectoratul Școlar, directori, cadre didactice, elevi, părinţi, 
agenţi economici 

• receptivitatea unităţilor şcolare faţă de evoluția pieței forței de muncă 

• creșterea importantă a investiţiilor în infrastructură, din surse centrale şi locale 

• cadre didactice și manageri cu o bună pregătire ştiinţifică şi metodică, majoritatea cu 
experienţă profesională, inclusiv managerială 

• existenţa unui număr foarte mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II, I şi 
doctorat;  

• interes crescut al unor cadre didactice şi al unor unităţi şcolare pentru participarea în proiecte 
naţionale şi internaţionale;  

• activitatea extraşcolară dedicată 

Conform reprezentanților ISMB, problemele cu care se confrunta invatamantul profesional si tehnic 
din municipiul Bucuresti sunt legate de: 

• Clasele de la liceele tehnice se formează in general  din absolvenţi ai claselor a VIII-a slab 
pregătiţi, cu probleme de adaptare si comportament; carenţe mari în pregătirea de cultură 
generală a elevilor de clasa a IX-a, filiera tehnologică; 

• Resurse insuficiente în vederea dotării unor laboratoare cu mobilier şi aparatură; 

• Baza materială pentru domeniile cu profil tehnic este depăşită făță de noile cerinţe ale 
pregătirii forţei de muncă; 

• Manuale insuficiente la clasele a IX-a și a X-a , dar și la clasele din ciclul superior; 

• Menţinerea unei rate ridicate a absenteismului şi de părăsire timpurie a sistemului de 
educaţie; 

• Neimplicarea  părinților în modul de pregătire al elevilor pentru școală și în activitățile școlii;  

• Disponibilitate scăzută a părinţilor pentru problemele adolescenţilor; 

• Rezultatele slabe la Examenul Național de Bacalaureat; 

• Utilizarea preponderent a metodelor tradiţionale de instruire, educare şi evaluare; 

• Existenţa unui număr foarte mare de elevi repetenţi; 
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• Slab control asupra formării reale de competenţe la disciplinele care nu sunt reprezentate în 
examenele naţionale sau la care elevii pot opta la examen; mai mult, prin susținerea 
examenului de compețente profesionale nu se evidențiază activitatea de execuție; 

• Accent pe informaţie în detrimentul altor componente ale conceptului de competenţă; 

• Neglijarea aspectului formării de valori şi atitudini prin intermediul fiecărei ore de curs; 

• Utilizarea insuficientă a conceptului de „a învăța făcând” și teoretizarea în exces; 

• Lipsa softurilor educaționale specifice unor discipline; 

• Lipsa resursei umane specializate pentru diverse domenii de activitate, în special maiştri 
instructori şi profesori de instruire practică; 

• Procentul mare de elevi cu note între 5-6; 

• Număr scăzut al inițiativelor elevilor; 

• Dezinteresul elevilor pentru integrare pe piața muncii în domeniul în care s-au pregătit; 

• Numărul mare de elevi proveniți din familii cu probleme (sărăcie, șomaj, violență, familii 
monoparentale). 

• Numărul mare de absențe ale elevilor din ciclul superior al liceului;  

• Nu toate cadrele didactice aplică metode moderne de predare-învățare (învățarea centrată 
pe elev și autoevaluare);  

• Număr mare de elevi corigenţi și situații școlare neîncheiate; 

• Insuficiența unor măsuri consecvente de promovare a învățământului profesional și tehnic, 
dublată de nivelul foarte scăzut de pregătire al absolvenților de gimnaziu care accesează acest 
tip de învățământ, cu impact negativ asupra rezultatelor la examene și în privința inserției pe 
piața muncii după absolvire. 
 

 

În situația de a fi mai puțin atractive pentru elevi se află multe școli și licee 
localizate înspre limita administrativ teritorială a capitalei, multe dintre acestea 
oferind specializări tehnice și profesionale.  

Pentru revitalizarea învățământului tehnic pe scară largă, participanții la focus 
grupul dedicat educației preuniversitare aferent prezentei strategii subliniază 
necesitatea extinderii bazei materiale pentru învățământul profesional / dual 

prin dotarea acestora cu aparatură de ultimă generație și oferirea de facilități de tip cantină sau opțiuni 
de recreere. 

Totodată, este necesară atragerea părinților și a reprezentanților mediului de afaceri în discuția 
referitoare la dezvoltarea și promovarea învățământului profesional și dual ca alternativă de 
dezvoltare în carieră. O importanță deosebită a fost acordată unei analize de piață cu privire la locurile 
de muncă disponibile în domeniile tehnice, realizarea unei analize comparative cu privire la beneficiile 
alegerii unei cariere în domeniul tehnic raportată la alte domenii de activitate și identificării de bune 
practici și a promovării acestora. 

O altă soluție agreată de toți participanții la focus grup a fost transformarea școlilor care nu au un 
număr mare de elevi în Centre intensive de învățământ profesional / dual (de exemplu: Liceul 
Tehnologic Dacia).  

Complementar investițiilor în infrastructură, conform discuțiilor din cadrul consultării publice, este 
nevoie de o serie de măsuri de sprijin a elevilor care optează pentru acest tip de învățământ cum ar fi 
burse atractive de studiu, transport, masă cazare și alte gratuități. 
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Calificarea cadrelor didactice 

În ceea ce privește calificarea cadrelor didactice, în anul școlar 2018 - 2019, 98,26% din posturile 
didactice erau acoperite de personal calificat, iar din cele 290 de cadre didactice care nu au avut 
studii corespunzătoare postului solicitat, 165 aveau studii superioare finalizate, 75 erau în curs de 
calificare, iar 50 aveau studii medii. Totodată, aproximativ 69% din cadrele didactice erau titulari 
încadrați cu normă de bază, fapt ce indică un grad ridicat de stabilitate în învățământul 
preuniversitar. Cu toate acestea, la examenul de titularizare (angajare pe perioadă nedeterminată) 
din anul 2019, doar puțin peste jumătate dintre candidații din București au obținut nota minimă (7).  

Tabel 3 - Distribuția cadrelor didactice pe niveluri de calificare în anul școlar 2018 - 2019  

Norme/ posturi didactice  17.307 

Titulari încadrați în norma de bază  11.971 

Titulari (încadrați peste norma de bază în regim de plata cu ora)  1.705 

Cadre didactice angajate în baza prevederilor art. 93^1 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și 
completările ulterioare (în norma de bază) 

256 

Cadre didactice angajate în baza prevederilor art. 93^1 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și 
completările ulterioare (încadrate peste norma de bază în regim de plata cu ora) 

29 

Cadre didactice calificate angajate pe perioadă determinată (încadrate în norma de bază) 1684 

Cadre didactice calificate angajate pe perioadă determinată (încadrați peste norma de bază în 
regim de plata cu ora) 

330 

Cadre didactice calificate participante la concursul organizat la nivel județean / pe parcursul 
anului școlar cu medii minim 5 (cinci) încadrate cu norma de bază sau pe fracțiune de normă) 

265 

Personal didactic calificat asociat (angajat în alte domenii de activitate) încadrat în regim de 
plata cu ora 

213 

Personal didactic calificat pensionat încadrat în regim de plata cu ora 664 

Cu studii superioare, în alt domeniu diferit de cel corespunzător postului didactic 115 

Studenţi, în curs de calificare 45 

Cu studii medii 27 

Sursa: Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

Casa Corpului Didactic, alături de ISMB, dispune de un număr de 53 de centre de formare la nivelul 
municipiului, de 19 programe de formare acreditate și de 55 de programe de formare avizate M.E.N. 
în domenii precum face-to-face (38), blended learning (5) și e-learning (12). În anul școlar 2018-2019, 
din totalul personalului ISMB, 5630 au participat la cursuri de formare.  Adițional, au fost desfășurate 
o serie de evenimente de informare, formare și consiliere a cadrelor didactice responsabile de proiecte 
și programe din unitățile de învățământ bucureștene pentru programul Erasmus+. 

Reprezentanții ISMB menționează o serie de atuuri ale sistemului de educație preuniversitară din 
București în ceea ce privește personalul didactic și anume: 

• activitatea de coordonare și monitorizare a formării continue a personalului didactic;  
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• oferta de formare diversificată și atractivă a C.C.D București;  

• numărul mare de cadre didactice implicate în obținerea gradelor didactice; 

• existența unui număr destul de ridicat (1122) de cadre didactice membre în Corpul Național 
de Experți în Management Educațional; 

• existența unei rețele de profesori metodiști bine pregătiți din punct de vedere profesional, 
care completează în activități corpul de inspectori ai ISMB; 

• reducerea numărului de norme didactice ocupate de cadre didactice fără studii în 
specialitatea postului;  

• ocuparea posturilor didactice/catedrelor în proporţie de peste 98% la nivelul anului 2017; 

• derularea programelor de formare / dezvoltare profesională care contribuie la asigurarea 
unor resurse umane cu  pregătire managerială bună (inspectori, directori, profesori metodişti, 
cadre didactice calificate superior pentru mentorat, masterat în management educaţional, 
doctorat;  

• actualizarea permanentă a datelor postate pe  pagina web a I.S.M.B. (www.ismb.edu.ro), 
pentru informarea legată de mobilitatea personalului didactic; 

Conform reprezentanților ISMB, problemele legate de personalul didactic cu care se confruntă 
învățământul preuniversitar din municipiul București se referă la: 

• insuficiența personalului didactic-auxiliar și nedidactic normat la nivelul unităților de 
învățământ; 

• existența unor neconformități în funcționarea unităților de învățământ particular cu privire la 
situația juridică a acestora și la modalitățile de angajare a personalului didactic; 

• numărul insuficient de posturi aprobate de M.E.N pentru funcțiile de consilier psiho-pedagog 
școlar, profesor îndrumător și de sprijin, logoped, etc.; 

• încadrarea cu personal necalificat la anumite discipline / specializări:  educatoare, învăţământ 
special.  
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Educație contemporană 

Satisfacția cu privire la instituțiile de învățământ din municipiu prezintă printre cele mai mici procente 
la nivel european, cu 48% dintre cetățeni care au o opinie pozitivă, valoare ce plasează Municipiul 
București pe penultimul loc, înaintea Sofiei, unde același indicator înregistra o valoare de 47%.  

Figura 20 - Satisfacția privind școlile și alte instituții de învățământ în capitalele și orașele Uniunii Europene 

Sursa: Eurostat 

Doar 10% dintre persoane se declară “foarte satisfăcute”, situație similară cu cea din Lisabona și 
Bratislava, valori mai mici fiind înregistrate doar în Roma și Sofia. Majoritatea de 38% sunt satisfăcuți 
de unitățile de învățământ, în timp ce un procent semnificativ, de 27% se declară doar “oarecum 
satisfăcuți”. Și procentul celor care se declară “deloc satisăcuți” (12%) este relativ mare comparativ cu 
alte orașe europene, siruația fiind mai gravă doar în Istambul, Madrid și Atena. 
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Educație contemporană 

În cadrul focus grupului dedicat educației preuniversitare aferent prezentei 
strategii, reprezentanții Ministerului Educației aduc aminte de faptul că elevii din 
Municipiul București trebuie să fie conștienți de faptul că locuiesc într-o capitală 
europeană competitivă și trebuie să se pregătească pentru a deveni viitori 

cetățeni europeni și pentru a profesa în aceste condiții. 

În vederea dezvoltării continue a educației preuniversitare atât pentru rezolvarea problemelor 
existente cât și pentru tranziția la un proces educativ modern și inteligent, participanții la focus grup 
recunosc faptul că sistemul de învățământ este codependent nu doar de legislația națională în 
domeniu ci și de mediul urban și economic în care funcționează.  Astfel, apare necesitatea de 
colaborare între toți actorii implicați (administrații publice municipale și locale – cum ar fi direcțiile de 
învățământ din cadrul primăriilor de sector, mediul privat, părinți, copii, ONG-uri) și de deschidere a 
procesului educativ către comunitatea locală. Interacțiunile pe care educația le stabilește cu acest 
mediu înconjurător țin de domenii diferite cum ar fi economia, incluziunea socială, cetățenia activă, 
cultura, etc., scopul final al procesului educativ fiind acela de a furniza orașului cetățeni activi pe piața 
forței de muncă și implicați în dezvoltarea comunității. 

• Participanții la focus-grupul dedicat educației preuniversitare propun înființarea unor 
structuri asociative de tipul unor Centre de Cartier sau a unor Centre Comunitare de Învățare 
Permanentă3 pe modelul cvadruplu-helix, care, pe lângă activitatea de a desfășura activități 
sociale, culturale și educative la nivelul comunității, să funcționeze totodată ca platforme de 
dezbatere “la firul ierbii” și lobby pentru îmbunătățiri sau schimbări în procesul educativ din 
comunitatea respectivă. Astfel, Municipiul București poate încerca să devină un Learning City4, 
alăturându-se unei rețele globale de orașe care au ca scop “asigurarea educației de calitate, 
inclusivă și echitabilă și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru 
toți”5.   

• Este menționată și ideea de asigurare a infrastructurii pentru petrecerea timpului liber astfel 
încât elevii să poată folosi spațiul școlar și după terminarea orelor de curs. 

• În cadrul tuturor tipurilor de învățământ a fost constatată necesitatea realizării unor programe 
de mentorat și de schimburi internaționale de cunoștințe pentru profesorii din Capitală, care 
să fie orientate spre dezvoltarea competențelor și adaptarea metodei de predare, noile 
tehnologii, depășirea rolului de profesor și adoptarea unui rol de mentor pentru elevi, 
practicarea educației centrate pe elev, orientare în carieră precum și practici de educație 
alternativă și non-formală sau inovație. 

• Totodată, apare necesitatea adaptării procesului educațional astfel încât să includă formarea 
de competențe contemporane, așa cum sunt acestea stabilite prin Noua agendă pentru 
competențe în Europa publicată în anul 2016 de către Uniunea Europeană (ex: comunicare, 
vorbit în public, antreprenoriat, democrație participativă, incluziune și egalitate de șanse, 
prezentare grafică etc.). 

• Reprezentanții ISJ menționează necesitatea armonizării și uniformizării disciplinei de 
consiliere în școli, astfel încât aceasta să fie un proces complex, continuu și susținut, realizat 
prin coordonarea dintre consilierii școlari și diriginte.  

 
3 Proiect inițiat deja de Guvern la nivel legislativ în anul 2017, ce presupune centre de educație care trebuie operaționalizate și înființate de 
către consiliile locale https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/centre-comunitare-de-invatare-permanenta-pentru-imbunatatirea-
calificarii-fortei-de-munca 
4 Learning City, UNESCO https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/build-learning-city 
5 Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 4 al Națiunilor Unite https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4 

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/centre-comunitare-de-invatare-permanenta-pentru-imbunatatirea-calificarii-fortei-de-munca
https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/centre-comunitare-de-invatare-permanenta-pentru-imbunatatirea-calificarii-fortei-de-munca
https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/build-learning-city
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4
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• Totodată, a fost identificat potențialul de elaborare a unei oferte complexe de programe de 
voluntariat unde elevii și profesorii să se poată implica. 

• A fost identificată nevoia de flexibilizare a procesului educațional pentru ca acesta să se poată 
adapta atât la cerințele și nevoile noilor generații de elevi cât și la cerințele și nevoile elevilor 
care provin din familii aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. 

• Ideea de deschidere a fost adusă și în cadrul discuției despre mediul de învățare, astfel încât 
instituțiile de învățământ din Capitală ar trebui să asigure accesul în școală fără probleme a 
persoanelor cu dizabilități cât și să ofere un ambient școlar favorabil învățării prin amenajarea 
de spații de relaxare și spații de învățare cu un design prietenos (exemplu: grădinița circulară6).  

• O altă problemă adusă în discuție în cadrul focus grupului dedicat educației preuniversitare 
aferent prezentei strategii este cea a activităților extrașcolare și a dotărilor necesare 
desfășurării acestora. Momentan nu există spații pentru desfășurarea programului școală 
după școală, sau suficiente dotări sportive dedicate – de exemplu bazine de înot – unde elevii 
să își poată petrece timpul liber în cadrul unor activități organizate. 

 

 

 

Bună Practică – Learning city 

UNESCO, prin intermediul Rețelei Globale a Orașelor de Învățare definește un 
“Learning City” ca un oraș care își mobilizează eficient resursele în fiecare sector 
pentru a promova învățarea incluzivă de la învățământul de bază până la 
învățământul superior; revitalizează învățarea în familii și comunități; facilitează 

învățarea pentru și la locul de muncă; extinde utilizarea tehnologiilor moderne de învățare; 
îmbunătățește calitatea și excelența în învățare; și favorizează o cultură a învățării de-a lungul vieții. 
În acest sens, orașul urmărește îmbunătățirea abilitării individuale, coeziunii sociale, prosperității 
economice și culturale și dezvoltării durabile. Bune practice în domeniul orașelor de învățare pot fi 
identificate pe tot globul: 

Orașul egiptean Aswan a dezvoltat o strategie care integrează o varietate de proiecte, inclusiv 
programe de grădinărit și de conservare a apei în școli, precum și diverse oportunități de pregătire 
antreprenorială pentru toate grupurile societății. 

În Chengdu, China, au loc câteva exemple de bune practici în învățarea pe tot parcursul vieții: de 
exemplu, a fost creat un program inovator care combină învățarea cu plimbările în jurul orașului, 
fiecare traseu concentrându-se pe o temă diferită, cum ar fi caracteristicile regionale, tradiționale, 
culturale și industrie modernă, fapt ce demonstrează o utilizare inteligentă a resurselor publice și 
private. 

Medellín, în Columbia, coordonează o serie de programe inovatoare, inclusiv unul care a contribuit la 
reintegrarea cu succes a peste 4.650 de elevi care au abandonat la școala, prin implicarea acestora 
într-un sistem unu la unu, proces urmat de  o componentă de monitorizare și evaluare „Cum ne 
descurcăm?”. 

În orașul mexican Santiago, cetățenii au acces la o gamă largă de clase gratuite, inclusiv cursuri de 
robotică pentru copii și antrenamente anti-bullying. Orașul a dezvoltat, de asemenea, un cadru de 
indicatori care permit monitorizarea și evaluarea progreselor sale de învățare în dezvoltarea orașului. 

 
6 Grădiniță circulară, Fuji, Japonia https://www.igloo.ro/gradinita-fuji/ 

https://www.igloo.ro/gradinita-fuji/
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Abandon școlar 

Conform studiului Sistemul Educațional din România realizat de Institutul Național de Statistică7, în 
cadrul învățământului gimnazial, în anul 2016 - 2017 rata abandonului școlar în Municipiul București 
era de 1,2%, printre cele mai mici valori înregistrate de un centru urban la nivel național. În cadrul 
învățământului liceal și profesional, Regiunea București – Ilfov înregistra în același an o rată a 
abandonului școlar de 2.1%, de asemenea printre cele mai mici valori la nivel național. 

Rata abandonului școlar este calculată de Institutul Național de Statistică pe baza diferenței între 
numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar și cel aflat în evidență la sfârșitul aceluiași an școlar, 
exprimată ca raport procentual față de numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar. Acest 
indicator arată o creștere a ratei abandonului școlar odată cu înaintarea în vârstă și cu creșterea 
nivelului de școlarizare al elevilor. Astfel, problemele de părăsire a educației sunt mai pronunțate în 
cadrul învățământului liceal și profesional față de nivelul primar, dar sunt alarmante în cadrul 
învățământului postliceal și de maiștri, unde ratele abandonului școlar sunt mai mult decât duble față 
de nivelul liceal. Acest fenomen este confirmat și de un studiu al abandonului școlar la nivel de cohortă 
realizat de UNICEF8 pe medii de rezidență în România. Același studiu identifică probleme de abandon 
școlar mai mari în rândul elevilor de sex masculin și în cadrul mediului rural. Astfel, situația 
Municipiului București este mai bună decât cea a Regiunii București-Ilfov sau a mediei naționale. Dacă 
în perioada 2012-2014 sunt sesizabile creșteri ale ratei abandonului școlar în cadrul tuturor nivelurilor 
de învățământ, începând cu anul 2015 situația s-a îmbunătățit. În anul 2017, valorile acestui indicator 
în municipiul București se plasează sub valorile din anul 2012. 

Figura 21 - Evoluția ratei abandonului școlar pe niveluri de învățămât în perioada 2012 – 2017 

 

Sursa: Baza de date Tempo Online a Institutului Național de Statistică 

La nivelul ISMB nu există o preocupare constantă pentru monitorizarea abandonului școlar din cauza 
neclarităților legislative cu privire la definirea acestui indicator, care nu arată o situație reală a părăsirii 
școlii deoarece cuprinde inclusiv elevii exmatriculaţi definitiv sau cei care din diferite motive părăsesc 
sistemul de învăţământ. Cu toate acestea, în anul 2018-2019 au putut fi identificați 1.028 de copii aflați 
în risc de abandon școlar, dintre care 458 au beneficiat de consiliere de specialitate. Pe viitor, o atenție 

 
7 http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/sistemul_educational_in_romania_2016_2017.pdf 
8 https://www.unicef.org/romania/reports/look-participation-education-using-cohort-analysis 
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specială trebuie acordată monitorizării acestui fenomen deoarece abandonul școlar reprezintă o 
problemă deosebită în special în cadrul comunităților dezavantajate de la nivelul municipiului. 

Concursuri și olimpiade 

În ceea ce privește performanțele la concursurile și olimpiadele școlare, învățământul din Municipiul 
București excelează prin numărul mare de premii obținute atât la etapele naționale cât și la cele 
internaționale, de ordinul sutelor. Totodată, capitala este locul de organizare a multor competiții 
școlare și extrașcolare. Numai în anul 2017 – 2018, aici au avut loc 15 olimpiade și concursuri naționale, 
3 olimpiade și concursuri internaționale precum și 5 festivaluri și concursuri naționale extrașcolare. 

Tabel 4 - Rezultate la concursuri și olimpiade 

Nr.Crt. Olimpiade și 
concursuri 

Premiul 
I 

Premiul 
II 

Premiul 
III 

Mențiune Medalie 
aur 

Medalie 
argint 

Medalie 
bronz 

1 Concursuri 
naționale 

25 22 12 46    

2 Olimpiade 
internaționale 

7 2 7 2 14 16 12 

3 Olimpiade 
naționale 

142 135 112 228    

Sursa: Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

Reprezentanții ISMB menționează o serie de atuuri sistemului de educație preuniversitară din 
București în ceea ce privește calitatea actului educațional și anume:  

• calitatea ridicată și diversitatea programului  activităților educative implementate la 
nivelul rețelei școlare;  

• capacitatea instituțională de organizare a olimpiadelor și concursurilor naționale precum 
și informatizarea activității ISMB prin implementarea unor aplicații de gestiune a 
proceselor specifice (inspecție școlară, normare, rețea școlară, secretariat-arhivă);   

• existența și funcționalitatea parteneriatului educațional cu autoritățile administrației 
publice locale, asociațiile de părinți, Consiliul Municipal al Elevilor, PROEDUS, organizațiile 
nonguvernamentale și alți parteneri de dialog social. 

Conform reprezentanților ISMB, problemele calitative cu care se confruntă învățământul 
preuniversitar din municipiul București sunt legate de: 

• preocuparea redusă privind monitorizarea centralizată a absenteismului și a părăsirii 
timpurii a școlii, precum și pentru implementarea unor programe locale de prevenire și 
combatere a acestor fenomene; 

• numărul extrem de redus al programelor educaționale cu finanțare europeană (tip 
Erasmus + ) în care ISMB să figureze ca beneficiar sau partener; 

Proiecte educaționale 

Anual în Municipiul București se implementează numeroase proiecte educaționale care privesc 
dezvoltarea unui învățământ performant și incluziv. 

Dintre proiectele implementate în anul 2017 – 2018 amintim: 

• Consorţiul Învăţământ Special Bucureştean, format din 9 unități de învățământ special 
gimnazial, care a derulat proiectul cu titlul „Inserţia socio-profesională a persoanelor cu 
dizabilităţi mintale – fundament al incluziunii sociale de calitate - VET4INCLUSION” 
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• „Instruire practică de calitate la standarde europene pentru tinerii cu dizabilităţi de vedere-
şansă pentru o viaţă mai bună”  

• “Educaţie de calitate pentru un viitor mai sigur al elevilor deficienţi de auz, pentru şanse egale 
de angajare pe piaţa europeană - Pregătiţi pentru viitor”  

• „Activități nonformale pentru grupuri inclusive de elevi”- NON4MAL 4 ALL”  

• „Să descoperim Europa împreună prin armonizarea diferențelor - Europe’s Friends” 

• „Egalitate de șanse pentru persoanele cu dizabilități în context european” 

• „Şanse pentru o pregătire profesională europeană a elevilor cu dizabilități”  

• „Formare profesională de calitate pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere”  

• „Elevi buni, buni profesioniști! Pregătirea practică a tinerilor deficienți de auz, bază a inserției 
socioprofesionale” 

• „Toți împreună, toți la fel”  

• „Jocuri serioase pentru promovarea multilingvismului în educația timpurie a copiilor"  

• ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED” 

• ”Educarea elevilor pentru economia circulară - economie care produce zero deșeuri” 

• „Metode de educație non formală – teatru de improvizație. Festivalul ImproTEEN” 

• “Cuvinte care se văd, gesturi care se aud” 

• ”Să vorbim despre piața financiară ne-bancară” 

• ”Valențe culturale ale securității și sănătății în muncă” 

• ”Vânătoare de Comori” 

• ”World’s Largest Lesson” (Cea mai mare lecție din lume) 

• ”Un viitor sustenabil cu și pentru tineri” 

• „Bucureştiul – cunoaştere şi performanţă” 
 

Adițional, în anul 2018-2019, pe lângă continuarea unora dintre proiectele menționate anterior, au 
fost derulate următoarele: 
 

• Proiectul educațional ”Școala Profesională - Drumul Tău Spre Excelență”, desfășurat în 
perioada 1 februarie – 15 martie 2019, în parteneriat cu Centrul de Proiecte Educaționale și 
Sportive București – PROEDUS. Proiectul a vizat, pe de o parte informarea profesorilor, 
părinților și agenților economici privind modul de organizare și funcționare a învățământului 
dual, condițiile de acces la învățământul profesional și tehnic, beneficiile formării profesionale 
inițiale prin învățământul profesional și tehnic în general și ale formării prin învățământul dual, 
iar pe de altă parte informarea a cel puțin 13.000 elevi de clasa a VIII-a, din 300 de unități de 
învățământ gimnaziala din Municipiul București, privind oportunitatea oferită de 
învățământul profesional și profesional dual; 

• Atelierul de lucru cu tema ”Relația dintre școală și familie-baza educațională a societății. 
Formarea personalității elevilor prin prisma tradițiilor și obiceiurilor”, organizat de Asociația 
Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina ( ACDERU) și Casa Corpului Didactic Ilfov, 
desfășurat la Cernăuți în data de 30 aprilie 2019; 

• Numeroase conferințe și simpozioane cu tema educației 

• Obținerea statutului de „Școală Europeană”, astfel: din totalul celor 11 candidaturi depuse, 3 
unități au obținut acest titlu: Colegiul Național ”Gheorghe Șincai”, Liceul Teoretic ”Ștefan 
Odobleja” și Școala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”. 

Programe sociale 

Anual, în cadrul instituțiilor de învățământ din Municipiul București sunt oferite următoarele programe 
sociale:  
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• Bani De Liceu – numărul total de beneficiari în ultimul an a fost de 55 elevi care au primit în 
total 101.457 lei;  

• EURO 200 – în acest program au fost 2 beneficiari în anul școlar 2018-2019;    

• Burse Profesionale – au fost acordate 2.015 burse profesionale conform H.G. nr. 1062/2012, 
în anul școlar 2018 - 2019 în valoare de 3.849.053 lei;  

• Rechizite Școlare – în anul școlar 2018-2019 au fost acordate 2.555 pachete de rechizite 
școlare, conform Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea OUG Nr. 33/2001 în valoare de 55.792 
lei.   

• Pentru anul școlar 2018-2019 au fost încheiate un numar de 50 de contracte cu editurile 
pentru furnizarea manualelor școlare, în valoare de 832.903 lei.  

Primăria Municipiului București prin intermediul DGASPC oferă, o dată pe an, 450 de lei copiilor din 
învățământul primar și gimnazial care provin din familii unde venitul pe membru este mai mic de 1.900 
de lei, pentru procurarea rechizitelor școlare. 

În anul școlar 2019-2020 Primăria Sectorului 1 a oferit o masă caldă elevilor din două unități de 
învățământ din sector, în timp ce programul pilot “Masa caldă” realizat de M.E.N. și aporbat de 
Guvernul României la începutul anului 2020 include și două școli din București, una din sectorul 2 și 
una din sectorul 4. 

Primăriile de sector oferă și acestea o serie de burse pentru elevii bucureșteni în urma modificării legii 
educației, conform căreia autoritățile locale sunt obligate să ofere burse de performanță, de merit, de 
studiu și de ajutor social elevilor din învățământul preuniversitar. Cuantumul acestora se stabilește de 
către fiecare consiliu local în parte, existând diferențe atât de de la un sector la altul, cât și în funcție 
de nivelul de educație sau tipul de performanță. De exemplu, conform unei analize realizate de 
platforma online Buletin de București9, un elev olimpic premiat la o etapă națională din sectorul 2 
poate avea o bursă lnară de 1000 de lei, în timp ce un elev din sectorul 4 cu aceleași performanțe 
poate avea o bursă lunară de doar 50 de lei. 

Sectorul 2 oferă cele mai mari burse maxime pentru elevii cu performanțe școlare și la olimpiade 
deosebite, urmat de sectorul 1 care oferă cele mai mari burse în cadrul elevilor cu note între 8,5 și 9,9. 
Pe de altă parte, sectoarele 2 și 6 oferă, în general, cele mai mici burse. 

Deasemeni, trebuie făcută precizarea că sectoarele 2, 3 și 4 diferențiază bursele de merit fie în funcție 
de locul obținut la etapa județeană a olimpiadei, fie în funcție de nivelul de școlarizare, cu sume mai 
mici pentru elevii din învățământul primar și sume maxime pentru cei din învățământul gimnazial, 
astfel încât bursele de merit minime ajung până la 50-70 de lei de elev. O altă situație particulară este 
cea a sectorului 3, care oferă cea mai mare bursă elevilor cu nota 10 din licee, în schimb elevilor din 
gimnaziu cu aceeași performanță le oferă doar 140 de lei. 

În ceea ce privește bursele sociale oferite, diferențele de la un sector la altul sunt ceva mai mici, cu 
sectoarele 1, 2 și 3 care oferă maxim 300 de lei fiecare și sectoarele 4, 5 și 6 care oferă mai puțin de 
200 de lei fiecare.  

În anul 2019, Consiliul Național al Elevilor s-a adresat Guvernului României pentru stabilirea 
cuantumului minim al burselor astfel încât toți elevii să poată beneficia de același tip de ajutor, 
indiferent de localitatea/sectorul unde aceștia învață. 

 

 
9 https://buletin.de/bucuresti/elevii-sunt-rasplatiti-in-functie-de-sector-diferentele-dintre-bursele-
scolare-ajung-la-950-ron/ 

https://buletin.de/bucuresti/elevii-sunt-rasplatiti-in-functie-de-sector-diferentele-dintre-bursele-scolare-ajung-la-950-ron/
https://buletin.de/bucuresti/elevii-sunt-rasplatiti-in-functie-de-sector-diferentele-dintre-bursele-scolare-ajung-la-950-ron/
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Figura 22 - Burse maxime oferite elevilor de către consiliile locale ale sectoarelor Capitalei 

 

Sursa: Buletin de București 
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Starea de sănătate a elevilor 

 

O altă problemă identificată în cadrul focus grupului dedicat educației 
preuniversitare aferent prezentei strategii este cea a stării de sănătate a elevilor 
și a asigurării condițiilor optime pentru aceștia. Astfel, reprezentanții ISMB atrag 
atenția asupra numărului mare de copii ce dezvoltă afecțiuni ale coloanei 
vertebrale atât din cauza mobilierului din sălile de clasă dar și din cauza lipsei 
mișcării. Un alt risc major în rândul copiilor este dezvoltarea deficiențelor de 
vedere, fiind necesară depistarea timpurie a acestora. În momentul de față 

controalele de depistare a problemelor medicale nu se realizează în majoritatea școlilor datorită lipsei 
personalului medical. Conform estimărilor reprezentanților ISMB, în sistemul de educație este nevoie 
urgentă de un număr mare de cadre medicale (cel puțin 60 de asistente medicale și 20 de medici) – 
totuși, aici este identificată și problema lipsei interesului medicilor pentru a se înscrie la posturile 
oferite de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Adițional, reprezentanții Asociației Elevilor 
din București și Ilfov menționează și probleme mai punctuale cum ar fi lipsa produselor elementare de 
igienă personală (săpun, hârtie igienică, etc.) în majoritatea școlilor din municipiu. 

Proporţia elevilor bolnavi este mai mare la grupa de vârstă 11-15 ani, comparativ cu celelalte categorii 
de vârstă. Prevalenţa bolilor dispensarizate se înscrie pe o curbă ascendentă până la grupa de vârstă 
11-15 ani, înregistrându-se o ușoară creştere la vârsta de 4-7 ani, faţă de anul şcolar 2013-2014. Faţă 
de același an şcolar se observă, în general, o scădere a prevalenţei bolilor dispensarizate la grupele de 
vârstă 0-4 ani, 7-11ani, 11-15 ani şi 15-19 ani.  

Figura 23 - Prevalența afecțiunilor dispensarizabile în școli 

 

Sursa: Inspectoratul Școlar al Municipiului București 
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Tabel 5 - Preponderenţa principalelor grupe de afecţiuni dispensarizate în funcţie de grupa de vârstă 
examinată  

Loc 0-4 ani 4-7 ani 7-11 ani 11-15 ani 15-19 ani 

I Boli metabolice și 
de nutriție 

Boli neuropsihice Boli senzoriale Boli senzoriale Boli senzoriale 

II Boli senzoriale Boli senzoriale Boli neuropsihice Boli neuropsihice Boli ale 
aparatului 
locomotor 

III Boli neuropsihice Boli metabolice și 
de nutriție 

Boli metabolice și 
de nutriție 

Boli metabolice și 
de nutriție 

Boli metabolice și 
de nutriție 

IV Boli ale aparatului 
locomotor 

Boli ale aparatului 
locomotor 

Boli ale aparatului 
locomotor 

Boli ale aparatului 
locomotor 

Boli neuropsihice 

V  Boli respiratorii Boli respiratorii Boli respiratorii Boli respiratorii 

Sursa: Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

Bolile senzoriale (preponderant vizuale), au fost reprezentate de viciile de refracţie (miopii, 
hipermetropii, astigmatism), ratele de prevalenţă specifică crescând odată cu vârsta, dar și cu procesul 
de şcolarizare, prin accentuarea efortului vizual la elevi, cu moderată scădere la grupa de vârstă 15-19 
ani.  
 
Afecţiunile aparatului locomotor au fost constituite în special din viciile de postură ale coloanei 
vertebrale, în producerea acestora putând fi incriminaţi pe lângă factorul predispozant genetic, 
mobilierul şcolar ne-ergonomic, neadaptat taliei copilului şi regimul de viaţa sedentară.  
 
Tulburările neuropsihice cele mai frecvente la copiii din creşe, grădiniţe şi ciclul primar au fost: 
tulburările de vorbire, tulburările nevrotice şi retardul psihic. La copiii din ciclul gimnazial şi liceal, a 
fost sesizată o creştere a tulburărilor nevrotice şi de comportament, precum şi a cazurilor de retard 
psihic şi intelect de limită.  
 
Prevalenţa HTA juvenilă, ulcer gastro-duodenal, diabet zaharat şi spasmofilii, afecţiuni în a căror 
etiopatogenie sunt implicate şi stresul și suprasolicitarea nervoasă, este superioară la grupa de varsta 
15-19 ani (ciclul liceal și profesional).  

 
 

Pe lângă problema sănătății elevilor, apare în discuție și siguranța acestora, iar 
aici participanții la focus grup semnalează contextul urban în care sunt plasate 
școlile și faptul că de multe ori măsurile de siguranță luate de instituțiile de 
învățământ trebuie să fie suplimentate de sisteme de supraveghere conectate 
direct la dispeceratele de poliție. 

Participanții la focus grup subliniază necesitatea intervenției integrate în școli 
prin acțiuni comune ale DSP, DGASPC și a Poliției Locale, precum și colaborarea cu experți în domeniul 
social pentru furnizarea de servicii complementare elevilor aflați în dificultate. 
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Siguranța în școli 

În intervalul 2011 - 2017, violența școlară a crescut în unitățile de învățământ din municipiul București, 
în anul 2017 fiind înregistrate rate fără precedent ale atacurilor la persoană, atentate la securitatea 
unității școlare și ale altor fapte de violență. Reprezentanții Inspectoratului școlar declară faptul că 
după Implementarea Proiectului ”Săptămâna – Implică-te în viața ta!”, s-au diminuat actele de 
violență pe semestrul al II- lea al anului școlar. Astfel, în primul semestru al anului 2017 au fost 
sancționați pentru acte de violență 831 de elevi, urmând ca în semestrul doi numărul acestora să se 
reducă la 370. Majoritatea au primit mustrări scrise și observații individuale, cazurile în care elevii au 
fost exmatriculați sau mutați în alte clase fiind foarte puține. 
 

Figura 24 - Evoluția actelor de violență în școli, 2011 - 2018 

 

Sursa: Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

La nivelul școlilor au fost luate măsuri de prezentare a cazurilor de violență precum și întâlniri cu 
ofiţerii Direcţiei de Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii cu elevii și părinții acestora, în timp ce la 
ISMB se monitorizează atent unitățile cu risc de violență. 

ISMB derulează în paralel o serie de acțiuni de prevenire a violenței în școli: 

• Au fost încheiate parteneriate de colaborare „Şcoală - Secţia de poliţie - Autorităţi locale – 
Asociaţia de părinţi, reprezentantul elevilor”, cu responsabilităţi clare pentru fiecare parte 
semnatară;  

• Au fost semnate parteneriate de colaborare cu Inspectoratul General al Poliţiei Române prin 
Serviciul Independent pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, Direcţia Generală de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Agenţia 
Naţională Antidrog, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Direcţia de 
Sănătate Publică Bucureşti, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București;  

• S-au realizat proiecte educative extrașcolare pentru elevi, în parteneriat cu diverse structuri 
ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul de Prevenire a 
Criminalității: ”Unde-i lege, nu-i tocmeală”, ”Sfaturi mari pentru cei mici”, ”Rămâi la adăpost”, 
”Fan gândire fresh”, “Invitație la Fair -Play” ;  
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• Proiectul elaborat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, ”Săptămâna – Implică-te 
în viața ta!” și implementat în toate unitățile de învățământ gimnazial și liceal, de stat și 
particulare;  

 

În anul școlar 2017 - 2018, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a programat, monitorizat și 
evaluat activități pentru prevenirea, diminuarea și combaterea fenomenului violenței în unitățile de 
învățământ bucureștene prin: 
 

• Elaborarea la nivelul ISMB a Planului privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar, 
pentru anul școlar 2017 - 2018;  

• Semnarea Planului teritorial comun de acțiune privind asigurarea climatului de siguranță 
publică în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din București, 
în anul școlar 2017- 2018, de către Instituția Prefectului, Poliție, Jandarmerie și ISMB;  

• În fiecare unitate de învățământ s-a constituit Comisia pentru prevenirea și eliminarea 
violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 
interculturalității;  

• Comisia de prevenire a elaborat la nivelul școlii Procedura generală de intervenție, în situații 
de violență, discriminare, fapte de corupție;  

• Acțiuni de monitorizare și evaluare prin aplicarea unei fișe de înregistrare a actelor de violenţă, 
alături de comunicare permanentă, raportare, analiză trimestrială a evoluției faptelor de 
violență, crearea unei proceduri pentru modul de acțiune al școlii precum și monitorizarea 
zonelor adiacente școlilor pentru combaterea violenței 

 

Pe parcursul discuțiilor din cadrul focus grupului dedicat educației 
preuniversitare aferent prezentei strategii din cadrul SIDU București au apărut și 
următoarele nevoi de finanțare și implicare a primăriei Municipiului București: 

• Realizarea expertizei seismice în toate unitățile de învățământ deoarece 
costul expertizei este prea mare pentru ca unele unități de învățământ să o poată 
realiza. În prezent situația este critică deoarece doar 12 unități din București au 

autorizație ISU. 
• Sprijin acordat unităților de învățământ pentru a iniția diverse proiecte (de exemplu, 

pe tema fenomenului de bullying) 
• Stimulente școlare pentru prevenirea abandonului școlar (după modelul școlilor 

profesionale) 
• Planuri pentru vacanțele școlare, respectiv  organizarea de tabere de ski, tabere la 

mare etc. 
• Finanțări pentru cursuri de dezvoltare pentru profesori, inclusiv pentru programe de 

formare cu privire la Green Pact pentru dezvoltarea unor atitudini sustenabile. 
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1.2  Învățământ Universitar 

1.2.1 Municipiul București pe piața internațională a orașelor universitare 

Un oraș universitar este un oraș cu o populație educată, o economie inovatoare cu rate ridicate ale 
antreprenoriatului, sectoare de artă și cultură vibrante, precum și activități non-profit și de voluntariat 
dezvoltate.  

Studenții reprezintă un impuls uriaș pentru economia unei capitale - în orașele universitare se 
cheltuiesc milioane de euro în cafenele, restaurante, baruri, pub-uri, cluburi și magazine. Multe dintre 
aceste afaceri au, de asemenea, mare parte din angajați – studenți, dintre care majoritatea fiind sub 
21-22 de ani și dispuși să lucreze ture lungi pentru un salariu minim, fapt ce însemnă că proprietarii de 
afaceri pot economisi salarii costisitoare angajând studenți. 

Municipalitatea beneficiază de numărul mare de studenți care utilizează transportul public, în timp ce 
magazinele mici se bucură de faptul că sunt mai accesibile pentru cei care merg pe jos – cum sunt 
studenții - decât marile supermarketuri. Cererea de locuințe pentru studenți creează și o piață 
rentabilă de închiriere în orașele universitare, ceea ce duce la creșterea prețurilor locuințelor și poate 
face ca zonele să fie mai dezirabile. Mai mult, studenții aduc și bonusuri sociale. Universitățile sunt 
populate în mare parte de tineri inteligenți și atenți, care desfășoară activități de voluntariat și strâng 
bani pentru cauze sociale.  

În ultimii ani România și Bucureștiul au devenit mai vizibile la nivel european din punct de vedere 
economic și turistic, iar numărul studenților străini este în creștere. Prin urmare este necesar pentru 
Capitală să se dezvolte ca oraș universitar european, având o politică activă în domeniu. 

Site-ul QS Best Student Cities recomandă România ca destinație pentru studii pe baza reputației sale 
din ultimii ani pentru culturală viața de noapte – baruri și cluburi, festivaluri de muzică, teatre, galerii 
și muzee, dar și pentru mediul natural deosebit – Munții Carpați, Delta Dunării, precum și pentru 
castelele și fortărețele din Transilvania sau pentru diversitatea culturală. Astfel, site-ul profilează 
România ca dezirabilă pentru studentul explorator. 

Ca oraș universitar, Bucureștiul este prezentat prin dimensiunea sa – printre cele mai mari orașe 
europene, dar și prin peisajul arhitectural specific regimului comunist, cu structuri grandioase și prin 
moștenirea interbelică din vremea când capitala era cunoscută drept Micul Paris, peste care s-a așezat 
viața culturală anterior menționată, animată de o comunitate activă de studenți.  

Ca actori principali în învățământul universitar din Europa de Est pot fi nominalizate capitalele Poloniei, 
Bulgariei și Ungariei. Bucureștiul este în competiție directă cu aceștia pentru atragerea de studenți 
străini, dar poate și să învețe din modul în care aceste orașe s-au profilat pe piața universitară 
internațională. 

Bulgaria este prezentată de aceeași sursă, în primul rând, pentru costul redus al traiului, la jumătate 
sau chiar mai puțin față de Regatul Unit și pentru renumele său ca destinație turistică datorată 
stațiunilor de pe litoral și zonelor montane unde se practică sporturi de iarnă. Alte mențiuni se referă 
la siturile istorice și arheologice ale țării. În consecință, Sofia este prezentată și ea pentru vestigiile 
romane, dar și ca un centru politic, economic și cultural major care dedică studenților un întreg cartier, 
perceput ca un oraș al tinerilor. 

Polonia este prezentată drept legătura geografică și culturală dintre estul și vestul Europei, datorită 
progresului economic și cultural major pe care l-a avut în ultimii ani, în pofida trecutului comunist. Mai 
mult, faptul că Polonia a înregistrat creșteri economice chiar și în perioada de criză din 2008, a devenit 
un element de încredere pentru studenții care își caută un loc de muncă. Țara este prezentată ca fiind 
extrem de atrăgătoare, atât pentru studenții care preferă viața citadină a orașelor mari și moderne, 
cât și pentru iubitorii de natură, dar la un cost al vieții mult mai bun comparativ cu vestul Europei. 
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Varșovia este prezentată pentru procesul său surprinzător de reconstrucție în urma distrugerii cauzate 
de Al Doilea Război Mondial, care a făcut din centrul orașului, care este străbătut de râul Vistula, un 
monument UNESCO, dar și pentru arhitectura noilor districte economice cu zgârie-nori. 

Budapesta este prezentat drept unul dintre cele mai frumoase orașe Europene, fiind descris de 
UNESCO ca având unul dintre peisajele urbane de excepție ale lumii. Orașul este considerat boem, 
renumit pentru băile termale, galeriile de artă și muzică, barurile moderne și cluburile în aer liber sau 
pentru festivalul de muzică Sziget. Totodată, în Budapesta se află Universitatea Europeană Centrală, 
care este în top 50 la nivel mondial pentru domeniul politică, precum și Centrul European de Tineret 
al Consiliului Europei. 

 

Nevoia de cooperare si stabilirea unei politici active de profilare ca oraș 
universitar european 

Una dintre principalele discuții pe tema internaționalizării educației universitare 
din București din cadrul focus grupului dedicat educației universitare aferent 
prezentei strategii a fost cea referitoare la costuri. Desigur, costurile dezvoltării 
de programe de studii în limbi străine și a atragerii de studenți străini sunt 

ridicate, însă participanții la focus grupul dedicat educației universitare atrag atenția asupra faptului 
că, în contextul în care Bucureștiul dorește să fie o Capitală europeană competitivă din punct de 
vedere economic și în contextul în care regiunile europene sunt în competiție directă pentru capital 
uman tânăr bine calificat, costul de oportunitate al lipsei internaționalizării educației universitare este 
mult mai mare, cu efecte nefavorabile pe termen lung.   

Astfel, apare necesitatea coordonării eforturilor tuturor instituțiilor de învățământ superior, a 
Primăriei Municipiului București precum și a altor instituții și companii care pot avea o contribuție 
activă în crearea unei politici publice pentru dezvoltarea Bucureștiului ca oraș universitar european, 
instrument ce trebuie să  transcendă discuția actului educațional și să se axeze pe rolul învățământului 
universitar în dezvoltarea orașului și a economiei acestuia. 

Propunerile participanților la focus grup pentru cooperarea în acest sens țin de modelul de inovare al 
unui helix cvadruplu și se referă fie la înființarea unei direcții în cadrul PMB care să fie responsabilă de 
relația cu universitățile, fie la crearea unui comitet consultativ prin legea educației, după modelul 
consiliului consultativ pe legea tineretului, fie la înființarea unui consorțiu academic metropolitan sau 
chiar la prezența reprezentanților PMB să în Consiliul Administrativ al universităților bucureștene. 
Totodată, participanții la focus grup reclamă faptul că în Capitală, universitățile nu au exercițiul 
dialogului comun cu alți actori pentru generarea de acțiuni comune cu impact major la nivelul orașului 
(așa cum se practică în alte orașe universitare românești cum ar fi Cluj-Napoca sau Iași), astfel încât 
este necesară stabilirea unui cadru relativ formal pentru desfășurarea acestor activități, care să fie 
atent coordonat și monitorizat, cu un grad mare de transparență către societatea civilă. 

În scopul profilării Bucureștiului ca oraș universitar european, atribuțiile acestei asocieri colaborative 
ar trebui să fie realizarea unei analize care să identifice atuurile capitalei pe baza indicatorilor 
internaționali de atractivitate a orașelor universitare și crearea unui brand  pentru București ca “oraș 
universitar European”. Această acțiune ar trebui însoțită de dezvoltarea unei strategii de promovare 
unitară (exemplu: strategie care să promoveze toate oportunitățile oferite de toate universitățile din 
București,  film de prezentare unic al universităților și a facilităților pentru studenți, dezvoltarea 
platformei “Study in Romania10”, prezentarea universităților din București la târguri internaționale, 
etc.).  

 
10 https://www.studyinromania.gov.ro/fp/index.php? 

https://www.studyinromania.gov.ro/fp/index.php?
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Pe lângă identificarea avantajelor competitive ale Bucureștiului și promovarea acestora, structura 
asociativă universitară ar trebui să coopereze și să facă lobby pentru:  

• debirocratizarea înscrierilor la instituțiile universitare   

• facilitarea procesului de obținere a vizelor pentru studenții străini 

• cooperarea cu mediul privat în vederea extinderii curriculei universitare, crearea de 
oportunități de practică și tranziție a studenților către piața muncii (un exemplu în acest sens 
a fost crearea unui brand de tipul “Partener al educației” care să fie acordat actorilor privați 
care se implică în dezvoltarea studenților din municipiu) 

• crearea unui cadru comun de monitorizare a satisfacției studenților (printr-o platformă unică 
online) cu privire la programele universitare și la facilitățile pentru aceștia precum și 
monitorizarea parcursului acestora în carieră pentru a determina utilitatea programelor de 
studii și a parteneriatelor cu mediul de afaceri 

• crearea unui cadru comun de consiliere și orientare în carieră care să includă și mediul 
preuniversitar, astfel încât această activitate să presupună acțiuni complexe și integrate și să 
se desfășoare în mod continuu și susținut în unitățile de învățământ 

• identificarea și propunerea de metode pentru adaptarea continuă a educației universitare la 
noile cerințe impuse de “future of work11” și la noile generații de tineri care nu au 
experimentat lumea fără tehnologie (exemplu: stabilirea profilului studentului din anul 2050) 

• corelarea educației universitare cu strategiile de specializare inteligentă de la nivel național și 
local și susținerea dezvoltării de programe de studii competitive 

• crearea unui cadru prin care studenții din București să fie implicați în mod activ în rezolvarea 
problemelor sociale sau de altă natură din oraș 

 

 

 

  

 
11 https://www.oecd.org/employment/future-of-work/ 

https://www.oecd.org/employment/future-of-work/
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Atractivitatea pentru studenți a unui oraș universitar este măsurată de o serie de indicatori stabiliţi 
„prin intermediul indexului „QS Best Student Cities”12, cum ar fi prezența universităților de top, 
dimensiunea și activitatea comunității de studenți, calitatea locuirii, perspectivele de angajare și 
costurile reduse. Deși profilul Municipiului București nu este calculat de către această sursă din lipsă 
de date comune cu marii actori europeni ca Paris, Londra sau Berlin, acesta poate fi identificat prin 
date interne. 

Figură 1 – Indicatori ai atractivității orașelor universitare 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la QS Best Student Cities 

  

 
12 www.topuniversities.com 
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Universităţi Performante  | calitatea şi cantitatea universităţilor  

Municipiul București este cel mai dezvoltat centru universitar din țară, având 31 de universități dintre 
care 15 publice și 16 private. Majoritatea universităților sunt localizate în zona central, existând câteva 
universități și în jumătatea nordică a capitalei. Locurile în universități sunt oferite în mare parte de 
universitățile publice: 68% din locuri, comparativ cu 32% din locuri asigurate de universități private. 

În ceea ce privește prezența instituțiilor de învățământ superior din România în clasamentele 
internaționale, Shanghai Ranking's (Global Ranking of Academic Subjects 2018) include în primele 
1.000 de poziții: 

• Universitatea Babeș-Bolyai (intervalul 601-700)  

• Universitatea din București (intervalul 801-900). 

La nivelul clasificării pe domenii de studii, în primele 200 de poziții ale acestui clasament, se regăsesc  

• Universitatea Politehnica din București (intervalul 151-200 pentru domeniul Inginerie – 
Automatizare&Control)  

• Universitatea Babeș-Bolyai (intervalul 151-200 pentru domeniul Științe Sociale – Administrație 
Publică).  

Tot în clasamentul realizat pe domenii de studii, în primele 500 de poziții se regăsesc 11 instituții de 
învățământ superior din România, dintre care 4 din București:  

• Universitatea Politehnica din București (domeniile Inginerie – Automatizare&Control, 
Inginerie Chimică, Inginerie Electrică&Electronică, Energetică și Științe Naturale – 
Matematică, Fizică)  

• Academia de Studii Economice din București (domeniul Științe Sociale – Economie, 
Management,  

• Universitatea din București (domeniile Inginerie – Inginerie Chimică, Științe Naturale – 
Matematică)  

• Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila (domeniile Inginerie – Inginerie Chimică și 
Științe Medicale – Medicină Clinică). 
 

 

Pe lângă clasificarea universităților în topurile internaționale, un element major 
de atractivitate la nivel european în reprezintă procesul de învățare și metodele 
aplicate didactice în relația cu elevii. 

Astfel, participanții la focus grupul dedicat educației universitare aferent 
prezentei strategii menționează faptul că trebuie găsite mijloace de a duce 
educația universitară dincolo de procesul clasic de predare – învățare și 

orientarea acestora către conectarea studenților cu mediul de cercetare. O propunere în acest 
sens a fost crearea unui HUB de cercetare care poate servi ca bună practică și care poate fi apoi 
transferat ca metodă de lucru către mai multe universități (exemplu: Living Labs13). 

O altă propunere a fost creșterea numărului de conferințe internaționale, mai ales pentru 
doctoranzi și includerea acestora pe agenda culturală. În acest fel, studenții au oportunitatea de 

 
13 https://enoll.org/ 

https://enoll.org/
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a experimenta un mediu internațional, și să fie angrenați în acțiuni de networking. Totodată, 
această practică ar contribui la publicitatea internațională a capitalei. 

 

Aria totală de captare a universităților din București acoperă întreg teritoriul țării – inclusiv centrele 
urbane și zonele rurale dintre acestea, dar diferă de la instituție la instituție (hărțile detaliate ale ariilor 
de captare ale universităților pot fi consultate în Anexa 8.1.3): 

• universități cu arie de captare pe întreg teritoriul țării: Universitatea București, Universitatea 
Spiru Haret, Universitatea Alexandru Ian Cuza, Universitatea Națională de Arte (doar în 
centrele urbane), Academia Tehnică Militară și Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion 
Mincu (doar în centrele urbane) 

• universități cu arie de captare în ambele medii de rezidență din regiunile SV Oltenia, Sud-
Muntenia, SE, NE și doar în mediul urban și zonele metropolitane din regiunile Centru, Vest și 
NV  : Universitatea Româno – Americană, Universitatea Tehnică de Constucții 

• universități cu arie de captare în ambele medii de rezidență din regiunile Vest și NV și doar în 
mediul urban și zonele metropolitane din celelalte regiuni: Universitatea Dimitrie Cantemir, 
Institutul Teologic Penticostal 

• universități cu arie de captare în ambele medii de rezidență din regiunile Sud-Muntenia, SV, 
SE și NE: Universitatea Politehnică, Universitatea Dimitrie |Cantemir 

• universități cu arie de captare în unele centre urbane și arii metropolitane ale acestora: Școala 
Naționala de Studii Politice și Administrative, Universitatea Națională de Apărare Carol I 
Universitatea Nicolae Titulescu, Universitatea Națională de Muzică 

• universități cu arie de captare în unele centre urbane și arii metropolitane ale acestora din 
regiunea Sud-Muntenia: Universitatea Bioterra, Universitatea de Ştiinţe Agronomice și 
Medicină Veterinară, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și Universitatea 
Națională de Educație Fizică și Sport 

Instituțiile de învățământ din București care înregistrau în anul 2018 cel mai mare număr de studenți 
înscriși (între 11.000 și 32.000) – sunt Universitatea București, Universitatea Politehnică, Academia de 
Studii Economice, UMF Carol Davila și Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară. 
Totuși, niciuna dintre acestea nu depășește numărul de studenți al Universității ”Babeș-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, cea mai mare din țară, inclusiv pentru că aceasta integrează în structura ei facultățile de 
științe economice, respectiv de științe politice și administrative, în timp ce în București ASE și SNSPA 
sunt instituții distincte. În schimb, Universitatea Politehnică din București este cea mai mare 
universitate tehnică din țară, fără a mai lua în calcul și faptul că există și o universitate distinctă în 
domeniul construcțiilor, în timp ce în restul centrelor universitare din țară acest domeniu este acoperit 
de o facultate de profil în cadrul universităților tehnice.  

În următoarea categorie, cu un număr între 4.000 și 7.000 de studenți fiecare, se află Universitatea 
Spiru Haret, Universitatea Dimitrie Cantemir, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 
Universitatea Tehnică de Construcții și Universitatea Româno – Americană. 
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Figura 25 - Numărul studenților din Municipiul București, după universitate  

 

Sursa: Paginile web ale Universităților 

În medie, universitățile publice românești care se concentrează în principal pe științele sociale sunt 
cele mai mari din punct de vedere al studenților înscriși, cu o medie de aproape 16.000 de studenți. În 
schimb, artele, sporturile și instituțiile militare sunt mai mici, reflectând natura specializată a ofertelor 
lor. (O imagine detaliată a domeniilor de studii pe universități poate fi consultată în Anexa 8.1.2). 
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Figura 26 - Numărul absolvenților din orașe universitare din România, după domenii ISCED-F, în anul 2017 

 

Sursa: Baza de date Tempo Online a Institutului Național de Statistică 

Figura 27 - Numărul absolvenților din Municipiul București, după domenii ISCED-F, în anul 2017 

 

Sursa: Baza de date Tempo Online a Institutului Național de Statistică 
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Din distribuția numărului de absolvenți pe domenii ISCED din anul 2017 reiese faptul că în Municipiul 
București, spre deosebire de alte centre universitare din țară, domină specializarea Afaceri, 
administrație și drept, urmată de Inginerie, prelucrare și construcții și Științe sociale, jurnalism și 
informații. Pe de altă parte, capacitatea capitalei de a genera studenți în domeniile Științe naturale, 
matematică și statistică sau Sănătate și asistență socială era în anul 2017 asemenătoare municipiului 
Cluj-Napoca, respectiv municipiului Iași. 

Particularități ale domeniilor universitare din Capitală pe niveluri de studii și tip de proprietate se 
referă la faptul că domeniile Afaceri, administrație și drept și Științe sociale, jurnalism și informații 
sunt dezvoltate similar, din punct de vedere al capacității, atât de către mediul public cât și de către 
cel privat. 

Și în ceea ce privește perspectivele ocupaționale, majoritatea  de 31% a liceenilor care au răspuns la 
sondajul de opinie aferente procesului de elaborare a SIDU au declarat că doresc să lucreze în cadrul 
domeniilor umaniste și doar 17% în domenii tehnice, urmați de 13% în domeniul medicină și 12% în 
domenii creative, fapt ce înseamnă că vor căuta să se specializeze în aceste domenii, menținâd practic 
balanța actuală a distribuției locurilor universitare pe tipuri de specializări. 

Figura 28 - Perspective ocupaționale ale elevilor din Municipiul București 

 

Sursa: Sondaj de opinie realizat în cadrul prezentei strategii 
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Harta 16 - Rețeaua de universități 

  

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la universități  
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Bună Practică – Living Labs 

Living Labs este un concept de parteneriat public privat privat (PPP) în care firmele, 
autoritățile publice, universitățile și cetățenii colaborează pentru a crea, prototipa, 
valida și testa noi servicii, afaceri, piețe și tehnologii în contexte reale ca cel al unui 
oraș, și rețelele virtuale de colaborare între actorii publici și privați. Contextele din 

viața reală și din viața de zi cu zi vor stimula și provoca cercetarea și dezvoltarea, deoarece autoritățile 
publice și cetățenii nu vor participa numai la identificarea problemelor, dar vor contribui și la întregul 
proces de inovare. 

În acest context, unele universități, precum cea din Edinburgh14, dezvoltă Living Labs la nivel de 
campus pentru gestionarea mecanismelor universitare de cercetare, colaborare, dezvoltare, etc., iar 
altele15 aleg să aibă orașul la sală de clasă, alegând provocări urbane și găsind mijloace de a le 
încorpora în programele de cercetare și educație (ca parte a unor proiecte specifice, stagii sau teze de 
doctorat). 

De exemplu, Universitatea de Științe Aplicate din Amsterdam a dezvoltat o strategie de deschidere a 
unor mici filiale locale în cartiere defavorizate în parteneriat cu municipalitatea și cu o serie de 
întreprinderi sociale, denumite „Magazin local pentru educație, cercetare și dezvoltare de talente”, 
unde studenții oferă servici comunității locale. Serviciile oferite variază de la consiliere, ajutor la teme, 
dezvoltare urbană și soluții de îmbunătățire a spațiului public sau mediu de viață sănătos. Mai mult, 
în fiecare an “magazinele de cartier” organizează o sesiune de matchmaking în care organizațiile 
locale, profesorii și supraveghetorii sunt invitați să propună idei pentru noi proiecte care vor fi 
implementate în semestrul următor. 

În urma acestui proiect, în fiecare pe an, 500 de studenți activează în “magazinele de cartier”, obținând 
un total de 7.000 de credite ECTS. Studenții dedică între 5 și 10 luni de muncă, oferind servicii pentru 
peste 1.000 de locuitori și 110 organizații. În fiecare săptămână, aproximativ 5.000 locuitorii vizitează 
una dintre unitățile din oraș. 

De la orientarea pe practica studenților,  conceptul a fost în continuare modernizat și s-a orientat mai 
mult spre cercetare pe termen lung. Astfel, universitatea dezvoltă cercetări bazate pe cartiere și 
programe care răspund nevoilor pe termen lung ale fiecărei zone urbane prin desemnarea unei unități 
de cercetare formate din profesori, reprezentanți ai administrației publice, rezidenți, ONG-uri și 
reprezentanți ai mediului privat în fiecare dintre “magazinele de cartier”.  

Ca pas următor, profesorii universitari depun propuneri de cercetare care adresează provocările 
locale. Proiectele de cercetare sunt finanțate de universitate (50%) și părțile interesate urbane (50%) 
Administrația publică locală aduce anual o contribuție fixă de 100.000 € pentru finanțarea proiectelor 
de cercetare selectate ca fiind relevante. 

Performanța domeniilor universitare 

Doar 31 de universități obținuseră în anul 2011 acreditări ale performanței universitare. Dintre cele 
203 domenii acreditate de Ministerul Educației Naționale pe baza criteriilor Asociației Universităților 
Europene, 60 erau clasate cu A (cel mai înalt nivel de performanță), 52 erau de nivel E (cel mai slab 
nivel de performanță), 39 clasate cu D, 26 cu C și 25 cu B.  

 
14 https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/living_lab_srs_presentation_for_wsss_conference_2017.pdf 
15ttp://eunivercitiesnetwork.com/wp-content/uploads/2014/12/EUniverCities-Thematic-Report_full_small_size.pdf 

https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/living_lab_srs_presentation_for_wsss_conference_2017.pdf
http://eunivercitiesnetwork.com/wp-content/uploads/2014/12/EUniverCities-Thematic-Report_full_small_size.pdf
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O analiză a specializărilor pe domenii ne arată o profilare majoritară a Bucureștiului în domeniul Științe 
Sociale și Management16, în schimb performanța domeniului variază înspre clasele inferioare. Pe de 
altă parte, Domeniul Inginerie și Tehnologie17, al doilea cel mai prezent pe piața cursurilor universitare 
din Capitală, deși nu este la fel de extins, este mult mai performant.  

Pe locul 3 ca număr de specializări este domeniul Arte și Științe Umane18, în cadrul căruia situația este 
împărțită, existând multe universități specializate exclusiv pe acest domeniu care oferă cursuri de 
performanță maximă (universitățile de artă, teatru, muzică, arhitectură și urbanism) dar și unele 
universități mixte în cadrul cărora domeniul nu este cel mai performant. 

 Pe locul al patrulea se află domeniul Științe ale Vieții și Medicină19, și acesta fiind printre cele mai 
performante domenii. Ultimul domeniu ca număr de specializări este cel Real și Științe Naturale20 a 
cărui performanță este și ea împărțită pe domenii de top și alternative mai accesibile ale acestora. 

La nivel de unități, Universitatea București se distinge a fiind cea mai performantă, oferind totodată 
cea mai variată ofertă de domenii. La polul opus sunt Universitățile ca Spiru Haret și Hyperion care 
deși oferă un număr mare de cursuri pe diferite specializări, performanța domeniilor este printre cele 
mai scăzute. Universitățile Titu Maiorescu, Dimitrie Cantemir și Universitatea Ecologică au cursuri pe 
relativ mai multe domenii, majoritatea de performanță medie. 

Pe lângă Universitatea din București, ca performanță se disting două universități specializate exclusiv 
pe un domeniu – Universitatea Politehnică și Academia de Studii Economice, oferind o paletă largă de 
cursuri din aceste domenii. 

Ca număr mare de cursuri pe unul – două domenii, cu performanță variind de la A la E se disting 
univeristățile SNSPA, USAMV, Româno – Americană, UTCB și Academia de Tehnică Militară. 

Altă categorie importantă sunt universitățile foarte performante, specializate doar pe un domeniu, 
dar care oferă o paletă mai mică se specializări, cum ar fi UMF Carol Davila, UNATC, UNARTE, UAUIM, 
Universitatea de Muzică Ciprian Porumbescu, Universitatea Națională de Apărare Carol I, 
Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport.  

Academia Națională de Informații, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Institutul Teologic Baptist 
și Institutul Teologic Penticostal, asemenea universităților din paragraful anterior, sunt specializate 
exclusiv pe un domeniu și oferă o paletă mică de specializări, în schimb performanța acestora este 
medie spre mică, conform acreditărilor oferite de Ministerul Educației Naționale. 

Pe ultimul loc în domeniul performanței și al numărului de cursuri oferite sunt Universitatea 
Athenaeum, Institutul de Administrare a Afacerilor și Universitatea Financiar – Bancară. 

Un aspect important aici este cel al legăturii dintre universități și mediul de afaceri în vederea 
îmbunătățirii calității actului educațional. Dacă în străinătate, mai ales în SUA, se întâmplă frecvent ca 
antreprenori sau diverși manageri/angați din companiile private sau altfel de organizații să predea 
cursuri, în România limitează această posibilitate doar la persoanele care au obținut diploma de doctor 

 
16 Științe Sociale și Management: contabilitate, finanțe, antropologie, afaceri, management, comunicare, media, economie 
,educație, domeniul ospitalier, drept, politică, studii internaționale, administrație, sociologie, statistică, sport 
17 Inginere și Tehnologie: TIC, inginerie chimică, civilă, electrică și electronică, mecanică, aeronautică, minerală și minieră 
18 Arte și Științe Umane: arheologie, arhitectură, arte și design, istorie, limbă și literatură, arte performative, filozofie, 
teologie și studii religioase 
19 Științe ale Vieții și Medicină: agricultură, medicină, stomatologie, veterinară, științe biologice, asistență medicală, 
farmacie, psihologie 
20 Real și Științe Naturale: chimie, științe marine și geologie, mediu, geografie, științe ale materialelor, matematică, fizică 
astronomie 
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(excepând sfera domeniilor vocaționale, precum muzică, teatru etc.). În plus, există o reticență la 
nivelul universităților în a permite acestor experți în activitatea universitară.  

În aceeași ordine de idei, inițiativele de a dezvolta noi produse educaționale în parteneriat cu 
companiile private este într-o fază destul de incipientă (de ex. master în domeniul securității 
cibernetice dezvoltat de Universitatea București și compania Bitdifender). Mai activă în acest domeniu 
s-a dovedit Academia de Studii Economice, care are un program de master cu Asociația Business 
Service Leader, unul de management imobiliar cu ERES etc.) sau Universitatea Politehnică – care are 
programe de masterat în parteneriat cu ROFMA, DB Global Technology, Renault Technologie, Orange 
Romania etc. Totuși, asemenea inițiative par să se materializeze mai lent decât în alte centre 
universitare din România.  

Există însă mai multe inițiative de cooperare inter-universitară, de ex. programul de master organizat 
de Universitatea București și Academia de Studii Economice cu alte universități din SUA, Franța și 
Germania, sau programele cele dezvoltate de SNSPA și Universitatea din Sheffield. 

Bună Practică – CINETic 

CINETic a fost înființat în anul 2015, în cadrul Universității Naționale de Artă 
Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București și este un centru de cercetare 
și educație în Tehnologii inovativ creative, fiind primul centru dedicat cercetării 
interdisciplinare între artă și tehnologie din România. 

Centrul CINETic a fost deschis în anul 2016 ca departament de cercetare al UNATC 
IL Caragiale în domeniul interacțiunii digitale având ca misiune dezvoltarea de cercetare 
interdisciplinară cu domeniile teatru film cu scopul plasării UNATC IL Caragiale ca lider regional în 
domeniile emergente ale noilor media, producției, inovări și cercetării în domenii precum VR, AR, XR, 
jocuri video, instalații interactive cu scopul lărgirii impactului teatrului și filmului la nivel social. și 
cadrele didactice.  

Centrul  CINETic a fost clasificat ca infrastructură emergentă  de importanţă naţională de raportul CRIC 
2017 (Comitetul Român pentru infrastructure de cercetare pentru domeniul Patrimoniu Social și 
Cultural) alături de alte trei instiuții.  Domeniul Patrimoniu Social și Cultural  este prioritar conform 
SNCDI și corelat cu domeniul Inovare Socială și Culturală ESFRI.   
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Figura 29– Performanța domeniilor universitare din Municipiul București 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Ministerul Educației și Cercetării 

Probleme privind calitatea actului educațional 

Centrul pentru Tineret al Municipiului București  a realizat o diagnoză a mediului universitar care va 
sta la baza Strategiei pentru Dezvoltarea Educațională a Municipiului București din cadrul proiectului 
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București – Capitala Educației. Aceasta a fost elaborată în urma organizării a 50 de grupuri de lucru cu 
parteneri instituționali din domeniul educației precum și cu o serie de asociații studențești. 
Problemele identificate în cadrul diagnozei se referă la curriculum, metodele de predare – învățare, 
educația financiară, inovarea în mediul universitar, mediul de activitate, voluntariatul, precum și rolul 
administrației locale prin instituțiile specializate în sfera educației. 

Curriculum 

În contextul actual, planurile cadru ale programelor de studii de licență din majoritatea universităților 
se axează mai mult pe dezvoltarea competențelor generale și specifice ale domeniului de studiu, 
competențele cheie fiind doar parțial dezvoltate. Interdisciplinaritatea lipsește în mare măsură din 
procesul de predare. Fiecare curs este independent de celălalt, existând doar câteva materii între care 
se creează conexiuni. 

Totodată, nivelul de încredere al studenților este scăzut în privința profesorilor și a manierei în care 
fiecare curs este abordat, cu precădere, în contrast cu perspectivele pe care mediul online și 
mobilitățile Erasmus le oferă în legătură cu universitățile din țările vest europene. Mai mult, există 
numeroși factori negativi care influențează tinerii din mediul universitar, precum posibilitățile 
financiare, dezinteresul părții administrative a facultății, secretariatele sau condițiile din cămine. 

În prezent, curriculumul universitar este realizat după cerințele pieței și nevoilor studenților din urmă 
cu cel puțin 10-20 de ani, unde accentul este pus în special pe partea teoretică, în detrimentul părții 
practice. 

Există diferențe între cerințele teoretice și realitatea profesională de după absolvirea studiilor. Astfel, 
inserția absolvenților pe piața muncii se face mai greu deoarece mulți studenți nu știu să transforme 
cunoștințele dobândite în cunoștințe procedurale. 

Îmbunătățirea structurii curriculumului în direcția creșterii relevanței sale pentru piața muncii și 
crearea de sinergii cu nevoile și așteptările studenților reprezintă o condiție necesară pentru ca 
învățământul superior să joace un rol semnificativ în dezvoltarea societății. 

Un model ideatic ar presupune un număr de studenți cât mai mare la prelegeri și cât mai mic la seminar 
dar practica lucrurilor impune maximizarea efectelor educaționale cu utilizarea minimului necesar de 
resurse. La nivelul programelor de master, consistența și constanța prezenței sunt influențate și de 
faptul că majoritatea studenților sunt integrați deja pe piața muncii. 

Predare - învățare 

În contextul actual, metodele de predare-învățare reprezintă un subiect aprins de dezbatere din cauză 
că acestea sunt, în general, limitate și învechite, întregul sistem de învățământ confruntându-se cu 
această problemă ce afectează percepția elevului/studentului asupra importanței educației în viața 
individului.  

Comunicarea în timpul orelor de curs este scăzută iar unii profesori nu se adaptează la metodele 
moderne de predare, acest lucru fiind generat în special de lipsa de instruire a cadrelor didactice în 
ceea ce privește tehnologia actuală și oportunitățile pe care acestea le oferă.  

De asemenea, alte probleme ar fi:  

• săli de curs neîncălzite;  

• lipsa materialelor didactice și aparatura modernă necesară pentru a putea preda într-o 
instituție de învățământ superior, raportându-ne la nevoile actuale, cum ar fi: video-proiector, 
tabla cu marker, laptop-uri;  
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• lipsa flexibilității de configurare a sălilor de curs/a atelierelor (cadru de lucru static);  

• lipsa implicării studenților în activități științifice care presupun dezbateri academice, 
dezbaterile academice de cele mai multe ori fiind limitate doar la orele de seminar din 
programă; 

• suportul didactic de tip PPT este considerat pentru multe dintre universitățile românești ca 
fiind un instrument metodic modern și foarte util, în alte sisteme educaționale este considerat 
ca fiind depășit; 

• deși se regăsesc în multe dintre spațiile educaționale, tablele interactive și video-proiectoarele 
sunt folosite doar de către o parte dintre profesori, îndeosebi pentru disciplinele tehnice; 

Pentru predarea inovativă și învățarea continuă profesorii și studenții, au nevoie de accesul la resurse 
precum baze de date internaționale prin care se diseminează rezultatele celor mai importante 
cercetări în domeniu; platforme virtuale de tip e-classroom pentru a organiza arhivele materialelor de 
lucru pe diferite subteme ale unui domeniu de cercetare, pentru a încuraja coeziunea dintre studenți 
și dialogul critic pe marginea intereselor și temelor comune de cercetare; platforme de tip e-learning 
pentru care lipsește, însă, finanțarea continuă. 

Totodată,  unul din elementele cheie ale domeniului educațional care conduce la îmbunătățirea 
calității învățământului actual, este procesul de învățare conștientă și practică, care să utilizeze, sub 
îndrumarea unor cadre specializate, tehnicile convenționale cu cele moderne pentru obținerea de 
rezultate performante. 

Din această perspectivă trebuie aprofundată proiectarea unor cursuri care să folosească tehnologia ca 
infrastructură pentru predarea inovativă și să stimuleze accesul la surse diverse pentru informare, 
susținând astfel inventivitatea în cercetare. 

Educație financiară 

În contextul actual, educația financiară reprezintă un concept vag atins la nivelul studenților. Singurele 
modalități de a afla informații despre acest concept sunt la facultățile cu specific și în cadrul Asociațiilor 
Studențești prin intermediul training-urilor și diferitelor activități pe care aceasta le desfășoară. Nivelul 
de educație financiară al studenților este foarte scăzut și nu există cursuri opționale de educație 
financiară în universități și nici materiale didactice care să fie puse la dispoziția studenților pentru a se 
informa. 

Conform contextului actual, principalele probleme ale educației financiare sunt reprezentate de lipsa 
informării asupra acestui tip de educație și de lipsa cursurilor de educație financiară, a cunoștințelor 
de gestionare a banilor, a resurselor și timpului, în cazul studenților, precum și de lipsa resurselor 
financiare pentru deschiderea unei firme/companii. 

Inovarea în mediul universitar 

În contextul actual, mediul universitar funcționează după premise și concepte care nu sunt de 
actualitate și nu mai răspund nevoilor studenților. Prin comparație cu centrele universitare din țări din 
vestul Europei, ca Olanda, Danemarca sau Italia, preferate de studenții români ca destinație de studiu, 
cele din România nu dispun de resurse de cercetare sau tehnologie avansată. Activitatea de cercetare 
este foarte redusă si limitată numai la insistentele studenților. Resursele disponibile sunt reduse și nu 
exista departamente specializate pe inovare. 

Prima problemă identificată este lipsa clădirilor care să permită desfășurarea cursurilor în condiții 
moderne. Această carență este accentuată și de o a doua problemă, și anume lipsa tehnologiilor 
avansate de care studenții ar trebui să beneficieze. 
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Aceste două probleme sunt generate de lipsa de fonduri și de procesul dificil de accesare a acestora. 
Astfel, o altă problemă identificată de studenți a fost lipsa unor materiale academice moderne, 
problemă ce întreține și maniera deficitară în care procesul de predare are loc.  

Educație pentru viață 

Educația pentru viață a elevilor și studenților se află într-un raport de subsidiaritate, comparativ cu 
celelalte sfere ale mediului educațional. Majoritatea studenților nu cunosc importanța dezvoltării 
personale (care exclude pregătirea din facultate), iar după absolvirea programului universitar de 
studii, integrarea într-un mediu profesional le este dificilă multora. 

În ceea ce privește educația pentru viață, au fost sesizate următoarele lipsuri și probleme:  

• faptul că la finalizarea studiilor aceștia nu dețin un bagaj de competențe și abilitați practice pe 
care angajatorii le caută și pe care tinerii nu au de unde să le dobândească;  

• inexistența unor centre de consiliere speciale pentru elevi și studenți în cele mai multe dintre 
instituțiile de învățământ;  

• disciplinele studiate în școlile și universitățile românești pun un accent mult mai mare pe 
partea teoretică, acordând mult mai puțină atenție (sau chiar deloc) chestiunilor de ordin 
practic;  

• lipsa contextelor de socializare și interacționare directă cu studenții altor țări;  

• existența redusă a programelor și campaniilor de protejare a mediului înconjurător;  

• lipsa spațiilor pentru reciclare selectivă a deșeurilor (în cămine, cantină, campus, facultăți);  

• lipsa oportunităților de vizitare și cunoaștere a altor sisteme de învățământ urmate de 
propuneri și acțiuni concrete de îmbunătățire a calității învățământului românesc;  

• existența redusă a programelor standardizate de feedback asupra calității învățământului 
urmată de acțiuni de îmbunătățire concretă;  

Voluntariatul 

Problemele existente privind tema voluntariatului sunt reprezentate de:  

• lipsa unei strategii clare și a unor programe în domeniul voluntariatului, care să ofere tuturor 
studenților interesați să se implice în activități de voluntariat, lipsa de angajament din partea 
elevilor;  

• studenții din primii ani de studii nu au suficiente informații despre voluntariat ca activitate și 
despre ofertele de lucru ca voluntari;  

• alte instituții doresc voluntari, dar nu oferă studenților niciun certificat-diplomă în acest sens: 

• asociațiile studențești nu beneficiază de locurile și dotările necesare pentru a-și desfășura 
activitățile cum trebuie; 

• nu sunt asigurate nevoile de bază, uzuale, pentru a putea crea o cultură a voluntariatului iar 
sarcinile cadrelor didactice nu sunt repartizate uniform și echitabil. 

Rolul administrației locale prin instituțiile specializate în sfera educației 

Studenții și asociațiile de profil ale acestora reclamă absența instituțiilor specializate care să le sprijine 
activitatea și care să fie dispuse atât să identifice problemele existente împreună cu aceștia, cât și să 
colaboreze în identificarea de soluții.  

În prezent, rolul administrației locale, prin instituțiile specializate, în sfera educației, este destul de 
limitat (sau este perceput ca atare) în ceea ce privește învățământul universitar, singurele aspecte 
cunoscute fiind legate de decontarea cheltuielilor cu transportul și reduceri la unele activități de 
natură culturală. Pe de altă parte, s-a apreciat că, la nivelul învățământului universitar, implicarea este 
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(sau trebuie să fie) diferită față de situația învățământului pre-universitar, dată fiind autonomia 
universitară. 

Problemele privind această temă sunt multiple, printre care:  

• absența contribuției și a susținerii de către administrația locală față de procesul educativ în 
învățământul superior, fiind un dezavantaj complet pentru studenții ce au nevoie de proiecte 
prin care să le fie exploatat potențialul;  

• slaba prezență a oportunităților de dezvoltare în carieră, ateliere și experiențe practice;  

• lipsa excursiilor specifice domeniului de studiu;  

• lipsa unui canal de comunicare directă între administrația locală și studenți;  

• lipsa cunoașterii de către studenți a rolului administrației locale în procesul de educație;  

• mijloace de transport insuficiente;  

• lipsa unor programe de dezvoltare personală și de dezvoltare a inteligenței emoționale;  

• lipsa unor programe de comunicare și de branding personal;  

• lipsa unor programe de antreprenoriat pentru o inserție mai ușoară a absolvenților pe piața 
muncii; 

• lipsa promovării ofertelor educaționale ale universităților. 

1.2.2 Comunitatea de Studenţi | mărimea şi diversitatea internaţională a acesteia  

Comunitatea activă de studenți din București este unul din principalele puncte tari ale Capitalei pe 
care le menționează site-ul QS. Capitala adună studenți din toată România, fiind cel mai atractiv pol 
național de educație terțiară. Conform Eurostat, între cele 18 capitale Europene pentru care sunt 
disponibile date privind numărul de studenți raportat la totalul populației, Municipiul București se află 
în categoria acelora care au mai puțin de 100 de de studenți la 1000 de locuitori, fiind depășit se Sofia, 
Varșovia sau Budapesta – principalii săi competitori. Totodată, Bucureștiul (5.465) concentrează mai 
puțini studenți străini decât Varșovia, Sofia (12.916) sau Budapesta (28.000), spre exemplu, și 
înregistrează valori similare cu ale centrelor universitare secundare din România (Iași și Cluj), având 
un caracter mai puțin internațional/cosmpolit. Numărul de studenți străini înscriși în învățământul de 
z la universitățile din București a crescut lent de la 4.710, în 2014, la 5.400, în 2018, iar o bună parte 
dintre aceștia sunt studenți vorbitori de limba română, provenind din Republica Moldova.  

De menționat este și faptul că oferta educațională a universităților bucureștene este favorabilă 
atragerii de studenți străini, existând numeroase programe de predare în limbi străine (engleză, 
franceză, germană, spaniolă, rusă, arabă, japoneză etc.) la diferite facultăți: Management, 
Adminsitrarea Afacerilor, Finanțe-Bănci, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Relații Economice 
Internaționale, Business și Turism, Marketing, Cibernetică și Informatică Economică (ASE), Litere, 
Arhitectură (USH), Limbi și Literaturi Străine (UCDC), Fizică, Filosofie, Sociologie, Științe Politice, 
Pedagogie, Adminsitrarea Afacerilor (UB), Inginerie în limbi străine (UPB), Medicină Veterinară 
(USAMV), Inginerie în Limbi Străine (UTCB), Medicină (UMF) etc. 

Medicina este domeniul care atrage cei mai mulți studenți străini în Capitală, circa 2.000, însă UMF 
oferă doar programe de studii în limba engleză, atrăgând tineri mai ales din Israel, în timp ce la 
universitățile de profil din Iași și Cluj-Napoca oferă și programe în limba franceză, astfel încât atrag mai 
ales francezi. Așadar, aceasă nișă de studii în limba franceză poate deveni una de dezvoltare și pentru 
București.  
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Figura 30 - Ponderea studenților în totalul populației în orașe europene, 2017,  ‰ 

 

Sursa: Eurostat 

Municipiul București concentrează 32% din studenții din România, înscriși la cursuri de licență, master, 
cursuri postuniversitare, doctorat și programe postdoctorale. Din cei 172.528 studenți înscriși la 
universitățile din Capitală, majoritatea de 73% sunt înscriși la licență (dintre care un sfert în cadrul 
învățământului privat), 22% sunt înscriși la master licență (dintre care mai puțin de 20 de procente în 
cadrul învățământului privat) și 5% la programe doctorale și post-doctorale licență (dintre care doar 
trei procente în cadrul învățământului privat). Prin urmare, sectorul public prezintă o încredere tot 
mai mai mare pe măsura creșterii nivelului de specializare. 

Numărul studenților înscriși la licență în anul 2018 este mult inferior anului 2007, mai ales pe fondul 
reducerii dramatice a numărului de studenți din sectorul privat., În intervalul 2014 – 2018, efectivul 
tinerilor înscriși la universități private atât pentru licență, cât și pentru master a urmat o tendință 
continuă de scădere, în timp ce în cadrul universităților publice fenomenul a fost invers, înregistrând 
o ușoară creștere. În ceea ce privește programele doctorale, fluctuațiile au fost mult mai mici, dar s-
au manifestat în mod opus, cu creșteri ale studenților din învățământul privat și scăderi ale celor din 
învățământul public. 
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Figura 31 - Evoluția numărului studenților din Municipiul București, în perioada 2014-2018 

 

Sursa: Baza de date Tempo Online a Institutului Național de Statistică 

Figura 32 - Evoluția numărului studenților din Municipiul București înscriși la nivel licență, în perioada 2014-
2018 

 

Sursa: Baza de date Tempo Online a Institutului Național de Statistică 
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Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, Municipiul București a început să piardă constant 
studenți, pe fondul reducerii continue a natalității de după 1989, dar și a faptului că tot mai mulți 
absolvenți de liceu preferă să studieze la universitățile din străinătate. Conform sondajului de opinie 
realizat în cadrul prezentului studiu, 63% dintre elevii din Capitală preferă să rămână în municipiu 
pentru studii universitare, 10% intenționează să studieze în alt oraș din România, iar 11% doresc să 
urmeze facultatea în altă țară, mai ales în Anglia, SUA, Austria, Canada, Franța sau Italia. Dintre 
motivele invocate de aceștia se disting cele cu privire la dotările universităților, stilul de viață și nivelul 
de trai din țările respective, resursele pentru studenți sau centrarea educației pe nevoile pieței muncii. 
Motive mai puțin importante au fost considerate competența profesorilor sau existența unor 
specializări care nu se găsesc în România. 
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Figura 33 - Perspective educaționale ale elevilor din Municipiul București 

 

Sursa: Sondaj de opinie realizat în cadrul prezentei strategii 

Numărul de studenți străini care aleg România ca destinație pentru studii a crescut din anul 2014, 
astfel încât, în anul 2018, 3% din studenții care învățau în România erau străini, majoritatea înscriși la 
studii de licență. Creșterile au fost datorate înscrierii a tot mai mulți studenți din alte țări în cadrul 
învățământului de licență privat, învățământului de master public, precum și programelor doctorale 
din universitățile publice - unde numărul studenților străini s-a dublat în intervalul 2014 – 2018. 

Figura 34 - Evoluția numărului studenților  străini din Municipiul București, în perioada 2014-2018 

 

Sursa: Baza de date Tempo Online a Institutului Național de Statistică 
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Pentru crearea unei comunități diverse și internaționale de studenți este nevoie 
în primul rând de crearea mai multor programe de studii în limbi străine. Pe 
parcursul focus grupului dedicat educației universitare aferent prezentei 
strategii au fost menționate constant programele în limba engleză și în limba 
franceză oferite de universitățile din București. A fost amintită și oportunitatea 
reprezentată de faptul că instituțiile de învățământ superior din municipiu fac 
parte din consorții universitare europene care pot garanta mobilitatea a 20.000 

de studenți străini. 

Totodată s-a accentuat nevoia creșterii numărului de programe în limba franceză din mai multe 
motive: cerere mai mare, relația României cu țările din Africa de Nord, etc.  În același timp, a fost 
identificată nevoia introducerii/ creșterii numărului de programe în limba chineză (datorită fluxului 
mare de studenți chinezi), rusă și germană (datorită cerinței pieței pentru aceste două limbi dar și 
datorită creșterii popularității acestora în ultimii ani).  

În cele din urmă a fost subliniată și importanța încurajării experienței internaționale a studenților prin 
programul Erasmus, stagii de practică sau cercetare. 

O altă temă adusă în discuție în cadrul grupului de lucru dedicat educației preuniversitare a fost 
creșterea nivelului de reprezentare al tinerilor în municipiul București și crearea mai multor 
oportunități de voluntariat pentru studenți (de exemplu, voluntari la IGSU, SMURD ONG-uri sociale 
etc.) care pot, până la un punct, suplini o nevoie de personal în diferite domenii și prin care studenții 
pot lua contact direct cu problemele orașului.  

Alte facilități menționate care ar putea contribui la dezvoltarea comunității de studenți din Municipiul 
București sunt școlile de vară, după modelul celor din orașe românești sau din alte țări. 

1.2.3 Calitatea Locuirii | infrastructură, servicii, diversitate culturală şi opţiuni de 
petrecere a timpului liber  

Activităţile culturale ale capitalei sunt diversificate, iar oportunităţile de petrecere a timpului liber 
numeroase – Bucureștiul fiind renumit ca noul loc de distracție (mai ales de noapte) în Europa. Cu 
toate acestea, Bucureștiul nu are un campus universitar la standarde internaționale. Se reclamă astfel 
nevoia de a reabilita și moderniza campusurile mari existente, cum ar fi cele din Regie sau Tei, sau 
crearea unui campus nou în parteneriat cu universitățile care doresc să își internaționalizeze oferta de 
studii pe principiul unui Smart City, asemenea tendințelor din restul Europei sau din lume. Mai mult, 
prezența campusurilor poate duce la o cerere crescută în acele zone de dotări culturale, de sport și de 
agrement. De aceea trebuie acordată o atenție deosebită a accesibilității acestor zone, atât pietonale, 
cât și cu transportul în comun. 

Majoritatea studenților de licență provin din afara Bucureștiului, ceea ce indică faptul că 
disponibilitatea căminelor este o condiție de infrastructură importantă în Capitală. Această constatare 
este în special cazul academiilor militare, care sunt foarte specializate și atrag majoritatea studenților 
(70%) din alte județe. Cu toate acestea, universitățile tehnice atrag până la 68% din studenți din alte 
județe, iar proporția este și mai mare pentru universități precum Universitatea Politehnică din 
București. În timp ce multe instituții prestigioase și academii specializate atrag studenți din întreaga 
țară, instituțiile comprehensive au de obicei „zone de captare” mult mai mici, atrăgând doar 35% 
dintre studenții originari din orașe din alte județe. Prin urmare, cererea sau presiunea pentru 
locuințele studenților variază atât în funcție de mărimea instituției, cât și de selectivitatea și 
specializarea programelor oferite de instituție. 
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Chiar și în București, raportul dintre spațiul dormitorului (în metri pătrați) și numărul studenților 
înscriși care provin din alte județe variază considerabil. De exemplu, Academia de Studii Economice 
(ASE Bucuresti) are mai puțin de 1 mp per student „din afara orașului”, în comparație cu Universitatea 
Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS București), care are aproape 8 mp de student. Per 
ansamblu, în București există peste 35.000 de locuri în cămine, cele mai multe la UPB (13.300), UB 
(5.300), ASE (4.900), USAMV (3.500), UMF (3.200) UTCB (2.500) etc. La acestea se adaugă câteva mii 
de locuri de cazare în cămine private, de ex. ARCCA (2.600), West Gate Studios (1.500) etc. În acest 
context, unele universități, precum UPB sau UTCB nu întâmpină probleme în a asigura cămine pentru 
toți solicitanții, existând chiar și un surplus de locuri, în timp ce altele (UB, ASE, UMF) înregistrează un 
ușor deficit. În acest context, UTCB a transferat administrarea unor locuri excedentare către 
Universitatea București. Numărul de cereri de cazare în cămine studențești a scăzut în ultimii ani, pe 
fondul reducerii afluxului de studenți veniți din provincie, dar și a preferinței acestora pentru alte 
modalități de cazare (de ex. chirie, gazdă). Așadar, accentul în următorii ani ar trebui să cadă pe 
reabilitarea și modernizarea căminelor studențești existente, astfel încât acestea să ofere condiții 
proprice pentru studenți, precum și în cooperarea dintre universități pentru a gestiona eficient baza 
de cazare existentă.  

Dintre motivele pe care le-au invocat studenții din alte județe ale țării în alegerea Bucureștiului ca oraș 
pentru studii, cele mai importante au fost programele de studii care nu sunt disponibile în alte orașe 
alături de prestigiul universităților din Capitală, precum și oportunitățile de angajare pe durata 
studiilor. Pentru aceștia au contat în mai mică măsură oportunitățile de petrecere a timpului liber, 
distanța față de localitatea de domiciliu sau dorința de a trăi într-un oraș cosmopolit. Astfel, se atrage 
atenția asupra modului în care Municipiul București se raportează la comunitatea de studenți prin 
politici publice și facilități dedicate acestora. 

Figura 35 - Profilul studenților din Municipiul București 

 

Sursa: Sondaj de opinie realizat în cadrul prezentei strategii 
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Figura 36 - Preferințe locative ale studenților din Municipiul București 

 

Sursa: Sondaj de opinie realizat în cadrul prezentei strategii 

Figura 37 - Spații în cămine pentru studenții care provin din alte județe 

 
Sursa: UEFSCIDI 

Figura 38- Motivele studenților pentru alegerea Municipiul București ca loc pentru studii 

 

Sursa: Sondaj de opinie realizat în cadrul prezentei strategii 
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Figura 39 - Preferințe de mobilitate ale studenților din Municipiul București 

 

Sursa: Sondaj de opinie realizat în cadrul prezentei strategii 

La nivel municipal se disting câțiva poli care concentrează universitățile cu cei mai mulți studenți 
precum și campusurile adiacente. Acestea presupun circulația celor mai mari fluxuri de studenți și 
generează un trafic suplimentar pe principalele artere înconjurătoare. Pe de altă parte, sondajul de 
opinie realizat în cadrul prezentei strategii arată o situație îmbucurătoare prin faptul că majoritatea 
studenților preferă să se deplaseze către cursuri folosind transportul în comun (metrou, autobuz, 
tramvai). 

• Zona Politehnica – Grozăvești - Regie: între arterele Iuliu Maniu, Șoseaua Grozăvești și Splaiul 
Independenței 

Aici se află cel mai dezvoltat campus al Municipiului București, fiind un spațiu urban dedicat cu 
precădere studenților. Căminele aflate în această zonă beneficiază de o accesibilitate foarte bună la 
mijloace de transport în comun. Pe lângă clădirile căminelor și sediile facultăților, studenții beneficiază 
de săli de festivități, cantină, sală de sport și o amplă bază sportivă exterioară precum și de alte servicii 
conexe ca magazine și hypermarket-uri, cluburi, săli de gimnastică și bazine de înot. 

• Zona Cotroceni – Eroilor  

Zona Cotroceni – Eroilor este amplasată la limita dintre o zonă rezidențială de locuințe individuală și o 
zonă de clădiri de importanță administrativă (Palatul Parlamentului, Ministerul Apărării Naționale) , 
astfel încât aici nu sunt prezente multe activități culturale și de petrecere a timpului liber cu specific 
studențesc. Totuși, universitățile și căminele aflate aici se bucură de prezența Parcului Izvor în zonă. 
În același timp, accesibilitatea cu metroul și autobuzul este foarte bună. 

• Zona Piața Romană – Piața Universității: de-a lungul Bulevardelor Nicolae Bălcescu și 
Gheorghe Magheru 

Zona centrală se distinge ca pol universitar prin prezența instituțiilor de prestigiu. Morfologia țesutului 
urban și funcțiunile prezente în zonă nu permit un spațiu de campus, astfel încât universitățile 
localizate aici oferă studenților cazare în alte campusuri studențești majore cum ar fi cel din zona Tei 
sau Grozăvești, respectiv în campusuri de dimensiuni restrânse cum ar fi Complexul Moxa. 
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• Zona Timpuri Noi: de-a lungul Splaiului Unirii 

Polul universitar de la Timpuri Noi este mai redus ca dimensiuni decât zonele anterior menționate dar 
se distinge prin faptul că are un caracter compact, universitățile și căminele aflându-se în același areal. 
Timpuri Noi este o zonă emergentă de dezvoltare funcțională și imobiliară la nivel de Capitală, iar 
mediul universitar poate juca un rol important în configurarea spațiului public și a noilor activități ce 
se vor desfășura aici. Accesibilitatea din punct de vedere al transportului în comun este foarte bună, 
iar studenții beneficiază de o serie de facilități sportive importante, dar mai puține oportunități de 
petrecere a timpului liber în alt mod. 

• Zona de Nord: între Bulevardul Mărăști și Bulevardul Expoziției 

Zona de Nord se distinge prin campusul USAMV care, pe lângă facilitățile de bază, dispune de o grădină 
botanică, câmp didactic, sere și un parc dendrologic unde studenții pot practica agricultură urbană sau 
peisagistică. Căminele aflate în această zonă beneficiază de o accesibilitate foarte bună la tramvai și 
autobuz, în schimb stațiile de metrou nu se află în imediata apropiere. Pe lângă clădirile căminelor și 
sediile facultăților, studenții beneficiază de săli de festivități, cantină, sală de sport și bază sportivă, 
precum și de alte servicii conexe ca magazine și hypermarket-uri, cluburi, săli de gimnastică și bazine 
de înot. 

• Zona Tei: Bulevardul Lacul Tei 

Zona se distinge prin proximitatea față de Lacul Tei, fiind un element de cadru natural major la nivelul 
municipiului. Căminele aflate în această zonă beneficiază de o accesibilitate foarte bună la tramvai și 
autobuz, în schimb stațiile de metrou nu se află în imediata apropiere. Pe lângă clădirile căminelor și 
sediile facultăților, studenții beneficiază de săli de festivități, cantină, sală de sport precum și de alte 
servicii conexe ca magazine și hypermarket-uri, cluburi și săli de gimnastică. Un alt element distinctiv 
este prezența Complexului Cultural-Sportiv Tei în apropierea zonei de campus. 

Tabel 6 - Facilități ale principalilor poli universitari din București 

 TRANSPORT ÎN 
COMUN 

ZONE DE 
CAZARE 

BAZĂ SPORTIVĂ FACILITĂȚI 

Politehnica – 
Grozăvești - 
Regie 

 DA – 
Campus 
major 

 

Interior și exterior 
 

Zona 
Cotroceni – 
Eroilor 

 DA – 
campus   

În apropiere 
 

Zona Piața 
Romană – 
Piața 
Universității 

 NU – 
cămine în 
altă zonă 

- 

 

Zona Timpuri 
Noi 

 DA – 
campus 

 

Interior și exterior 
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 TRANSPORT ÎN 
COMUN 

ZONE DE 
CAZARE 

BAZĂ SPORTIVĂ FACILITĂȚI 

Zona de Nord  DA – 
campus 
major 

 

Interior și exterior 
 

Zona Tei  DA – 
campus 

 

Interior și exterior 
 

Sursa: Paginile web ale universităților 

 

Între reprezentanții instituțiilor de învățământ superior și ale celor conexe 
participante la focus grupul dedicat educației universitare aferent prezentei 
strategii apare discuția factorului de “coolness” al orașului, mulți fiind de părere 
că municipiul nu este destul de bine cotat din acest punct de vedere. Profilul 
studentului se schimbă mereu odată cu noile generații, astfel încât și acțiunile 
dedicate acestora ar trebui să evolueze. Dacă activități “cool” au loc la nivelul 
orașului, acestea nu au un impact major în sensul unei atractivități generale. De 

altfel , reprezentantul ESN București declară faptul că mulți studenți străini aleg Bucureștiul datorită 
posibilității de a călători de aici în alte state est europene.  

Participanții la grupul de lucru dedicat educației universitare subliniază importanța dezvoltării  
infrastructurii la nivelul instituțiilor de învățământ superior (echipare, cămine, zone de relaxare și 
cantine, facilități digitale etc.) 

Totodată aceștia menționează faptul că majoritatea instituțiilor de învățământ superior sunt 
dispersate în teritoriu și că nu există o zonă de tip “oraș al studenților” care să fie percepută ca atare 
în spațiul public. 

Referitor la facilitățile oferite studenților se remarcă importanța comasării și digitizării acestora, astfel 
încât să existe servicii unice dedicate la nivel de Capitală (de exemplu: introducerea unui singur card 
de acces la toate bibliotecile din Capitală, existența unui “student card” unic cu reduceri, etc.) 

 

Perspective De Angajare  

Deși nu există o platformă integratoare la nivel de Capitală care să faciliteze accesul tinerilor la 
angajatori, cu toate că există perspective interesante mai ales în domeniul IT, universitățile au diferite 
parteneriate cu angajatori, prin care aceștia vin direct în facultate pentru a-și recruta forța de muncă. 
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În privința perspectivelor de angajare ale tinerilor studenți și absolvenți, 
participanții la focus grupul dedicat educației universitare aferent prezentei 
strategii reclamă faptul că nu există suficiente parteneriate cu operatorii 
economici sau cu instituțiile publice și nici o bază de date integratoare care să 
centralizeze locuri de muncă de la companiile care acceptă studenți fără 
experiență. Totodată, lipsesc din spațiul public informații și studii cu privire la 
oportunitățile și schimbările de pe piața muncii la nivel local. 

Se propune astfel întărirea conexiunii între universități și mediul de afaceri, iar în scopul consilierii 
studenților, reprezentantul Consiliului Tineretului din România propune introducerea/ creșterea 
numărului de lucrători de tineret / consilieri în universități astfel încât studenții să aibă acces la 
îndrumare în carieră, la ședințe personalizate de dezvoltare.  

 

 

Bună Practică – POLI Jobs 

POLI Jobs este singura Agenţie de Plasare a Forţei de Muncă lansată de către o 
universitate din România. Acest serviciu a fost înfiinţat ca urmare a identificării 
unei nevoi în rândul studenţilor, aceea de a li se facilita legătura cu piaţa muncii la 
nivel instituţional, dar şi pe fondul unei strânse legături care există între 
universitate şi mediul socio-economic. 

Scopul agenției este cel de a asigura o inserţie cât mai adecvată a absolvenţilor pe piaţa muncii în 
funcţie de nivelul de calificare a acestora, media la finalul anilor de studiu, în funcție de specializare şi 
de ofertele de muncă disponibile din partea companiilor. 
Agenția oferă servicii gratuite pentru studenţii şi absolvenţii U.P.B și se adresează exclusiv acestora. 
Cu sprijinul nostru eşti cu un pas mai aproape de cariera pe care ți-o dorești! 

Platforme similare: USAMV Jobs 

 

Costuri Reduse | Taxa de studii şi traiul 

Costurile universităților și nivelul de trai sunt unele din principalele puncte forte ale capitalei, atât în 
comparație cu media europeană cât și cu principalii competitori – Sofia, Varșovia și Budapesta. 
Bucureștiul are cel mai mic cost al vieții și printre cele mai mici taxe de școlarizare, plus avantajul că 
acestea se pot plăti în rate în majoritatea unităților de învățământ terțiar. Un dezavantaj este existența 
a foarte puține burse pentru elevii străini și lipsa creditelor universitare pentru aceștia.  
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Tabel 7- Costuri ale învățământului universitar 

Sursa: www.numbeo.com, Site-urile web ale universităților, www.topuniversities.com 

 

 

Participanții la focus grupul dedicat educației universitare aferent prezentei 
strategii au menționat faptul că unul din principalele atuuri ale capitalei este 
costul de viață redus comparativ cu alte orașe sau capitale europene, de aceea 
studenții din alte țări aleg sa studieze aici.  Totuși, Bucureștiul nu oferă destule 
oportunități financiare cum ar fi creditele de studii. 

Referitor la introducerea creditelor de studii, reprezentanții Ministerului 
Educației și Cercetării menționează faptul că au fost create instrumente legislative în acest sens, în 
schimb există o problemă de bancară ce a blocat cel puțin 4 tentative de operaționalizare până în 
momentul de față. Problema apare la diferența de dobândă între ce li se oferă studenților și condițiile 
sistemului bancar, care trebuie acoperită dintr-o altă sursă de finanțare, care nu a fost identificată 
până acum. 

  

 
21 Conform numbeo.com 

 Taxe de școlarizare 
(EURO) 

+ Indexul Costului de trai21 

Media 
Europeană 

6,000 – 12.000  56 

București 2,000 -7,000 Plătibil în rate 39,15 

Sofia 2,900 - 8,000 Credit pentru studii, Burse 40,21 

Varșovia 2,230 - 3,800 pentru 
străini 

Gratuitate pentru studenții 
polonezi Puține burse pentru 
străini, Rate 

41,55 

Budapesta 5,000 - 12,700  
 

Numeroase burse care 
acoperă toate costurile 
studenților 

43,50 

http://www.topuniversities.com/
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2. INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE DE SĂNĂTATE  
Analiza infrastructurii și serviciilor de sănătate din București este structurată în cinci secțiuni. Prima 
secțiune are în vedere serviciile medicale specializate și se concentrează pe analiza unităților 
spitalicești. A doua secțiune se referă la personalul medical disponibil în capitală. A treia prezintă o 
analiză a diverselor tipuri de servicii medicale primare, incluzând medicina de familie, rețeaua de 
medicină școlară, farmaciile, unitățile de medicină veterinară, serviciile medicale comunitare și socio-
medicale. Secțiunea a patra se ocupă de starea de sănătate a populației din București. Capitolul se 
încheie cu o secțiune de concluzii și propuneri de intervenție. 

 2.1 Serviciile medicale specializate 

2.1.1 Infrastructura de sănătate 

În total, în baza răspunsurilor trimise de ASSMB și DSPMB la solicitările de date și folosind informațiile 
disponibile online, echipa de cercetare a identificat un total de 168 unități medicale care oferă servicii 
medicale specializate, publice și private, în București. Acestea sunt reprezentate pe Harta 17de mai 
jos. 

Pe lângă unitățile cartografiate mai jos, rețeaua serviciilor medicale specializate din București cuprindea în 
2018 și un număr de 518 centre medicale de specialitate22 și 1.789 cabinete medicale de specialitate,23 
conform datelor INS (Tempo online). Aceste două tipuri de unități sanitare au cunoscut o tendință continuă 
de răspândire și privatizare. Astfel, între 2003 și 2018, numărul de centre medicale de specialitate a crescut 
de aproape nouă ori, de la 60 (dintre care 6 publice și 54 private) la 518 (100% private), iar numărul de 
cabinete medicale de specialitate a crescut de peste două ori, de la 767 (dintre care 70% private) la 1.789 
(100% private). 

Dintre cele 168 unități medicale cartografiate în Harta 17, 96 sunt unități publice (spitale, clinici, 
institute, maternități, alte instituții) și 72 sunt private (spitale, clinici, centre medicale, maternități, alte 
unități). Între aceste unități, sunt înregistrate 51 de spitale publice și 21 de spitale private.24 Dintre 
spitalele publice, cele mai multe (23) sunt subordonate Ministerului Sănătății, 19 sunt gestionate de 
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) și 9 spitale25 aparțin altor ministere 
sau instituții ale administrației publice. Lista spitalelor publice în funcție de subordonare este 
disponibilă în Anexa 8.2.1 dintre Anexele 8.2. 

  

 
22 Centrele medicale de specialitate sunt unități sanitare cu personalitate juridică furnizoare de servicii medicale de 
specialitate în ambulator, care încheie contract cu casele de asigurări de sănătate, în care se pot desfășura activități de 
învățământ și de cercetare medicală, de îndrumare și coordonare metodologică pe domeniile lor de activitate, precum și de 
educație medicală continuă. (INS, baza de date Tempo online) 
23 Cabinetele medicale de specialitate sunt unitățile medicale destinate în special pentru îngrijirea sănătății în ambulatoriu. 
(INS, baza de date Tempo online) 
24 De menționat că numărul de spitale private după ce a crescut continuu începând cu anul 1999, a scăzut brusc de la 42 în 
2017 la 21 în 2018. Spre deosebire, numărul de spitale publice a variat aproape de 50 unități. (INS, baza de date Tempo 
online, Cercetarea statistică exhaustivă privind activitatea unităților sanitare) 
25 Inclusiv Centrul de Sănătate RATB, care în lista publicată de Ministerul Sănătății apare ca fiind în subordinea administrației 
publice locale. 
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Harta 17 - Servicii medicale specializate (spitale și clinici) 

 

Sursa: Cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online (MS, DSPB, ASSMB, spitale, INS) 
și răspunsurile primite la solicitările de date trimise în cadrul SIDU.  
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Tabel 8 - Distribuția spitalelor publice în funcție de subordonare și sectorul unde se află (număr) 

 Sector 
1 

Sector 
2 

Sector 
3 

Sector 
4 

Sector 
5 

Sector 
6 

București 

PMB / ASSMB 4 7 3 2 1 2 19 

Ministerul Sănătății 6 7 1 5 4 0 23 

Alte ministere sau instituții 5 2 1 0 0 1 9 

Total 15 16 5 7 5 3 51 

Notă: Vezi și Anexa 8.2.1 dintre Anexele 8.2. 

Există un efect de aglomerare a spitalelor publice în sectoarele 1 și 2 (Tabelul 8). Și spitalele private 
par să urmeze această tendință. Prin urmare, celelalte sectoare beneficiază de un număr considerabil 
mai mic de spitale publice și private. Dintre cele publice, în sectorul 3 predomină spitalele aflate în 
subordinea PMB, pe când în sectoarele 4 și 5 se află predominant spitale subordonate Ministerului 
Sănătății. În sectorul 6, funcționează doar 3 spitale publice, dintre care două sunt administrate de 
PMB. 

Numărul de ambulatorii integrate spitalelor26 publice din București, după o creștere între 2003 și 
2008, a rămas constant în jur de 40 (43, în 2018). Spre deosebire, numărul ambulatoriilor de 
specialitate27 în sistemul public este în scădere după 2006 (6 în 2018). În spitalele private, numărul 
ambulatoriilor a crescut constant ajungând în 2018 la 3 ambulatorii integrate și 16 ambulatorii de 
specialitate. Conform datelor furnizate de ASSMB28, în 2018, din rețeaua de spitale ASSMB, un număr 
de cinci unități nu au avut consultații în ambulatoriu, probabil din cauza specializărilor deservite. 
Acestea au fost Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș”, Centrul de Evaluare și 
Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri “Sfântul Stelian”, Spitalul de Psihiatrie Titan ”Dr. 
Constantin Gorgos”, Spitalul Clinic de Nefrologie ”Dr. Carol Davila” și Spitalul de Boli Cronice “Sfântul 
Luca”. Pe de altă parte, cele mai multe consultații în ambulatoriu au oferit în 2018 Spitalul Clinic 
Colentina, Spitalul Clinic Colțea și Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa”.  

Analiza specialităților29 disponibile în unitățile spitalicești publice arată că majoritatea spitalelor au 
specialități diverse. În concordanță cu concentrarea spitalelor în sectoarele 1 și 2, specialitățile 
medicale urmează aceeași tendință, deși sunt disponibile în majoritatea sectoarelor. Doar câteva 
specialități, precum neurologia, neuropsihiatria, pediatria, ortopedia, geriatria, îngrijirile paliative sau 
endocrinologia pediatrică se distribuie diferit în teritoriu, fiind bine reprezentate și în spitalele din 
sectorul 4 (și nu doar în cele din sectoarele 1 sau 2). De asemenea, specialitățile legate de HIV/SIDA 
sau de bolile infecțioase, tropicale sau parazitare se găsesc preponderent în sectoarele 2 și 3. Aceste 

 
26 Ambulatoriul integrat spitalului reprezintă structura sanitară organizată în cadrul unităților sanitare cu 
paturi, prin care se asigură asistența medicală ambulatorie și care are în structura cabinete medicale 
de specialitate care au corespondent în specialitățile secțiilor și compartimentelor cu paturi, precum și 
cabinete medicale în alte specialități, după caz, pentru a asigura o asistență medicală complexă. 
Ambulatoriul integrat spitalului face parte din structura spitalului, activitatea medicilor se desfășoară în 
sistem integrat și utilizează în comun platoul tehnic, cu respectarea legislației în vigoare de prevenire a 
infecțiilor nosocomiale, în vederea creșterii accesibilității pacienților la servicii medicale diverse și 
complete. (INS, baza de date Tempo online) 
27 Ambulatoriul de specialitate este unitatea sanitară, cu și fără personalitate juridică, care acordă 
asistență medicală de specialitate pacienților în ambulatoriu. Aceasta asigură servicii de asistență 
medicală preventivă, curativă, de recuperare și de urgență. În acest tip de unitate se desfășoară și 
activități de învațământ medical. (INS, baza de date Tempo online) 
28 În cadrul răspunsurilor la solicitările de date trimise în cadrul SIDU. 
29 Specialitățile disponibile fie ca secții, compartimente sau departamente medicale, fie ca servicii 
medicale, fie ambulator integrat de specialitate, așa cum sunt acestea declarate pe site-urile spitalelor. 
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caracteristici structurale influențează comportamentele indivizilor, căci limitează alegerile pe care 
aceștia le pot face în cazul în care au probleme de sănătate legate de astfel de boli. 

O parte dintre structurile spitalicești oferă și servicii de urgență (Tabel 8). În timp ce în rețeaua ASSMB 
doar trei spitale dețin un compartiment de primiri urgențe, astfel de servicii sunt mult mai bine 
dezvoltate în cadrul unor spitale subordonate Ministerului Sănătății.30 Dintre spitalele care aparțin 
altor instituții publice, patru spitale dețin unități de primire, și anume: Spitalul Universitar de Urgență 
Elias (al Academiei Române), Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila” (al 
MApN), Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” (al SRI) și Spitalul de Urgență ”Prof. Dr. 
Dimitrie Gerota” București (al MAI).   

Tabel 9 - Rețeaua de urgență din spitalele publice din București (număr) 

 Nr. total spitale, 
din care: 

Spitale cu compartiment 
primiri urgențe (CPU) 

Spitale cu unități primiri 
urgențe (UPU-SMURD) 

PMB / ASSMB 19 3 0 

Ministerul Sănătății 23 7 8 

Alte ministere sau instituții 9 1 4 

Total 51 11 12 

Sursa: Cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online (MS, DSPB, ASSMB, spitale, INS) 
și răspunsurile primite la solicitările de date trimise în cadrul SIDU. 

Cele mai recente date INS pentru București31 arată o creștere atât a numărului de ambulanțe (190 în 
2017 față de 153 în 2005), cât și a numărului total al solicitărilor. Dincolo de număr, ambulanțele 
existente aveau un grad ridicat de uzură, multe dintre acestea fiind în exploatare din anii 2007-2008 
sau de mai mult timp, atât la Serviciul de Ambulață București-Ilfov (SABIF), cât și la Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov (ISU B-IF). Tocmai de aceea, în 2019, PMB a 
achiziționat 106 ambulanțe noi pe care le-a dat SABIF ca să deservească spitalele în subordinea MS, 
iar ISU B-IF a fost dotat cu 65 noi ambulanțe SMURD (55 de tip B și 10 de tip C - de terapie intensivă 
mobilă), în cadrul proiectului „Viziune 2020”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020. 

  

 
30 Conform specialiștilor prezenți la consultările SIDU pe sănătate, compartimentele de primire în regim de urgență (CPU) și 
Unitățile de primire în regim de urgență (UPU) sunt autorizate doar pentru spitalele aflate în subordinea MS. Nici un spital 
privat nu are autorizație pentru funcționarea unei UPU sau CPU. 
31 INS (2019: 3). 
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Figura 40 - Numărul total al solicitărilor la SABIF repartizate pe coduri de culoare și transport neasistat 

 

Sursa: Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, răspuns la solicitarea de informații. Notă: Transportul 
pacienților neasistat este destinat acelor persoane bolnave care sunt stabile din punct de vedere 

hemodinamic, comunică, respiră spontan și nu necesită monitorizare pe durata transportului. Solicitările 
pentru acest tip de transport (de exemplu, externare din spitale către domiciliu sau transportul pacienților 

de la domiciliu la un consult de specialitate), adresate la dispeceratul național 112, pot fi decontate de 
CNAS. 

Numărul solicitărilor pentru servicii medicale de urgență a crescut progresiv între 2008 și 2018, atât 
pentru SABIF (de la peste 310 mii la aproape 487 mii), cât și pentru SMURD (de la 17.466 la un total 
de 723.733 intervenții). Analiza solicitărilor la SABIF pe coduri de culoare (ilustrată în Figura 40) arată 
că în această perioadă: (i) numărul (și ponderea) solicitărilor de tip cod roșu au scăzut drastic, de 
aproape 2,5 ori, de la 38.911 în 2008, la 15.601 în 2018; (ii) numărul (și ponderea) solicitările de tip 
cod galben a crescut simțitor; în timp ce (iii) numărul (și ponderea) solicitărilor de tip cod verde a 
scăzut ușor, iar cele privind transportul neasistat au avut o evoluție relativ constantă. 

Pe lângă SABIF, care are stația centrală în sectorul 2 și substații în toate celelalte sectoare ale Capitalei, 
echipa de proiect a mai identificat 22 de puncte de lucru ale unor furnizori privați de asistență medicală 
de urgență.32 Dintre aceste puncte de lucru, 8 funcționează în sectorul 1, restul fiind distribuite în 
celelalte sectoare astfel: în sectoarele 2 și 6 sunt plasate câte 4 puncte de lucru în fiecare, în sectorul 
3 operează 3 astfel de furnizori, în sectorul 4 sunt 2, iar în sectorul 5 este un punct de lucru privat 
pentru servicii de urgență. 

  

 
32 Nici un spital privat nu are autorizație pentru funcționarea unei UPU sau CPU. 
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Calitatea infrastructurii de sănătate 

Rețeaua de unități sanitare din municipiul București se confruntă, cel puțin parțial, cu provocările de 
la nivel național legate de infrastructura de sănătate,33 după cum urmează: 

• Rețea de spitale cu structură pavilionară, fragmentată, care necesită transferul cu ambulanța 

• Infrastructură concepută și construită în urmă cu 50-60 de ani sau mai mult, unele cu risc 
seismic, care necesită reparații și renovări frecvente: „Acum 12 ani, la descentralizare, au fost 
date în administrarea PMB-ASSMB cele mai vechi și proaste clădiri de spital. Este mai ușor să 
construiești clădiri noi decât să reabilitezi clădiri vechi-conace” (Consultările SIDU pe sănătate, 
martie 2020) 

• Spitale sau centre medicale în clădiri monument istorice care au costurile asociate de 
reparații/ renovare foarte ridicate sau în clădiri cu spații improprii pentru plasarea unor 
echipamente medicale de nouă generație (Spre exemplu, aparatura modernă RMN/CT nu 
poate fi introdusă din cauza structurii vechi a clădirii, a camerelor mici etc.)  

• Infrastructură fără facilități de acces fizic adecvate persoanelor cu dizabilități. În special 
clădirile monument istoric sunt greu de accesibilizat; iar pentru a construi rampe de acces 
pentru persoanele cu dizabilități sau pentru tărgi este necesară avizarea de către Ministerul 
Culturii. Mai general, modificările impuse de lege sunt condiționate de obținerea unor avize și 
aprobări din partea altor Ministere cu care se relaționează foarte greu, fiind necesare multe 
expertize și foarte multe documente care necesită mult timp. (Consultările SIDU pe sănătate, 
martie 2020) 

• Lipsa unui buget adecvat pentru a permite întreținerea corespunzătoare a infrastructurii 
existente și pentru a opera modificările frecvente impuse prin legislație. 

Deci, în București ca și la nivel național: “adaptarea infrastructurii la nevoia de servicii medicale actuală 
(boli netransmisibile, acumularea problemelor de sănătate, complexe de comorbiditate, existenţa 
tehnologiilor complexe etc.) este în multe cazuri imposibilă sau mult mai costisitoare decât construirea 
unor clădiri noi pentru a consolida activităţile în anumite spitale.”34 Toate aceste probleme fac dificilă 
realizarea unor circuite intraspitalicești eficiente, cresc riscurile de infecții  pentru pacienți și 
personalul medical și, mai general, scad calitatea serviciilor de sănătate furnizate. 

Dacă ne referim numai la starea celor 19 spitale în subordinea PMB, conform informațiilor transmise 
de ASSMB,35 o mare parte (15) au nevoie de lucrări de modernizare, 12 necesită lucrări de extindere 
și 8 de consolidare. Spre ilustrare, prezentăm doar situația celor trei spitale cu cea mai mare 
capacitate:  

(i) Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia” include 17 secții de psihiatrie adulți, două secții 
de neurologie pediatrică, cabinete de specialitate în ambulatoriu (policlinică) și o cameră de gardă 
pentru psihiatrie adulți. Cu excepția a două pavilioane construite în 1998, celelalte clădiri ale spitalului 
sunt construite în 1919-1929 și nici una din ele nu a beneficiat de expertiză seismică.  

 
33 Vezi și Ministerul Sănătății (2016a, 2016b). 
34 Ministerul Sănătății (2016a). 
35 Lista comunicată de ASSMB nu include un spital aflat în lista Ministerului Sănătății – Centrul de Evaluare și Tratament a 
Toxicodependențelor pentru Tineri “Sfântul Stelian”. În schimb, în lista instituțiilor administrată de ASSMB a fost inclus 
Institutul Național pentru Medicină Complementară și Alternativă "Prof. Dr. Florin Brătilă". Pentru Spitalul Clinic de 
Obstretică-Ginecologie Panait Sârbu nu a fost furnizat nici tipul de risc seismic, nici dacă are nevoie sau nu de realizare a 
expertizei seismice.  
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(ii) Spitalul Clinic Colentina are 11 pavilioane pentru diferite specializări alături de paviloane care includ 
morgă, farmacie, depozit, compartiment IT și compartiment de cercetare. Cu excepția pavilionului 
care include morga și a pavilionului pentru dermatologie și dermatologie copii construite în 1975, 
respectiv 1978, toate celelalte pavilioane ale spitalului au fost construite în perioada 1930-1940.  

(iii) Spitalul Clinic ”Dr. Victor Babeș” are 12 pavilioane în total, dar numai o parte din ele sunt 
funcționale, cu următoarele specializări: boli infecțioase și tropicale adulți, ATI, pneumologie, 
dermatovenerologie, boli infecțioase copii, boli infecțioase HIV/SIDA și boli infecțioase ambulatoriu-
hepatite cronice. Cu excepția a două pavilioane – unul construit în 1945 (singurul pavilion al spitalului 
expertizat seismic) și unul construit în 1965 (cel pentru specializarea boli infecțioase HIV/SIDA), toate 
celelalte corpuri de clădire ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș” au 
fost construite în 1950.  

Cu privire la riscul seismic, 5 unități sanitare nu au realizată expertiza seismică pentru toate corpurile 
de clădiri în care funcționează. În clasa I de risc seismic sunt încadrate doar trei corpuri de clădire din 
cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Al. Obregia” (secția XI psihiatrie adulți, construită în 1929 
și două clădiri pe neurologie pediatrică, ambele din 1919). În clasa II de risc seismic sunt încadrate 
clădiri/ pavilioane din 9 spitale. În clasa III sunt clădiri din 5 unități spitalicești, iar în 4 unități sunt 
clădiri în clasa IV de risc seismic. În 4 unități spitalicești coexistă clădiri cu risc de grade diferite (unele 
cu clasa II și altele cu clasa III sau IV). Lista spitalelor publice în subordinea PMB în funcție de riscul 
seismic este furnizată în Anexa 8.2.1 dintre Anexele 8.2.  

Până în prezent, în toată rețeaua de unități sanitare gestionată la nivel local, doar Spitalul Clinic Colțea 
a fost reabilitat (în 2010) astfel încât să nu mai necesite intervenții de tipul consolidare/ extindere/ 
modernizare/ reabilitare sau dotare. Au fost realizate și pentru alte spitale lucrări de reabilitare/ 
modernizare sau construite corpuri noi – cum este cazul Spitalului Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu”, 
Spitalului Clinic de Ortopedie și Osteoarticular Foișor, Centrului Clinic de Boli Reumatismale ”Dr. Ion 
Stoia” și Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia. Totuși, lucrările au vizat numai 
anumite corpuri/ pavilioane, în timp ce alte corpuri de clădire ale aceluiași spital (sau ale 
ambulatoriilor acestora) necesită investiții în continuare. 

În același timp, 16 dintre spitalele administrate de ASSMB au nevoie de dotare îmbunătățită.36 Chiar 
și în spitalele nou renovate, dotarea cu aparatură rămâne o problemă. Principala cauză o reprezintă 
finanțarea insuficientă pentru aparatură și echipamente, care ar trebui asigurată în cooperare de MS 
și PMB. Însă, spre exemplu în anul 2019, circa 80% dintre investițiile în aparatură și echipamente au 
fost acoperite de PMB și au rămas sume restante pentru anul 2020.37 

Totuși, utilizarea aparaturii medicale avansate este mult mai extinsă în București decât în celelalte 
județe ale țării. Cu alte cuvinte, deși dotarea spitalelor din București necesită încă îmbunătățiri, situația 
este considerabil mai bună decât la nivel național.38 Astfel, datele MS pentru anul 2018 arată că 
Bucureștiul a avut cea mai mare rată a examinărilor CT efectuate – 5468,7 la 100.000 de locuitori (în 
condițiile unei rate naționale de 2189,5, cea mai mare din perioada 2009-2018).39 În mod similar și 
procedurile (examinările) RMN au avut o tendință crescătoare la nivel național, municipiul București 
înregistrând o rată de aproape patru ori mai mare decât media națională în 2018 (1039,5 la 100.000 

 
36 Privind dotările, ASSMB nu a furnizat informații despre Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru 
Tineri “Sfântul Stelian”. 
37 Informații oferite de specialiștii ASSMB în cadrul consultărilor SIDU pe sănătate, martie 2020. 
38 Indicatorii urmăriți de Ministerul Sănătații privind dotarea cu apatură medicală cu tehnologie avansată se referă la: aparate 
(scannere) pentru tomografie computerizată (aparate CT), tomografie cu emisie de pozitroni (aparate PET), aparate Gamma 
și aparate pentru rezonanță magnetică (RMN), angiografie digitală (aparate DSA), mărunțirea calculilor renali – litotriptor 
(aparate LSI), terapie cu radiații (aparate RAD) și mamografii. Ministerul Sănătății et al. (2019: 199) 
39 Ministerul Sănătății et al. (2019: 203-204). Notă: datele privind utilizarea aparaturii medicale cu tehnologie avansată sunt 
pe baza raportărilor doar din spitalele Ministerului Sănătății, autorităților publice și Academiei Române. Prin urmare, nu 
includ datele din spitalele administrate de alte instituții. 
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locuitori, față de 266 la nivel național). Acest rezultat este explicat și de faptul că nu se realizează deloc 
astfel de proceduri în rețeaua publică din județe apropiate de București - Vâlcea, Călărași și Giurgiu.40 
Mai mult, doar în București și în marile centre universitare (Cluj, Iași, Timiș și Mureș) sunt disponibile 
intervenții precum angioplastii sau bypass coronarian pentru întreaga populație a țării,41 precum și 
alte proceduri care sunt disponibile doar în unele județe. Toate aceste date arată o distribuție foarte 
inegală a utilizării și dotărilor privind serviciile medicale cu tehnologie avansată la nivel național și 
oferă explicații suplimentare privind gradul mare de utilizare a infrastructurii sanitare din București de 
către locuitori din afara municipiului. Rețeaua de servicii medicale specializate din București reprezintă 
un pol de atracție nu doar pentru populația din județele apropiate, ci pentru o parte importantă din 
populația din întreaga țară. 

Figura 41 - Personalul medico-sanitar angajat în spitalele publice administrate de MS, PMB sau Academia 
Română, pe categorii de personal, în 2018 (număr) 

 

Sursa: Setul de date deschise publicat de MS, data.gov.ro. 

În total, personalul din spitalele publice din subordinea MS, PMB și a Academiei Române (Spitalul 
Elias) număra 30.139 persoane, în 2018 (Figura 41). Dintre aceștia: 35% personal cu studii superioare 
(22% erau medici și 13% alt personal), 37% personal sanitar mediu (cu precădere asistenți medicali), 
20% personal auxiliar, iar 8% alt personal mediu. 

Din punct de vedere al aplicării managementului calității în sănătate, în București există un singur 
spital din rețeaua ASSMB care este încadrat în Categoria I, Spitalul Clinic Colțea.42 În cadrul primului 
ciclu de acreditare derulat în perioada 2011-2016 de către ANMCS, au fost acreditate în București 65 
spitale publice și private, din care 15 unități sanitare private.43 În cadrul celui de-al doilea tur de 
acreditare, nu există nici un spital din București (public sau privat) acreditat în Categoria I. Calitatea I 
înseamnă că există toate resursele și sunt optimizate toate procesele care să asigure cele mai bune 
rezultate ale procesului de îngrijire, conforme cu posibilitățile științelor medicale actuale, cu cele mai 
mici riscuri, cele mai mici costuri, în cel mai scurt timp, spre deplina satisfacție a pacienților. Lista 

 
40 Ministerul Sănătății et al. (2019: 205).  
41 La nivel național, procedura de bypass coronarian nu se realizează decât în 8 județe.  
42 Potrivit răspunsului ASSMB la solicitarea de informații transmisă în cadrul SIDU.  
43 Sursa: ANMCS, Stadiul acreditării unităților sanitare cu paturi evaluate de către CONAS/ ANMCS în cadrul primului ciclu de 
acreditare, https://anmcs.gov.ro/web/acreditarea-spitalelor/lista-spitalelor-acreditate/, data accesării: 27 martie 2020.  
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spitalelor din București acreditate de ANMCS (în cadrul celui mai recent ciclu de acreditare) și situația 
acreditării pentru spitalele din rețeaua ASSMB sunt disponibile în Anexa 8.2.3 dintre Anexele 8.2. 

Obiective strategice pentru dezvoltarea serviciilor medicale specializate 

Pentru Regiunea București-Ilfov, Planul Regional de Servicii de Sănătate44 prevede următoarele direcții 
strategice de investiții:  

• reabilitarea secțiilor de terapie intensivă (cu sprijinul Băncii Mondiale),  
• consolidarea rețelei regionale de îngrijiri de urgență (Ministerul Sănătății în colaborare cu 

Ministerul Afacerilor Interne), alături de  
• restructurarea și reabilitarea spitalelor de importanță strategică (Ministerul Sănătății 

împreună cu autoritățile publice locale).  
În linie cu Planul Regional, Strategia45 pentru Sănătate a Municipiului București pentru perioada 2018-
2020 prevede o serie de obiective de dezvoltare legate de îmbunătățirea infrastructurii serviciilor 
medicale specializate care sunt detaliate mai jos. 

(a) Construcția de spitale noi 

Obiective de investiții Construcții/ modernizare Linii de acțiune 

Spitalul Metropolitan Clădiri noi Complex de servicii 

Spitale Zonale noi în sectoarele 
3 și 6 

Clădiri noi Specializări diverse: Cardiologie, 
gastroenterologie, diabet zaharat și boli de 
nutriție, oncologie, chirurgie generală și 
ambulatorii de specialitate 

Centrul de oncologie pediatrică 
la Spitalul clinic  de copii ”Dr. 
Victor Gomoiu” 

Clădiri noi Oncologie pediatrică 

Sursa: ASSMB (2018) Strategia pentru Sănătate a Municipiului București pentru perioada 2018-2020. 

După construirea și dotarea cu aparatură de ultimă generație a noului spital de copii ”Dr. Victor 
Gomoiu”, pe vechiul amplasament al spitalului construit în urmă cu aproape 90 de ani, PMB are în 
plan construirea unui centru de excelenţă în oncologie pediatrică, precum şi alte câteva secţii 
deficitare, alături de un minihotel pentru părinţii copiilor care vor fi operaţi şi trataţi, atât la Spitalul 
”Dr. Victor Gomoiu”, cât şi la Centrul de excelenţă în oncologie pediatrică. 

Cel mai mare proiect al PMB de investiții în domeniul sănătății este construirea noului Spital 
Metropolitan, la standarde europene, cu aproximativ 1.000 de paturi, din care 750 pentru spitalizare 
continuă, 31 de săli de operație, alături de săli pentru investigații imagistice și medicină nucleară. 
Conform fișei de proiect, spitalul va asigura pentru bucureșteni și pacienții din țară, atât servicii 
medicale, cât și servicii conexe: centru de excelență, campus universitar cu săli de conferință și 
amfiteatre, cazare pentru personalul medical și rudele pacienților, grădiniță și creșă. Spitalul 
Metropolitan este văzut ca o soluție pentru relocarea unor spitale existente (Spitalul de chirurgie 
oromaxilofacială ”Dr. Dan Theodorescu”, Maternitatea Giulești) sau secții din unele spitale și creșterea 
calității serviciilor medicale prin crearea de echipe multidisciplinare. La nivel de proiect,46 spitalul va 
include structuri dedicate sănătăţii mamei şi copilului, un centru de cardiologie complex, un 
departament dedicat, nu numai pentru diagnosticul şi tratamentul prompt al accidentelor vasculare 
cerebrale, dar şi departamentul neurochirurgie şi radiologie intervenţională asociat. În plus, pentru a 

 
44 Ministerul Sănătății (2016a). 
45 ASSMB (2018). Aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 696/2018 
46 ASSMB (2018). 
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răspunde incidenței în creștere a afecțiunilor oncologice, spitalul ar urma să aibă și secții de medicină 
internă, hematologie, pneumologie, gastroenterologie, precum și de chirurgie cu diferite specialități. 

În proiect, Spitalul Metropolitan va dispune de clădiri turn, heliport și o suprafață totală de 10 hectare. 
Ultimele date47 disponibile arată că au fost obținute certificatele de urbanism de la Primăria Sectorului 
2, pentru cele două amplasamente48 și că s-a întocmit documentația cadastrală în vederea alipirii celor 
două amplasamente cu scopul realizării lucrărilor de construire, urmând înscrierea dreptului de 
proprietate în Cartea Funciară.  

Un obstacol important pentru construirea de spitale noi (ca și pentru extinderea spitalelor existente), 
adus în discuție de specialiștii ASSMB,49 este faptul că spitalele administrate de autoritățile locale nu 
sunt eligibile pentru finanțare din fonduri europene (prin POR sau POCU). 

(b) Extinderea spitalelor 

Obiective de investiții Construcții/ modernizare Linii de acțiune 

Spitalul Clinic ”Prof. Dr. Theodor 
Burghele” 

Două clădiri noi ce vor fi construite adiacent 
clădirii vechi, care și ea se va supraetaja 

Optimizarea fluxurilor 
medicale aferente blocului 
operator, ATI și CPU 

Spitalul Clinic de Ortopedie, 
Traumatologie și TBC 
Osteoarticular Foișor 

Corp nou și parcare subterană Extindere și modernizare 

Spitalul Clinic ”Nicolae Malaxa” Clădire dedicată centrului de screening pentru 
cancerul de sân și de col uterin Sfânta Agatha, 
lift exterior, scară de urgență pentru evacuare cu 
brancard 

Screening pentru cancerul 
de sân și de col uterin 

Spitalul de Boli Cronice ”Sfântul 
Luca” 

Construcția unui bazin de recuperare pentru 
tratamentele prin hidrokinetoterapie 

Tratamentele prin 
hidrokinetoterapie 

Spitalul Clinic Filantropia Corp nou de clădire  

Sursa: ASSMB (2018) Strategia pentru Sănătate a Municipiului București pentru perioada 2018-2020. 

Extinderea spitalelor prin construirea de corpuri noi de clădire a fost deja realizată în Spitalul Clinic de 
Ortopedie și Osteoarticular Foișor și, în perioada 2001-2007, în Spitalul Clinic de Obstetrică și 
Ginecologie Filantropia. În general, construirea de noi clădiri este asociată cu alte două obiective 
strategice legate de: (c) dezvoltarea rețelei de ambulatorii de specialitate și (d) înființarea unei rețele 
metropolitane de clinici specializate. De altfel, renovarea și achiziția de echipamente pentru 
dezvoltarea centrelor de îngrijire în regim ambulatoriu, în colaborare de către Ministerul Sănătății și 
autoritățile publice locale, reprezintă și un obiectiv prevăzut de Planul Regional de Servicii de Sănătate 
pentru Regiunea București-Ilfov. 

  

 
47 Instituția Prefectului București (2019). Documentația este disponibilă în SEAP din iunie 2019 pentru Servicii de elaborare a 
documentațiilor tehnico-economice pregătitoare, prelevare date teren pentru intocmirea studiilor de specialitate aferente 
fazei SF a obiectivului de investiţie Proiect Spital Metropolitan Primaria Municipiului Bucuresti - http://e-
licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100071620  
48 Șoseaua Pipera nr. 63-65 și nr. 55, sector 2. 
49 Consultările SIDU pe sănătate, martie 2020. 

http://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100071620
http://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100071620
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(c) Dezvoltarea rețelei de ambulatorii de specialitate 

Obiective de investiții Construcții/ modernizare Linii de acțiune 

Spitalul Clinic Filantropia Clădire nouă  

Spitalul Clinic ”Nicolae Malaxa” Ambulatoriu nou, Centrul de Excelență pentru Diabet 
(Consolidarea, extinderea și mansardarea, 
modernizarea și reconversia unei foste policlinici) 

Diabet 

Spitalul de Pneumo-Ftiziologie 
”Sfântul Ștefan” 

Ambulatoriu de tuberculoză pentru sectoarele 1 și 2 Tuberculoză 

Spitalul Clinic de Ortopedie și 
Traumatologie Foișor 

Consolidare, reabilitare și modernizare ambulatoriu Ortopedie 

Sursa: ASSMB (2018) Strategia pentru Sănătate a Municipiului București pentru perioada 2018-2020. 

Conform datelor MS,50 la nivelul întregului municipiu, au fost renovate prin fonduri structurale în 
perioada anterioară de programare (date 2014-2015) doar două dintre ambulatoriile integrate din 
spitalele din Bucureşti. Dar, în vederea creșterii accesibilității pacienților la servicii medicale diverse și 
complete în regim ambulatoriu, în 2018, PMB a aprobat51 înființarea rețelei metropolitane de centre 
pentru sănătatea femeii ”Sfânta Agatha” în vederea realizării screening-ului cancerului de sân și al 
cancerului de col uterin. Din această rețea va face parte Clinica ”Sfânta Agatha” alături de alte 5 centre 
medicale ambulatorii arondate celor 5 spitale aflate în subordinea PMB care au servicii de obstetrică-
ginecologie (pentru a oferi analize și tratamente gratuite): Spitalul Clinic ”Prof. Dr. Panait Sârbu”, 
Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie Filantropia, Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino”, Spitalul Clinic 
”Nicolae Malaxa” și Spitalul Clinic ”Sfânta Maria”. 

(d) Înființarea de rețele metropolitane de clinici și centre medicale specializate 

Obiective de investiții Construcții/ modernizare Linii de acțiune 

Înființarea Rețelei 
Metropolitane ”Sfânta 
Agatha” 

Achiziționare din piață a unui număr de 7 
imobile care să corespundă constructiv 
scopului de înființare de centre medicale 

Rețea de centre și clinici pentru 
screeningul cancerului de sân și al 
cancerului de col uterin (clinică și 
centre ambulatorii) 

Înființare de centre 
medicale specializate 
pentru persoanele din 
grupuri vulnerabile 

Cumpărarea unui imobil pentru 
ambulatoriu al Spitalului Clinic de Boli 
Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș” 

Centru ambulator pentru tratamentul 
pacienților utilizatori de droguri 

Sursa: ASSMB (2018) Strategia pentru Sănătate a Municipiului București pentru perioada 2018-2020. 

De asemenea, pentru anul 2018, ASSMB raportează realizări cu privire la modernizarea ambulatoriilor 
de specialitate, a unităților de primiri urgențe, precum și a centrelor medicale integrate. În ceea ce 
privește serviciile de medicină de urgență, pe lângă înnoirea flotei de autospeciale atât la nivel de 
SABIF, cât și ISU B-IF,52 serviciile de urgenţă din 11 unități spitalicești din Regiunea Bucureşti-Ilfov (9 

 
50 Ministerul Sănătății (2016a).  
51 HCL 480 din 23.08.2018. 
52 Vezi secțiunea anterioară. 
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cu UPU și 2 cardiopulmonare) au beneficiat de consolidări și dotări îmbunătățite cu sprijinul Băncii 
Mondiale.53 

În contextul ratelor relativ mari de internări în regim de urgență pentru copii, pentru specialități 
medicale cum sunt neonatologia și bolile infecțioase,54 trebuie menționată nevoia de îmbunătățire a 
infrastructurii din domeniul asistenței medicale de urgență pentru copii. În acest sens, Spitalul “Maria 
Sklodowska Curie” care are unitatea de primiri urgențe pentru copii cea mai frecventată din țară55 va 
beneficia de o donație privată pentru construcția unui heliport (care este planificat a fi finalizat în 
2021).56 

(e) Modernizarea spațiilor actuale 

Obiective de investiții Construcții/ modernizare Linii de acțiune 

Spitalul Clinic de Neuro-Psihiatrie 
”Prof. Dr. Al. Obregia” 

Consolidare, extindere și modernizare a 3 pavilioane   

Spitalul Clinic de Reumatologie ”Dr. 
Ion Stoia” 

Consolidare, supraetajare, modernizare și 
reamenajare a corpului C2  

 

 
Modernizarea și reabilitarea pavilionului pentru 
bolnavii HIV – Casa Doru 

HIV/SIDA 

Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino” 
Refacerea integrală a stației de sterilizare Chirurgie 

Reabilitarea completă a  blocului operator  

Spitalul Clinic Colentina 
Consolidare, reabilitare și modernizare a 
pavilioanelor E și G 

 

 
Planul de recompartimentare a pavilionului de 
chirurgie F 

 

Sursa: ASSMB (2018) Strategia pentru Sănătate a Municipiului București pentru perioada 2018-2020. 

Pe lângă lucrările de modernizare menționate anterior, principalele rezultate raportate de Direcția de 
Investiții a PMB pentru anul 2018 includ: Expertizarea tehnică a unor policlinici, în vederea consolidării; 
Reabilitare Corp A + Corp B Maternitatea Bucur și secţia internă a Spitalului Clinic de Urgenţă ”Sfântul 
Ioan” Bucureşti; Achiziționarea unui echipament de eliminare a infecțiilor nosocomiale pentru Spitalul 
Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș” în cadrul proiectului "Tehnologie revoluționară 
de eliminare a infecțiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul roboților”.57 

  

 
53 Ministerul Sănătății (2016a). 
54 Ibid. 
55 Ministerul Sănătății consideră acest spital ca fiind cel mai important spital de urgență pentru copii din România. Ministerul 
Sănătății (2016b: 4) 
56 “Am avut pacienți care în transportul de la Băneasa spre spital au murit. Eram 4-5 doctori, asistenți și așteptam un copil în 
stare critică. Îl așteptam și pe drum copilul a murit. [...] Am avut pacienți care au întârziat în transportul lor și i-a costat foarte 
mult lucrul acesta. Complicații foarte serioase pe termen lung pentru sănătate. Ca atare importanța pentru noi este 
extraordinară și va deservi întregul complex spitalicesc”, a declarat Cătălin Cîrstoveanu, șeful Secției Anestezie Terapie 
Intensivă a Spitalului ”Marie Curie”. https://www.digifm.ro/stiri/spitalul-de-copii-marie-curie-din-bucuresti-va-avea-
heliport-gratie-unei-donatii-32894 
57 Aprobat prin H.C.G.M.B. nr.306/14.06.2018. 
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(f) Implementarea sistemului integrat Smart Energy, energie verde pentru spitale 

Obiective de investiții Construcții/ modernizare Linii de acțiune 

Spitalul Clinic de Neuro-
Psihiatrie ”Prof. Dr. Al. 
Obregia” 

Construirea unei centrale în 
cogenerare care să deservească 
întregul spital 

Proiect pilot pentru integrarea într-o platformă de 
management al energiei ca producție și consum a 
tuturor spitalelor ASSMB 

Sursa: ASSMB (2018) Strategia pentru Sănătate a Municipiului București pentru perioada 2018-2020.  

Pentru perioada 2018-2020, dintre toate cele 19 spitale din rețeaua ASSMB, 14 unități sunt vizate de 
unul sau mai multe dintre obiectivele strategice de la (a) la (f). Cele cinci unități spitalicești care nu 
sunt vizate de nici un obiectiv strategic legat de dezvoltarea infrastructurii sunt: (1) Spitalul Clinic 
Colțea care este considerat a fi completat modernizat și dotat; (2) Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-
Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu” care este planificat a fi relocat în cadrul viitorului Spital 
Metropolitan; (3) Spitalul Clinic de Nefrologie ”Dr. Carol Davila”; (4) Spitalul de Psihiatrie Titan ”Dr. 
Constantin Gorgos”; și (5) Spitalul ”Sfântul Stelian”. 

(g) Primul centru de terapie cu protoni din România 

Obiective de investiții Construcții/ modernizare Linii de acțiune 

Centru de Excelență 
pentru Pronoterapie și 
diagnosticare imagistică  

Complex nou de clădiri Specializări diverse: Secții de radioterapie, imagistică, 
medicină Nucleară, ambulatoriu de specialitate, laborator 
de analize medicale. Structuri conexe: centru de 
conferințe, centru de educație și perfecționare a 
personalului în radioterapie, centru de cercetare și studii 
clinice 

Sursa: ASSMB (2018) Strategia pentru Sănătate a Municipiului București pentru perioada 2018-2020. 

Printre proiectele prioritare de dezvoltare a infrastructurii de sănătate din capitală, PMB include și 
realizarea, în parteneriat cu instituții publice din Japonia, a primului Centru de Terapie cu Protoni. 
Beneficiarii acestui tip de tratament vor fi pacienții cu tumori cerebrale, prostatice, și, mai ales, copiii 
cu afecțiuni oncologice. 

Provocările legate de pandemia de COVID-19 a pus în evidență nevoia de extindere și modernizare a 
secțiilor de ATI, precum și de dotare cu materiale sanitare de bază la nivelul tuturor unităților care 
furnizează servicii medicale specializate. 
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Capacitatea serviciilor medicale specializate 

Numărul total de paturi din spitalele publice din București a variat în jur de 20 de mii, în întreaga 
perioadă 1995-2018 (Figura 4258). Pentru anul 2019, numărul total de paturi aprobat în București a 
fost de 20.331 de paturi. Numărul de paturi este în directă legătură cu bugetul primit de fiecare spital, 
pentru că ordinele ministeriale anuale pentru aprobarea numărului de paturi la nivelul fiecărui județ, 
respectiv al municipiului București, reprezintă numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din 
fonduri publice, fără a limita posibilitatea funcţionării structurilor spitaliceşti cu un număr mai mare 
de paturi, dar finanţate din alte surse. În plus, numărul de paturi disponibile în spitalele private a avut 
o tendință ascendentă constantă, ajungând la 1.772 paturi, în 2018 (date INS). La paturile din spitale 
se adaugă un total de 64 de paturi în unități publice și 663 de paturi în unități private de servicii 
specializate.59 

Figura 42- Evoluția numărului de paturi disponibile în spitale în București, pe forme de proprietate, în 
perioada 2010-2018 

 

Sursa: INS, baza de date Tempo online. Notă: Datele INS includ și cele 67 de paturi din Centrul de Sănătate 
RATB care este încadrat de MS ca fiind centru de sănătate cu paturi de spital. 

Figura 43 arată cum se distribuie paturile disponibile în spitalele din București, în funcție de forma de 
proprietate și subordonarea acestora. Astfel, spitalele publice nu doar că sunt mai multe decât 
spitalele private (vezi Tabel 8), dar sunt și mult mai mari, cumulând circa 92% dintre paturile de spital 
din capitală. Între spitalele publice predomină cele aflate în subordinea Ministerul Sănătății (23 unități) 
care dețin aproape jumătate (peste 10.200 sau 46%) dintre toate paturile de spital. Cele 19 spitale din 
rețeaua ASSMB acoperă în jur de un sfert (aproape 5.650 sau 26%) din totalul de paturi. În fine, cele 9 
spitale care aparțin altor ministere sau instituții ale administrației publice centrale, inclusiv Academiei 
Române, utilizează circa 4.350 de paturi sau 21% din totalul de paturi de spital din capitală, cu 
observația că accesul populației generale în aceste spitale nu este realizat în circuit deschis.60  

 
58 INS, baza de date Tempo online. 
59 Unitățile de servicii specializate pentru care INS înregistrează numărul de paturi începând cu 2018 se referă la: centre de 
diagnostic și tratament, centre medicale de specialitate și centre de dializă. (INS, baza de date Tempo online). 
60 Pentru lista spitalelor vezi Anexa 8.2.1 dintre Anexele 8.2.  
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Figura 43 - Distribuția numărului de paturi din spitalele din București,  pe forme de proprietate și 
subordonare, la 31 decembrie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor din setul de date deschise publicat de MS, data.gov.ro și date INS, 
baza de date Tempo online.  

Capacitatea spitalelor (numărul de paturi per spital) variază considerabil. Cel mai mare spital din 
București este Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”, cu 1309 de paturi 
(MApN),61 în timp ce cel mai mic este spitalul ”Sfântul Stelian” (PMB), cu doar 45 de paturi. 

În cadrul rețelei de spitale din București administrate de Ministerul Sănătății, cele mai mari spitale 
sunt Spitalul Universitar de Urgență și Institutul Clinic Fundeni, cu aproape aceeași capacitate, 1099, 
respectiv 1098 de paturi.62 Aceste două spitale cumulează peste o cincime din toate paturile 
disponibile în rețeaua de spitale ale MS. 

În cadrul rețelei administrate de ASSMB, semnificativ mai mari sunt Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. 
Dr. Al. Obregia”, cu 1160 de paturi, și Spitalul Clinic Colentina cu 801 de paturi. Celelalte spitale ASSMB 
sunt mult mai mici, cu o capacitate de 100-400 de paturi.63  

Două unități - Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”, cu 1309 de paturi 
(MApN) și Spitalul Universitar de Urgență Elias, cu 913 paturi (Academia Română) -  concentrează mai 
mult de jumătate dintre toate paturile existente în spitalele aflate în subordinea altor ministere sau 
instituții. Oricum, subliniem din nou că accesul populației generale în aceste spitale nu este realizat în 
circuit deschis. 

Cu privire la numărul de paturi din spitale, principalul obiectiv strategic național este legat de 
raționalizarea rețelei spitalicești, care ar trebui să se reflecte în Planul național de paturi.64 
Raționalizarea rețelei de spitale are drept scop “reducerea ponderii serviciilor de asistenţă medicală 
spitalicească corelată cu dezvoltarea spitalizării de zi și a segmentelor de asistenţă medicală primară 

 
61 Cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online, realizată în ianuarie 2020. 
62 Pe locul al treilea se plasează Spitalul Clinic de Urgență Floreasca cu 731 de paturi. 
63 Pe locul al treilea se plasează Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș” cu 490 de paturi. 
64 H.G. nr. 115/2017 privind aprobarea Planului național de paturi pentru perioada 2017-2019. Numărul total de paturi 
aprobat la nivel național a rămas neschimbat în perioada 2017-2021, aprobat pentru un  număr total de 119.579 paturi 
(conform proiectului de act normativ pentru 2020). 
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și asistență ambulatorie de specialitate care permit o gamă largă de rezolvări terapeutice caracterizate 
de aceeaşi eficacitate dar mult mai eficiente din punct de vedere al raportului cost-beneficiu”.65  

Ca țintă operațională, se prevede ca numărul paturilor la nivel de ţară să nu depășească 4 paturi la 
1.000 de locuitori, în condițiile în care indicele de asigurare a populației cu paturi de spital a avut o 
evoluție constantă în perioada 2014-2018 în jurul valorii de 11 paturi la 1.000 de locuitori.66 Totuși, 
implementarea acestor reforme prezintă întârzieri semnificative. Spre exemplu, Proiectul de reformă 
a sistemului de sănătate din România (P145174) implementat de Banca Mondială, prezintă întârzieri 
semnificative față de planificarea inițială, cu mai puțin de 15% din sume trase din valoarea 
împrumutului, la patru ani de la aprobarea proiectului. Acest proiect oferă suport pentru 
raționalizarea serviciilor spitalicești, asigurarea de servicii medicale în ambulatoriu și introducerea 
unor trasee clinice pentru bolile netransmisibile cu prevalența cea mai mare.67 

La nivelul Regiunii București-Ilfov, direcțiile strategice includ de asemenea reorganizarea rețelei de 
spitale în sensul transformării unei cote din paturile de spital pentru îngrijiri acute în regim de zi 
precum și pentru îngrijiri pe termen lung, de reabilitare și îngrijiri paliative.68 În momentul elaborării 
Planului regional de sănătate, numărul de paturi pentru îngrijiri acute în regiunea București-Ilfov era 
cel mai mare dintre toate regiunile țării (de 6,9 la 1.000 de locuitori), iar numărul de internări cu boli 
acute era și acesta cel mai mare la nivel național (de 37,4 la 100 de locuitori).69  

Însă, pentru municipiul București, țintele privind scăderea numărului de paturi la 1.000 locuitori ar 
trebui să țină cont de adresabilitatea înaltă din prezent a rețelei de spitale pentru pacienți din alte 
județe, de profilul specializărilor și serviciilor prestate (cazuri chirurgicale prezentate mai complexe 
decât media naţională, care necesită prin urmare spitalizare continuă)70 și să fie corelate cu 
dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor medicale din celelalte regiuni/ județe din care provin pacienții 
care utilizează serviciile din București. În primul rând trebuie ținut cont de presiunea asupra spitalelor 
din București pe care o exercită numărul mare de pacienți  din județele învecinate și din țară. Conform 
datelor MS:71 (i) O treime din pacienții din Regiunea Sud utilizează serviciile medicale din regiunea 
București-Ilfov; (ii) Peste 50% din cazurile acute din județele Călărași și Giurgiu sunt internate în 
București; (iii) La nivel regiunii București-Ilfov, până la 45% din cazurile acute provin din alte regiuni, 
în special din Sud şi Sud-Est; (iv) Locuitorii din județul Ilfov se numără de asemenea în mare parte 
printre pacienții serviciilor de sănătate din București (89% din cazurile acute).  

În același timp, trebuie ținut cont de presiunea asupra spitalelor publice care provine dinspre serviciile 
private de sănătate. Studii anterioare72 arată că în anumite situații/condiții spitalele private trimit 
cazuri complexe de pacienți (cu risc ridicat) către spitalele publice pentru că în acestea există o 
infrastructură mai bună pentru gestionarea complicațiilor și urgențelor și asigurarea permanenței 
pentru personalul medical specializat. Această tendință este explicată, în unele cazuri, și de costurile 
ridicate în mediul privat pentru o internare pe termen lung, de exemplu, pentru un copil prematur și 
cu o greutate mică la naștere. 

 
65 Notă de Fundamentare la Hotărârea Guvernului nr. 115/2017 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru 
perioada 2017 – 2019, https://www.gov.ro/ro/guvernul/procesul-legislativ/note-de-fundamentare/nota-de-fundamentare-
hg-nr-115-08-03-2017&page=2#null. 
66 Date din rapoartele anuale naționale de evaluare a stării de sănătate a populației, Ministerul Sănătății et al., (2016, 2017, 
2018).  
67 Banca Mondială (2018: 7).  
68 Ministerul Sănătății (2016a). 
69 Planul utilizează în general date din 2014. Indicatorul reflectă internările în spitalele bucureștene. Internările în rândul 
locuitorilor din București sunt apropiate de valoarea medie națională (Ministerul Sănătății, 2016). Nu am putut identifica 
date similare recente pentru a urmări această evoluție. 
70 Ministerul Sănătății (2016a). 
71 Ministerul Sănătății (2016). 
72 E.g. Oxford Policy Management, Ernst&Young (2017). 
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Utilizarea infrastructurii spitalicești 

În ceea ce privește utilizarea infrastructurii spitalicești, ultimele date disponibile pentru 2018, 
centralizate numai pentru cele 19 spitale din rețeaua ASSMB,73 arată următoarele: 

• Mai mult de jumătate din pacienții externați din toate spitalele ASSMB au fost internați în 
regim de zi. De altfel, preponderența internărilor în regim de zi reprezintă o caracteristică 
ce diferențiază spitalele din București de celelalte spitale din țară. Spre comparație, în 
București se înregistrează de 10 ori mai multe internări în regim de zi la 10.000 de locuitori 
decât în Ilfov.74 

• A doua caracteristică specifică este dată de faptul că din totalul pacienților externați, cei 
din provincie dețin o pondere de 45%. Șase spitale ale PMB au mai mult de jumătate dintre 
pacienți (în spitalizare de zi și continuă) din provincie. Cea mai mare pondere de pacienți 
din provincie este în cazul Spitalului Clinic de Nefrologie ”Dr. Carol Davila” (93,8%) – mai 
mulți cu spitalizare continuă decât cu spitalizare de zi, urmat de Centrul Clinic de Boli 
Reumatismale ”Dr. Ion Stoia” și Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino”. Cea mai mică pondere 
de pacienți din provincie a fost înregistrată, în 2018, în Spitalul Clinic de Obstetrică-
Ginecologie ”Prof. Dr. Panait Sârbu”. De asemenea, două spitale din rețeaua ASSMB nu 
au nici un pacient din provincie în spitalizarea de zi, și anume: Spitalul Clinic de Ortopedie, 
Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor și Spitalul Sfântul Stelian. 

• Cele mai înalte rate de utilizare a paturilor se înregistrează în Spitalul Clinic Colțea (78,7%), 
Spitalul ”Sfântul Stelian” (78,29%) și în Spitalul Clinic Filantropia (75,5%). La polul opus, 
cea mai mică rată de utilizare a paturilor este raportată pentru Spitalul Clinic de Chirurgie 
Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu" (48,79%), Spitalul Clinic ”Sfânta Maria” 
(51,54%) și Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor 
(51,97%).  

• Cel mai mare număr anual de pacienți externați se înregistrează în trei spitale clinice, și 
anume: Spitalul Clinic Colentina, cu o capacitate mare și o gamă foarte diversă de 
specializări (88.223 de pacienți), Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor 
Babeș” (cu 53.192 de pacienți) și Spitalul Clinic Colțea (48.945 de pacienți).  

• Cele mai mari durate medii ale spitalizării se înregistrează în Spitalul de Pneumoftiziologie 
”Sfântul Ștefan” și Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Al. Obregia”, iar cele mai mici în 
Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu" și în Spitalul 
Clinic de Obstretică-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sârbu”.  

În continuare schimbăm atenția de la analiza descriptivă a infrastructurii la evaluarea spitalelor din 
perspectiva pacienților care locuiesc în București, obținută în cadrul cercetării sociale SIDU 
desfășurate în iunie-iulie 2019. Sondajul a arătat că 43% din populația de 18 ani și peste a Bucureștiul 
a ajuns, în ultimii doi ani, într-un spital, indiferent de motiv: pacient, aparținător, vizitator. Ponderi 
semnificativ mai mari de persoane care au ajuns la un spital se găsesc printre persoanele de 30-39 ani 
și cele de 70 ani și peste, printre femei (prin comparație cu bărbații), în rândul absolvenților de liceu 
tehnic și vocațional, precum și al persoanelor cu studii postuniversitare, casnice, pensionari sau 
persoane în concediu de îngrijire a copilului, printre părinți și adulții din familiile cu copii, mai ales al 
celor monoparentale, al persoanelor care locuiesc la casă (față de locatarii de bloc), cu precădere din 
sectoarele 2, 4 și, în special, din sectorul 5. 

Tabel 10 - Ponderea persoanelor de 18 ani și peste din București care în ultimii doi ani au ajuns la un spital, 
în funcție de caracteristici ale persoanelor sau gospodăriilor acestora (% din categorie) 

 
73 Pentru lista spitalelor, Anexa 8.2.1 dintre Anexele 8.2. 
74 Ministerul Sănătății (2016a). 

Total 43%    
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Sursa: Cercetare socialã SIDU București, iunie-iulie 2019 (N=4.005). Date ponderate. 

Ponderea persoanelor care au ajuns la un spital este semnificativ mai mică decât media printre 
bucureștenii din sectorul 6 și mai ales din sectorul 3. 

În același timp se observă că probabilitatea de a ajunge la spital urmează o curbă în formă de U, adulții 
din gospodăriile cu cele mai mici venituri sau din cele cu cele mai mari venituri din capitală având o 
probabilitate semnificativ mai mare decât ceilalți (și decât media de 43%). 

Figura 44 - Ponderea persoanelor de 18 ani și peste din București care în ultimii doi ani au ajuns la un spital, 
în funcție de venitul total lunar al familiei (% din categorie) 

 

Sursa: Cercetare socială SIDU București, iunie-iulie 2019 (N=3.100). Date ponderate. 

Persoanele care au ajuns la un spital au furnizat numele spitalului respectiv și o evaluare a acestuia. În 
total, au fost menționate 52 spitale publice și private,75 din toate sectoarele Capitalei.76 Se observă din 
Tabelul 11 că 61% dintre toți bucureștenii care au ajuns la un spital, au fost la unul subordonat 
Ministerului Sănătății, în timp ce doar 5% au fost la un spital privat. Este de subliniat faptul că deși 
numărul de spitale subordonate MS este asemănător cu cel al spitalelor în subordinea PMB (23 versus 

 
75 Dintre cele 52 de spitale menționate, 16 se află în subordinea PMB, 19 sunt subordonate Ministerului Sănătății, 7 altor 
ministere sau instituții, iar 10 sunt private. 
76 Cele 52 de spitale menționate se distribuie pe sectoare astfel: 19 - sector 1, 15 - sector 2, 3 - sector 3, 7 - sector 4, 5 - sector 
5 și 3 - sector 6. 
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19, Tabel 8), bucureștenii care au mers la un spital al MS sunt de peste trei ori mai numeroși decât cei 
care au fost la un spital subordonat PMB (61% față de 20%, Tabel 11). Iar între spitalele în subordinea 
PMB, cele din Sectorul 2 sunt și mai numeroase și par să fie preferate de sau să fie cele mai utile pentru 
bucureșteni. În termeni de localizare, circa 58% au fost într-un spital din sectoarele 1 și 2, fapt ce este 
în acord cu tendința de concentrare a spitalelor în aceste două sectoare. 

Tabel 11 - Distribuția persoanelor de 18 ani și peste din București care în ultimii doi ani au ajuns la un spital, 
în funcție de subordonarea și localizarea spitalului în care au ajuns (% din total) 

Subordonare/ 
Localizare spital 

Nedeclarat Sector 
1 

Sector 
2 

Sector 
3 

Sector 
4 

Sector 
5 

Sector 
6 

Total 

Nedeclarat 1 0 0 0 0 0 0 1 

PMB 0 3 10 5 1 0 1 20 

Ministerul Sănătății 0 16 12 0 13 20 0 61 

Alte ministere 0 12 0 0 0 0 0 13 

Private 0 5 1 0 0 0 0 5 

Total 1 35 23 5 14 20 1 100 

Sursa: Cercetare socială SIDU București, iunie-iulie 2019 (N=1.720). Date ponderate. 

Când optează pentru spitalul în care să meargă, bucureștenii pot alege în funcție de specializările 
disponibile, de prestigiul cadrelor medicale și de o serie de alți factori. Oricum, Tabelul 12 arată că 
proximitatea geografică reprezintă, de asemenea, un factor important. Astfel, un locuitor din Sectorul 
1 are cea mai mare probabilitate să aleagă un spital tot din Sectorul 1. Cei din Sectorul 2 merg cu 
precădere la un spital din Sectorul 2 sau din Sectorul 1. Cei din sectorul 3 au probabilitate semnificativ 
mai ridicată să meargă la un spital din sectoarele 2 sau 3, și așa mai departe. Oricum, pentru anumite 
specializări sau pentru spitalele private, ponderi importante de populație ajung și în spitalele din 
sectoarele 1 și 2. 

Tabel 12 - Distribuția persoanelor de 18 ani și peste din București care în ultimii doi ani au ajuns la un spital, 
în funcție de rezidența persoanei și localizarea spitalului în care au ajuns (% din total) 

Rezidența persoană/ 
Localizare spital 

Nedeclarat Sector 
1 

Sector 
2 

Sector 
3 

Sector 
4 

Sector 
5 

Sector 
6 

Total 

Sector 1 0 6 3 0 1 2 0 12 

Sector 2 1 8 8 1 1 2 0 21 

Sector 3 0 4 6 1 2 1 0 14 

Sector 4 0 5 2 1 8 2 0 19 

Sector 5 0 6 3 1 2 8 0 20 

Sector 6 0 6 2 1 0 5 0 15 

Total 1 35 23 5 14 20 1 100 

Sursa: Cercetare socială SIDU București, iunie-iulie 2019 (N=1.720). Date ponderate. 

Alegerea spitalului depinde însă și de caracteristicile individuale sau ale gospodăriei. Spre exemplu, 
ponderea persoanelor care merg la un spital privat crește spre 10% (față de media de 5%) în rândul 
persoanelor tinere de 20-29 de ani și a părinților de copii, mai ales dacă sunt salariați, au studii 
superioare și au venituri medii sau peste medie. Părinții cu copii sau adulții din gospodăriile cu copii 
care nu îndeplinesc condițiile anterioare apelează cu probabilitate semnificativ mai mare la spitale în 
subordinea PMB. Pe de altă parte, persoanele de 50 de ani și peste preferă spitalele subordonate 
Ministerului Sănătății sau altor ministere. 
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Evaluarea spitalelor din București este „satisfăcătoare” (cu medii în jur de 8), atât cu privire la 
accesibilitate, cât și la calitatea infrastructurii, a infrastructurii medicale și a serviciilor medicale pe 
care le furnizează (Figura 45). Singurul aspect mai puțin satisfăcător (cu o medie sub 7) se referă la 
insuficiența locurilor de parcare. Dintre toate tipurile de spitale, cele private sunt singurele care se 
diferențiază prin scoruri medii semnificativ statistic mai mari, pe toate dimensiunile. Între spitalele 
publice subordonate PMB, MS, respectiv altor ministere/ instituții, există diferențe, dar acestea nu 
sunt statistic semnificative.  

Între spitalele aflate în subordinea PMB, se remarcă doar spitalele Colțea și Filantropia, cu privire la 
calitatea infrastructurii - aspectul clădirii, curățenie, spații de așteptare, toalete; spitalele Colțea, 
Filantropia și ”Nicolae Malaxa” referitor la calitatea infrastructurii medicale - aparatură, dotări 
medicale, echipamente; și Spitalul clinic de copii ”Dr. Victor Gomoiu”, spitalele Colțea, Filantropia și 
Spitalul ”Dr. Victor Babeș” în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale - amabilitate, competență 
și disponibilitate. 

Figura 45 - Evaluarea spitalelor de către persoanele de 18 ani și peste din București care în ultimii doi ani au 
ajuns la spitalul respectiv (valori medii) 

 

Sursa: Cercetare socială SIDU București, iunie-iulie 2019 (N=1.720). Date ponderate. 

Evaluările spitalelor variază semnificativ în funcție de vârsta și veniturile respondenților. Astfel, cu cât 
vârsta persoanei este mai mare, cu atât evaluarea spitalelor (pe toate dimensiunile) este mai 
pozitivă.77 Însă, cu cât mai mare e venitul gospodăriei din care provine persoana, cu atât mai exigentă 
e evaluarea și cu atât mai mic punctajul acordat spitalelor publice.78 

Dintre cele 52 de spitale menționate în cadrul sondajului, doar 20 de spitale au întrunit un număr de 
20 mențiuni sau mai multe, în timp ce celelalte 32 au fost amintite (și evaluate) de doar 1-19 
respondenți. Din acest motiv, datele nu permit realizarea unui top al spitalelor. Oricum, dintre cele 20 
de spitale cu un număr suficient de mare de evaluări (20 sau peste), următoarele șase spitale au 
obținut scoruri de 8,5 sau peste cu privire la calitatea serviciilor medicale:  

• Spitalul clinic de obstetrică și ginecologie Filantropia,  
• Spitalul clinic Colțea,  

 
77 Coeficienții de corelație Pearson variază în jur de 0.13 (p=.000). 
78 Coeficienții de corelație Pearson variază între -.09 și -0.12 (p=.000). 
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• Spitalul clinic de boli infecțioase și tropicale ”Dr. Victor Babeș”,  
• Spitalul universitar de urgență militar central ”Dr. Carol Davila”,  
• Spitalul clinic de copii ”Dr. Victor Gomoiu” și  
• Spitalul clinic Sanador. 

Dintre aceste șase spitale, patru sunt subordonate PMB.79 

2.2  Personalul medico-sanitar 

Personalul medico-sanitar reprezintă totalitatea personalului medical de specialitate care activează în 
unități de ocrotire a sănătății, de învățământ medico-farmaceutic și în unități de cercetare științifică 
în domeniul medical, atât în sectorul public cât și în cel privat. Personalul medico-sanitar este format 
din:80  

- personal sanitar cu pregătire medicală superioară (medici, stomatologi, farmaciști, asistenți medicali 
cu studii superioare, alte categorii);  

- personal sanitar mediu (asistenți medicali, asistenți de farmacie, surori medicale, tehnicieni sanitari, 
oficianți medicali, moașe, laboranți și alte categorii de personal cu studii medii asimilate);  

- personal sanitar auxiliar (infirmiere, agenți de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, brancardieri, 
băieși, gipsari, nămolari, ambulanțieri și alte categorii de personal sanitar asimilate personalului 
sanitar auxiliar) 

Analiza datelor privind asigurarea populației din București cu medici arată o evoluție constant pozitivă 
după 1989 (Figura 46). Numărul total de medici81 a crescut continuu de la mai puțin de 8.500 în anul 
2000 la 13.160 în 2018. Ca efect, numărul de locuitori pentru un medic a scăzut până la o valoare de 
139 pentru anul 2018. Spre comparație, la nivel național, valoarea era de 321 (în 2018), iar la nivel 
european, media era de 275 de locuitori care reveneau la un medic.82 

  

 
79 Pentru lista spitalelor în funcție de subordonare, vezi Anexa 8.2.1 dintre Anexele 8.2. 
80 Definiții INS, Cercetarea statistică privind activitatea unităților sanitare: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table. Notă: Incepând cu 1993 în numărul personalului medical este cuprins și personalul 
medical al altor ministere și instituții care au rețea sanitară proprie, cum ar fi: Ministerul Transporturilor, Ministerul Justiției, 
Ministerul Apărării Naționale etc. Este inclus si personalul medico-sanitar din unitățile pentru persoanele cu handicap. 
81 Inclusiv medicii de familie și fără medicii stomatologi. 
82 Date pentru 2017. Sursa: baza de date Eurostat (data accesării: 19 ianuarie 2020).  
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Figura 46 - Asigurarea populației cu medici (fără medicii stomatologi) în Municipiul București, în perioada 
1989-2018 (număr locuitori pentru un medic) 

 

Sursa: Setul de date deschise publicat de MS, data.gov.ro, data accesării: 16 ianuarie 2020. Notă: Din anul 
1997 sunt raportaţi medicii din sectorul public şi sectorul privat. 

În profil teritorial, județele care au cel mai mare număr de locuitori ce revin unui medic, deci o 
acoperire deficitară a populației cu medici, sunt tocmai județele vecine cu Capitala, adică Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu și Ialomița.83 Aceste date explică din nou atractivitatea Municipiului București ca 
pol pentru accesarea serviciilor sanitare din județele învecinate. Prin urmare, raportat la numărul de 
pacienți tratați, indiferent de zona de proveniență, nu putem afirma că deservirea cu medici a Capitalei 
este prea ridicată, cel puțin în sectorul public. Un exemplu concret în acest sens este Serviciul de 
Ambulanță București-Ilfov, unde deficitul de medici este de 30%, conform raportului de activitate al 
instituției pe anul 2018.  

Datele INS arată că, în perioada  2000 și 2018, în timp ce în sistemul public de sănătate numărul de 
medici a variat între 7 și 9,5 mii (cu 8.386, în 2018), în sistemul privat numărul a crescut de 3,5 ori, 
până la 4.774, în 2018. Corespunzător, ponderea medicilor din sistemul privat în total medici din 
București a crescut simțitor, de la 16%, în 2000, la peste 36% în 2018. Această evoluție este rezultatul 
privatizării medicinei de familie, dar și a dezvoltării în Capitală a serviciilor de sănătate specializate 
private.84 Pe specializări ale medicilor disponibili în București, obiectivul strategic de dezvoltare 
identificat de Ministerul Sănătății se referă la consolidarea acoperirii cu medici în domeniile clinice 
care înregistrează deficit, și anume reabilitarea medicală, gastroenterologia și oncologia medicală.85  

Asigurarea populației din București cu medici stomatologi86 a înregistrat, de asemenea, o evoluție 
constant semnificativ îmbunătățită, de la 909 locuitori la un medic stomatolog în 2008, la 582 de 
locuitori la un medic stomatolog în 2018. Numărul de medici stomatologi a crescut simțitor de la un 
minim de 1.595, în 2002, la un maxim de 3.142, în 2018. Printre medicii stomatologi, numărul celor 
din sistemul public a scăzut, în timp ce numărul celor din sistemul privat a crescut de aproape trei ori. 
Astfel, ponderea medicilor stomatologi din mediul privat în total medici stomatologi din București a 
crescut progresiv de la 13%, în 1997, la 55%, în anul 2000, respectiv la peste 87%, în 2018. 

 
83 Ministerul Sănătății et al. (2019: 193). 
84 În București, medicii de familie reprezintă doar o treime din totalul de medici în sistemul privat. 
85 Ministerul Sănătății (2016a). 
86 Date INS, baza de date Tempo online. 
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Asigurarea populației cu farmaciști în capitală a urmat aceeași tendință ascendentă.87 Numărul de 
farmaciști a crescut de nouă ori, de la 506, dintre care 25% din sistemul privat, în 1997, la 4.555, dintre 
care 95% din mediul privat, în 2015. După 2015, a fost înregistrată o evoluție descendentă, astfel încât 
în 2018, au fost raportați 3.627 de farmaciști în București, dintre care 93% în sectorul privat. Prin 
urmare, în 2018, reveneau 504 locuitori la un farmacist, față de o valoare de 415 corespunzătoare 
anului 2017. Chiar și în aceste condiții, asigurarea populației cu farmaciști este în București cea mai 
bună din toată țara, cu 504 locuitori la un farmacist prin comparație cu media națională de 1.105 
locuitori la un farmacist. 

În cifre absolute, personalul sanitar mediu din București a crescut semnificativ, de la 12.350 în 1990, 
la 22.110 în 2018.88 În fapt, numărul de personal sanitar mediu a crescut progresiv până în anul 2007, 
când au fost raportați pentru București peste 26 de mii. Apoi, o dată cu intensificarea migrației 
internaționale a cadrelor medicale din România, a fost raportată o scădere bruscă la doar 18 mii 
personal mediu în toate unitățile medicale publice și private (în 2008). Tendința descendentă a 
continuat până în 2013. Începând cu 2014, numărul de personal medical a reluat lent curba de 
creștere. Analiza seriei de date INS pentru perioada 1989-2018, privind asigurarea personalului sanitar 
mediu pentru un medic în municipiul București, urmează aceeași evoluție menționată anterior (Figura 
47). Astfel, în 2018, valoarea de 1,4 personal mediu per medic pentru București era încă sub media 
națională, de 1,9.89 Cu toate acestea, raportat la locuitorii din București, numărul de personal sanitar 
mediu s-a îmbunătățit continuu după 2010. Asfel, în 2018, numărul de locuitori la un personal mediu 
a ajuns la 83, față de 134 media națională. Oricum, acest indicator este mai puțin relevant ținând cont 
că personalul mediu din unitățile sanitare din București deservește pe lângă bucureșteni și un număr 
considerabil de pacienți din alte județe ale țării.  

Figura 47 - Asigurarea personalului sanitar mediu pentru un medic în Municipiul București, în perioada 1989-
2018 (personal mediu sanitar/număr medici, inclusiv stomatologi) 

 

Sursa: Setul de date deschise publicat de MS, data.gov.ro, data accesării: 16 ianuarie 2020. Notă: Din anul 
1997 sunt raportaţi medicii/ personalul sanitar din sectorul public şi sectorul privat. 

Personalul sanitar auxiliar care asigura curățenia și păstrarea igienei, pregătirea materialelor necesare 
activității, transportul pacienților etc. din unitățile medicale din București a cunoscut variații de-a 
lungul timpului, dar a crescut continuu după anul 2011.90 Per total, în 2018, au fost raportați 10.275 
personal auxiliar doar în unitățile publice care aparțin de DSPMB și MS. 

 
87 Date INS, baza de date Tempo online. 
88 INS (2019: 1).  
89 Setul de date deschise publicat de MS: https://data.gov.ro/dataset/personal-sanitar-2018. 
90 Ibid. 
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Per total, din întregul personal din București, circa jumătate dintre medici și din personalul sanitar 
mediu, precum și aproape 60% din personalul auxiliar, sunt angajați într-un spital public dintre cele 
administrate de MS, PMB sau Academia Română (Figura 48). În contrast, ponderea corespunzătoare 
este sub 5% dintre stomatologi și farmaciști, aceștia fiind prepondent activi în unități private. 

Figura 48 - Personalul medico-sanitar din București care lucrează în spitalele publice, pe categorii, în 2018 
(număr) 

 

Sursa: Setul de date deschise publicat de MS, data.gov.ro. 

Conform specialiștilor participanți la consultările SIDU pe sănătate (martie 2020), deficitul de personal 
reprezintă încă o problemă serioasă și un obstacol pentru deschiderea în capitală de noi unități 
sanitare, precum și de servicii socio-medicale. Mai mult, reprezentanții ASSMB și ai Companiei 
Medicale București au subliniat că, cel puțin pentru spitalele din rețeaua ASSMB, cea mai mare 
problemă este la nivelul personalului sanitar mediu și auxiliar, adică asistente medicale și infirmiere. 

Cu privire la migrația în străinătate a profesioniștilor din sănătate, un studiu recent realizat de 
Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS)91 arată că motivele invocate de medici în 
decizia de a emigra din România sunt legate de: corupția din sistemul public (foarte importantă pentru 
81%), salariile mici (58%),92 lipsa oportunităților de avansare în carieră (54%) și mediul politic (54%). 
Un alt studiu93 asupra medicilor rezidenți din medicina de urgență (din întreaga țară, inclusiv din 
București) a evidențiat că și aceștia sunt influențați în decizia de emigrare de posibilitățile reduse de a 
rămâne într-un mare centru universitar după terminarea rezidențiatului, de infrastructura sanitară 
slabă din orașele în care ar avea posibilitatea să ocupe un post și, în general, de perspectiva privind 
slabele oportunități de dezvoltare a carierei. 

Studiul ARPS arată, de asemenea, că schimbările care ar putea contribui la reducerea emigrației forței 
de muncă înalt calificate ar fi în principal legate de: mecanisme transparente la angajare (77% în foarte 
mare măsură), politici de combatere a corupției și criminalității (73% în foarte mare măsură) și 
evaluarea activității angajaților (69% în foarte mare măsură). Același studiu94 atrage atenția că Planul 
Multianual pentru Dezvoltarea Strategică a Resurselor Umane din Sănătate pentru 2017-2020 nu s-a 
aplicat niciodată, deși sunt prevăzute măsuri pentru reducerea deficitului de personal sanitar. Aceste 
măsuri ar trebui să adreseze decalajele în profil teritorial, pe specialități și pe categorii de personal. La 
nivel național specialitățile majorității medicilor care intenționau să emigreze erau reprezentate de: 
chirurgie, ATI, obstretică-ginecologie, pediatrie, radiologie, ortopedie.   

 
91 Lăzărescu et al. (2017). Datorită numărului mic de răspunsuri, interpretarea rezultatelor are numai valoare exploratorie, 
precizează studiul ARPS. 
92 Salariile medicilor și asistenților medicale din sistemul public au fost considerabil majorate începând cu martie 2018.  
93 Banca Mondială, Ministerul Afacerilor Interne (2018). 
94 Boncea apud Lăzărescu et al. (2017: 47). 
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Serviciile medicale primare 

2.2.1. Serviciile de asistență medicală primară 

Rețeaua de medicină de familie s-a dezvoltat constant în municipiul București. Numărul medicilor de 
familie a crescut spectaculos între 2003 și 2011 (mai mult de două ori), pentru ca apoi să descrească 
brusc până în 2015. Începând cu 2016 indicatorul a reluat lent creșterea, până la 1.815 medici de 
familie în 2018.95 Raportând la populația rezidentă, în capitală, în 2018, reveneau circa 1.007 locuitori 
la un medic de familie, care reprezenta cea mai bună valoare la nivel național.  

Corespunzător, și numărul de cabinete medicale de familie a crescut continuu între 2004 și 2018, cu 
un salt brusc în 2015 atât cu privire la număr, cât și la ponderea cabinetelor private.96 Astfel, pentru 
anul 2018, INS raportează un număr de 1.390 cabinete medicale de familie, virtual toate private. 
Totuși, pentru noiembrie 2019, datele oficiale97 listează doar 887 cabinete de medici de familie în 
contract cu CASMB, distribute pe teritoriul capitalei așa cum arată Harta 18.  

Rețeaua farmaceutică a înregistrat o evoluție pozitivă, de asemenea. Așa cum arată secțiunea 
anterioară, asigurarea populației cu farmaciști este în București cea mai bună la nivel național. 
Numărul de farmacii a avut o dinamică similară cu cea a numărului de medici de familie: creștere 
continuă până în 2014 și, începând cu 2015, o scădere ușoară. Astfel, pentru anul 2018, INS raportează 
922 farmacii, dintre care 94% private. Oricum, conform setului date deschise publicat de MS,98 în 2019, 
în capitală funcționau 1.055 farmacii, distribuite teritorial așa cum ilustrează Harta 19. 

Rețeaua de medicină stomatologică s-a dezvoltat, de asemenea, substanțial. Și cu privire la asigurarea 
populației cu medici stomatologi municipiul București deține cea mai bună poziție din țară. Evoluția 
pozitivă de la nivelul specialiștilor s-a reflectat și în extinderea semnificativă a rețelei de cabinete 
stomatologice de aproape 3,5 ori, de la 890 cabinete, în 2001, la 3.071 cabinete, virtual toate private, 
în 2018.99 Spre deosebire, datele disponibile online100 înregistrează pentru finalul anului 2019 o listă 
de doar 1.308 cabinete stomatologice care se distribuie pe teritoriul capitalei așa cum arată Harta 20. 

Conform datelor INS pentru anul 2018, alte servicii medicale primare includ: 6 dispensare (proprietate 
publică), 942 laboratoare medicale (dintre care 60% private) și 256 laboratoare de tehnică dentară 
(dintre care 97% private). 

 
95 Date INS, baza de date Tempo online. Seria de date începe cu anul 2003. 
96 În anul 2014 erau 1.162 cabinete de medici de familie dintre care 44% private. Spre comparație, în 2015, numărul de 
cabinete de medici de familie a fost 1.355, toate private. 
97 cnas.ro/casmb/page/lista-cabinete-medicina-de-familie.html, date accesate în noiembrie 2019. 
98 https://data.gov.ro/dataset/situatia-farmaciilor-2019 
99 Date INS, baza de date Tempo online. Conform metodologiei INS, numărul de cabinete stomatologice este aproape egal 
cu numărul de medici stomatologi (3.071 cabinete și 3.142 stomatologi, în 2018). 
100 Datele privind cabinete stomatologice disponibile pe www.medici-stomatologi.ro; www.romedic.ro; 
www.bucuresti365.ro au fost accesate în octombrie-noiembrie 2019. Spre deosebire de metodologia INS, în cadrul acestei 
liste, centrele/clinicile de stomatologie în care activează mai multe cabinete de stomatologi ocupă o singură poziție ca și 
cabinete stomatologice singulare. 
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Harta 18 - Harta serviciilor medicale primare: Cabinete medici de familie și farmacii în municipiul București, 
în noiembrie 2019 

 

Sursa: Cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online (cnas.ro; data.gov.ro). 
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Harta 19 - Harta serviciilor medicale primare: Cabinete stomatologice în București, în noiembrie 2019 

 

Sursa: Cercetare de birou pe surse de date disponibile online (www.medici-stomatologi.ro; 
www.romedic.ro; www.bucuresti365.ro). 
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Figura 49 - Distribuția cabinetelor medicilor de familie, farmaciilor și cabinetelor stomatologice pe sectoarele 
din municipiul București, în noiembrie 2019 (% în categorie) 

 

Sursa: Cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online (cnas.ro; data.gov.ro; medici-
stomatologi.ro; romedic.ro; bucuresti365.ro). 

Distribuția între sectoarele capitalei a serviciilor medicale primare discutate anterior - medicina de 
familie, farmaciile și cabinetele stomatologice - este inegală (Figura 49). Sectorul 2 deține cea mai 
extinsă rețea de servicii medicale primare, în timp ce, în termeni relativi, Sectorul 4 și, în special, 
Sectorul 5 sunt într-o situație deficitară. Oricum, chiar și în Sectorul 1 cu o bună dotare, serviciile 
medicale primare lipsesc și sunt greu accesibile pentru rezidenții din zone urbane marginalizate, 
precum Giulești-Sârbi sau Străulești.101 În contrast, în Sectorul 5 cel mai slab acoperit cu servicii 
medicale primare, în zonele marginalizate cu probleme deosebit de grave, cum este Ferentari, accesul 
la aceste servicii nu este problematic dată fiind legătura foarte bună cu zonele centrale bine dotate 
ale orașului.102 

  

 
101 Această temă este dezvoltată în Secțiunea 1, Capitolul 1.3 Dezvoltare locală și comunități. 
102 Consultările SIDU pe zone urbane marginalizate, martie 2020. 
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2.2.2. Infrastructura medicală școlară și starea de sănătate a elevilor 

Starea de sănătate a majorității elevilor este bună, însă întotdeaua există o pondere a copiilor care 
suferă de diferite boli, dintre care unele specifice pentru etapele de dezvoltare. Printre copiii și tinerii 
din București înscriși în învățământ, prevalenţa bolilor dispensarizate pe categorii de vârstă se înscrie 
pe o curbă ascendentă, proporţia elevilor bolnavi fiind mai mare la grupele de vârstă 11-15 ani și 15-
19, comparativ cu categoriile de vârstă sub 11 ani.  

Figura 50 - Prevalența afecțiunilor dispensarizabile în școlile din București 

 

Sursa: Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 

În anul școlar 2017-2018, datele transmise de ISMB arată că la nivelul școlilor din București, pe primul 
loc în ceea ce privește prevalența s-au situat afecţiunile senzoriale (predominant vizuale), urmate de 
bolile neuropsihice (în special, intelect la limită şi tulburări de vorbire), bolile metabolice şi de nutriţie 
(reprezentate preponderant prin obezitate neendocrină, hipotrofie ponderală manifestă), în timp ce 
afecțiunile aparatului locomotor și bolile respiratorii (astm bronşic, alte boli respiratorii cronice) au 
ocupat ultimele locuri. 

Tabel 13 - Preponderenţa principalelor grupe de afecţiuni dispensarizate în funcţie de grupa de vârstă 

Loc 0-4 ani 4-7 ani 7-11 ani 11-15 ani 15-19 ani 

I Boli metabolice 
și de nutriție 

Boli neuropsihice Boli senzoriale Boli senzoriale Boli senzoriale 

II Boli senzoriale Boli senzoriale Boli neuropsihice Boli neuropsihice Boli ale aparatului 
locomotor 

III Boli neuropsihice Boli metabolice și 
de nutriție 

Boli metabolice și 
de nutriție 

Boli metabolice și 
de nutriție 

Boli metabolice și 
de nutriție 

IV Boli ale 
aparatului 
locomotor 

Boli ale aparatului 
locomotor 

Boli ale aparatului 
locomotor 

Boli ale aparatului 
locomotor 

Boli neuropsihice 

V  Boli respiratorii Boli respiratorii Boli respiratorii Boli respiratorii 

Sursa: Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 

Bolile senzoriale au fost reprezentate de miopii, hipermetropii și astigmatism, cu rate de prevalenţă 
specifică crescând odată cu vârsta, dar și cu procesul de şcolarizare, prin accentuarea efortului vizual 
la elevi, cu o scădere moderată la grupa de vârstă 15-19 ani.  

Tulburările neuropsihice cele mai frecvente la copiii din creşe, grădiniţe şi ciclul primar au fost: 
tulburările de vorbire, tulburările nevrotice şi retardul psihic. La copiii din ciclul gimnazial şi liceal, a 
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fost sesizată o creştere a tulburărilor nevrotice şi de comportament, precum şi a cazurilor de retard 
psihic şi intelect de limită. 

Cu privire la bolile metabolice şi de nutriţie, prevalenţa hipertensiunii arteriale juvenile, a ulcerului 
gastro-duodenal, diabetului zaharat şi a spasmofiliilor (afecţiuni în a căror etiopatogenie sunt 
implicate şi stresul și suprasolicitarea nervoasă), este superioară la grupa de vârsta 15-19 ani (ciclul 
liceal și profesional).  

Afecţiunile aparatului locomotor au fost constituite în special din viciile de postură ale coloanei 
vertebrale, în producerea acestora putând fi incriminaţi pe lângă factorul predispozant genetic, 
mobilierul şcolar ne-ergonomic, neadaptat taliei copilului şi regimul de viaţa sedentară.  

Rețeaua de medicină școlară a fost semnificativ extinsă, modernizată și diversificată în școlile și 
unitățile de învățământ superior din sistemul public, începând cu anul 2014. Datele INS103 arată că 
numărul de cabinete medicale școlare a crescut brusc de la 134, în 2013, la 463, în 2014, respectiv la 
461, în 2018. Numărul de cabinete medicale studențești, de asemenea, aproape s-au dublat de la 10, 
în 2013, la 19, în 2014, însă apoi a scăzut, revenind la 10, în 2018. Pentru anul 2019, ASSMB,104 care 
are între atribuții îndrumarea, coordonarea și asigurarea personalului acestei rețele, raporta 441 de 
cabinete de medicină școlară generală, 144 de cabinete școlare stomatologice, 9 cabinete medicale 
universitare și 13 cabinete stomatologice universitare care furnizau consultații și tratamente gratuite 
pentru aproximativ 250.000 de elevi și 121.000 de studenți.  

Oricum, lista cabinetelor de medicină școlară publicată de ASSMB105 numără: 

• un total de 271 cabinete de medicină școlară, dintre care 114 (sau 42%) sunt arondate altor 
unități de învățământ, adică dispun de un spațiu dotat și nu dispun de personal angajat. 
Celelalte 157 cabinete (sau 58%) dispun de un spațiu dotat și majoritatea (82%) au personal 
angajat, de regulă, un medic și un asistent medical care deservesc și eventualele cabinete 
arondate.106  

• 157 cabinete școlare stomatologice 

• 7 cabinete medicale universitare care includ atât medicină generală, cât și stomatologie. 

Tabel 14 - Distribuția cabinetelor școlare în funcție de tipul de unitate de învățământ de stat, în 2019 

 Grădinițe Școli 
gimnaziale 

Licee, colegii, 
grupuri școlare 

Universități Total 

Cabinete de medicină generală 10 95 52 - 157 

Cabinete de medicină generală 
arondate la alte unități de învățământ 

7 64 43 - 114 

Cabinete stomatologice 10 95 52 - 157 

Cabinete medicale studențești  - - - 7 7 

Sursa: Calcule proprii pe datele ASSMB din lista cabinetelor de medicină școlară (assmb.ro). Notă: Cabinete 
medicale studențești includ atât medicină generală, cât și stomatologie. 

 
103 Baza de date Tempo online. 
104 http://www.assmb.ro/page/prezentare-general (data accesării: martie 2020). 
105 http://www.assmb.ro/detail-page/schools/0/0 (data accesării: noiembrie 2019). 
106 Aceste 157 de cabinete școlare se distribuie în funcție de numărul de personal astfel: 28 nu au personal angajat (și nici nu 
sunt arondate la alte unități școlare), 6 cabinete beneficiază de personal doar trei zile pe săptămână, 23 au un medic prezent 
zilnic, 93 beneficiază de un medic și o asistentă medicală, 6 au doi medici și o asistentă medicală, iar 1 cabinet are doi medici 
și două asistente (Școala Gimnazială Nr. 75 Leonardo Da Vinci din sectorul 3). 

http://www.assmb.ro/page/prezentare-general
http://www.assmb.ro/detail-page/schools/0/0
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Per total, personalul din aceste 157 de cabinete de medicină generală cumulează 236 specialiști, dintre 
care 134 medici și 102 asistente medicale. Spre deosebire, conform ASSMB,107 rețeaua de cabinete 
școlare beneficiază de 137 de medici de medicină generală, 161 de stomatologi și 586 de asistente 
medicale. Dincolo de stasticile neclare, este clar că rețeaua de medicină școlară este încă deficitară în 
ceea ce privește personalul de specialitate, deși ASSMB (cu sprijinul PMB) a organizat sesiuni de 
concurs pentru ocuparea posturilor vacante în perioada martie 2018-mai 2019, a crescut numărul 
total de posturi pentru personalul medical din rețeaua școlară108 și a creat și noi posturi de medici 
ortodonți. 

Distribuția teritorială a rețelei de medicină școlară (așa cum rezultă din lista ASSMB analizată anterior) 
este disponibilă în Harta 20. De asemenea, Tabelul 15 arată că rețeaua de medicină școlară este 
echilibrat distribuită între sectoare. În Sectorul 3 au fost deschise cele mai multe cabinete școlare (60), 
cu un grad de acoperire a unităților publice de învățământ de 91%, dintre care 38% beneficiază de 
cabinet dotat cu echipamente și cu personal propriu care îl deservește zilnic. Celelalte sectoare sunt 
relativ asemănătoare cu media pe capitală, și anume din totalul unităților de învățământ: (i) apoape o 
treime (30%) au un cabinet medical școlar care este zilnic deservit de cel puțin un medic; (ii) mai mult 
de o treime (37%) beneficiază de cabinet dotat cu echipament, dar la care este disponibil (cel puțin) 
un specialist doar câteva zile pe săptămână sau sunt arondate la o altă unitate; și (iii) o treime (33%) 
care nu au cabinet medical școlar.   

 
107 http://www.assmb.ro/page/prezentare-general (data accesării: martie 2020). 
108 HCGMB nr. 254/23.04.2019. 
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Harta 20 - Harta serviciilor medicale primare: Cabinetele medicale școlare și creșele din municipiul București, 
în noiembrie 2019 

 

Sursa: Cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online (ASSMB - Lista cabinetelor de 
medicină școlară și DGASPC-uri sectoare pentru creșe). Notă: Mai multe informații referitoare la creșe sunt 

disponibile în Capitolul 6.3 Infrastructura și serviciile sociale.  
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Tabel 15 - Distribuția cabinetelor școlare și acoperirea unităților școlare de stat cu cabinete medicale, pe 
sectoarele din București, în 2019 

 Sector 
1 

Sector 
2 

Sector 
3 

Sector 
4 

Sector 
5 

Sector 
6 

București 

Cabinete medicale școlare 25 28 39 23 22 20 157 

Cabinete școlare arondate 27 23 21 14 10 19 114 

Total 52 51 60 37 32 39 271 

Cabinete cu personal propriu care 
deservește zilnic cabinetul  

22 24 25 16 19 17 123 

Număr unități școlare de stat 77 82 66 57 55 68 405 

% unități școlare cu cabinet medical 68 62 91 65 58 57 67 

% unități școlare dotate cu cabinete 
cu personal propriu care 
deservește zilnic cabinetul 

29 29 38 28 35 25 30 

Sursa: Calcule proprii pe datele ASSMB din lista cabinetelor de medicină școlară (assmb.ro) Numărul de 
unități de învățământ conform ISMB. Notă: Cabinete medicale școlare includ atât medicină generală, cât și 

stomatologie. 

Personalul medical din cabinetele de medicină stomatologică asigură tuturor elevilor și studenților 
consultații și tratamente stomatologice gratuite (sigilări, detartraje, tratament carii, extracții 
dentare) pe tot parcursul anului (inclusiv în vacanțe) Astfel, în perioada septembrie 2018 - mai 2019 
în cabinetele de medicină stomatologică au fost efectuate 85.120 de consultații și 119.935 de 
tratamente.109 

Dezvoltarea, extinderea și modernizarea rețelei de medicină școlară reprezintă în continuare un 
obiectiv prioritar al ASSMB prevăzut în Strategia pentru Sănătate a Municipiului București pentru 
perioada 2018-2020.110 Până în prezent, pe lângă dezvoltarea infrastructurii și angajarea de personal, 
prin programele profilactice pentru copii pentru toate ariile terapeutice, care au fost lansate de PMB 
prin ASSMB, sunt realizate:  (i) consultații obligatorii pentru copii, prin rețeaua de medicină școlară 
sau prin cabinetele de medicină; (ii) aplicare de aparate ortodontice mobile sau fixe pentru elevi prin 
proiectele “Consultațíi stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul 
București”111 și ”SMILE”;112 (iii) servicii medicale stomatologice gratuite pentru copiii din centrele de 
plasament din București.113 

Pentru viitor, PMB are în vedere implementarea unui proiect de informatizare pentru înregistrarea 
electronică a tuturor datelor medicale ale unui copil, inclusiv notificarea prin sms sau mail a părinților 
în cazul în care copilul se duce la o consultație medicală la cabinetul școlar. Proiectul este important și 
pentru fundamentarea unei strategii a educației pentru sănătate. 

 
109 http://www.assmb.ro/page/prezentare-general (data accesării: martie 2020). 
110 ASSMB (2018). 
111 Program aprobat prin H.C.G.M.B. nr.307/14.06.2018 prin care se acordă un sprijin financiar cu o valoare totală de până la 
1.500 lei/beneficiar pentru elevii cu vârste între 7-16 ani care primesc recomandare privind aplicarea de aparate ortodontice 
mobile. Până în 2019 au fost 500 de beneficiari. 
112 Se acordă un sprijin financiar cu o valoare maximă de 990 lei/beneficiar pentru elevii din București care primesc 
recomandare privind aplicarea de aparate ortodontice fize. Numărul de beneficiari pentru 2019 a fost de 10.000 copii. 
113 Serviciile sunt acordate în cadrul cabinetelor stomatologice din unitățile de învățământ de stat aflate în proximitatea 
fiecărui centru de plasament în parte. 
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2.2.3. Serviciile de medicină veterinară 

Conform Strategiei114 PMB pentru protecția și bunăstarea animalelor în municipiul București, din 
ultimele statistici rezultă că în Capitală există peste 600.000 de persoane (circa o familie din trei) care 
posedă animale de companie, marea lor majoritate fiind câini. Prin urmare, serviciile de medicină 
veterinară sunt importante pentru o parte importantă dintre locuitorii capitalei. 

Serviciile de medicină veterinară s-au dezvoltat sensibil după 1990. Cercetarea de birou pe date 
administrative disponibile online de la Colegiul Medicilor Veterinari a permis alcătuirea unei baze de 
date cu un total de 599 unități veterinare disponibile la finele anului 2019. Între acestea predomină 
cabinetele medicale veterinare (333) și farmaciile veterinare (248), la care se adaugă clinici și spitale 
veterinare, precum și laboratoare medicale veterinare. Modul în care se distribuie în teritoriu aceste 
unități veterinare este furnizat în Harta 30. 

Figura 51 - Distribuția unităților veterinare din București, pe sectoare, în 2019 (număr) 

 

Sursa: Cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online (Colegiul Medicilor Veterinari, 
cmvro.cmvro.ro). 

  

 
114 Aprobată prin HCGMB nr. 170/2017. 
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Harta 21 - Harta serviciilor de medicină veterinară în municipiul București, în noiembrie 2019 

 

Sursa: Cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online (Colegiul Medicilor Veterinari, 
cmvro.cmvro.ro). 
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2.2.4. Alte servicii medico-sociale din comunitate 

Această categorie de servicii primare cuprinde o mulțime eterogenă de servicii aflate la granița între 
serviciile medicale și serviciile sociale. Din acest motiv, pe unele dintre aceste servicii doar le vom 
aminti în această secțiune, pentru ca analiza să o prezentăm în capitolul 6.3 ”Infrastructura și serviciile 
sociale”. Astfel de servicii socio-medicale sau medico-sociale sunt și asociate cu reglementări ambigue 
care permit clasificarea și înregistrarea lor în oricare dintre cele două categorii sau chiar în nici una 
dintre categorii (ci, spre exemplu, funcționează ca firme private care oferă servicii de cazare). Astfel 
de situații arată, în primul rând, o nevoie la nivel național de clarificare a legislației și a procedurilor 
de înregistrare, care, pe de o parte, să încurajeze cooperarea și coordonarea inter-sectorială (între 
sănătate, educație și social, în special) și, pe de altă parte, să permită un management judicios al 
resurselor publice alocate serviciilor din sectoarele sociale. 

După cum arată și obiectivele de dezvoltare din Strategia pentru Sănătate a Municipiului București,115 
există o serie de servicii socio-medicale care adresează o parte din grupurile vulnerabile analizate în 
capitolul 6.3 ”Infrastructura și serviciile sociale”. Acestea pot include, dar nu sunt restricționate la 
servicii pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (copii/ adulți cu dizabilități, HIV/SIDA și boli 
cronice grave), persoane dependente de consumul de droguri/ alcool/ alte substanțe toxice/ persoane 
seropozitive, femeia gravidă și lăuza, copilul nou născut. Din punct de vedere al responsabilităților 
instituționale, acestea sunt împărțite între spitalele (și ambulatoriile) administrate în rețeaua ASSMB, 
serviciile furnizate de alte spitale (din rețeaua Ministerului Sănătății, Academiei Române și a altor 
ministere), servicii medicale primare (medici de familie, centre de permanență etc.), servicii în 
subordinea Companiei Municipale Medicale București116 (centre rezidențiale cămine pentru persoane 
vârstnice și compartimentul de monitorizare și asistență a persoanelor cu afecțiuni cronice) și 
numeroase alte servicii administrate, pe de o parte, de Direcția Generală de Asistență Socială a 
Municipiului București și, pe de altă parte, de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului din cele 6 sectoare.  

Oricum, cercetarea de birou pe surse de date administrative disponibile online și primite ca răspuns 
la solicitările de date trimise în cadrul SIDU a arătat cu claritate că nu există armonizare si coordonare 
între datele diferitelor instituții implicate în gestionarea și dezvoltarea serviciilor de tip medico-social 
sau socio-medical. Fiecare instituție dispune de alte seturi de date și folosește altă metologie de 
înregistrare. Spre exemplu, creșele sau azilele/centrele pentru persoane vârstnice sunt raportate 
fragmentat, fără corerență, coordonare sau comunicare între instituții. Această fragmentare 
instituțională afectează și mai mult sectorul acestor servicii care este încă deosebit de subdezvoltat 
prin raportare la nevoile existente. 

 
115 ASSMB (2018). 
116 Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, https://cmmbsa.ro/files/15/docs%202019/ROF_NOU.pdf 



130 

În datele administrative, echipa de cercetare SIDU a identificat următoarele servicii funcționale în 
București: 

• Datele CNAS117 indică doar două centre de permanență, unul în sectorul 2 și unul în sectorul 
6, care oferă gratuit asistenţă medicală de urgenţă (pentru a degreva camerele de gardă de 
acele cazuri care nu necesită intervenţie medicală imediată), teoretic, pentru aproape trei 
milioane de locuitori din capitală şi din zonele limitrofe. 

• Datele INS118 raportează o unitate socio-medicală.  

• Conform datelor care au fundamentat Planul Regional de Servicii de Sănătate, București-Ilfov 
este singura regiune din țară unde se înregistrează un surplus al capacității de îngrijire paliativă 
raportat la nevoile estimate – 111 paturi pentru îngrijire paliativă, adică 17% din totalul 
capacității la nivel național.119 Totuși, în martie 2020, în cadrul consultărilor SIDU pe sănătate 
și servicii sociale, specialiștii prezenți au exprimat în consens nevoia de a dezvolta serviciile de 
îngrijire paliativă, mai ales având în vedere tendințele demografice din prezent. În același 
spirit, PMB120 a aprobat în 2018 înființarea Centrului de îngrijiri paliative Sfântul Atanasie121 în 
subordinea ASSMB, care ar trebui să includă centre zonale în fiecare sector.122  

• Cu privire la serviciile de îngrijire medicală la domiciliu, datele CASMB arată un număr de 28 
furnizori privați în contract valabil la 25 octombrie 2019, distribuiți între sectoare așa cum 
arată figura de mai jos. 

Figura 52 - Distribuția furnizorilor de îngrjiri medicale la domiciliu în București, pe sectoare, în 2019 

 

Sursa: Cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online (CASMB, cnas.ro). 

• În sectorul 1, Complexul Multifuncțional Caraiman este primul centru medical deschis în 
România de o autoritate locală (Primăria sectorului 1) pentru a veni în sprijinul persoanelor cu 
venituri reduse. Complexul dispune de 17 cabinete medicale de diferite specialități, servicii  
de stomatologie și include și un Centru de Recuperare Medicală, care oferă servicii de 
fizioterapie, kinetoterapie și reabilitare funcțională, precum și un Centru de zi Alzheimer.123 
Complexul oferă și servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice. Serviciile sunt 

 
117 http://www.cnas.ro/casmb/page/centre-de-permanenta.html. Centre de permanență în contract cu CASMB la 
25.02.2020. 
118 Baza de date Tempo online. 
119 Ministerul Sănătății (2016a). 
120 HCL 594 din 26.09.2018. 
121 În raportul de specialitate se arată că beneficiari ai îngrijirilor paliative sunt: pacienţii de toate vârstele, adulţi sau copii cu 
boli cronice progresive, cu suferinţă generată de simptome necontrolate, probleme psiho/emoţionale, sociale sau spirituale 
şi/sau grad ridicat de dependenţă, precum şi familiile acestora, pe toată perioada de îngrijire. 
122 Conform ASSMB (2018) Strategia pentru Sănătate a Municipiului București pentru perioada 2018-2020. 
123 Pacienții cu demență sau cu alte tulburări neurodegenerative sunt luați de acasă de către un echipaj medical, aduși la 
centru, îngrijiți până la ora 18.00 și transportați înapoi la domiciliu. 
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gratuite pentru locuitorii Sectorului 1 (doar pentru serviciile  de stomatologie există un 
cuantum minim de venit/cap de locuitor).124 

• În sectorul 2, începând cu anul 2016, Primăria Sectorului 2 desfășoară prin intermediul 
DGASPC programul „Șanse pentru sănătate” adresat persoanelor vârstnice, celor cu handicap 
sau singure, membrilor din familiile beneficiare de ajutor social sau de alocație pentru 
susținerea familiei, precum și persoanelor al căror venit net lunar pe membru de familie nu 
depășește salariul minim brut pe economie. Programul constă în acordarea de tichete sociale 
pentru achiziționarea de produse farmaceutice şi dispozitive medicale.125 

• În sectorul 3, a fost aprobată la începutul anului 2020 o hotărâre de consiliu local pentru 
înfiinţarea unei societăți de interes local cu răspundere limitată având ca scop prestarea de 
activităţi de asistenţă medicală pentru persoane din grupurile vulnerabile, în cadrul DGASPC 
sector 3.126 

• În sectorul 5, autoritatea locală susține Complexul Multifuncțional "Sf. Andrei" care oferă 
pentru persoanele cu venituri reduse servicii medicale de stomatologie, imagistică, nutriție, 
oftalmologie și dermatologie. Complexul dispune și de un Centru de recuperare (care 
furnizează tratamente de fiziokinetoterapie) și o echipă mobilă ce dispune de ambulanță 
pentru a realiza acțiuni tip „caravana sănătății” pe raza întregului sector 5.127 

• De asemenea, în perioada caniculară (25 iulie-13 septembrie), Primăria Sectorului 5 în 
parteneriat cu Clinica Hipocrat și La Fântâna asigură servicii medicale de prim-ajutor, și 
asistență medicală gratuită (măsurarea glicemiei şi tensiunii arteriale), în șapte puncte din 
capitală (Birourile de Relații cu Cetățenii) și în corturi de prim-ajutor și de hidratare.128 

• În sectorul 6, începând din decembrie 2017, a fost deschis de Primăria sectorului 6 (prin 
DGASPC) Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” cu 26 de cabinete dotate cu 
aparatură de ultimă generație, oferind diagnostic și tratament pentru 16 specializări 
medicale.129 

• La nivelul municipiului, începând din 2017, PMB desfășoară, de asemenea, o serie de 
programe de sănătate prin intermediul ASSMB, pe lângă cele deja menționate pentru elevi, 

 
124 https://www.stiripesurse.ro/dan-tudorache-primarul-sectorului-1-complexul-multifunctional-este-astazi-un-veritabil-
centru-de-excelenta-in-domeniul-asistentei-medicale_1404374.html 
125 Trimestrial se acordă câte șase tichete în valoare de 50 de lei fiecare pentru achiziționarea de produse farmaceutice şi 
câte opt tichete în valoare de 50 de lei fiecare pentru achiziționarea de dispozitive medicale şi accesorii, pentru persoanele 
care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. În primul trimestru al anului 2019, au fost acordate 1674 de tichete sociale, în 
valoare de 83.700 lei, pentru 275 de persoane. Dintre acestea, 263 de persoane au beneficiat de 1578 de tichete sociale, 
pentru achiziționarea de produse farmaceutice, iar alte 12 persoane au primit 96 de tichete sociale, pentru achiziționarea de 
dispozitive medicale. https://www.ps2.ro/index.php/presa/stiri/327-primaria-sectorului-2-a-acordat-1674-de-tichete-
sociale-pentru-achizitionarea-de-medicamente-si-dispozitive-medicale. 
126 Între serviciile medicale vizate se găsesc: îngrijire socio-medicală la domiciliul persoanelor vârstnice; efectuarea în regim 
de urgenţă a demersurilor şi analizelor medicale necesare admiterii în colectivitate pentru persoanele fără adăpost 
asigurate/neasigurate medical, precum şi pentru copiii pentru care se impune dispunerea măsurii de plasament în regim de 
urgenţă la un asistent maternal/serviciu rezidenţial; asigurarea de servicii/intervenţii medicale în regim ambulatoriu pentru 
diferitele categorii vulnerabile aflate în evidența sau în serviciile din structura 
DGASPC.https://www.administratie.ro/primaria-sectorului-3-doreste-infiintarea-unui-srl-in-domeniul-asistentei-medicale/. 
127 Persoanele cu un venit lunar net pe membru de familie mai mic de 950 lei lunar beneficiază de gratuitate pentru serviciile 
medicale oferite, în limita plafonului de 1.500 lei/ an, cele cu venit între 951 lei - 1.500 lei beneficiază de 50% reducere din 
prețul serviciilor medicale, în limita plafonului de 1.500 lei/ an, iar persoanele cu un venit mai mare de 1.501 lei se achită 
integral prețul serviciilor medicale. https://www.economica.net/primaria-sectorului-5-a-inaugurat-un-centru-medical-
pentru-persoane-cu-venituri-reduse_169872.html. 
128 http://www.sector5.ro/mass-media/servicii-medicale-de-prim-ajutor-%C8%99i-asisten%C8%9B%C4%83-
medical%C4%83-gratuit%C4%83/. 
129 https://www.nectarie6.ro/stiri/s-a-deschis-primul-centru-de-sanatate-multifunctional-din-sectorul-6 
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realizate prin cabinetele școlare, și pentru persoane vârstnice, care sunt prezentate în 
capitolul privind serviciile sociale.130 Programele de sănătate sunt următoarele: (i) programul 
de fertilizare in vitro „O șansă pentru cuplurile infertile”;131 (ii) proiectul „Newborn – O șansă 
pentru cuplurile infertile”, derulat prin Spitalul Clinic de Obstretică-Ginecologie „Prof. 
Dr.Panait Sîrbu”, care vizează 138 femei si 175 bărbați, pentru a beneficia de sprijin financiar 
pentru prezervarea fertilității, înainte de a începe tratamentele oncologice;132 (iii) proiectul 
„Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”;133 (iv) proiectul „Doctori pentru 
București” prevede acordarea unui sprijin financiar in cuantum de maximum 10.000 
lei/beneficiar, pentru 100 de medici, angajați ai spitalelor din administrarea ASSMB, prin 
facilitarea accesului acestora la cursuri de specialitate susținute de clinici de renume din 
Europa, Statele Unite și Israel; și (v) proiectul „Sănătate prin Sport” ca obiectiv să încurajeze 
participarea tinerilor la activități sportive, prin acordarea de servicii medicale.134 

În concluzie, rămâne valabil și pentru municipiul București obiectivul de dezvoltare formulat de 
Ministerul Sănătății la nivel regional cu privire la restructurarea și reabilitarea capacităților de îngrijire 
pe termen lung, paliativă și de recuperare.135 În acest sens, Strategia pentru Sănătate a Municipiului 
București pentru perioada 2018-2020136 prevede printre altele și următoarele obiective de investiții: 

• Înființarea unui centru de zi de către DGASMB în colaborare cu ARAS.137 

• Înființarea unui adăpost temporar de noapte în cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli 
Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș”, pentru pacienții care pe perioada anotimpului rece 
(15 noiembrie-15 martie) nu au o locuință stabilă. 

Legat de personalul sanitar, obiectivul strategic privind consolidarea îngrijirii la nivel comunitar are 
în continuare nevoie de eforturi substanțiale pentru îmbunățirea situației actuale. Luând ca referință 
situația inițială avută în vedere în momentul elaborării Planului regional, a fost stabilită (până în 2020) 
“o nevoie teoretică, conform normativului la nivel național”, de a angaja încă 43 de asistente 
comunitare și încă 7 mediatori sanitari numai în București, fără a include aici necesarul din județul 
Ilfov.138 Astfel, pentru zona urbană a fost estimat un necesar privind îngrijirea la nivelul comunităţii de 
o asistentă comunitară și un mediator sanitar la 500 de locuitori.  

Datele identificate în Raportul de Progres pentru anul 2017 referitor la Implementarea Planului 
Municipal de Măsuri privind Incluziunea Romilor139 arată că la nivelul municipiului București ar exista: 
o asistentă medicală comunitară (la nivelul Sectorului 1)140 și doi mediatori sanitari (unul în Sectorul 3, 

 
130 https://www.ecapitala.ro/2019/09/26/primaria-capitalei-continua-investitiile-in-plan-social-si-in-sanatate/ 
131 Sprijin financiar cu o valoare totală de până la 13.800 lei/cuplu infertil din București. În total, programul a avut peste 1.550 
cupluri beneficiare, dintre care 174 au devenit părinți și 169 sunt sarcini în evoluție.  
132 Până la final de 2019, au fost depuse și aprobate 9 dosare în cadrul acestui proiect. 
133 Până în 26 septembrie 2019, au fost aprobate 229 de cereri pentru acest proiect, valoarea totală decontată fiind de peste 
630.000 de euro. 
134 La cerere, pot să beneficiaze gratuit de vize medicale bianuale 85.000 de tineri sportivi legitimați din Municipiul București, 
cu vârsta maximă de 18 ani. 
135 Ministerul Sănătății (2016). 
136. ASSMB (2018). 
137 În cadrul centrului de zi vor fi furnizate beneficiarilor următoarele servicii: (i) informare, educare, comunicare cu privire la 
reducerea riscurilor de infectare/ transmitere a HIV/ TBC, hepatite virale, ITS-uri prin intermediul consilierii de reducerea 
riscurilor, prin furnizarea de materiale informative (pliante, brosuri); (ii) consiliere socială în vederea reintegrării sociale/ 
reintegrării pe piața muncii; (iii) grupuri de suport și consiliere psihologică; (iii) activități de petrecere a timpului liber și 
relaționare; (iv) acompaniere către alte servicii (inclusiv obținerea actelor de identitate, a asigurărilor de sănătate și a 
prestațiilor sociale; (v) hrană și băuturi calde și răcoritoare pentru 50 de beneficiari/zi; (vi) igiena personală prin organizarea 
unor săli cu dușuri și facilitate de curățare haine pentru beneficiari; (vii) schimb de seringi și distribuire de prezervative și/sau 
alte materiale igienice. 
138 Ministerul Sănătății (2016a). În acel moment exista o singură echipă de îngrijire la nivelul comunității, în sectorul 5. 
139 Instituția Prefectului Municipiului București (2018). 
140 Inclusă în datele raportate de Direcția de Sănătate Publică. 
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angajat al Centrului de Intervenții în Regim de Urgență în domeniul Asistenței Sociale, și al doilea în 
Sectorul 5, cu activități preponderent în cartierele Ferentari și Rahova).  În această privință, datele 
disponibile nu arată nici o schimbare în București în ceea ce privește asigurarea populației cu asistenți 
medicali comunitari și/ sau mediatori sanitari (0,03 asistenți medicali comunitari sau 0,03 mediatori la 
10.000 locuitori și în 2014 și în 2019).141 

 

  

 
141 Sursa datelor: Ministerul Sănătății et al. (2016: 73) pentru nivelul din 2014 și Ministerul Sănătății et al. (2019: 197). 
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Harta 22 - Concentrarea serviciilor de medicină primară în municipiul București, în noiembrie 2019 

 

Sursa: Cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online și răspunsurile primite la 
solicitările de date trimise în cadrul SIDU. Harta include toate tipurile de servicii medicale primare analizate 

în acest capitol. 
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Prin urmare, serviciile și specialiștii care asigură îngrijiri în comunitate trebuie consolidate, extinse și 
diversificate. Mai mult, ținând cont că în interiorul Capitalei există și zone marginalizate,142 asigurarea 
accesului rezidenților din aceste zone la servicii comunitare (medicale și sociale) necesită o abordare 
diferențiată. Spre exemplu, Compania Municipală Medicală București a schițat un proiect143 de 
înființare a unor centre mobile de proximitate care ar putea furniza servicii medico-sociale în zonele 
marginalizate (în funcție de nevoile specifice fiecărei zone în parte sau de eventuale urgențe), care nu 
este încă pus în practică pentru că nu au fost încă identificate surse de finanțare. Pentru a răspunde 
adecvat nevoilor grupurilor vulnerabile, PMB în parteneriat cu primăriile de sector ar trebui să susțină 
dezvoltarea unor astfel de proiecte țintite spre zonele marginalizate, mai ales pentru cele din zonele 
periferice ale Capitalei, cu atât mai mult cu cât în aceste zone acoperirea cu servicii medicale primare 
este relativ deficitară, așa cum arată Harta 22. 

În final, subliniem din nou că, în special pentru persoanele din aceste grupuri vulnerabile, este 
necesară o abordare integrată și o îmbunătățire a colaborării interinstituționale care să fie reflectată 
și într-o abordare strategică integrată la nivelul sectoarelor sociale și de sănătate. Iar nevoia de 
integrare este necesară atât la nivel național, cât și la nivel regional și local. Adică, la nivelul 
municipiului București, măcar între PMB, primăriile de sector, DSP-urile de sector, DSPMB, ASSMB, 
Compania Medicală, ISMB, DGASPC-urile de sector și DGASMB, aceasta ar trebui să se realizeze cu 
privire la toate strategiile și programele tuturor acestor instituții. Un bun model de integrare a 
obiectivelor și indicatorilor din domeniul medical și cel social este oferit de un studiu144 privind 
monitorizarea și evaluarea calității îngrijirii în instituțiile care furnizează servicii de îngrijre de lungă 
durată destinate persoanelor vârstnice, care este prezentat în Anexa 4 dintre Anexele 6.2.  

2.3 Starea de sănătate a populației din București 

Rata mortalității infantile145 este un indicator extrem de relevant nu doar pentru starea de sănătate 
a populației generale, ci și pentru nivelul de dezvoltare a serviciilor medicale destinate protecției 
drepturilor copiilor. Cele mai recente date disponibile pentru municipiul București arată pentru 2018 
o rată a  mortalității infantile egală cu media europeană, însă totuși mai ridicată ca în majoritatea 
capitalelor europene.146 În București, scăderea față de 1990 a fost mult mai accentuată decât în 
celelalte regiuni ale țării,147 pentru că în București au fost realizate campanii sociale, tot mai multe 
femei au apelat la controale prenatale, iar oferta de servicii medicale relevante s-a îmbunătățit.  

  

 
142 Vezi Secțiunea 1, Capitolul 1.3. 
143 Consultările SIDU pe sănătate, martie 2020. 
144 Matei et al. (2019). 
145 Decedați sub 1 an la 1.000 născuți vii. 
146 Ultimele date disponibile pentru media UE-28 sunt pentru 2017.  
147 Rata mortalității infantile în 1990 era 26,9‰ la nivel național, 21,5‰ în regiunea București-Ilfov, dar 31,5‰ în județul 
Ilfov și 20‰ în București. În 2018, valoarea mortalității infantile pentru municipiul București (3,6‰) era similară cu cea 
înregistrată în mediul urban în județele Timiș, Neamț și Buzău, dar mai mare decât cea înregistrată în mediul urban în județe 
cu populație rurală importantă cum sunt Teleorman (1,1% rata mortalității infantile în mediul urban), Giurgiu (1,5%) sau 
Dâmbovița (2,5%). 
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Figura 53 - Rata mortalității infantile în municipiul București, România și UE, în perioada 2010-2018 
(decedați sun 1 an la mia de născuți vii) 

 

Sursă: Eurostat pentru rata mortalității infantile la nivelul UE, cod indicator [TPS00027] și Centrul Național 
de Statistică și Informatică în Sănătate Publică (2019) pentru municipiul București și România. 

Analiza pe pe grupe de vârstă a acestui indicator structurează valorile indicatorului în trei grupe: (i) 
indicele mortalității precoce sau timpurie – arată intensitatea deceselor infantile în primele șase zile 
de la naștere; (ii) indicele mortalității infantile neonatale este legat de intensitatea deceselor infantile 
din primele 27 de zile de la naștere iar (iii) indicele mortalității infantile postneonatale se referă la 
intensitatea decelor ce survin în intervalul de la 28 de zile până la vârsta de 1 an.  

Tabel 16 - Rata mortalității infantile pe grupe de vârstă, în perioada 2000-2018, în municipiul București, 
media națională, media regională și media UE  (decedați la mia de născuți vii) 

Mortalitate ... 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Precoce            

- UE      1.89 1.85 1.84 1.82   

- B-Ilfov      4.13 4.34 4.45 3.98   

- RO 6.2 6 3.7 3.5 3.2 3.3 3.2 2.9 2.6 2.4 2.4 

- București 5 4.3 1.9 2.1 1.4 1.8 2.1 2 1.8 1.5 1.4 

Neonatală            

- UE      2.61 2.55 2.51 2.49   

- B-Ilfov      6.81 7 6.79 6.33   

- RO 9.2 8.5 5.5 5.3 4.7 4.6 4.8 4.2 3.8 3.7 3.7 

- București 8.6 6.5 3 3.4 2.4 3.1 3.2 2.9 2.6 2.3 1.9 

Postneonatală            

- RO 7 4.5 3.1 2.6 2.9 2.2 2.2 2.1 2.3 2.3 2.2 

- București 4 3 2.4 1.8 1.5 2 1.7 1.9 1.8 2.1 1.7 

Sursă: Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică (2019: 47-55) pentru valorile 
naționale și pentru cele din municipiul București și baza de date Eurostat, cod indicator [hlth_cd_yperrto] 

pentru valorile UE și cele pentru Regiunea București-Ilfov. Notă: Valorile pentru România disponibile în baza 
de date Eurostat diferă de cele publicate în analiza Centrului Națională de Statistică și Informatică în 

Sănătate Publică.  

  



137 

Din totalul de 71 cazuri de deces sub 1 an înregistrate în anul 2018 în municipiul București, 27 cazuri 
au fost decese între 0-6 zile de la naștere, 37 cazuri până în 27 zile și 34 cazuri au fost postneonatale 
(între 28 și 365 zile). Analiza valorilor pentru perioada 2000-2018 arată o tendință descrescătoare 
pentru municipiul București pentru toate cele trei grupe de vârstă, în condițiile în care media la nivel 
național este relativ constantă în ultimii trei ani disponibili (Tabel 16).  

Municipiul București are rate de mortalitate infantilă precoce (între 0-6 zile de la naștere) și neonatală 
(până în 27 zile de la naștere) apropiate de media europeană și mult mai mici decât media națională 
și, mai ales, decât regiunea de dezvoltare București-Ilfov.  

La nivel național, rata mortalității infantile crește direct proporțional cu rangul născutului viu (cu cea 
mai mare intensitate la născuții vii de rangul IV și peste), cu prematuritatea și greutatea mică la 
naștere, cu anumite afecțiuni din perioada perinatală, dar și cu dotările spitalelor/ maternităților în 
care a avut loc nașterea, precum și cu nivelul de educație și statutul ocupațional al mamei.148 Cu cât 
este mai mică greutatea la naștere a unui copil, cu atât este mai mare durata de timp în care nou-
născutul are nevoie de incubator.  

Cu privire la dotările spitalelor/ maternităților, în 2018, Şefa Secţiei de neonatologie a SUUB declara 
că: ”programe de investiţii majore nu au mai fost [realizate], astfel că încă se lucrează în spital cu 
echipamente şi aparatură medicală din anii 1994-2000, uzate fizic şi moral”.149 Așadar, este posibil ca 
tendința constant descrescătoare a mortalității infantile în București să fie în directă corelație și cu 
donațiile de incubatoare realizate de organizația Salvați Copiii, care a furnizat incubatoare și 
maternităților de gradul 3 din București. Din această perspectivă, alături de o adresabilitate mare 
pentru spitalele și maternitățile din București (inclusiv transfer de la alte spitale din regiunea 
București-Ilfov sau din regiunile de dezvoltare învecinate), este necesară o re-examinare a necesarului 
de dotări care ar face o diferență substanțială în scăderea (și) mai accentuată a ratei de mortalitate 
infantilă. 

Profilul bolilor: La nivel național, povara îmbolnăvirilor măsurată prin ani de viață ajustați pentru 
dizabilitate (rată exprimată în DALY la 100.000 de locuitori)150 arată pentru România următorul profil 
al bolilor pentru perioada 2000-2016 (în ordinea prevalenței): boli cardiovasculare, tumori maligne, 
leziuni fără intenție, boli digestive, tulburări mentale, boli ale organelor de simț și bolile 
musculoscheletale.151  

La nivel regional, fundamentarea obiectivelor strategice de dezvoltare privind serviciile de sănătate în 
Regiunea București-Ilfov a ținut cont de următoarele caracteristici specifice pentru București (în 
comparație cu județul Ilfov și cu media națională): (i) Rate de incidență a bolilor (număr de cazuri noi 
de boală la 100.000 de locuitori) printre cele mai scăzute din țară, unele chiar sub media națională; (ii) 
Rate de prevalență152 (număr de cazuri existente la 100.000 de locuitori) peste media națională pentru 
unele boli cronice, cum ar fi cardiomiopatia, bolile cerebro-vasculare, ciroza şi ulcerul; (iii) Cea mai 
diversă patologie dintre toate regiunile de dezvoltare ale țării, mai ales în Bucureşti. Primele cinci 
diagnostice acute la internare reprezintă mai puţin de 2% din totalul internărilor. 

 
148 La nivel național, 13% din decesele sub 1 an sunt de la mame cu vârsta sub 19 ani.  
149 “Şefa Secţiei de neonatologie a SUUB a spus că programe de investiţii majore nu au mai fost, astfel că încă se lucrează în 
spital cu echipamente şi aparatură medicală din anii 1994 - 2000 uzate fizic şi moral”. 
Sursa:https://romanialibera.ro/actualitate/incubatoare-performante-donate-spitalului-universitar-de-organizatia-salvati-
copiii-754741 
150 DALY – Disability Adjusted Life Years. 
151 Ministerul Sănătății et al. (2019: 81). 
152 Este util de menționat că ratele de prevalență se calculează pe baza raportărilor medicilor de familie, iar cele de 
morbiditate spitalizată pe baza raportării spitalelor din rețeaua publică, adică pentru București sunt considerate spitalele 
care aparțin de Ministerul Sănătății, ASSMB și Academia Română. 
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Pentru municipiul București, profilul actual153 al bolilor arată următoarele: 

• Rata de prevalență pentru bolile cerebro-vasculare este în creștere și mult peste media 
națională (2.348,2 în 2018 față de 2.105,7 în 2014). Media națională este de 1.873,7, cu o 
tendință crescătoare și prognozată a fi în creștere, cu o valoare care va ajunge la 2.323,6 la 
100.000 de locuitori până în 2025. În plus, Municipiul București înregistrează și valori peste 
medie pentru morbiditatea spitalizată prin boli cerebro-vasculare, adică o rată înaltă de 
externări de cazuri de bolnavi cu boli cerebro-vasculare (la 100.000 de locuitori). Acesta este, 
însă, și rezultatul speranței de viață mai ridicate din Capitală, în sensul că această cauză de 
deces este cea mai frecventă în cazul persoanelor cu o vârstă foarte înaintată, în timp ce în 
alte zone ale țării locuitorii sunt răpuși de alte afecțiuni la vârste mai reduse.  

• Rata de prevalență pentru boli ischemice ale inimii este în creștere și mai mare peste media 
națională (7.125,1 în 2018 față de 6.721 în 2014). Media la nivel național este de 6.102,2 și 
este prognozată să ajungă la 7.116,6 până în 2025. Pentru acest indicator însă morbiditatea 
spitalizată în București este mai mult decât dublă prin comparație cu valoarea la nivel de țară 
(655,4 față de 283,4).  

• Ratele de prevalență pentru cancerul la sân la femei, cancerul de prostată și cancerul bronho 
pulmonar arată valori mai mici (pentru cancerul la sân) sau apropiate de media națională, 
pentru perioada 2017-2018. În schimb, ratele de morbiditate spitalizată sunt mult mai mari 
decât valorile la nivel de țară, ca efect al adresabilității mari a serviciilor spitalicești pentru 
aceste boli în București. Rata de morbiditate spitalizată pentru cancerul de sân la femei în 
București este, în 2018, de 684,8 față de o medie de 190,7 la 100.000 locuitori la nivel național. 
În același an, ratele de morbiditate spitalizată pentru cancerul de prostată și bronhopulmonar 
sunt mai mult decât duble față de valoarea la nivel de țară.  

• În mod asemănător, rata de prevalență pentru tumori maligne este mai mică decât valoarea 
la nivel de țară, dar rata de morbiditate spitalizată este semnificativ mai mare (3479,5 față de 
1254 la 100.000 de locuitori). La nivel general, tendința ascendentă pentru cazurile 
înregistrate cu tumori maligne poate fi atribuită și îmbunătățirii mijloacelor tehnologice de 
diagnostic din ultimii ani.154  

• Ratele de prevalență privind tuberculoza sunt în scădere și mai mici decât valoarea la nivel 
național. Ratele de prevalență și incidență privind tuberculoza la copii sunt similare, pentru că 
probabil reprezintă numărul total de cazuri internate anual la Institutul Național de 
Pneumologie ”Prof. Dr. Marius Nasta” (numărul total de cazuri este egal cu numărul cazurilor 
noi și reprezintă 42 și 64 cazuri în 2017, respectiv 2018).   

• Ratele de prevalență pentru diabet sunt în creștere, aproape dublu în 2018 față de media 
națională. Similar profilului altor boli, aceste rate indică și o rată mare de utilizare a serviciilor 
specializate din București, pentru că rata de morbiditate spitalizată este dublă față de cea la 
nivel național. Rata de incidență este și ea mai mare decât valoarea națională (514,7 față de 
391), situație specifică însă zonelor urbane, unde obiceiurile alimentare sunt mai dăunătoare 
decât în zonele rurale. 

 
153 Date din rapoartele anuale de evaluare a stării de sănătate a populației României – Ministerul Sănătății et al. (2016, 2017 
și 2019). Rapoartele anuale privind evaluarea stării de sănătate a populației României atrag atenția, în special asupra 
evidenței bolnavilor cronici, asupra problemelor de sub-raportare de la medicii de familie, date pe baza cărora se calculează 
anual indicatorii privind incidența și prevalența. Prin urmare, numărul persoanelor bolnave raportate de exemplu în 2016 
este mai mic decât cel identificat prin ancheta de mari dimensiuni din 1997 (Ministerul Sănătății et al., 2017: 95). 
154 Institutul Național de Sănătate Publică (2017:62). 
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• Prevalența prin boli psihice este ușor mai mare decât cea la nivel național, iar incidența este 
mult mai mică decât cea la nivel de țară (269,6 față de 1181,6 la 100.000 de locuitori, date 
2016). 

• Ratele de incidență (număr de cazuri noi) privind bolile cerebro-vasculare, bolile ischemice ale 
inimii, cancer de sân la femei, cancer bronho-pulmonar, tumori maligne, tuberculoză, boli 
psihice sunt mai mici în București decât valorile medii naționale. Dar, după cum este 
menționat anterior, ratele de prevalență (număr de cazuri rămase în evidență) sunt mai utile 
pentru analiza cazurilor privind bolile cronice.  

• Evoluția numărului total al întreruperilor de sarcină este descrescătoare (9.562 în 2018 față 
de 13.253 în 2014), cel mai probabil pe fondul dezvoltării unei culturi contraceptive în rândul 
populației urbane, dar o pondere mare (51,5%) din acest număr total a fost efectuat pentru 
femei cu domiciliul în rural. Numărul total include toate tipurile de întreruperi de sarcină (la 
cerere, avort incomplet și avort provocat). Aceeași evoluție, constant descrescătoare este 
înregistrată și la nivel național, unde însă întreruperile la cerere dețin cea mai mare pondere 
(deși în scădere) în numărul total.  

• Situația privind bolile transmisibile arată o tendință descendentă,155 cel puțin în privința 
tipurilor de boli care au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimii cinci ani – boala diareică 
acută, varicelă și angina cu SH. + și scarlatina. În schimb, cazurile de rujeolă și gripă (ambele 
aproape duble în 2018 față de 2017) și salmoneloza au crescut semnificativ. În ultimul raport 
economico-social disponibil (pentru 2018), Direcția de Sănătate Publică a Municipiului 
București concluzionează, privind supravegherea morbidității prin boli transmisibile, că 
incidența prin boli transmisibile a crescut față de valoarea din 2017. Au scăzut incidențele prin 
hepatite acute virale, infecții determinate de streptococ grupa A, mononucleoză infecțioasă, 
boala diareică acută și meningite acute. Au crescut incidențele prin: legioneloze, boli 
transmisibile prin artropode, gripă,156 rujeolă, salmoneloză și botulism, varicelă și tuse 
convulsivă.157 În anul 2018 a evoluat cea mai mare epidemie de neuroinfecții West Nile, după 
epidemia din anul 1996, și a continuat evoluția epidemiei de rujeolă (începută în 2016) (ibid.). 

• În privința vaccinării, în 2018, acoperirea vaccinală a variat între 95,1% la vaccinarea cu vaccin 
Hepatită B pediatric administrat la naștere și 4,0% la bivaccinul diftero-tetanic administrat la 
vârstă de 14 ani (ibid.). 

• Incidența cazurilor de infecții asociate asistenței medicale (IAAM) a crescut în perioada 2010-
2017, de la 1,9 cazuri la 1.000 de pacienți, în 2010, la 7,4 cazuri la 1.000 pacienți, în 2017. 
Analiza acestor cazuri (pentru 2016) arată că cele mai multe astfel de cazuri sunt asociate cu 
serviciul ATI, cu cea mai mare incidență la nivelul tractului digestiv, cu persoanele peste 55 de 
ani ca fiind cele mai afectate. Acest lucru arată că sistemul este sensibil pentru că ATI este 
locul în care sunt aglomerați pacienții cu afecțiunile cele mai grave și la care sunt asociate cele 
mai multe intervenții medicale invazive: cateterizări, ventilație mecanică, etc. Cea mai mare 
incidență s-a datorat la adulți enterocolitei nosocomiale și enteritei nosocomiale prin 
rotavirus și norovirus la copil.158 

 
155 Pe baza numărului total de cazuri, comunicat în solicitarea de informații transmisă de Direcția de Sănătate Publică. 
156 “În România, începând cu săptămâna S6 incidența prin cazurile de gripă diagnosticate clinic (ILI) și prin infecții acute 
respiratorii au depășit pragul epidemic. În municipiul București, incidența prin “viroze respiratorii” raportate de către toți 
furnizorii de servicii medicale a atins un maxim de 160 cazuri la 100.000 locuitori în săptămâna S7” (Instituția Prefectului 
Municipiului București, 2019: 59). 
157 Instituția Prefectului Municipiului București (2019: 59). 
158 Instituția Prefectului Municipiului București (2018: 36). 
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La nivel general, ultimele date indică o speranță medie de viață la naștere mai mare în București decât 
valorile naționale, pentru ambele sexe.159 Speranța medie de viață la naștere pentru populația 
masculină a înregistrat o foarte ușoară creștere (75,12 în 2018 față de 74,63 în 2014) și a rămas 
constantă pentru populația feminină. În context național, Municipiul București ocupă doar locul 3, 
după orașele din județele Vâlcea (79,77 ani) și Cluj (78,52 ani). În context european locuitorii 
Bucureștiului aveau în anul 2016 (ultimul pentru care există date la acest nivel teritorial) o speranță 
de viață mai scăzută decât cei din Budapesta (75 ani pentru bărbați / 80,7 ani pentru femei), Praga 
(78/82,9), Varșovia (75,6/82,8), Viena (78,3/82,9), Berlin (78,4/83,3), Atena (78/83,5), Roma 
(80,7/85), Paris (81,2/86,7) sau Madrid (82/87,5). Așadar, Bucureștiul are încă de recuperat un decalaj 
important (3-5 ani) față de alte capitale.  

Rata de mortalitate a fost constantă (10,5-10,6‰) în perioada 2015-2018 și mai mică decât valoarea 
la nivel național (11,9), în pofida faptul că media de vârstă a populației din București a crescut continuu 
și s-a aliniat la media națională (în jur de 42 de ani). Acest lucru indică o scădere a ratei standardizate 
a mortalității la toate grupele de vârstă, corelată cu creșterea speranței de viață.  

În final, pentru o imagine comprehensivă, sunt utili de menționat indicatorii care sunt luați în 
considerare ca determinanți ai stării de sănătate: indicele de masa corporală (IMC>30 indică 
proporția persoanelor obeze), consumul de tutun și de alcool, consumul de fructe și legume, 
activitatea fizică, expuneri la particule și riscul de sărăcie și excluziune socială.160 La nivel național, 
ultimele date indică factori de risc legați de consumul de tutun, rata crescută a obezității la copii și 
consumul de alcool mult peste media UE.161 Un studiu recent pe un eșantion reprezentativ la nivel 
național asupra determinanților comportamentali ai stării de sănătate pentru populația adultă din 
România arată că prevalența declarată a fumatului este de 30%, cu mai mult de jumătate din 
respondenți care au declarat că au început să fumeze înainte de vârsta de 18 ani. Medicul nu 
reprezintă principala sursă de informare privind aspectele de sănătate, fiind depășit în importanță de 
surse cum ar fi televizorul și internetul.162  

2.4 Sistemul de sănătate din București în noul context generat de criza COVID-19 

Contextul nou marcat de pandemia la nivel global generată de criza COVID-19 schimbă în mod 
substanțial nevoile la nivelul serviciilor și al infrastructurii de sănătate la nivel mondial, național și, 
bineînțeles, și la nivelul municipiului București. Sunt mai multe provocări de adresat în acest context 
nou. În cele ce urmează vom enumera o parte din ele, pe baza experienței din România și București,163 
fără ca acest lucru să însemne realizarea unei liste exhaustive. Pe de o parte, sunt încă multe 
necunoscute la nivel internațional în lupta dusă de toate statele în contextul acestei epidemii. Pe de 
altă parte, anumite puncte nevralgice critice din întreaga infrastructură a serviciilor de sănătate devin 
și mai sensibile în acest nou context. Prin urmare, sunt probabil relevanți alți indicatori pentru analiza 
pregătirii sistemului de sănătate pentru acest nou tip de criză sanitară.  

În timp ce actuala pandemie este departe de a se fi încheiat la nivel global, iar vârful epidemiologic nu 
a fost încă atins nici în România, au fost luate măsuri aliniate la recomandările OMS și OECD164 în fața 
acestei noi și încă în mare parte necunoscute provocări printre care:  

 
159 Totuși, valoarea municipiului București nu reprezintă valoarea maximală pe țară în 2018. 
160 Ministerul Sănătății et al. (2019: 176). 
161 Comisia Europeană (OECD, 2019). 
162 Institutul Național de Sănătate Publică (2017: 63). 
163 Ne referim la evoluția situației până la 25 martie 2020.  
164 OECD (2020). Recomandările fac referire la: (i) Resurse Umane: Mobilizarea profesioniștilor din domeniul sănătății, 
adaptarea rolurilor și responsabilităților furnizorilor și protejarea sănătății personalului medical; (ii) Dotări: Îmbunătățirea 
dotărilor de echipament necesar pentru diagnoza și tratarea pacienților în siguranță; (iii) Spații: Dezvoltarea spațiilor pentru 
diagnoza populației în condiții de siguranță și eficiență, izolarea cazurilor suspecte și confirmate și tratarea pacienților în 
spital sau la domiciliu; (iv) Detectarea: Utilizarea datelor de rutină și big data pentru avertizarea timpurie și supraveghere dar 
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• Dotarea. Acest nou context atrage atenția asupra capacității de testare – număr de teste 
COVID-19, număr de aparate care să proceseze testele (în special aparatele performante care 
prelucrează automat testele), capacitate mult suplimentată (peste media generală la nivel de 
populație) pentru aparate de ventilație mecanică, dotări de bază pentru protecția personalului 
medical – măști, mănuși, combinezoane, dezinfectante, dotări performante pentru dezinfecția 
spitalelor.165 

• Resurse umane. În această perioadă a devenit extrem de importantă suplimentarea 
personalului Direcției de Sănătate Publică București pentru recoltarea analizelor și realizarea 
anchetelor epidemiologice. În același timp, toate nevoile neacoperite de personal, în special 
din specializările de boli infecțioase, medicină de urgență și ATI devin și mai importante. Dacă 
există și insuficient personal medical și acesta nu este protejat minimal, cresc exponențial 
riscurile pentru starea de sănătate a populației (și a personalului medical). Pentru 
suplimentarea deficitelor de personal, au fost mobilizați medicii din rețeaua cabinetelor 
medicale școlare, rezidenți, studenți, medici militari. În același timp, alte categorii de personal 
– cum ar fi medicii de familie și farmaciștii au nevoie la rândul lor de măsuri de protecție. În 
relație cu aceștia din urmă, mai ales persoanele din grupurile vulnerabile sunt și mai expuse 
datorită nevoii birocratice de a avea rețetele eliberate lunar de la medicul de familie și de a 
identifica disponibilitatea medicamentelor prescrise în unitățile farmaceutice cele mai 
apropiate de domiciliu.  

• Proceduri. Este critică și problema unor proceduri clare de preluare și testare a pacienților în 
spitale, dar și problema instruirilor în gestionarea acestor cazuri, precum și în utilizarea 
echipamentelor de protecție. De exemplu, Autoritatea Națională de Management al Calității 
în Sănătate recomandă următoarele măsuri minimale, pe baza recomandărilor OMS. (i) măsuri 
de precauție recomandate managerilor unităților sanitare; (ii) recomandări de organizare a 
activităților de prevenire și control a infecțiilor în contextul pandemiei COVID-19, la nivelul 
spitalelor, prin care Structura de management al calității din spitale  ar trebui să elaboreze un 
Plan de prevenire și control al infecției cu SARS-COV-2166 după modelul modelul planului 
pentru IAAM, adaptat la situația specifică riscului infecțios cu noul coronavirus și (iii) măsuri 
pentru preîntâmpinarea evenimentelor adverse cauzate de decompensarea psihică indusă de 
pandemia de Coronavirus COVID-19. 

• Infrastructura sanitară. Direcțiile strategice privind reducerea numărului de paturi din spitale 
ar trebui revizuite în condițiile acestei pandemii. Spitalele de boli infecțioase devin în acest caz 
centre regionale de răspuns la criză. Bucureștiul a mobilizat în prima fază a răspunsului la criza 
COVID-19 două spitale de boli infecțioase – Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. 

 
și pentru diagnoză digitală; (v) Prevenirea: Utilizarea tehnologiilor digitale pentru a sfătui populația și a limita contactele 
fizice; (vi) Răspuns: Monitorizarea persoanelor diagnosticate; (vii) Recuperare: Lecții învățate din această criză și dezvoltarea 
rezilienței pentru următoarea apariție de focar; (viii) Implementarea unor politici eficiente de cercetare și dezvoltare pentru 
vaccinare și tratamente. 
165 În data de 19.03.2020, Bucharest Robots și Asociația Suport au pus la dispoziția Institutului Național de Boli Infecțioase 
“Profesor Doctor Matei Balș” un robot autonom de dezinfecție cu lumină UVC pentru dezinfectarea spațiilor largi și 
aglomerate care sunt foarte dificil de dezinfectat cu metode tradiționale.Sursa: http://www.dsu.mai.gov.ro/dsu-si-asociatia-
suport-introduc-robotii-in-lupta-cu-noul-coronavirus/ 
166 Planul trebuie să aibă în vedere: (1) revizuirea circuitelor din spital și stabilierea traseelor astfel încât să se limiteze orice 
deplasare a personalului și pacienților, care nu este absolut necesară; (2) reorganizarea spațiului de triaj al pacienților pentru 
a-i izola de zonele de spitalizare; (3) comunicarea pe site și prin toate mijloacele de comunicare disponibile că planificarea 
pentru internare a pacienților cu boli progresive, care pot fi temporizați, să se facă de către medicii de familie; (4)  asigurarea 
unor saloane sau rezerve pentru izolarea pacienților suspectați de infecție cu SARS-COV-2, până la confirmarea sau infirmarea 
diagnosticului. Structura de management al calității trebuie să monitorizeze în mod special respectarea cerințelor din 
standardele: – 02.11 Managementul infecţiilor asociate asistenţei medicale respectă bunele practici în domeniu; – 02.12 
Spitalul dezvoltă și implementează o politică de asigurare și îmbunătățire a siguranței pacientului.Sursa: 
https://anmcs.gov.ro/web/recomandari-anmcs-pentru-unitatile-sanitare/ (data accesării: 25 martie 2020) 
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Matei Balș” (subordonat Ministerului Sănătății) și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale 
“Dr. Victor Babeș” (rețeaua ASSMB). În același timp, au fost regrupate cazurile de pacienți care 
se adresau acestor unități. Spitalul Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu” (din rețeaua ASSMB) a 
preluat copiii cu boli infecțioase (gripă, gastroenterite, boli eruptive) de la Spitalul Clinic "Dr. 
Victor Babeș". În plus, și alte spitale din rețeaua ASSMB au fost mobilizate pentru preluarea 
cazurilor de coronavirus. Acesta este și cazul Spitalului Colentina (care a externat pacienții 
către alte spitale din rețeaua ASSMB). Maternitatea Filantropia (care este parte din Spitalul 
Clinic de Urgență Sfântul Ioan) a fost desemnată ca unitate medicală care să preia eventualele 
cazuri ale femeilor gravide infectate cu noul coronavirus COVID-19. În primele faze de răspuns, 
Maternitatea Bucur a fost desemnată ca unitate medicală care să preia exclusiv gravidele 
infectate cu coronavirus care urmează să nască, însă din cauza vechimii de peste 80 de ani a 
maternității și a circuitelor intraspitalicești defectuoase, a fost înlocuită cu Maternitatea 
Filantropia, ceea ce pune din nou în evidență nevoia de modernizare a spitalelor existente. În 
același timp, numărul total de paturi de spital la nivelul regiunii a fost mărit temporar prin 
asamblarea unui spital militar de campanie167 în locația Institutului Național de Gerontologie 
și Geriatrie (Otopeni, județul Ilfov).  

• Prevenirea. Măsurile de distanțare socială și utilizarea tehnologiilor digitale pentru a sfătui 
populația și a limita contactele fizice. În România, au fost deja adoptate ordonanțe militare pe 
această temă, ultima dintre ele cu prevederi clare privind restricționarea circulației, cu un 
anumit interval orar pentru persoanele vârstnice. Utilizarea tehnologiilor digitale este mai 
degrabă în domeniul serviciilor de educație și al organizării diferitelor forme de telemuncă.  

Nu în ultimul rând, capacitatea sistemelor de sănătate de a răspunde acestei crize depinde și de starea 
sistemelor de sănătate dinainte de criză. La nivel european, România nu pare a deține premise 
favorabile, conform celei mai recente diagnoze realizate de OECD168 (cea mai mică speranță de viață 
la naștere, comportamente la risc des întâlnite, cele mai scăzute cheltuieli cu sănătatea, deficit de 
personal și lipsa unei evaluări sistematice a performanței).  

Un alt rol important în gestionarea acestei crize care afectează toate sectoarele de politici îl are însă 
și comportamentul și informarea populației, alături de coordonarea întregului sistem instituțional de 
răspuns în situații speciale de urgență, în care intervin cu rol major și instituțiile administrației publice 
centrale (și instituțiile acestora deconcentrate în teritoriu). Motoarele unui răspuns coerent și 
coordonat la această criză includ și investiții în componenta de informatizare-digitalizare, cercetare 
medicală și, dacă e cazul, stimularea voluntariatului în medicină.  

 
167 Formațiunea medicală de nivel ROL 2, care va funcționa ca o entitate medicală adaptată patologiei infecţioase pentru 
tratarea cazurilor uşoare și medii de infectare cu COVID-19. Sursa: https://armed.mapn.ro/spital-militar-de-campanie--la-
institutul-ana-aslan-2669-29 (data accesării: 27 martie 2020). 
168 OECD (2019: 22). 
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3. INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE SOCIALE 
Acest capitol prezintă analiza grupurilor vulnerabile și serviciile sociale existente, precum și obiectivele 
strategice în domeniul social stabilite de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) de la nivelul celor șase sectoare, respectiv de Direcția Generală de Asistență Socială a 
municipiului București. 

3.1 Direcțiile majore de acțiune în domeniul social în strategiile existente  

Documentele strategice în domeniul social identificate la nivelul primăriilor (sau DGASPC-urilor) de 
sector și a municipiului București (sau DGASMB) reprezintă în general un suport pentru a ghida 
activitatea principalei structuri organizatorice cu responsabilități în domeniul social, adică a Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din fiecare sector. În ansamblu, aceste documente 
strategice sunt aliniate strategiilor naționale relevante.169 În plus, cele dezvoltate la nivel de sector 
menționează și alinierea cu Strategia locală privind incluziunea socială și reducerea sărăciei în 
Municipiul București 2017-2021 (mai precis, cele ale sectoarelor 4 și 6). Strategia generală în vigoare 
pentru municipiul București a fost însă elaborată după cele dezvoltate la nivelul sectoarelor 1, 2 și 5, 
așa cum se poate observa în tabelul de mai jos. 

Tabel 17 - Intervalul temporal al strategiilor privind serviciile sociale în București 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Sector 1                   

Sector 2                  

Sector 3                  

Sector 4                  

Sector 5                 

Sector 6                 

Municipiul București            

Acordul de Parteneriat            

Sursa: Autorii, pe baza analizei de birou realizate în ianuarie 2020. Notă: Acordul de Parteneriat a fost inclus 
în tabel ca referință pentru perioada de programare a fondurilor europene.   

Strategiile de sector din domeniul social din București acoperă intervale temporale variate, 
diferențiate în principal în funcție de perioada de programare a fondurilor europene, după cum arată 
tabelul de mai jos. Astfel, cele din sectoarele 1, 2 și 5 necesită o actualizare în cel mai scurt timp pentru 
că se suprapun actualei perioade de programare (2014-2020), pe când cele din sectoarele 3, 4 și 6 au 
fost mai recent elaborate și acoperă în prezent un cadru temporal până în 2023-2024. Strategia locală 
privind incluziunea socială și reducerea sărăciei în Municipiul București vizează perioada 2017-2021, 
prin urmare, etapa de programare pentru actualizarea acesteia ar trebui să fie planificată în cursul 
anului viitor. 

Analiza documentelor strategice prezentată în continuare a avut în vedere doar obiectivele generale 
și specifice și nu a cuprins măsurile, acțiunile și proiectele punctuale prevăzute. Din cauza diferențelor 
de viziune între DGASPC-uri/DGASMB în elaborarea strategiilor este posibil ca unele obiective 

 
169 Adică Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2014-2020, Strategia națională privind protecția 
și promovarea drepturilor copilului 2014-2020, Strategia națională privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 
2014-2020, Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 2015-2020. Alinierea 
cu strategiile la nivel național variază și în funcție de perioada pentru care au fost elaborate documentele strategice. 
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specifice la nivelul unor primării de sector să se regăsească în cadrul unor măsuri particulare la nivelul 
altor primării de sector. Prin urmare, analiza trebuie interpretată în cadrul acestei limitări 
metodologice. 

La nivelul ariei tematice, strategiile analizate își propun trei direcții majore de acțiune:  

(i) dezvoltarea serviciilor sociale, inclusiv a activităților de prevenire, la nivel general sau direcționate 
specific pentru anumite grupuri vulnerabile/ situații de risc;  

(ii) îmbunătățirea capacității administrative a DGASPC și  

(iii) dezvoltarea serviciilor privind îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de calitate, inclusiv 
prin dezvoltarea asistenței medicale comunitare.  

Tabel 18 - Distribuția tipurilor de obiective generale în București, în strategiile pe sectoare (număr obiective) 

Tip de obiectiv general/ Sector S1 S2 S3 S4 S5 S6 PMB Total 

Dezvoltarea generală a serviciilor sociale 1 0 0 0 0 1 0 2 

Dezvoltarea serviciilor pentru anumite grupuri 
vulnerabile 

0 2 6 0 10 4 0 20 

Adresarea urgențelor sociale 0 0 0 1 0 1 1 3 

Îmbunătățirea capacității administrative 2 1 2 0 1 1 0 7 

Dezvoltarea serviciilor de sănătate 1 0 0 0 1 1 0 3 

Altele 0 0 1 0 0 5 0 6 

Total 3 3 9 1 11 12 1 40 

Sursa: Autorii, pe baza analizei de birou realizate în ianuarie 2020. Răspunsuri multiple, un singur obiectiv 
poate include mai multe tipuri. Notă: PMB – Primăria Municipiului București, pentru Strategia Locală privind 
Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei în Municipiul București. Numărul total de obiective generale este 
analizat ca răspuns multiplu, în sensul în care anumite obiective includ mai mult de un tip din categoriile de 

obiective identificate.  

Toate strategiile analizate au obiective generale și/ sau specifice legate de dezvoltarea serviciilor 
sociale și a capacității administrative. În schimb, obiective legate de serviciile de sănătate sunt 
integrate numai în strategiile sectoarelor 1, 5 și 6. Ele vizează atât dezvoltarea rețelei de asistență 
medicală comunitară, relevantă și pentru abordarea integrată a zonelor urbane marginalizate, cât și 
activități de educație pentru sănătate (măsuri de prevenire eficiente prin abordarea factorilor de risc 
de importanță majoră: prevenire consum alcool, droguri, tutun; educație pentru sănătatea 
alimentației și prevenirea obezității, sănătatea reproducerii, sănătatea orală, prevenirea răspândirii 
bolilor transmisibile, pentru creșterea gradului de complianță a populației la vaccinare), dar și 
scăderea timpului deașteptare la servicii stomatologice sau dezvoltarea unui serviciu de îngrijire 
paliativă tip hospice (Sector 1). Oricum, aceste obiective legate de serviciile de sănătate nu par a fi 
puse în acord în planificare și, mai ales, implementare cu cele din Strategia pentru Sănătate a 
Municipiului București pentru 2018-2020170, cu Planul Regional de Servicii de Sănătate171 și nici cu 
Raportul de Progres pentru anul 2017 referitor la Implementarea Planului Municipal de Măsuri privind 
Incluziunea Romilor,172 care vizează, de asemenea, aceste teme. 

 
170.ASSMB (2018). 
171 Ministerul Sănătății (2016a). 
172 Instituția Prefectului Municipiului București (2018). 
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Cea mai mare parte a obiectivelor generale din cadrul documentelor analizate se referă la dezvoltarea 
serviciilor sociale dedicate anumitor grupuri vulnerabile – copii expuși riscului de excluziune socială, 
copii și adulții cu dizabilități, victime ale violenței domestice, persoane fără adăpost, persoane 
vârstnice, romi, persoane singure (vezi Anexa 8.3.5 dintre Anexele 8.3). Toate strategiile care includ 
obiective generale legate de anumite grupuri vulnerabile includ protecția și promovarea drepturilor 
copilului între intervențiile planificate. Acestea sunt cele din sectoarele 2, 3, 5 și 6. 

Un alt tip de obiectiv general vizează intervenția în situații de urgență socială – “identificarea și 
soluționarea urgențelor sociale individuale și colective ale comunității, prin implementarea acțiunilor 
antisărăcie, de prevenire și combatere a marginalizării sociale” – strategia de dezvoltare a serviciilor 
sociale aprobată de Consiliul Local al Sectorului 4 este aliniată cu acest obiectiv general la Strategia 
Locală privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei în Municipiul București 2017-2021. Obiectiv 
general legat de “intervenția în regim de urgență” se întâlnește și în cazul strategiei cu cel mai mare 
număr de obiective generale, cea pentru Sectorul 6. Oricum, cele două strategii folosesc concepte 
diferite de ”urgență socială”. 

Obiectivele generale legate de dezvoltarea capacității administrative se referă, în general, la 
îmbunătățiri în următoarele aspecte: 

• Îmbunătățirea managementului resurselor financiare, materiale și umane disponibile 
• Maximizarea randamentului capacităților administrative și instituționale  
• Creșterea generală a capacității administrative de a furniza servicii de calitate, conform 

nevoilor identificate, inclusiv prin promovarea cooperării intersectoriale și susținerea 
parteneriatului cu societatea civilă și a parteneriatului public-privat  

• Crearea și implementarea unui sistem integrat de control intern managerial.  

Obiectivele specifice privind capacitatea administrativă sunt legate de asigurarea funcționării Comisiei 
pentru Protecția Copilului, a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, îndeplinirea 
calității serviciilor sociale în raport cu standardele minime de calitate, atragerea de finanțări, 
transparența instituțională, îmbunătățirea sistemului de evaluare a personalului, dezvoltarea 
comunicării și a parteneriatelor, dar și și dezvoltarea unui sistem de colectare, prelucrare și raportare 
a datelor statistice relevante domeniului.173  

Analiza obiectivelor specifice este inclusă în secțiunea următoare fiind organizată în funcție de 
grupurile vulnerabile, respectiv serviciile sociale corespunzătoare. 

3.2 Grupuri vulnerabile și servicii sociale din București 

Din populația cu domiciliul de peste 2,14 milioane locuitori a Capitalei,174 mai multe categorii de 
persoane se confruntă cu un risc ridicat sau forme de excluziune socială asociate cu sărăcia sau cu 
diferite probleme specifice pentru care politicile generale nu pot oferi o soluţie viabilă. Identificarea 
şi răspunsul adecvat la nevoile specifice ale acestor grupuri vulnerabile sunt esenţiale pentru 
elaborarea şi implementarea unor politici de incluziune socială eficiente. În acest scop, dezvoltarea și 
consolidarea serviciilor sociale este vitală, căci acestea au rolul să menţină, să redea şi să dezvolte 
capacitatea persoanelor şi familiilor din grupurile vulnerabile de a funcţiona în cadrul societăţii. Prin 
urmare, acest subcapitol prezintă analiza grupurilor vulnerabile și a serviciilor sociale adresate 
acestora din București. 

Conform Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020,175 există 
șapte grupuri vulnerabile largi în România care includ fiecare o serie de subgrupuri. Aceste șapte 

 
173 Sectorul 3. 
174 Populația după domiciliu la 1 iulie 2019, date INS, Tempo online. 
175 MMFPSPV (2015). Aprobată prin HG nr. 383/2015. 
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grupuri se referă la: (i) persoanele în sărăcie,176 (ii) copiii și tinerii lipsiţi de îngrijire şi sprijin parental 
care se află în sistemul de protecție specială și copiii la risc de separare de familie,177 (iii) persoane 
vârstnice care locuiesc singure sau cu dependenţe complexe, (iv) romii (copii şi adulţi) din gospodării 
fără un venit sustenabil și la risc de excluziune socială, (v) persoane (copii și adulți) cu dizabilități, 
inclusiv persoane invalide, în special cei cu dependenţe complexe, (vi) persoanele care trăiesc în zone 
(urbane sau rurale) marginalizate și (vii) alte grupuri vulnerabile.178  

La nivelul județelor și al sectoarelor municipiului București, DGASPC-urile au elaborat propriile strategii 
de asistență socială și de dezvoltare a serviciilor sociale, aliniate la Strategia Națională, care au adaptat 
lista de grupuri vulnerabile în funcție de condițiile și problemele specifice la nivelul 
județului/sectorului respectiv. Astfel, analiza strategiilor realizate de DGASPC-urile de sector, respectiv 
de DGASMB, arată că principalele grupuri vulnerabile din București sunt cele din tabelul de mai jos. 

 
176 Subgrupurile menționate în Strategie sunt: Copii săraci, mai ales cei din familii cu mulţi copii sau din familii monoparentale 
Persoane active sărace, mai ales muncitori subcalificaţi (în principal din mediul rural); lucrători pe cont propriu atât în 
agricultură, cât şi în alte domenii; Tineri şomeri şi NEET; Persoane cu vârste între 50 şi 64 de ani care nu sunt încadrate 
profesional şi care sunt excluse din programele de asistenţă; Persoane vârstnice sărace, mai ales cele cu membri de familie 
în întreţinere. 
177 Inclusiv: Copii abandonaţi în unităţile medicale; Tineri care părăsesc instituţiile de tip rezidenţial; Copii şi tineri ai străzii; 
Copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, mai ales cei cu ambii părinţi în străinătate şi cei care se confruntă cu separarea 
pe termen lung de părinţii lor; Copii privaţi de libertate; Mame minore. 
178 Categorie eterogenă care include subgrupuri precum: Persoane dependente de alcool, droguri şi alte substanţe nocive; 
Persoane fără adăpost; Persoane private de libertate sau în supravegherea serviciilor de probaţiune; Persoane care părăsesc 
penitenciarele; Victime ale violenţei domestice; Victime ale traficului de persoane; Refugiaţi şi imigranţi. 
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Tabel 19 - Grupurile vulnerabile din București, pe sectoare, conform strategiilor de asistență socială în 
vigoare și alinierea acestora la principalele grupuri vulnerabile identificate în Strategia Națională privind 

Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020 (SNISRS) 

Grupur
ile 

SNISRS 
DENUMIRE GRUP ȚINTĂ/ VULNERABIL 

Sec
tor 
1 

Sec
tor 
2 

Sec
tor 
3 

Sec
tor 
4 * 

Sec
tor 
5 * 

Sec
tor 
6 * 

Bucu
rești 

(i) 
Persoa
ne în 
sărăcie 

Persoane/ familii fără venituri sau cu venituri 
insuficiente pentru un trai decent 

X X X X X X X 

Familii monoparentale/ familii la risc ce au mai 
mult de doi copii 

X X X X    

Șomeri, tineri NEET X  X     

Persoane care au părăsit timpuriu școala (și au cel 
mult 8 clase) 

  X     

(ii) 
Copii 
separaț
i sau la 
risc de 
separar
e de 
familie  

Copii și tineri institutionalizați sau care provin din 
familii in situație de risc 

X X X X X X X 

Tineri care părăsesc sistemul de protecție  X X    X 

Copii cu risc de separare de părinți și cei separați 
de părinți 

 X X X X X X 

Copii părăsiți în unități sanitare  X X X   X 

Copii abuzați, neglijați sau supuși exploatării  X X X X X X 

Copii delincvenți (copiii aflați în conflict cu legea)  X X    X 

Copii cu tulburări de comportament  X X    X 

Familiile copiilor   X X X   

(iii) 
Vârstni
ci 

Persoane vârstnice instituționalizate sau din 
familie 

X X X X X X X 

 Persoane vârstnice singure  X     X 

(iv) 
Romi 

Persoane discriminate pe criterii etnice sau 
religioase 

X X X  X X X 

(v) 
Persoa
ne cu 
dizabilit
ăți 

Copii/ adulți cu dizabilități, HIV/SIDA și boli cronice 
grave 

 X X   X X 

Persoane cu dizabilități instituționalizate sau din 
familii 

X X X X X  X 

(vi) 
Zone 
margin
alizate 

Alte persoane aflate în situație de nevoie socială 
care trăiesc în comunități marginalizate 

 X  X  X X 

(vii) 
Alte 
grupuri 

Persoanele care au părăsit penitenciarele  X  X X  X 

Persoane fără adăpost (fără o locuință 
permanentă din motive diverse), copiii străzii 

X X X X X  X 

Victime ale violenței domestice (femei, copii) X  X X X  X 

Victime ale traficului de ființe umane    X   X 

Persoane dependente de consumul de droguri/ 
alcool/ alte substanțe toxice/ persoane 
seropozitive 

X X X X X  X 

Imigranții    X X  X 

Femeia gravidă și lăuza, copilul nou născut X       
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Următoarele secţiuni descriu grupurile vulnerabile și serviciile sociale existente la nivelul Capitalei în 
a doua jumătate a anului 2019, pentru fiecare grup în parte. 

Grupurile de (iv) Romi și (vi) Zone marginalizate sunt deja abordate în capitolul 1 privind sărăcia și 
marginalizarea în București. Spre completare, date privind șomerii și tinerii NEET se găsesc în capitolul 
pe tema ocupării. Evoluția numărului de beneficiari 

3.2.1. Persoanele în sărăcie 

În România, ca și în peste jumătate dintre Statele Membre ale UE, copii (0-17 ani) se confruntă cu cel 
mai mare risc de sărăcie sau excluziune socială (indicator AROPE), prin comparație cu adulții (18-64 
ani) sau cu persoanele vârstnice (65 ani și peste). Mai mult, deși riscul de sărăcie sau excluziune socială 
al copiilor și tinerilor a scăzut în România după 2012, țara noastră a păstrat prima poziție în UE-28 în 
această privință, cu o rată de aproape 38% (față de media UE-28 de circa 24%, în 2018). 

Figura 54 - Rata sărăciei sau excluziunii sociale în România, pe grupe de vârstă (%) 

 

 Sursa: Eurostat, indicator ilc_peps01. 

Tinerii (18-24 ani) au, de asemenea, un risc de sărăcie sau excluziune socială mai mare decât al 
adulților și vârstnicilor. Principalii factori179 determinanți ai sărăciei copiilor și tinerilor țin de 
compoziția gospodăriilor în care trăiesc aceștia și situația pe piața muncii a părinților (care este legată 
de nivelul lor de educație). La nivelul întregii Uniuni Europene și nu doar al României, gospodăriile 
monoparentale (părinte singur cu copii în îngrijire) și gospodăriile cu mulți copii (trei sau mai mulți) 
sunt mult mai expuse la sărăcie sau excluziune socială decât celelalte gospodării. În România, în timp 
ce printre gospodăriile fără copii rata de sărăcie este mai mică decât cea naţională, odată cu creşterea 
numărului de copii, creşte semnificativ şi incidenţa sărăciei, atingând valori foarte mari, de peste 50% 
dintre gospodăriile cu trei sau mai mulţi copii.180 În plus, un studiu UNICEF181

 a indicat faptul că familiile 
cu un venit total pe persoană sub limita pragului naţional al sărăciei, familiile monoparentale şi 
familiile cu un număr mare de copii care locuiesc în condiţii precare şi depind de ajutoarele sociale 
sunt categoriile cu cele mai mari riscuri pe termen lung pentru sănătatea şi dezvoltarea copiilor. De 
asemenea, copiii care provin din familii sărace şi rome se confruntă cu dezavantaje semnificative în 

 
179 Eurostat (2018). 
180 Teșliuc et al. (2015: 36). 
181 Stănculescu et al. (2012). 
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ceea ce priveşte sănătatea şi bunăstarea, dezavantaje ce pot apărea chiar în primele etape ale 
copilăriei. 

Datele de la recensământul182 din 2011 arată că în municipiul București trăiau aproape 497 mii 
gospodării, dintre care o treime fără copii și două treimi cu unul sau mai mulți copii. Între acestea au 
fost înregistrate 80.772 gospodării familiale de părinte singur cu copii în îngrijire, care reprezentau 
16,3% din totalul gospodăriilor și 24,5% din totalul de gospodării cu copii din București. Dintre toate 
gospodăriile familiale de părinte singur cu copii în îngrijire: 81% trăiau singure și 19% locuiau în aceeași 
gospodărie cu alte persoane, 85% erau de tipul mamă singură cu copii (15% erau tată singur cu copii), 
iar 80% aveau în întreținere un singur copil (17% aveau 2 copii și celelalte circa 3% aveau 3 sau mai 
mulți copii). Deci, în București, modelul predominant de gospodărie familială de părinte singur cu copii 
cuprinde mamă singură cu un copil fără alte persoane. 

În total în gospodăriile de părinte singur cu copii trăiau un număr de 100.419 copii (0-17 ani), care 
reprezentau circa 22% dintre copiii care trăiau în gospodăriile familiale bucureștene. Cu alte cuvinte, 
aproximativ una din fiecare patru gospodării cu copii conține o familie monoparentală și unul din 
fiecare patru-cinci copii din gospodării trăiește într-o astfel de familie. Pentru anul 2019 (iunie-iulie), 
sondajul din Cercetare socială SIDU arată că familiile de părinte singur cu copii se distribuie între cele 
șase sectoare ale Capitalei, cu o ușoară suprareprezentare în sectoarele 2 și 6. Oricum, acest tip de 
familii reprezintă grupuri țintă menționate în strategiile de asistență socială ale DGASPC din sectoarele 
1, 2, 3 și 4.  

Numărul de gospodării familiale cu trei sau mai mulți copii înregistrate în municipiul București la 
recensământul183 din 2011 a fost de 15.523, în care trăiau aproape 54 mii de copii (0-17 ani). Astfel, 
din totalul de gospodării familiale cu copii din Capitală, gospodăriile cu mulți copii reprezentau doar 
4,7%, dar în acestea trăiau circa 12% din toți copiii din gospodării. Majoritatea (64%) gospodăriilor cu 
mulți copii erau formate dintr-un singur nucleu familial184 și aveau 3 copii (72%).185 Aceste gospodării 
sunt mult mai răspândite în populația de etnie romă decât în rândul celorlalte etnii.186 La nivelul 
întregului mediu urban din România, în rândul populației de etnie romă, gospodăriile cu copii 
reprezintă circa 86% din totalul de gospodării familiale, iar dintre gospodăriile cu copii o pondere de 
39% au trei sau mai mulți copii, astfel încât peste 64% dintre copiii romi trăiesc în astfel de gospodării. 
Spre comparație, pentru întreaga populație din municipii și orașe, ponderile corespunzătoare sunt 
66,8%, 6,5%, respectiv 16% dintre copii. Însă, este important de subliniat că gospodăriile rome 
reprezintă mai puțin de 13% dintre gospodăriile cu trei sau mai mulți, iar copiii romi reprezintă sub 
15% dintre toți copiii din astfel de gospodării care trăiesc în mediul urban în România.  

 
182 http://www.recensamantromania.ro/noutati/volumul-iv-cladiri-locuinte-gospodarii/. Vezi tabelul 41.  
183 Ibid. 
184 Celelalte 36% dintre gospodăriile cu mulți copii erau multinucleare, fiind formate din două (27%) sau trei (9%) nuclee 
familiale. 
185 În plus, 18% aveau 4 copii, iar 10% aveau 5 sau mai mulți copii. 
186 http://www.recensamantromania.ro/noutati/volumul-iv-cladiri-locuinte-gospodarii/. Vezi tabelul 36. 
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Obiectivele specifice adresate familiilor/ persoanelor aflate în nevoie, cu risc de marginalizare și 
excluziune socială, din strategiile în domeniul social ale primăriilor de sector, respectiv a PMB 
(DGASPC, DGASMB) includ: 

• Dezvoltarea generală a serviciilor pentru familiile expuse riscurilor de marginalizare și 
excluziune socială – sectoarele 1, 5, 6 și municipiul București,  

• creșterea gradului de acces la beneficii și servicii sociale pentru copii și familii marginalizate 
social (sectoarele 1, 2 și 5),  

• creșterea accesului la educație (Sectorul 1),  

• sprijinirea persoanelor cu venituri reduse/ în situații de criză (sectoarele 3 și 6),  

• creșterea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile (sectoarele 3, 4 și 6) sau  

• diversificarea serviciilor sociale furnizate prin încheierea de parteneriate public-private 
(sectoarele 1 și 6). 

 
În conformitate cu legislația în vigoare, persoanele cu venituri modeste pot beneficia de o serie de 
beneficii bănești pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, și anume: 
venitul minim garantat (VMG), alocaţia pentru susţinerea familiei cu copii (ASF), ajutoare pentru 
încălzirea locuinței în perioada sezonului rece, ajutoare financiare și de urgență susținute de la bugetul 
de stat și ajutoare de înmormântare plătite de la bugetele locale. Tabelul 20 arată că numărul de 
persoane/ familii care au primit beneficiile menționate anterior a scăzut considerabil în București. 

Tabel 20 - Evoluția numărului de beneficiari/ajutoare ale beneficiilor de asistență socială pentru prevenirea 
şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, în București (2013-2019) 

 Numărul mediu 
lunar de familii 

beneficiare 

Număr total de 
ajutoare 

Număr total de 
ajutoare 

Număr total 
de 

beneficiari 

Număr total de 
ajutoare plătite 

 ASF (1) VMG 
(2) 

Ajutoare de urgență și 
ajutoare financiare 
plătite din bugetul 

MMJS  

(2) 

Ajutoare de 
urgență plătite 

din bugetele 
locale  

(2) 

Ajutoare 
pentru 

încălzirea 
locuinței  

(3) 

Ajutorul de 
înmormântare 

plătit din 
bugetele locale 

(2) 

2014 380 348 164 19765 139995 101 

2015 469 324 318 9593 20108 112 

2016 416 275 169 10962 10041 78 

2017 375 272 254 * 6685 * 

2018 300 263 101 6260 2488 37 

2019 ** 247 238 105 * 1355 * 

Sursa: MMJS, Buletinele statistice în domeniul muncii și protecției sociale.187 Note: * Datele nu sunt 
raportate. ** Date la 30 septembrie 2019. (1) Conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Conform Legii 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind 

măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare. 

Mai mult, datele Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București (APISMB)188 arată 
că acest declin a fost înregistrat la nivelul tuturor celor șase sectoare. Astfel, spre exemplu, în luna 
august 2019, mai puțin de 45 de familii (în fiecare sector) au beneficiat atât de VMG, cât și de ASF. 

 
187 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic/ 
188 Cele mai recente date se referă la luna august 2019: http://bucuresti.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2019/09/VMG-
AUGUST-2019.pdf 
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Doar Sectorul 1 a făcut notă aparte, înregistrând 57 de familii beneficiare de VMG, respectiv 71 de 
ASF.  

Acest număr redus de beneficiari poate fi legat de rata relativ mică de sărăcie din București, dar este 
totuși disproporționat de mic având în vedere numărul mare, spre exemplu, de familii monoparentale 
sau de familii cu mulți copii din București. Prin urmare, actualele reglementări și metodologii pentru 
determinarea eligibilității pentru aceste beneficii ar trebui revizuite, căci pragurile stabilite la nivel 
național ar trebui ajustate la contextul municipiul București unde populația are venituri de nivel mai 
ridicat, dar și cheltuieli și constrângeri (precum cele legate de copii sau locuință) considerabil mai mari 
decât în celelalte localități ale țării.189 

Dincolo de numărul de beneficiari, și profilul acestora diferențiază Bucureștiul de restul țării.190 Astfel, 
familiile monoparentale au reprezentat constant în jur de 60% (sau mai mult) dintre familiile cu copii 
beneficiare de ASF din București, față de o pondere de doar 20-21% la nivel național. Între familiile 
beneficiare de VMG, familiile reprezentate de o femeie reprezintă 75-80% din total beneficiari în 
București, față de 43-46% la nivel național. De asemenea, în București ponderea familiilor formate 
dintr-o persoană singură a fost sensibil mai mare decât la nivel național, în mod continuu. Spre 
exemplu, în anul 2018, familiile beneficiare de VMG s-au distribuit în funcție de numărul de persoane 
astfel: persoană singură - 43%, 2 persoane - 20,5% și 3 persoane sau mai multe - 36,5% la nivelul țării, 
în timp ce în București ponderile corespunzătoare au fost 65%, 13,5% și 21,5%. 

Tocmai din nevoia de a suplimenta beneficiile disponibile pentru bucureștenii din grupurile 
vulnerabile, PMB a introdus începând cu anul 2017 o serie de stimulente financiare acordate prin 
DGASMB, așa cum arată Figura 55. Aceste stimulente sunt țintite către nou-născuți și familiile 
acestora, copiii și adulții cu dizabilități, familiile monoparentale și prevenirea abandonului școlar. Mai 
multe informații sunt oferite în Anexa 8.3.1 din Anexele 8.3. O estimare brută arată că în perioada 
aprilie 2017-februarie 2020 peste 100 de mii de persoane/ familii au beneficiat de astfel de stimulente. 

O ultimă observație. Nu există studii care să arate impactul acestor stimulente în reducerea sărăciei și 
excluziunii sociale. Cert este că în timp ce unele stimulente sunt țintite către grupuri vulnerabile, 
precum copiii și adulții cu dizabilități, alte stimulente se acordă unor grupuri mult mai largi de 
populație. 

 

 

  

 
189 Recomandare susținută și de specialiștii participanți la Consultările SIDU, martie 2020. 
190 Datele din acest paragraf provin din MMJS, Buletinele statistice în domeniul muncii și protecției sociale pentru perioada 
2014-2019. http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/statistici/buletin-statistic/ 
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Figura 55 - Numărul de dosare depuse pentru stimulentele financiare acordate de DGASMB, în perioada 
04.07.2017 – 19.03.2020 

 

Sursa: https://www.dgas.ro/wp-content/uploads/2017/12/Raportare-de-la-inceput-pana-la-
19.03.2020.pdf. Notă: Nu toate dosarele depuse au fost aprobate (au intrat în plată). 

Pe lângă beneficii sociale, persoanele în sărăcie din București pot beneficia de serviciile oferite de 19 
cantine sociale publice sau private.191 Distribuția cantinelor sociale din București pe sectoare și forme 
de proprietate este furnizată în Figura 56. Dintre aceste 19 unități, 11 sunt private (cele mai multe 
fiind gestionate de asociații religioase),192 6 au fost create de DGASMB193 în sectoarele 1, 2, 4 și 5 și 2 
sunt ale DGASPC sector 6. 

În termeni de capacitate, cantinele sociale private declară un număr total de aproximativ 900 locuri 
(majoritate fiind de 50-60 de locuri), în timp ce cantinele publice cumulează peste 4.800 locuri, pentru 
că două dintre unitățile DGASMB sunt foarte mari - Grivița și Ferentari fiecare au câte 1.500 de locuri. 
O parte dintre cantinele sociale private lucrează în cooperare cu DGASPC-urile de sector. Spre 
exemplu, cantinele Asociației Diaconia - filialele din sectoarele 2, 3 și 6 oferă zilnic hrană caldă, 
consiliere duhovnicească, socială, sprijin şi suport pentru un număr de beneficiari aflaţi în evidenţa 
DGASPC, în special: copii proveniți din familii monoparentale, copii de etnie romă, persoane vârstnice 
lipsite de venituri, persoane cu handicap și persoane fără adăpost. 

  

 
191 Înființate conform Legii nr. 208/15.12.1997 privind cantinele de ajutor social. Standardele minime de calitate au fost 
aprobate prin Ordinul nr. 29/2019. 
192 Dintre acestea, una este doar pentru orfani și văduve de război. 
193 Dintre acestea, cantina socială Filaret deservește doar copii. 
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Figura 56 - Distribuția cantinelor sociale din București, pe sectoare și forme de proprietate (număr) 

 

Sursa: MMJS - Servicii sociale licențiate în baza Legii 197/2012 la 6 noiembrie 2019, 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-
sociala/4848 și răspunsurile DGASPC-urilor de sector și al DGASMB la solicitările de date trimise în cadrul 

SIDU. 

Unele dintre cantinele sociale existente sunt integrate în complexe de servicii sociale de zi. Spre 
exemplu, Complexul Ominis din Sectorul 4 (DGASMB) cuprinde, pe lângă cantina socială, un 
afterschool, un centru de zi pentru copii cu dizabilități, un centru de zi pentru vârstnici, precum și o 
spălătorie socială. În aceste condiții, cantina socială oferă zilnic o masă caldă sau hrană rece pentru 
categorii vulnerabile diverse (persoane cu încadrare în grad de handicap, indiferent de veniturile 
cumulate, persoane cu boli cronice grave, fără încadrare în grad de handicap, familii cu 2 sau mai mulţi 
copii, lipsite de alte surse de venituri exceptând alocaţiile copiilor, persoane beneficiare de ajutor 
social, pensionari cu pensii în cuantum de pâna la 1.000 lei/persoană, persoane aflate în situaţii de 
dificultate socio-economică ca urmare a pierderii propriului spaţiu de locuit). 

Principala problemă de acces la cantinele sociale publice este dată de complexitatea dosarului ce 
trebuie întocmit (și costurile asociate) și condițiile de eligibilitate194 care exclud tocmai potențiali 
beneficiari dintre cei mai vulnerabili. În același timp, nevoile populației legate de astfel de servicii nu 
sunt estimate pe baza unor studii reprezentative, ci sunt determinate prin simpla contabilizare a 
cererilor depuse la serviciile de asistență socială, care nu ține cont de potențialii beneficiari excluși sau 
descurajați să completeze o aplicație.195 

Însă, la nivelul Capitalei, conform estimărilor specialiștilor din serviciile publice și private,196 nevoile de 
asigurare a hranei de bază sunt acoperite pentru marea majoritate a populației. Pe lângă cantinele 
sociale, o parte dintre parohii oferă hrană, diferite servicii sociale ale ONG-urilor oferă și sprijin în 
pachete cu alimente, direcțiile publice de asistență socială au dezvoltat servicii precum Magazinul 
caritabil SocialXChange (DGASPC Sector 6)197 sau Frigiderul social (DGASMB), iar Banca de Alimente198 
dezvoltată de Asociația ”Banca pentru Colectarea și Distribuția Alimentelor” oferă ajutor alimentar 
pentru persoanele dezavantajate, cu sprijinul financiar sau în alimente oferit de numeroase 
companii.199 De asemenea, alte companii au dezvoltat programe proprii de sponsorizări cu alimente.200 

Tot pentru persoanele/familiile cu venituri modeste - persoane sărace angajate, tineri șomeri, 
persoane vârstnice, adulți cu dizabilități, persoane fără adăpost, persoane de etnie romă etc. DGASMB 

 
194 Spre exemplu, datorii sau amenzi la Direcţia de Taxe şi Impozite Locale. 
195 Aceste probleme au fost evidențiate de specialiștii participanți la Consultările SIDU pe servicii sociale, martie 2020. 
196 Consultările SIDU pe servicii sociale, martie 2020. 
197 https://www.socialxchange.ro/. 
198 Funcționează în patru orașe: București, Cluj, Roman și Brașov. https://bancapentrualimente.ro/despre/ 
199 Printre acestea: LIDL România, METRO România, Kellogg's, Penny, Kaufland, IWA. 
https://bancapentrualimente.ro/despre/ 
200 Spre exemplu, Mega Image http://cataloage.mega-image.ro/brosura-sustenabilitate.pdf 
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a dezvoltat 4 servicii de Spălătorie Socială201 situate în sectoarele 1, 2, 4 (în cadrul Complexului Ominis) 
și 6.202 

Pentru anul 2020, programele prioritare ale PMB203 în domeniul asistenței sociale (implementate de 
DGASMB) includ, pe lângă continuarea dezvoltării serviciilor de cantină socială și de spălătorie socială 
existente, construirea Centrului Municipal Lira - conceput a fi un nou complex de servicii sociale care 
va cuprinde și o Bancă de Alimente, cantină socială (cu capacitate estimată de 200 locuri/serie) și 
servicii mobile de acordare a hranei – masă pe roți, pe lângă alte servicii. 

3.2.2. Protecția și promovarea drepturilor copilului 

Obiectivele specifice în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului din strategiile în domeniul 
social ale primăriilor de sector, respectiv a PMB (DGASPC, DGASMB) se referă la provocări cheie din 
documentele strategice la nivel național: 

• Prevenirea separării copiilor de familie - instituționalizării sau luării unei măsuri de protecție a acestuia 
(toate sectoarele și municipiul București, cu excepția Sectorului 1). 

• Dezinstituționalizarea – transformarea/ închiderea căsuțelor de tip familial/ centrelor de plasament 
(sectoarele 1 și 3) și reintegrare în familie (Sectorul 4 și municipiul București). 

• Dezvoltarea serviciului de asistență maternală profesionistă (AMP) prin restructurarea sau extinderea 
rețelei de AMP, diversificarea serviciilor oferite de AMP (sectoarele 1, 3 și 4) și dezvoltarea serviciilor 
pentru îmbunătățirea calității vieții copiilor și tinerilor (sectoarele 3 și 4). 

• Optimizarea activității serviciului adopții și postadopții și creșterea numărului de adopții (sectoarele 
1, 3 și 4).  

• Creșterea calității serviciilor acordate copiilor cu vârstă antepreșcolară și preșcolară (sectoarele 3 și 
5), copiilor cu dizabilități (sectoarele 1, 4, 5 și 6), tinerilor care au părăsit/ părăsesc sistemul de 
protecție (sectorul 2 și municipiul București), copiilor romi (sectoarele 2 și 5 și municipiul București), 
copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate (Sectorul 3), acordarea de servicii de 
asistență și suport pentru familiile copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecție (Sectorul 3);  

• Creșterea calității serviciilor  acordate copiilor prin intermediul centrelor de zi, centrului de primire în 
regim de urgență; adăpostului de zi și de noapte pentru copiii străzii; servicii acordate cuplurilor 
mamă-copil (sectoarele 2, 4 și 5). Sunt menționate și noi servicii, cum ar fi înființarea centrelor de 
intervenție timpurie pentru a pregăti copilul cu dizabilități în vederea accesării educației formale 
(Sectorul 4). 

• Servicii de prevenire a apariției situațiilor de risc, combaterea comportamentului predelincvent și 
delincvent, combaterea exploatării prin muncă a copiilor, prevenirea/ recidiva/ combaterea 
consumului de droguri, alcool sau a altor substanțe toxice. 

• Creșterea gradului de informare cu privire la drepturile copilului (Sectorul 3), dar și “eliminarea 
barierelor de atitudine și mediu în vederea reabilitării si reintegrării sociale a copiilor cu dizabilități” 
(Sectorul 4). 

• Formarea profesională continuă (sectoarele 1 și 5) pentru personalul care lucrează cu copiii cu 
dizabilități). 

Analiza privind situația copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile și serviciile dezvoltate pentru aceștia 
este structurată în două secțiuni. Prima secțiune are în vedere copiii cu și fără dizabilități care trăiesc 
în familii și pentru care au fost dezvoltate servicii cu rol de prevenire a separării de familie și de 

 
201 Serviciile sunt gratuite, detergentul si balsamul de rufe fiind asigurate de către Spălătoriile Sociale, fiecare beneficiar 
având posibilitatea de a spăla până la 5 kg haine pe săptămână. 
202 http://pmb.ro/pmb/comunicate/presa_com.php?msj=7691 
203 Ibid. 
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promovarea a drepturilor lor. A doua secțiune vizează copiii cu și fără dizabilități aflați în sistemul de 
protecție specială, deci care sunt deja separați de familiile lor, și serviciile de care dispun aceștia. 

COPIII DIN FAMILII AFLAȚI LA RISC DE SEPARARE ȘI SERVICIILE DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI 
DE FAMILIE 

Studiile204 privind copiii și tinerii separați de familie arată că, în România, separarea este de regulă 
cauzată de un complex de vulnerabilități, între care predomină: evenimente nefericite (decesul sau 
instituționalizarea părintelui/ părinților), neglijare, abuz sau exploatare, părăsirea copilului și/sau 
părinți decăzuți din drepturi. Oricum, aproximativ un sfert dintre cazurile de separare a copiilor de 
familiile lor reprezintă separări evitabile pe motive legate de factori de risc parentali sau structurali. 
Factorii de risc parentali se referă la: părinții plecați în străinătate (la muncă), familii dezorganizate, 
mame adolescente, consum excesiv de alcool și/sau droguri al părinților, violența domestică, părinți 
cu dizabilități și/sau cu probleme de sănătate mintală. Factorii de risc structurali au în vedere: sărăcia/ 
statut socio-economic scăzut, dependența de beneficii sociale, lipsa unui domiciliu stabil, familii fără 
locuință, evacuări, vagabondaj, rezidența în zone marginalizate, atitudini și valori ce nu susțin 
prevenirea separării copilului de familie, precum și absența serviciilor sociale, de educație sau de 
sănătate în comunitate.  

De asemenea, analiza la nivel național205 arată că aproximativ o treime dintre copii separați de familie 
din România provin din familii cu mamă singură (fără nicio informaţie despre tată). O altă treime 
provine din familii nucleare tipice, incluzând mama şi tatăl şi, posibil, alţi copii, iar ultima treime 
provine dintr-o varietate de familii atipice, cu două tipuri mai frecvente: (a) mamă singură ce trăieşte 
cu încă un adult (de obicei bunica) care are grijă de copil şi (b) cuplu ce trăieşte cu copilul într-o 
gospodărie multigeneraţională, în cadrul cărora modelul de relații instabile, divorț și separare sunt 
foarte răspândite. 

Sprijinul acordat pentru a asigura bunăstarea copiilor şi a familiei reprezintă unul dintre fundamentele 
strategiei de protecţie socială a României.206 În acest scop, sunt esenţiale dezvoltarea şi armonizarea 
prestaţiilor financiare şi a serviciilor sociale adresate copiilor şi familiilor, în special pentru tipurile de 
familii la risc de separare menționate anterior. Specialiștii în protecția copilului din România arată că 
de prea multe ori activitatea de asistență socială la nivel de comunitate se limitează strict la acordarea 
beneficiilor sociale,207 fără a se desfăşura activităţi de prevenire şi consiliere pentru persoanele/ 
familiile cu vulnerabilități sociale. Acest fapt constituie în opinia multor reprezentanți DGASPC una 
dintre cauzele structurale ale separ„ării copilului de familie. 

„Și mă întorc iarăși la ce am spus iniţial: serviciile publice specializate în afară de faptul că completează niște 
hârtii pentru prestaţii nu fac de nici un fel asistenţă socială. Este un lucru de la care plecăm. Și în bună măsură 
din această cauză direcţiile judeţene, în speţă de sector sunt la refuz sau peste capacitate cu 50%.” (Focus 

grup profesioniști, București)208 

Dezvoltarea şi consolidarea capacităţii locale de a acorda servicii de prevenire a separării copilului de 
familie sunt esenţiale şi ar trebui să vizeze o paletă largă de nevoi, inclusiv protecția copilului. Totuși, 
prevenirea separării copilului de familie necesită mai mult decât atât, trebuie să fie un efort al întregii 
colectivități la care să participe și alte servicii universale (educație și sănătate), precum și serviciile 
bazate pe comunitate sau grupurile informale de susținere, alături de serviciile publice de asistență 

 
204 Spre exemplu, UNICEF (2006), Stănculescu et al. (2016). 
205 Stănculescu et al. (2016). 
206 MMFPSPV (2015) Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020. Aprobată prin HG nr. 
383/2015. 
207 Întocmirea dosarelor, ţinerea evidenţei plăţilor lunare şi realizarea vizitelor la domiciliu, în general pentru verificarea 
dosarelor. 
208 Stănculescu et al. (2016: 178). 
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socială (în București, DGASPC-urile de sector și DGASMB). Conform Grupului de experți europeni,209 
„serviciile bazate pe comunitate” se referă la întreaga gamă de servicii care îi permit unui copil să 
crească într-un mediu familial și nu într-o instituție. „Acestea includ servicii generale, precum cele 
legate de locuire, sănătate, educație, ocupare, cultură și agrement, care ar trebui să fie accesibile 
pentru toată lumea, indiferent de tipul de vulnerabilitate sau afecțiune de care suferă sau de nivelul 
de sprijin de care are nevoie. De asemenea, se referă și la servicii specializate, precum asistența 
personală pentru persoane cu dizabilități, centrele respiro și altele.”210  

În România, actualele prevederi legislative din Legea 272/2004, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, sunt suficiente pentru realizarea activităților de prevenire. Însă, în practică, 
legislația arareori este pusă în practică. De altfel, nu există nici metodologii (manuale, ghiduri) 
concrete de implementare și nici mecanisme de monitorizare a implementării activităților de 
prevenire pentru toate instituțiile cheie de la nivel local.  

În această privință, municipiul București este într-o poziție favorizată prin comparație cu restul țării. 
Acest fapt este observabil dacă analizăm statisticile privind copiii separați de familie care au intrat în 
sistemul de protecție specială. Tabelul 21 arată că: 

- Numărul de copii separați de familie care se află în sistemul de protecție specială a scăzut în 
București, așa cum a scăzut în întreaga țară; 

- Scăderea numărului de copii aflați în sistemul de protecție specială în perioada 2013-2019 a 
fost mai accentuată în București decât la nivel național; 

- Deși a scăzut și întreaga populație de copii (0-17 ani), eforturile de prevenire au fost eficiente 
în a reduce numărul de copii separați de familie, astfel încât ponderea copiilor aflați în 
protecție specială în numărul total de copii s-a redus sensibil în 2019 prin comparație cu 2013. 
Iar această tendință a fost mai pronunțată în București decât la nivel național. 

Evoluția pozitivă de diminuare a numărului de cazuri de copii separați de familie care a fost înregistrată 
în municipiul București este rezultatul agregat al mai multor factori, de la creșterea nivelului de trai a 
populației, la existența unui număr mai mare de ONG-uri, fundații și asociații religioase active în 
domeniul social, precum și un număr relativ mare de servicii diverse bazate pe comunitate, publice și 
private, printre care servicii de educație incluzivă, servicii medicale, de ocupare, cultură, sport și 
agrement, tot mai accesibile inclusiv grupurilor vulnerabile (și familiilor la risc de separare). 

  

 
209 EEG (2012). 
210 EEG (2016). Termenul include îngrijirea în cadrul familiei sau în cadrul similar celui familial, inclusiv 
îngrijire în familii substitutive și măsuri preventive pentru intervenție timpurie și suport familial. 
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Tabel 21 - Numărul și proporția copiilor (separați de familie) aflați în sistemul de protecție specială  

 Numărul de copii în sistemul 
de protecție specială 

Ponderea copiilor aflați în sistemul de 
protecție specială în numărul total de 

copii (0-17 ani) din localitate 

 România București România (%) București (%) 

2013 60.078 3.394 1,483 1,051 

2014 58.178 3.290 1,451 1,028 

2015 57.279 3.079 1,424 0,947 

2016 56.866 2.989 1,423 0,913 

2017 55.302 2.770 1,392 0,837 

2018 52.783 2.645 1,334 0,783 

2019 (la 30 septembrie) 51.168 2.495 1,313 0,734 

2019 ca % din 2013 85 74 89 70 

Sursa: Estimări realizate de Banca Mondială folosind datele referitoare la numărul copiilor din sistemul de 
protecţie  furnizate de ANPDCA, www.copii.ro, şi Populația după domiciliu la 1 iulie 2019, date INS, Tempo 

online. 

În a doua jumătate a anului 2019, în municipiul București, echipa SIDU a identificat un număr total de 
113 servicii sociale funcționale cu rol de prevenire a separării copilului de familie. Figura 57 arată 
cum se distribuiau aceste servicii pe tipuri, forme de proprietate și sectoare ale capitalei. Dintre 
acestea, 31 erau gestionate de organizații private autorizate (OPA) și 82 erau publice, aparținând fie 
de DGASPC-urile de sector, fie de DGASMB. Aceste servicii erau distribuite în toate sectoarele 
Bucureștiului, cu un maxim de 22 servicii în Sectorul 3 și un minim de 16 servicii în Sectorul 5.211 Harta 
23 prezintă distribuția teritorială a serviciilor de prevenire. 

Figura 57 - Distribuția serviciilor sociale pentru prevenirea separării copilului de familie din București, pe 
tipuri, forme de proprietate și sectoare, în 2019 (număr) 

 
Sursa: MMJS - Servicii sociale licențiate în baza Legii 197/2012 la 6 noiembrie 2019, 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-
sociala/4848 și răspunsurile DGASPC-urilor de sector și al DGASMB la solicitările de date trimise în cadrul 

SIDU  

 
211 În total, în sectorul 1 au fost identificate 19 servicii, în sectorul 2 - 21, în sectorul 4 - 17 și în sectorul 
6 - 18. 
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Harta 23 - Serviciile sociale cu rol de prevenire a separării copilului de familie și zonele urbane marginalizate 
validate din București, în noiembrie 2019 

 

Sursa: Cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online și răspunsurile primite la 
solicitările de date trimise în cadrul SIDU. Harta include toate tipurile de servicii de prevenire analizate în 

această secțiune. 
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Creșele și centre de îngrijire și educație timpurie pentru copiii 0-3 ani212 erau în total 41 de unități 
publice,213 dezvoltate de DGASMB (11 unități numite și creșe Antante, în sectoarele 1, 3, 4 și 6) sau de 
DGASPC-urile de sector (în toate sectoarele), cu o capacitate totală de circa 4.000 locuri. Totuși, 
conform opiniei exprimate în consens de specialiști,214 centrele de zi pentru copilul antepreșcolar sunt 
încă deficitare la nivelul municipiului București, cu atât mai mult dacă ținem seama de numărul mare 
de familii monoparentale, cu precădere în Sectorul 5 unde sunt doar două astfel de servicii. 

Pentru anul 2020, programele prioritare ale PMB215 în domeniul asistenței sociale (implementate de 
DGASMB) includ dezvoltarea în continuare a celor 11 creșe Antante, la care sunt înscriși peste 300 de 
copii, și construirea unui nou centru de îngrijire și educație timpurie pentru copiii 0-3 ani în Sectorul 1 
cu o capacitate estimativă de 30 de locuri. 

Centrele de zi pentru copii (copii în familie, copii separați sau la risc de separare de părinți) erau în 
total 28 de unități, dintre care 10 private216 și 18 publice dezvoltate de DGASPC-urile de sector, în cinci 
dintre sectoarele capitalei (fără Sectorul 1). În această categorie am inclus unități care furnizează 
servicii de educație incluzivă (pentru copii cu cerințe educaționale speciale și/sau cu dizabilități),217 
servicii de tip „școală după școală” (afterschool), alături de servicii de îngrijire de zi (inclusiv masă) și 
altele (spre exemplu, consiliere psihologică, informarea comunității, educație sanitară, igienă 
corporală, rechizite școlare, activități recreative etc.). Conform specialiștilor în protecția copilului, 
aceste servicii au cel mai mare impact de prevenire atât a separării copilului de familie, cât și a 
abandonului școlar.  

Centrele de zi private au o capacitate totală de 470 de locuri, în timp ce cele ale DGASPC au un număr 
total de circa 800 de locuri. Deci, în total, mai puțin de 1.300 de copii (majoritar de 6-10 ani) beneficiază 
de serviciile furnizate de centrele de zi din capitală, un număr prea mic față de potențialul de 
beneficiari, mai ales pentru programe de tip afterschool pentru elevi din familii în care singurul părinte 
sau ambii părinți lucrează și nu au susținere din partea unor rude pentru supravegherea copilului. 
Totuși, trebuie făcută mențiunea că mulți profesori, mai ales din învățământul primar, au începtut să 
organizează de mai bine de 10 ani programe de tip ”școală după școală”, cu pedagog care 
supraveghează pregătirea lecțiilor, activități sportiv-recreative, meditații la limbile străine etc., în 
clădirile unităților publice de învățământ, pe baza contribuției financiare a părinților. În mod evident, 
nu toți părinții își permiteau astfel de servicii. După ce a funcționat mai mult într-o zonă relativ 
nereglementată, acest serviciu a fost mai clar legiferat în anul 2020. În plus, începând cu anul 2018-
2019  mai multe primării de sector (1,3,5,6) au decis ca această activitate să fie finanțată de la bugetul 
local pentru toate școlile. Mai mult, unele dintre acestea (de exemplu primăriile din sectoarele 4, 5 
sau 6) au alocat fonduri pentru construcția/ameanajarea unor clădiri dedicate exclusiv acestor 
activități la nivelul școlilor.  

Date fiind efectele benefice ale unor astfel de servicii, majoritatea propunerilor de îmbunătățire în 
sfera prevenirii susțin dezvoltarea de centre de zi și asigurarea accesului gratuit pentru copiii în situații 
dificile cu risc de separare de familie. Spre exemplu, DGASPC sector 6 menționează nevoia de 
extindere a două centre de zi cu câte 50 de locuri fiecare, precum și un necesar de noi și încă 3 centre 

 
212 Beneficiari: copii cu vârsta 0-3 ani aflați în situație de risc de separare de părinți, părinții acestora se află într-o situație de 
dificultate sociala și/sau economică, sau în risc de excluziune socială. 
213 Acestea se distribuie între sectoare astfel: sector 1 - 6, sector 2 - 6, sector 3 - 11, sector 4 - 10, sector 5 - 2 și sector 6 - 6. 
Date colectate de pe paginile online ale DGASPC-urilor și DGASMB, accesate în martie 2020. 
214 Consultările SIDU pe servicii sociale, marte 2020. 
215 http://pmb.ro/pmb/comunicate/presa_com.php?msj=7691 
216 Centre private au fost raportate în toate sectoarele cu excepția sectorului 4. 
217 Diferite cercetări, rapoarte şi interviuri cu familiile copiilor cu dizabilităţi ilustrează problemele cheie cu care se confruntă 
familiile în momentul în care copiii lor cu dizabilităţi intră în sistemul de învăţământ și trag un semnal de alarmă cu privire la 
metodele necorespunzătoare folosite actualmente de multe şcoli (de masă şi speciale) pentru a cuprinde diferite categorii 
de copii cu CES și/sau dizabilități, spre exemplu: Horga și Jigău (coord., 2010), Gherguț (2011), Toth (2013), Centrul European 
pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (2013) și Chiriacescu (2014). 
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(cu 75 de locuri) în Drumul Taberei (pe lângă cele 4 centre existente în zona Militari), cu scopul de a 
cuprinde în program și elevii de gimnaziu.218 De asemenea, în sectorul 5, a început încă din 2018 
construirea a cinci corpuri noi cu destinația de afterschool în incinta unor unități de învățământ, cu 
susținere financiară din partea PMB.219  

Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii au fost identificate 15, dintre care 9 
private și 6 publice. Aceste centre sunt concentrate în sectoarele 1, 2 și 5 (câte 4 centre în fiecare), în 
timp ce nu a fost raportat nici unul în Sectorul 3. Centrele de consiliere oferă servicii de informare și 
consiliere (juridică, familială, psihologică, medicală, vocațională) pentru părinți, potențiali220 părinți și 
chiar viitoare221 cupluri de tineri pe teme diverse precum: viața de cuplu și dinamica relațiilor, perioada 
crizei de sarcină, servicii locale de asistență socială, reinserție socială, reintegrare familială, depăşirea 
unor situaţii de dificultate (divorţ, pierderea locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, 
decesul unuia dintre soţi, etc.), care pun în pericol dezvoltarea copiilor de mediul lor familial, sprijin şi 
educaţie parentală, pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor parentale, sprijinirea 
şi consilierea copiilor care au dificultăţi de dezvoltare şi/sau integrare în familie, şcoală, grupuri socio-
profesionale. De asemenea, unele centre oferă teste de sarcină gratuite, alte forme de ajutor, inclusiv 
îmbrăcăminte, alimente și scutece pentru copii, în special în situații de urgență, dar și pe termen 
mediu, precum și cursuri de alăptare, educație în puericultură sau cursuri de formare profesională. 

Deși copiii beneficiază de servicii medicale gratuite, există situații în care copiii nu au acces la acestea. 
În astfel de cazuri, sistemul de protecție specială a copilului trebuie să preia din responsabilitatea 
sistemului medical, venind în sprijinul familiilor cu copii cu probleme grave de sănătate, prin a separa 
respectivii copii de familie, tocmai pentru a le putea asigura serviciile medicale de care aceștia au 
nevoie. Din cauza lipsei de servicii medicale, de recuperare/ reabilitare sau de îngrijiri paliative, 
sistemul de protecție specială este văzut adesea drept singura cale prin care unii copii în situații dificile 
pot accesa serviciile de care au nevoie. Acesta este în special cazul copiilor cu dizabilități, mai ales cu 
dizabilități severe. 

Conform datelor ANPD, la 30 septembrie 2019, un număr de 6.106 copii cu încadrare în grad de 
handicap erau înregistrați în municipiul București. Între aceștia, ANPD nu raporta copii 
instituționalizați, toți trăind în familie. Numărul de copii cu dizabilități și proporția acestora în 
populația totală de copii au crescut în perioada 2013-2019 în toată țara, dar creșterea a fost mult mai 
accentuată în București (de aproximativ 147% față de 111% la nivel național). Principalele cauze ale 
acestei evoluții țin de: (i) introducerea în 2017 a stimulentului pentru copiii cu dizabilități din București, 
plătit de PMB (în valoare de 1.000 lei lunar); (ii) creșterea abruptă a numărului de copii diagnosticați 
cu autism; (iii) migrația familiilor cu copii cu probleme de sănătate pentru care terapiile sunt 
disponibile doar în Capitală.222 

  

 
218 Actualele centre de zi ale DGASPC sector 6 se adresează doar copiilor de 6-10 ani. 
219 Instituția Prefectului Municipiului București (2019). 
220 Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Sfânta Alexandra Împărăteasa", Asociaţia Pentru Sprijinirea Femeii 
Însărcinate şi a Familiei. 
221 Centrul de consiliere premaritală „Pas în Doi”, DGASPC sector 2. 
222 Consultările SIDU pe servicii sociale, martie 2020. 
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Tabel 22 - Numărul și proporția copiilor cu dizabilități care trăiesc în familii, în București și în țară 

 
Numărul de copii cu încadrare 

în grad de handicap  

Ponderea copiilor cu grad de handicap în 
numărul total de copii (0-17 ani) din 

localitate 

 România București România (%) București (%) 

2013 60.993 4.145 1,505 1,284 

2014 59.775 4.322 1,491 1,351 

2015 60.942 4.455 1,516 1,371 

2016 62.066 4.694 1,553 1,434 

2017 62.531 4.854 1,574 1,466 

2018 65.001 5.663 1,642 1,675 

2019 (la 30 septembrie) 67.639 6.106 1,735 1,796 

2019 ca % din 2013 111 147 115 140 

Sursa: Estimări realizate de Banca Mondială folosind datele referitoare la numărul copiilor cu încadrare în 
grad de handicap furnizate de ANPD, disponibile pe 

http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/, şi Populația după domiciliu la 1 iulie 2019, 
date INS, Tempo online. 

În București, ca și la nivelul țării, majoritatea copiilor cu dizabilități care trăiesc în familie au un 
handicap grav, ponderea acestora fiind chiar mai mare în Capitală decât în restul țării (69% dintre copiii 
cu dizabilități față de 61% la nivel național).223 Din punctul de vedere al tipului de handicap, printre 
copiii cu dizabilități predomină handicapul somatic, psihic, asociat și mental, atât în București cât și la 
nivelul țării, așa cum arată figura de mai jos. 

Figura 58 - Distribuția copiilor cu dizabilități care trăiesc în familii, în funcție de tipul de handicap, în 
București și în țară (%) 

Sursa: ANPD, http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/. Notă: Tipurile de handicap, 
conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată. Valorile de zero din grafic pot indica valori mai mici de 1%. Suma procentelor pe categorie este 
de 100%. 

În astfel de cazuri, centrele de zi (de recuperare) pentru copiii cu dizabilități pot juca un rol important 
în prevenirea separării copilului de familie. În 2019, au fost raportate 23 astfel de centre în municipiul 

 
223 Distribuția copiilor cu dizabilități în funcție de gradul de handicap, la 30 septembrie 2019, în România, era: 61% - grav, 
14% - accentuat, 23% - mediu și 2% - ușor. Ponderile corespunzătoare în București erau de 69%, 14%, 15% și 1%. Gradele 
de handicap, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. 
Sursa: http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/ 
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București, dintre care 10 private și 13 publice (vezi Anexa 8.3.2 dintre Anexele 8.3).224 Centrele de 
recuperare pentru copiii cu dizabilități sunt distribuite în toate sectoarele, cu o suprareprezentare în 
Sectorul 3 (7 centre).225 Capacitatea totală a centrelor de recuperare private este de 245 locuri, iar a 
celor publice este de aproape 740 locuri. 

Oricum, nevoia de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilități nu este încă satisfăcător acoperită. 
Spre exemplu, doar DGASPC Sector 6 raportează că un număr suplimentar de 600 de copii ar avea 
nevoie de servicii de terapie psihologică, logopedie, terapie psihopedagogică, stimulare senzorială, 
kinetoterapie, sport adaptat sau consiliere a părinţilor, dintre care cei nedaplasabili ar avea nevoie de 
astfel de servicii la domiciliu, prin intermediul echipei mobile. În plus, circa 388 de copii cu afecțiuni 
psihice ar avea nevoie de servicii de intervenție psihologică și consiliere emoțională individuală și de 
grup (stimulare cognitivă, ludoterapie, art terapie), activități de educație nonformală corelate cu 
programa preșcolară, activități de recreere și socializare, precum și de comunicare, interacțiune 
socială și abilități de grup, deprinderi de autonomie/autoservire personală, motricitate grosieră și fină 
etc. 

Deci, există încă o nevoie considerabilă neacoperită pentru dezvoltarea de noi servicii pentru copiii cu 
dizabilități, precum și de servicii de sprijin pentru familiile care îngrijesc astfel de copii: ”sunt prea 
puține servicii de toate tipurile – centre de zi, respiro, de criză, de recuperare. Cele mai puține sunt 
centrele de tip respiro care să vină în ajutorul familiei sau îngrijitorului atunci când aceștia au 
nevoie”.226 Insuficiența lor este cu atât mai mare cu cât serviciile existente se adresează cu precădere 
anumitor tipuri de dizabilități din larga paletă cu care se confruntă copiii, sunt relativ vechi (lipsite de 
echipamente și aparatură de nouă generație) și sunt de mică capacitate raportat la nevoile existente.  

”Statul nu vine în sprijinul familiilor care cresc copii cu dizabilități. Nu le oferă decât niște beneficii care nu 
răspund nici pe departe nevoilor, cum sunt nevoile de recuperare a copilului și de dezvoltare a deprinderilor 
de viață independentă, de respiro și tot așa, pentru ca acești copii să se dezvolte la întregul lor potențial, iar 
familiile să nu clacheze în fața greutăților. Factorii de decizie, de la minister până la primării, nu se gândesc 
și nu prioritizează dezvoltarea unor servicii pentru copiii și adulții cu dizabilități. Când vin arată oarecare 
interes și apoi se schimbă, ies pe ușa din spate, noii aleși/numiți intră pe ușa din față, dar nu știu nimic despre 
problemele noastre. Și uite așa, o luăm de la capăt, cu convinsul și cu rezultate puține și întârziate.” (Citat din 
Consultările SIDU cu reprezentanți ai ONG-urilor active în servicii sociale, martie 2020)  

Cu toate acestea, lista realizărilor instituțiilor publice pentru anul 2018 face referiri doar la centre de 
zi existente, un loc de joacă pentru copii cu dizabilităţi (Joy Place),227 amenajat în colaborare cu 
Asociaţia ”Vreau şi eu să merg”, și 91 de participanți în tabere cu caracter social organizate de Direcția 
pentru Sport și Tineret a Municipiului București.228 Iar pentru viitor, printre programele prioritare ale 
PMB229 pentru anul 2020 figurează o singură mențiune privind un centru de zi pentru copiii cu 
dizabilități, în cadrul noului Centru Municipal Lira construit de DGASMB. 

Centrele maternale sunt servicii cu rol important de prevenire a separării copilului de familie. Astfel 
de centre oferă cazare, găzduire mamei și copilului (sau copiilor) și intervenţii de specialitate din 
partea educatorilor, medicilor și psihologilor, pentru ca mama să mențină copilul. Serviciile sunt cu 
precădere concepute pentru mame/ viitoare mame în dificultate - mame minore (care nu sunt 
acceptate de familie), mame separate sau în proces de separare, femeia gravidă în ultimul trimestru 
de sarcină, mame victime ale violenței domestice etc.  

 
224 Unele centre publice au fost deschise în parteneriat de un DGASPC și un ONG/fundație. 
225 În sectorul 1 sunt 4 centrele de zi (de recuperare) pentru copiii cu dizabilități, iar în celelalte sectoare sunt câte 3 în fiecare. 
226 Consultările SIDU pe servicii sociale, martie 2020. 
227 Instituția Prefectului Municipiului București (2019). 
228 Finanțate prin fondurile alocate de Ministerul Tineretului și Sportului. 
229 http://pmb.ro/pmb/comunicate/presa_com.php?msj=7691 

http://pmb.ro/pmb/comunicate/presa_com.php?msj=7691
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• În municipiul București, numărul de mame minore este în creștere de la 195, în 2017, la 213, 
în 2018. Fenomenul maternității timpurii este deosebit de accentuat în sectoarele 1 (cu 133 
cazuri în 2018) și 2 (cu 63 cazuri în 2018).230  

În unele centre, mamele pot să beneficieze periodic de anumite produse de îmbrăcăminte și de igienă 
pe parcurs ce copilul crește (chiar și pentru ceilalţi copii pe care îi are în cadrul familiei), pot primi 
suport material (spre exemplu, cu plata chiriei după ieșirea din centru) și, dacă există, se lucrează cu 
tatăl (pentru responsabilizarea acestuia și recunoașterea copilului). În total, în 2019, au fost raportate 
6 centre maternale funcționale în municipiul București. Dintre acestea doar două sunt gestionate de 
ONG-uri, iar celelalte patru sunt publice, cu o capacitate totală de circa 60 de locuri.231 Centrele 
maternale sunt concentrate în sectoarele 1 și 2 (5 centre), în timp ce nu a fost dezvoltat nici unul în 
sectoarele 3, 4 și 6. 

Viitorul Centru Municipal Lira aflat în construcție (program prioritar al PMB232 pentru anul 2020)  este 
prevăzut a include și un centru de asistență pentru mama și copil și reintegrare socio-profesională, 
alături de alte servicii. 

COPIII ȘI TINERII SEPARAȚI DE FAMILIE AFLAȚI ÎN SERVICII DE PROTECȚIE SPECIALĂ 

Dintre cei aproape 340 de mii de copii (0-17 ani) care locuiesc în Capitală,233 un număr de 2.495 de 
copii erau la 30 septembrie 2019 în sistemul de protecție specială (vezi și Tabelul 2 din secțiunea 
anterioară). Acești copii pot fi protejați în servicii rezidențiale (centre de plasament, case de tip 
familial, apartamente, centre de primire în regim de urgență, adăposturi) sau în servicii de tip familial 
(plasament familial, asistență maternală profesionistă).  

Figura 59 - Distribuția copiilor în protecție specială între servicii rezidențiale și servicii de tip familial la nivel 
național și în București, în perioada 2013-2019 (%) 

Sursa: MMJS, Buletinele statistice în domeniul muncii și protecției sociale. 

Ca efect al politicii ANPDCA de dezinstituționalizare a copiilor,234 în întreaga țară a scăzut semnificativ 
numărul (și ponderea) copiilor aflaţi în servicii de tip rezidenţial publice şi private, fie prin reintegrarea 

 
230 Petrescu (coord.) (2019: 21). Date raportate de DGASPC-urile din toate sectoarele fără sectorul 2. 
231 Cea mai mare capacitate (21 de locuri) are Centrul Maternal Sfântul Nicolae din cadrul Complexului Social de Servicii 
Sfântul Nicolae, DGASPC sector 1. 
232 http://pmb.ro/pmb/comunicate/presa_com.php?msj=7691 
233 Populația după domiciliu la 1 iulie 2019, date INS, Tempo online. 
234 Procesul de dezinstituționalizare a copiilor a început în România în 1997 și a cuprins trei etape. Prima etapă s-a desfășurat 
în perioada 1997-2001 și a vizat în principal dezvoltarea serviciilor alternative la îngrijirea rezidențială: plasamentul în familia 
extinsă, asistenţa maternală şi adopţia. A doua etapă, între 2002 și 2007, a reprezentat faza accelerată a dezinstituţionalizării, 
cu o puternică susţinere politică şi financiară din partea Uniunii Europene. După 2007 procesul a continuat să evolueze, dar 
într-un ritm mult mai lent. Începând din 2015, procesul a fost reluat în concordanță cu viziunea ANPDCA, transpusă în 
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lor în familia naturală sau extinsă, fie prin adopție, fie prin înlocuirea măsurii de protecţie de tip 
rezidenţial cu una de tip familial, fiind promovată ideea că dezvoltarea armonioasă din toate punctele 
de vedere (fizic, psihic, intelectual) a unui copil este cel mai bine realizată în cadrul unei familii. În 
schimb, a crescut numărul (și ponderea) copiilor aflaţi în servicii de tip familial, publice şi private. La 
nivelul municipiului București, sistemul de protecție a copilului a urmat aceeași evoluție, dar cu o 
amplitudine mult mai restrânsă, așa cum se poate observa în figura de mai sus (vezi și Tabelul 22 din 
secțiunea anterioară). 

Tabel 23 - Distribuția copiilor în protecție specială în București între servicii rezidențiale și servicii de tip 
familial, pe tipuri de servicii și pe sectoare, la 30 iunie 2019 

 Copii în servicii de tip familial 
Copii în servicii 

rezidenţiale 
 

Ponderea 
copiilor în 

servicii 
rezidențiale 

(%) 
 

la asistenţi 
maternali 

profesionişti 

la rude 
până la 

gradul IV 

la alte 
familii/ 

persoane 
publice private TOTAL 

România 18096 12902 4717 13127 3378 52220 31,6 

Bucureşti 550 648 201 982 221 2602 46,2 

Sector 1 125 112 21 164 122 544 52,6 

Sector 2 61 90 57 274 25 507 59,0 

Sector 3 84 96 28 110 19 337 38,3 

Sector 4 114 107 46 133 0 400 33,3 

Sector 5 105 158 23 147 23 456 37,3 

Sector 6 61 85 26 154 32 358 52,0 

(%)        

România  34,7 24,7 9,0 25,1 6,5 100 31,6 

Bucureşti 21,1 24,9 7,7 37,7 8,5 100 46,2 

Sursa: ANPDCA, www.copii.ro, conform datelor raportate de DGASPC-uri. 

În ciuda scăderii numărului (și ponderii) copiilor plasați în servicii rezidențiale, încă în București, 
distribuția copiilor pe tipuri de servicii este mult distorsionată prin comparație cu restul țării. Tabelul 
23 arată că în București încă o pondere prea mare de copii sunt plasați în servicii rezidențiale (37,7% 
plus 8,5% față de 25,1% plus 6,5%, la nivel național) și o pondere prea mică se află în servicii alternative 
de tip familial. Distorsiunile sunt semnificative cu privire la serviciile rezidențiale publice, mai ales din 
sectoarele 1, 2 și 6 (cu ponderi de peste 52% față de media națională de 31,6%). De altfel, valori la fel 
de mari se mai găsesc într-un singur județ din țară, și anume în Harghita. 

În a doua jumătate a anului 2019, în municipiul București, echipa SIDU a identificat un număr total de 
86 servicii rezidențiale funcționale pentru copiii fără dizabilități din sistemul de protecție specială, 

 
„Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020” (HG nr. 1113/2014), fiind ghidat de 
patru direcții strategice: (i) închiderea centrelor de plasament; (ii) dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial; (iii) 
întărirea managementului de caz, pentru a asigura calitatea și adecvarea serviciilor de protecție a copilului; și (iv) dezvoltarea 
serviciilor de prevenire și sprijin din comunitate. În acest scop, Banca Mondială a oferit asistență tehnică către ANPDCA 
pentru implementarea proiectulului ”Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea 
tranziției îngrijirii acestora în comunitate”, finanțat din fonduri europene, cod SIPOCA 2. 
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așa cum arată Figura 60235 Majoritatea (67) acestora sunt servicii rezidențiale publice gestionate de 
DGASPC-urile de sector, celelalte (19) fiind dezvoltate de ONG-uri, fundații și asociații religioase. Cele 
mai multe sunt apartamente (41) sau case de tip familial (37), adică servicii rezidențiale de mici 
dimensiuni care oferă un mediu de îngrijire a copilului apropriat de mediul familial. Centrele de 
plasament (instituții vizate de procesul de dezinstituționalizare) sunt doar în număr de 8. 

Figura 60 - Serviciile rezidențiale pentru copiii fără dizabilități în protecție specială, din București, pe tipuri, 
forme de proprietate și sectoare, în 2019 (număr)  

 

Sursa: MMJS, Servicii sociale licențiate în baza Legii 197/2012 la 6 noiembrie 2019, 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-
sociala/4848 și răspunsurile DGASPC-urilor de sector și al DGASMB la solicitările de date trimise în cadrul 
SIDU. Notă: Chiar dacă este posibil ca în unele dintre aceste servicii să fie plasați și unii copii sau tineri cu 
dizabilități, unitățile numărate în grafic nu sunt  încadrate, conform Nomenclatorului de servicii sociale, 

printre serviciile pentru copii cu dizabilități. De asemenea, nu sunt incluse serviciile rezidențiale pentru copiii 
străzii.  

• Casele de tip familial pentru copii fără dizabilități sunt atât publice (21), cât și private (16) și 
sunt plasate majoritatea în sectoarele 1 (mai ales private) și 4 (mai ales publice). Prin 
comparație, în Sectorul 2 au fost dezvoltate doar 2 CTF-uri (1 privată și 1 publică), în Sectorul 
3 au fost dezvoltate doar 6 CTF-uri (3 private și 3 publice), în Sectorul 5 doar o CTF, iar în 
Sectorul 6 niciuna. Capacitatea CTF-urilor variază între 6 și 12 locuri (cu 15-16 locuri în cazuri 
izolate), cumulând la nivelul municipiului circa 300 de locuri, dintre care jumătate în CTF-urile 
private și jumătate în cele publice. 

• Serviciile de tip apartamente pentru copii sunt publice, sunt organizate în complexe, se găsesc 
în sectoarele 2, 5 și 3 (34 dintre cele 41) și mai puțin în sectoarele 1 și 6 (7 apartamente), având 
o capacitate totală de circa 370 de locuri, cu un grad de ocupare de 67%, în 2019.  

• Dintre cele 8 centre de plasament pentru copii fără dizabilități, 5 sunt gestionate de DGASPC-
urile din sectoarele 1, 3 și 4, iar alte 3 sunt OPA plasate în sectoarele 1, 5 și 6. Numărul de 
locuri disponibile în CP-urile publice este de 157 locuri, iar capacitatea totală a celor private 
este de 102 locuri. Toate CP-urile încă funcționale în București au 30-40 locuri.  

 
235 Între cele 86 de servicii nu sunt incluse serviciile rezidențiale pentru copiii cu dizabilități (13), cele pentru tineri în 
dificultate (12) și nici cele pentru copiii străzii (9). Acestea sunt tratate distinct, mai jos. 
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Harta 24 - Serviciile rezidențiale pentru copiii cu și fără dizabilități din sistemul de protecție specială (inclusiv 
pentru copiii străzii și tinerii în dificultate) din București, în noiembrie 2019 

 

Sursa: Cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online și răspunsurile primite la 
solicitările de date trimise în cadrul SIDU. Harta include toate tipurile de servicii rezidențiale analizate în 

această secțiune.  

Copiii pot intra în mai multe moduri în sistemul de protecție specială, dar în situațiile de risc iminent, 
în special cele legate de abuz asupra copilului, specialiștii DGASPC trebuie să asigure primirea copilului 
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în regim de urgență.236 În acest scop, în fiecare sector, DGASPC a dezvoltat un centru de primire în 
regim de urgență (CPRU),237 cu o capacitate care variază între 15 și 50 de locuri și o capacitate totală 
la nivelul municipiului de aproximativ 200 de locuri.  

La serviciile rezidențiale prezentate anterior se adaugă și alte servicii rezidențiale precum cele pentru 
copiii cu dizabilități, pentru copiii străzii sau pentru tineri în dificultate, care sunt discutate mai jos și 
sunt ilustrate în Harta 24. Distribuția lor pe hartă reflectă, pe de o parte, gruparea acestor servicii în 
”cuiburi” și pe de altă parte, poziționarea lor relativ periferică, ca o centură marginală în cadrul 
orașului.  

În toate sectoarele au fost dezvoltate și servicii de tip familial (plasament la familii, asistență maternală 
profesionistă). Astfel, DGASPC-urile de sector, finanţate de bugetul de stat şi de consiliile locale ale 
sectoarelor, reprezintă în București (ca și în întreaga țară) atât principalul furnizor, cât şi principalul 
contractant de servicii sociale specializate. 

Resursele umane de care dispun cele șase DGASPC-uri de sector pentru protecția copilului au crescut 
în perioada 2013-2017, de la 3.601 la 4.203 angajați în total, ca apoi să se reducă la 3.967 la finele lunii 
septembrie 2019.238  

Structura personalului de protecția copilului în municipiul București diferă de cea de la nivel național. 
Astfel, în București, personalul DGASPC în serviciile de asistență maternală (AMP) deține o pondere 
mult mai mică în total personal, în fapt egală cu minimul pe țară (doar 13% față de 35% la nivel 
național).239 Iar ponderea este chiar și mai mică (sub 10% din total personal DGASPC) în sectoarele 2 
și 6, pentru că DGASPC-urile din Capitală colaborează cu județele apropriate (precum Ilfov, Ialomița 
sau Giurgiu) cu privire la serviciile de AMP. Spre exemplu, Raportul anual de activitate240 al DGASPC 
sector 1 arată că peste 68% din totalul de copii plasați la AMP se aflau în județele limitrofe.241  

Faptul că rețeaua de AMP este atât de restrânsă în București nu este totuși surprinzător ținând cont 
de dificultățile de recrutare a unor persoane dornice să fie ”părinți de profesie” în contextul unui oraș 
mare. Cu atât mai mult dat fiind faptul că salariul unui AMP, deși atractiv raportat la salariul mediu pe 
economie, își pierde atractivitatea în contextul municipiului București.242 

O notă importantă: nu doar asistența maternală este puțin dezvoltată în București, ci și plasamentele 
familiale, care constituie al doilea tip de servicii familiale de protecție specială a copilului. Motivul 
principal stă în faptul că plasamentele familiale se dispun de către o instanță judecătorească, ori în 
București (spre deosebire de restul țării) în baza unor evaluări realizate de DGASPC. Conform 
reprezentanților DGASPC,243 în București judecătoriile sunt mai reținute, căci este dificil să găsești 
familii (rude sau nerude) dornice să ia un copil în îngrijire, care să dețină în locuință spațiu suficient în 
acest scop și pentru care să probezi faptul că prezintă garanții materiale și morale, în concordanță cu 
reglementările în vigoare. 

 
236 Spre exemplu, la nivelul țării, cazurile plasate în regim de urgență au reprezentat 42% din total intrări ale copiilor în 
sistemul de protecție specială (în noiembrie-decembrie 2014). Sursa: Stănculescu et al. (2016: 43). 
237 CPRU este un serviciu rezidențial în care copiii sunt plasați temporar până la instituirea unei măsuri de protecție specială. 
238 În 2019 față de 2013, creșterea personalului angajat de DGASPC a fost mai mare în București decât în restul țării. 
239 Mai mult, personalul DGASPC angajat în servicii de AMP a scăzut între 2013 și septembrie 2019 în mai mare măsură în 
București decât la nivel național. 
240 DGASPC sector 1 (2020: 16-17). 
241 Din totalul de 122 de copii aflați în asistență maternală la finele anului 2019: 39 copii erau plasați la AMP domiciliați în 
sectorul 1, 2 copii erau la AMP domiciliați în sectorul 6, 7 copii la AMP din sectorul 2, 14 copii se aflau la AMP din sectorul 
Ilfov, 46 copii erau plasați la AMP în județul Ialomița, iar 23 copii erau la AMP din județul Giurgiu. 
242 În 2020, un asistent maternal câştigă, în medie, 2400 lei pe lună, la care se adaugă 600 de lei alocaţia de plasament a copilului, 
care creşte cu 50 la sută dacă este vorba despre un copil cu nevoi speciale, plus 300 de lei alocaţia de stat. 
243 Consultările SIDU pe servicii sociale, martie 2020. 
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Tabel 24 - Personalul angajat de DGASPC pentru protecția copilului, în București, pe tipuri de servicii și pe 
sectoare, la 30 iunie 2019 

 Număr de angajați  % în total angajați 

 
Aparat 
propriu 

Asistenţi 
maternali 

profesionişti 
Centre de 
plasament 

Alte 
servicii Total  AMP CP Alte Total 

România 4595 11340 12425 4102 32462  35 38 13 100 

Bucureşti 718 508 1216 1475 3917  13 31 38 100 

Sector 1 85 106 274 317 782  14 35 41 100 

Sector 2 170 63 294 112 639  10 46 18 100 

Sector 3 54 85 30 255 424  20 7 60 100 

Sector 4 108 104 213 155 580  18 37 27 100 

Sector 5 95 92 258 214 659  14 39 32 100 

Sector 6 206 58 147 422 833  7 18 51 100 

(%)           

România  14.2 34.9 38.3 12.6 100      

Bucureşti 18.3 13.0 31.0 37.7 100      

Sursa: ANPDCA, www.copii.ro, conform datelor raportate de DGASPC-uri. 

Datele privind angajații în „centre de plasament” și „alte servicii” din Tabelul 24 trebuie interpretate 
cu prudență, dată fiind absența unei definiții clare și aplicabile unitar la nivel național, ceea ce face ca 
fiecare DGASPC să interpreteze diferit serviciile pe care le ia în considerare sau nu.244 Cert este că 
datele privind personalul nu par să fie corelate cu datele privind numărul de servicii rezidențiale 
(centre de plasament sau nu) sau de prevenire din fiecare sector, și nici cu numărul de copii. Spre 
exemplu, în Sectorul 3 sunt raportați 110 copii în servicii rezidențiale publice (Tabel 23), 8 AP, 3 CTF și 
un CP publice (Figura 60) și un CPRU,245 dar în total doar 30 de angajați în centre de plasament și 255 
în alte servicii. În contrast, DGASPC Sectorul 4, cu 133 de copii în servicii rezidențiale publice (Tabel 
22), 16 CTF și un CP publice (Figura 60) precum și un CPRU, raportează un total doar 213 de angajați 
în centre de plasament și 155 în alte servicii. 

Numărul de personal angajat de DGASPC-urile de sector variază foarte mult, de la un minim de 424 
angajați în Sectorul 3, la un maxim de 833 persoane în Sectorul 6. Diferențele între sectoare cu privire 
la numărul de angajați DGASPC sunt mult mai mari decât cele referitoare la numărul de copii în 
protecție specială. Astfel, analiza comparativă a Tabelelor 23 și 24 arată că prin raportarea246 
personalului DGASPC (altul decât AMP) la copiii aflați în servicii rezidențiale publice se obțin valori care 
variază de la 2,1 (în Sectorul 2) , la 3,1 (în Sectorul 3), 3,6 (în Sectorul 4), 3,9-4,1 (în sectoarele 5 și 1), 
respectiv un maxim de 5 (în Sectorul 6). Cu alte cuvinte, unui copil în protecție specială din Sectorul 2 
îi corespund 2 angajați ai DGASPC în aparatul propriu, centre de plasament sau alte servicii. Spre 
deosebire, în Sectorul 6, unui copil îi corespund 5 astfel de angajați DGASPC în protecția copilului.  

 
244 Banca Mondială (2017). 
245 În sector există și alte servicii rezidențiale, dar acest exemplu care se limitează doar la serviciile discutate deja în această 
secțiune. 
246 Raportul l-am calculat folosind coloanele 1, 3 și 4 (însumate) din Tabelul 24 cu privire la personalul DGASPC și coloana 4 
(copii în servicii rezidențiale publice) din Tabelul 23 cu privire la numărul de copii în protecție specială. Deci, asistența maternală 
(AMP) este exclusă din calcul (atât cu privire lapersonal, cât și la copii). Celelalte categorii de copii din Tabelul 23 nu sunt 
considerate pentru că nu sunt îngrijite de angajați DGASPC. 



169 

Cel puțin teoretic, valorile mai mari ale acestui raport angajați per copil în protecție specială arată că, 
în sectorul respectiv: (i) fie sunt mai mulți copii cu dizabilități (căci acești au norme de personal mai 
mari); (ii) fie DGASPC a dezvoltat un număr mai mare servicii sau servicii cu capacitate mai mare 
adresate copiilor din comunitate (și nu neapărat celor din protecție specială), precum serviciile de 
prevenire sau cele pentru copiii cu dizabilități, copiii străzii, tineri în dificultate. Analiza serviciilor 
prezentată în acest capitol, precum și organigramele celor șase DGASPC-uri de sector arată, de altfel, 
că fiecare dintre acestea au dezvoltat o multitudine de servicii adresate atât copiilor din comunitate, 
cât și celor din sistemul de protecție specială. 

În această cheie, municipiul București are o valoare a raportului angajați DGASPC per copil în protecție 
specială de 3,5 față de 1,6 media națională. Valoarea raportului variază între sectoare de la un minim 
de 2,1 în sectorul 2 la 3,1 în sector 3, 3,6 în sector 4, 3,9 în sectorul 5, 4,1 în sectorul 1, respectiv un 
maxim de peste 5 în sectorul 6. Prin urmare, oferta de servicii de prevenire a separării și de protecție 
a copiilor separați de părinți este în București semnificativ mai mare și mai diversă prin comparație cu 
media națională. 

Grupurile de copii cu risc de instituționalizare mai mare decât media sunt: (i) copiii cu dizabilități și 
cu întârzieri de dezvoltare; (ii) bebelușii de 0-12 luni născuți prematur și/sau subponderali; (iii) copiii 
cu vârste între 6 și 17 ani cu cerințe educaționale speciale și (iv) copiii cu vârste între 7 și 17 ani cu 
probleme comportamentale, printre care (a) copiii cu părinți plecați în străinătate, (b) Copiii abuzați, 
exploatați sau supuși exploatării, (c) copiii străzii, (d) copiii în conflict cu legea. Fiecare dintre aceste 
grupuri vulnerabile sunt analizate în continuare. 

(i) 

Copiii cu dizabilităţi247 reprezintă o proporţie semnificativă (aproape 29%) în totalul copiilor din 
sistemul de protecţie a copilului din țară. Proporţia copiilor cu dizabilităţi creşte progresiv de la 
aproximativ 6% dintre copiii sub 1 an, la peste 43% în cazul tinerilor de 18-26 ani (și peste). Date 
recente privind copiii cu dizabilități care se află în sistemul de protecție specială în București nu sunt 
disponibile. În mod similar modelului național, aceștia sunt predominant plasați în servicii rezidențiale, 
cu precădere în centre de plasament sau CTF-uri.248 

Serviciile rezidențiale pentru copii cu dizabilități identificate în 2019 numără 13 unități, dintre care 
doar una privată249 și celelalte 12 publice (incluse în Harta 24). Per total, la nivelul Capitalei, sunt 
disponibile servicii rezidențiale pentru aproape 450 copii cu dizabilități cu măsură de protecție 
specială. Cele mai multe dintre aceste servicii sociale se găsesc în sectoarele 1 și 6, după cum urmează:  

• În Sectorul 1, funcționează Casa "Sf. Ștefan", cu o capacitate de 30 de locuri, și un Complex 
social de servicii pentru copiii și tinerii cu afecțiuni neuropsihiatrice care cuprinde 4 Module 
Pavilionare de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică, fiecare cu o capacitate de câte 19 
locuri.  

• În Sectorul 6, Complexul de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilităţii "Istru" cuprinde: un 
centru respiro250 cu o capacitate de 25 de locuri, alături de două CTF-uri pentru copii cu 
dizabilități înființate de DGASPC în parteneriat cu HHC, fiecare cu câte 12 locuri. Pe lângă 
aceste trei unități, funcționează și un centru mare pentru copii cu dizabilități (”Domnița 
Bălașa”) care oferă servicii pentru 80 de copii în regim intern și 87 în regim de zi.  

 
247 Date din studiul asupra sistemului național de protecție a copilului, realizat de Banca Mondială, ANPDCA și UNICEF, 
Stănculescu et al. (2016).  
248 Consultările SIDU pe servicii sociale cu DGASPC-urile de sector și DGASMB, martie 2020. 
249 Centrul specializat pentru copii cu dizabilități profunde Sf. Margareta al Fundaţiei „Copii în Dificultate”. 
250 Acest centru oferă cazare, masă asistență medicală și consiliere pe perioada anului școlar pentru copiii cu dizabilități ai Școlii 
Gimnaziale Constantin Păunescu. 
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• În Sectorul 2, pe lângă centrul privat menționat anterior, DGASPC gestionează o unitate de 16 
apartamente pentru copii cu dizabilități (cu un număr total de 96 de locuri) și un centru cu o 
capacitate de 55 locuri.  

• În fine, în Sectorul 5, există un centru pentru copii cu dizabilități de 30 de locuri, iar în 
sectoarele 3 și 4 nu au fost raportate servicii rezidențiale pentru copiii cu dizabilități.  

Din nou subliniem nevoia de a dezvolta servicii pentru copiii cu dizabilități din comunitate, tocmai 
pentru a preveni separarea acestora de familie pe motiv că familia nu mai are resursele sau 
posibilitatea de a asigura îngrijirea corespunzătoare a acestora. La acest moment, toate tipurile de 
servicii lipsesc sau sunt insuficiente, de la educație incluzivă, la centre de zi (inclusiv afterschool), 
respiro, de criză sau de recuperare, iar accesibilizarea este deficitară. 

(ii) 

Copiii născuți prematur sau subponderali sau cu afecțiuni medicale grave prezintă și un risc de două 
ori mai mare să fie părăsiți imediat după naștere în spital, prin comparație cu un copil născut 
sănătos.251 În fapt, în România, unul din fiecare patru copii din sistemul de protecție specială a fost 
părăsit în maternitate. Cei mai mulți copii prematuri şi/ sau subponderali sunt născuţi de mame 
adolescente şi/ sau de mame din categoriile socio-economice defavorizate şi/ sau de etnie romă, de 
cele cu un nivel redus de educaţie şi de cele care locuiesc în mediul rural. Mamele din aceste categorii 
fie nu apelează la serviciile de îngrijire prenatală, fie le utilizează inadecvat, în timp ce 40% dintre 
femeile care nasc prematur nu beneficiază de consultaţii prenatale sistematice sau regulate.252 

Numărul copiilor părăsiți la nivelul țării, în matenități și alte unități sanitare, a fost de 342 copii în 
perioada ianuarie-iunie 2019.253 Conform datelor raportate de DGASPC-urile de sector, în București, 
un număr de 19 copii au fost părăsiți în maternitate în 2017, respectiv 12 cazuri în 2018.254 Acest număr 
mic de cazuri este rezultatul faptului că toate DGASPC-urile de sector desfășoară activități de prevenire 
a separării copilului pentru copii părăsiți sau la risc de părăsire în unitățile sanitare. În plus, toate au 
dezvoltat servicii de tip familial (plasamente familiale, asistență maternală profesională, centre 
maternale) pentru a prelua eventualele cazuri de copii părăsiți în unități sanitare, în cazul în care 
reîntoarcerea în familie nu are succes. Spre exemplu, Raportul anual de activitate255 al DGASPC sector 
1 arată că de-a lungul anului 2019, Biroul Prevenire şi Intervenţie în Situaţia Părăsirii Copilului în 
Maternităţi a intervenit în 262 de cazuri, în urma sesizărilor din maternităţi şi spitale de pediatrie.256 
Marea majoritate a acestor cazuri (184) au fost rezolvate prin reintegrarea copiilor în familia 
biologică.257 

Cu privire la serviciile private, în anul 2019, a fost înființată Asociația Blondie în București, prima 
asociație din România pentru copiii abandonați în spitale, care în cadrul unei strategii în șase pași,258 
își propune printre altele înființarea unui Centru de consiliere pentru mamele copiilor cu afecțiuni 
grave, cu rol de prevenire a separării, și un Centru de tranziție pentru copiii cu afecțiuni grave care nu 

 
251 Prematuritatea şi complicaţiile asociate acesteia reprezintă și cauza a peste jumătate dintre decesele neonatale din România. 
252 Stativa şi Stoicescu (2011). 
253 Dintre aceștia, majoritatea (146) au fost reîntorși în familie sau (153) plasați în servicii de tip familial. 
254 Petrescu (coord.) (2019: 21). Cazurile au fost raportate de DGASPC-urile din sectoarele 1, 2 și 4. Oricum, spre exemplu 
Raportul anual de activitate din anul 2018 al DGASPC sector 4 furnizează alte date, și anume 6 nou-născuți părăsiți în 
maternitățile de pe raza sectorului 4 de-a lungul anului, dintre care 2 au fost reintegrați în familia biologică și 4 au fost plasați la 
asistenți maternali profesioniști (DGASPC sector 4, 2019: 16). Spre deosebire, în raportul citat, DGASPC sector 4 figurează cu 
un singur caz în anul 2018. 
255 DGASPC sector 1 (2020: 14-15). Cazurile se distribuie între sectoare astfel: în sectorul 1, 2 cazuri, în 2017, respectiv 3 
cazuri, în 2018; în sectorul 2, 16 cazuri, în 2017, și 8 cazuri, în 2018; în sectorul 4, câte un caz în 2017, respectiv 2018. 
256 Cele mai multe sesizări au fost înaintate de IOMC Polizu (167 de cazuri) și de Spitalul Filantropia (60 de cazuri). 
257 Un număr mic (5) de copii au fost plasați împreună cu mama în centre maternale sau (7) au fost separați de familie, fiind 
plasați în asistență maternală profesionistă. Celelalte cazuri au fost clasate sau erau încă în lucru la finalul anului. 
258 Detalii sunt disponibile la adresa: https://asociatia-blondie.ro/ 

https://asociatia-blondie.ro/
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mai necesită internare, dar care încă mai au nevoie de îngrijire medicală pe care mama nu poate să o 
acorde din lipsa condițiilor. 

(iii) 

Cei mai mulți copiii cu cerințe educaționale speciale (CES)259 trăiesc în familii, dar sunt numeroși și 
printre copiii din sistemul de protecție specială, mai ales printre cei cu dizabilități. Copiii, elevii și tinerii 
cu CES pot fi școlarizați în unități de învățământ special sau prin integrare în învățământul de masă, în 
cadrul unor grupe/clase de învățământ special sau individual. Oricum, copiii cu CES școlarizați 
beneficiază de asistență socială care constă în alocație zilnică de hrană, rechizite școlare, 
cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte în cuantum egal cu cel al copiilor aflați în sistemul de 
protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centre de asistare pentru copiii 
cu CES ale DGASPC.260 

Tabel 25 - Unitățile de învățământ special și copiii cu CES în învățământ special din București, pe sectoare 

 Număr de unități de învățământ special cu ...  
Număr elevi 

cu CES 2019
% 

2009  S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 București  
2008-
2009 

2018-
2019 

Grădinițe speciale 1      1  68 47 69 

Școli gimnaziale speciale 4 3 1 3 1 1 13  2165 1945 90 

Școli profesionale speciale  2    1 3  814 597 73 

Licee tehnologice speciale  2     2  471 444 94 

Total 5 7 1 3 1 2 19  3518 3033 86 

Sursa: ISMB. 

În total, în municipiul București, datele ISMB și MEN indică pentru anul școlar 2018-2019 un număr 
total de 5.095 copii cu CES înscriși fie în învățământul special, fie în învățământ integrat în școlile de 
masă. 

În mod tradițional, România a organizat serviciile de învățământ special pentru copiii cu dificultăți de 
învățare în școli specializate (învățământ special). Însă, începând cu 1998, au fost implementate o serie 
de măsuri în vederea integrării acestor copii în învățământul de masă. Prin urmare, la nivelul țării, 
numărul total de unități de învățământ special și numărul de elevi înscriși în acestea a scăzut 
continuu.261  

În municipiul București, învățământul special este încă bine reprezentat, cu un total de 19 unități pe 
toate nivelurile de învățământ preuniversitar, așa cum arată Tabelul 25262 Însă, similar tendinței 
generale, numărul de elevi din învățământul special a scăzut. În contrast, numărul de copii cu CES 
integrați în învățământul de masă a crescut. Spre exemplu, pentru anul școlar 2017-2018, MEN raporta 
în București un număr de 1.525 copii cu CES integrați în învățământul de masă, număr care a crescut 
la 2.062 în anul școlar 2018-2019.263 Corespunzător, a crescut și numărul unităților de învățământ care 

 
259 Ordin 5574 din 7 octombrie 2011: Cerințele educaționale speciale se referă la necesităţi educaţionale suplimentare, 
complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite 
deficienţe/ dizabilităţi sau tulburări/ dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, 
educaţională etc.). 
260 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 48 alin. (3) și art. 51 alin. (2). 
261 MEN (2015: 29). 
262 Grădinița specială și o școală gimnazială din sectorul 1 și școala profesională din sectorul 6 sunt pentru copii cu deficiențe de 
auz. O școală gimnazială specială din sectorul 2 este pentru copii cu deficiențe de vedere.  
263 MEN (2018). 
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au alcătuit grupe/ clase de învățământ integrat (11 grădinițe, 15 școli, 5 școli profesionale și 2 licee, în 
anul școlar 2019-2020).264 

Servicii educaționale de sprijin,265 precum și de consiliere și orientare profesională au fost dezvoltate 
în toate județele țării atât pentru copiii cu CES, cât și cu rol de prevenire a abandonului școlar și a 
părăsirii timpurii a școlii, pentru toate grupurile vulnerabile de copii, inclusiv pentru cei din sistemul 
de protecție specială. În București, CMBRAE are în subordine:266   

• 8 cabinete logopedice interșcolare cu 38 posturi de profesori logoped care deservesc 309 
unități de învățământ de masă (124 grădinițe, 157 școli primare și 28 licee și școli profesionale) 

• cabinete de asistență psihopedagogică cu 206 posturi de profesori consilieri școlari care 
furnizează servicii către copii, elevii și tinerii din 353 unități de învățământ preuniversitar de 
masă (105 grădinițe, 154 școli gimnaziale și 94 licee și școli profesionale). Numărul de consilieri 
școlari este insuficient în întreaga țară - 1 consilier/800 elevi,267 însă în București este chiar mai 
redus 1 consilier/1.300 elevi pe an, cu extreme precum Școala 195 din sectorul 3 unde raportul 
este de 1 consilier/2.504 elevi. 

În plus, copiii și tinerii cu CES integrați în învățământul de masă beneficiază de suport educațional prin 
cadre didactice de sprijin și itinerante. În București, în anul școlar 2018-2019 au fost 115 posturi de 
profesori itineranți și de sprijin, în creștere față de 84 posturi în anul școlar 2017-2018.268 

(iv) 

Tulburările de comportament sunt asociate cu adolescența și cu o serie de factori precum absența 
părinților, neglijarea, abuzul exploatarea copilului, violență domestică, consumul de substanțe 
(inclusiv consumul excesiv de alcool), comportamente promiscue sau antisociale ale părinților sau ale 
adulți din familie. Această secțiune prezintă date privind grupurile vulnerabile de copii la risc de 
separare de familie din motive legate de factorii menționați anterior. 

 (a) Copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate 

Plecarea părinților la muncă în străinătate devine o cauză a separării doar dacă ia forma abuzului sau 
neglijării copilului de către părinți, în situații precum: părinții uită de copiii pe care i-au lăsat acasă, 
comunicarea cu copiii rămași acasă încetează, nu există aranjamente clare, agreate, pentru îngrijirea 
copiilor rămași acasă. Chiar dacă nu se ajunge la separarea copiilor de familie, plecarea părinților poate 
avea diverse efecte negative asupra dezvoltării copilului, mai ales dacă lipsesc ambii părinți sau unicul 
părinte, precum și în cazurile de despărțire pe perioade îndelungate. Astfel de efecte includ 
deteriorarea relației cu părintele sau îngrijitorul de acasă (mai ales în cazul adolescenților îngrijiți de 
bunici), simptome de deprimare, consumul de substanțe interzise minorilor (tutun, alcool), 
comportamente care duc la avertizări din partea școlii sau chiar la probleme cu poliția.269 

 
264 Vezi și http://ismb.edu.ro/index.php/documente/idi/2017/23_B_Contestatii_21_07_2017.pdf 
265 Serviciile Educaţionale de Sprijin din cadrul CJRAE/CMBRAE asigură: (a) Întocmirea/revizuirea adaptării curriculare, a planului 
de intervenţie personalizat, în colaborare cu cadrul didactic de la clasă; (b) Asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie 
pentru copiii/elevii cu CES integraţi în unităţile de învăţământ de masă; (c) Compensare prin terapii specifice pentru copiii/elevii 
cu dificultăţi de învăţare, dificultăţi de dezvoltare, dificultăţi de adaptare, tulburări de comportament, deficienţe mentale, fizice și 
neuromotorii, deficiențe senzoriale etc.; (d) Informarea şi consilierea familiilor copiilor cu CES cu privire la problematica educaţiei 
copiilor lor; (e) Informarea și consilierea personalului didactic în domeniul educaţiei incluzive. 
266 CMBRAE (2019) Raport de activitate 2018-2019 și organigrama 2019-2020. 
267 Banca Mondială (2019). Spre comparație, Asociația Consilierilor Școlari din Statele Unite ale Americii recomandă un raport 
de 1 consilier/250 elevi. 
268 Conform normelor în vigoare, un profesor de sprijin/ itinerant este normat la 8-12 copii. 
269 Toth et al. (2007). 
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Figura 61 - Cazurile raportate de copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, în București, 
pe sectoare, la 30 iunie (număr) 

Sursa: ANPDCA, www.copii.ro, conform datelor raportate de DGASPC-uri. 

În perioada 2014-2019, numărul de cazuri raportate de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate 
a crescut ușor în România și în mult mai mare măsură în București (de aproape trei ori).270 Diferențele 
între sectoare sunt importante, aproape 75% dintre cazurile raportate în capitală provenind din 
sectoarele 6, 3, respectiv 1. Ca și structură, municipiul București nu diferă de celelalte județe ale țării, 
aproape 70% dintre acești copiii având un singur părinte plecat în străinătate și 30% fiind fără ambii 
părinți/ părintele unic. 

 (b) Copiii abuzați, exploatați sau supuși exploatării 

Abuzul, neglijarea sau exploatarea copilului reprezintă cel mai frecvent motiv de separare a copiilor 
de familie din România. Deși interzisă prin lege încă din 2004, violența împotriva copilului, este încă 
răspândită. Copiii se confruntă cu toate tipurile de violenţă din partea adulților care au grijă de ei, 
neglijare, abuz fizic, verbal și/sau psihologic, atât în familie, cât și la școală.271  

Conform statisticilor oficiale ANPDCA, în ultimii ani se observă o creștere a cazurilor raportate privind 
violența împotriva copiilor, pentru perioada 2014-2018. Bucureștiul urmează tendința națională. 
Figura 62 arată că numărul de cazuri raportate la nivelul Capitalei a crescut, dar cu mari diferențe între 
sectoare. Astfel, mai mult de 60% din toate cazurile raportate provin din Sectorul 2, urmat de Sectorul 
6 cu aproximativ 17% din total. Celelalte sectoare sunt mult în urmă, caz aparte fiind Sectorul 3 cu 
doar 14 cazuri raportate în 2018 și o tendință descendentă între 2015 și 2018. O posibilă explicație 
vine din faptul că în Sectorul 2 funcționează și Telefonul Copilului, iar DGASPC Sector 2 asigură și 
protecția specială pentru copii repatriați. Cu alte cuvinte, cel mai probabil, Sectorul 2 figurează cu mai 
multe cazuri pentru că le identifică și le raportează și nu neapărat pentru că fenomenul ar fi mai 
răspândit decât în celelalte sectoare. 

  

 
270 Creșterea bruscă a cazurilor începând cu anul 2017 se explică prin implementarea unui nou sistem de monitorizare prin care 
DGASPC-urile solicită date școlilor, verifică aceste date și le raportează trimestrial. 
271 Grădinaru și Stănculeanu (2013); UNICEF (2014). 
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Figura 62 - Cazuri confirmate de abuz, neglijare, exploatare asupra copilului în București, pe sectoare 
(număr) 

 

Sursa: ANPDCA, www.copii.ro, conform datelor raportate de DGASPC-uri. 

Bucureștiul diferă substanțial față de țară cu privire la structura cazurilor raportate pe tipuri de 
violență asupra copilului. Astfel, în București, sunt mult mai frecvent raportate cazurile de abuz 
emoțional (30% din total față de 13% la nivel național), abuz fizic (18% față de 9%) și exploatare prin 
muncă a copilului (17% față de 2%). Spre deosebire, cazurile de neglijare a copilului, deși predomină 
printre cazurile raportate, sunt mult mai slab reprezentate în București față de restul țării (doar 31% 
prin comparație cu 70% media națională). Există diferențe de raportare a cazurilor și între sectoare. În 
timp ce sectoarele 1, 2 și 6 respectă modelul bucureștean prezentat anterior, sectoarele 3, 4 și 5 sunt 
mai degrabă apropiate de modelul național. 

Cele mai multe cazuri de violență împotriva copilului au loc în familie, după cum arată datele ANPDCA. 
Însă și violența în școli devine tot mai îngrijorătoare. Conform datelor ISMB, în anul școlar 2017-2018, 
au fost înregistrate în unitățile școlare din București un număr de 326 acte de violență, în urma cărora 
au fost sancționați 1.206 elevi. Peste două treimi dintre acestea au fost din categoria atac la persoană, 
și anume violențe fizice (ușoare sau grave) și amenințări repetate.Datele studiului sociologic național 
publicat de Asociația Telefonul Copilului indică o situație și mai gravă: 72% dintre elevii din România 
sunt victime ale abuzului de tip bullying.272 

 (c) Copiii străzii 

Cele mai recente date, din trimestrul I din 2016 raportează un număr de 60 de copiii ai străzii, din care 
48 trăiau în stradă cu familia, 5 trăiau în stradă fără familie și 7 munceau în stradă și reveneau seara 
în familie.273 Acești copii au fost raportați de DGASPC-urile din Sectorul 5 (32), Sectorul 4 (15) și 
Sectorul 1 (13). 

Conform specialiștilor participanți la consultările SIDU pe servicii sociale (din martie 2020), numărul 
de copii ai străzii s-a redus drastic în ultimii ani. Spre exemplu, DGASPC sector 4 a declarat că a inchis 
adăpostul pentru copiii străzii pentru că nu a mai avut beneficiari. În prezent, predomină fenomenele 
de prostituție, trafic și muncă a copiilor în stradă, dar acești copii au o familie la care se întorc seara. 
Conform unui studiu recent,274 în 2017, un număr de 138 de copii au ajuns în atenția DGASPC-urilor de 
sector pe motiv de muncă în stradă și cerșit. Acest număr a scăzut la 113 în 2018. Diferențele între 

 
272 http://www.telefonulcopilului.ro/ 
273 DGASMB (2017) conform datelor raportate de DGASPC-urile de sector. 
274 Petrescu (coord.) (2019: 21). Date raportate de DGASPC-urile din toate sectoarele fără sectorul 2. 
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sectoare sunt marcante, de la un singur caz raportat în sectoarele 4 și 5, la circa 10 cazuri în sectorul 
1, respectiv peste 100 de cazuri în sectorul 2.  

În 2019, echipa SIDU a identificat însă 9 servicii pentru copiii străzi, atât publice (5), cât și private (4), 
distribuite în toate sectoarele, mai puțin în Sectorul 6 (vezi Harta 24 și lista în Anexa 8.3.3 dintre 
Anexele 8.3). În Sectorul 1, DGASPC a creat un centru de primire în regim de urgență pentru copiii 
străzii (cu 70 de locuri), iar o asociație a dezvoltat un centru cu module de tip familial cu o capacitate 
de 16 locuri. În Sectorul 2, DGASPC dispune de un birou de asistență socială stradală și a dezvoltat un 
adăpost (cu 18 locuri), iar o fundație oferă servicii pentru copiii străzii într-un centru de zi. În Sectorul 
3, DGASPC gestionează un centru de primire în regim de urgență (cu 15 locuri) și un adăpost de zi și 
de noapte (cu 10 locuri). În Sectorul 4, două ONG-uri furnizează servicii se centru de zi, suport și 
îmbrăcăminte. În Sectorul 5, funcționează un adăpost de noapte și de zi pentru copiii străzii, aflat în 
subordinea DGASPC.  

 (d) Copiii în conflict cu legea 

La nivelul României, numărul de copii care au săvârșit o faptă penală a scăzut din 2014 în 2017, după 
care a reînceput să crească. Evoluțiile înregistrate în Municipiul București au urmat aceeași curbă. 
Astfel, la nivelul Capitalei au fost înregistrați 226 de copii care au săvârșit o faptă penală, în 2014, 
număr care a scăzut monoton până la 98 de cazuri, în 2017, apoi a urcat la 153, de-a lungul anului 
2018, pentru ca în primele șase lunii ale anului 2019 să ajungă deja la 80.   

Figura 63 - Copiii care au săvârșit o faptă penală și răspund penal sau nu, în București și în țară (număr) 

 

Sursa: ANPDCA, www.copii.ro, conform datelor raportate de DGASPC-uri. 

Tendința generală este rezultanta a două evoluții contradictorii, așa cum arată Figura 63. În timp ce 
numărul de copii care au săvârșit o faptă penală care răspund penal crește, cea a copiilor care nu 
răspund penal scade. Este posibil ca această tendință să fie legată de vârstele celor care au comis 
infracțiunile, căci copiii începând cu 16 ani răspund penal, spre deosebire de cei sub 14 ani și cei de 
14-16 ani pentru care este stabilită prin lege o prezumție relativă de lipsă a discernământului.  

Atât în București cât și în toată țara, în 2019, furtul a fost fapta săvârșită de cei mai mulți copiii atât 
dintre cei care răspund penal (64%), cât și dintre cei care nu răspund penal (52%). Tâlhăria a fost fapta 
mai frecventă printre copiii care răspund penal (11%),275 pe când vătămarea corporală și alte fapte 

 
275 Dar și 8% dintre copiii care nu răspund au fost implicați în tâlhărie. 

626

1313

760

0

500

1000

1500

2000

2500

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 ian-31 dec 1 ian-30

iun

... nu răspund penal

... răspund penal

România

56

25

97

55

0

50

100

150

200

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 ian-31 dec 1 ian-

30 iun

București



176 

(decât furt, tâlhărie, omor, prostituție, vătămare corporală sau viol) au fost mai răspândite printre 
copiii care nu răspund penal.276 

Diferențe semnificative sunt raportate între sectoare. La 30 iunie 2019, jumătate din toate cazurile de 
copii care au săvârșit o faptă penală proveneau din Sectorul 2 (40, dintre care 34 răspund penal). 
Urmau sectoarele 4 și 1 cu 18, respectiv 13 cazuri (din care 9, respectiv 10 răspund penal). Doar câteva 
cazuri erau raportate în sectoarele 3 și 5, și niciun caz în Sectorul 6. Oricum, ceea ce este comun tuturor 
sectoarelor (și întregii țări) constă încă în absența unei legislații uniforme care să oblige organele de 
cercetare penală să comunice către autorităţile pentru protecţia copilului cazurile copiilor cercetaţi 
pentru activităţi de tip infracţional. În consecință, deși servicii de supraveghere specializată au fost 
dezvoltate de toate DGASPC-urile, doar o parte dintre copiii care nu răspund penal au acces la servicii 
de asistenţă specializată și adesea primesc serviciile cu întârziere, eficienţa intervenţiei fiind prin 
urmare scăzută.277 

TINERII ÎN SITUAȚII DE DIFICULTATE  

Studiul asupra sistemului național de protecție a copilului, realizat de Banca Mondială, ANPDCA și 
UNICEF,278 a pus în evidență faptul că în sistem sunt fete şi băieţi de toate vârstele. Majoritatea copiilor 
plasaţi în grija serviciilor de protecţie a copilului au vârste cuprinse între 10 şi 17 ani. Această grupă de 
vârstă reprezintă peste jumătate dintre copiii din sistem (56%), iar numărul total şi ponderea lor au 
crescut în mod constant în ultimii ani. Tinerii de minim 18 ani, care sunt studenţi la zi (sau în alte situaţii 
speciale), pot beneficia la rândul lor de protecţie în familia unui asistent maternal sau într-un centru 
de tip rezidenţial până la vârsta de 26 de ani. La nivelul țării, tinerii de 18 ani și peste reprezintă un 
procent semnificativ, respectiv 12%. 

Tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială au riscuri multiple de a se susține independent (de 
la locuință la loc de muncă sau la întemeierea unei familii) din cauza lipsei suportului din partea 
familiei. În a doua jumătate a anului 2019, echipa SIDU a identificat în București un număr de 12 servicii 
sociale care oferă sprijin acestor tineri și, mai general, tinerilor în situații de dificultate (incluse în Harta 
24). Dintre acestea, 8 sunt publice și 4 sunt gestionate de ONG-uri. Cele 8 unități publice aparțin de 
DGASPC Sector 3 și sunt apartamente destinate tinerilor cu vârste peste 18 ani, organizate într-un 
centru de integrare socio-profesională, cu o capacitate totală de 48 locuri și un grad de ocupare de 
42% (în vara 2019). Serviciile private se găseau în Sectorul 1 (2) și Sectorul 6 (2). În Sectorul 1 
funcționau un centru reședință pentru tineri (cu 75 locuri) și o casă pentru tinere fete (de 7 locuri). În 
Sectorul 6 erau licențiate un centru multifuncțional care oferă susținere pentru integrarea socială și 
profesională a tinerilor cu vârste între 18 și 26 de ani, care au părăsit sau părăsesc sistemul de protecție 
(apartament de 4 locuri), și un centru de tranzit (cu 10 locuri).  

În sectoarele 2, 4 și 5 în care nu există servicii rezidențiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de 
protecție, DGASPC-urile asigură ajutor celor care solicită suport pentru plata lunară a chiriei, dar 
această temă este tratată în secțiunea privind locuirea socială. 

La acestea se adaugă câteva locuințe protejate destinate tinerilor cu dizabilități care părăsesc sistemul 
de protecție, precum cele create de Asociația Pro Act Suport (în sectoarele 5 și 6), care oferă și 
activități de pregătire pentru viața independentă, pe lângă găzduire și sprijin. 

Cu privire la sprijinul în găsirea unui loc de muncă, începând din 2018, DGASMB desfășoară proiectul 
”O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din 
municipiul București” în cadrul căruia, în baza cererilor depuse de tineri, le acordă acestora consiliere 

 
276 În același timp, și dintre copiii care răspund penal 4% sunt cazuri de vătămare corporală și 18% sunt alte fapte. 
277 https://www.protectiacopilului6.ro/noutati_doc_592_protectia-copiilor-care-au-savarsit-fapte-penale-si-nu-raspund-
penal_pg_0.htm 
278 Stănculescu et al. (2016). 
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vocațională și acompaniere în vederea angajării în cadrul Companiilor Municipale.279 Pentru anul 2020, 
viitorul Centru Municipal Lira (DGASMB) este prevăzut să cuprindă, pe lângă alte servicii, și un centru 
de tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului și un centru de formare 
profesională care să le ofere acestora (ca și altor persoane defavorizate) cursuri de calificare.280 

3.2.3. Serviciile sociale pentru persoane adulte cu dizabilități 

În privința protecției și promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, obiectivele 
specifice din strategiile în domeniul social ale primăriilor de sector, respectiv a PMB (DGASPC, 
DGASMB) vizează: 

• Formarea profesională/ managementul resurselor umane (în Sectorul 1, prin încheierea 
unor parteneriate public-private pentru formarea asistentului personal și promovarea 
profesiei de asistent social și lucrător social). 

• Promovarea autonomiei personale și a unei vieți independente, prin promovarea accesului 
la muncă, creșterea gradului de accesibilitate, a autonomiei personale și asigurarea unei 
vieți independente (Sectorul 5 și municipiul București), asigurarea drepturilor și susținerea 
integrării sociale și a participării active a persoanelor cu dizabilități (sectoarele 2, 5 și 6 și 
municipiul București). 

• Dezvoltarea generală a serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități - dezvoltarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu handicap (Sectorul 1), asigurarea 
accesului persoanelor adulte cu dizabilități la serviciile oferite de DGASPC (sectoarele 3 și 
5) sau incluziunea socială a persoanelor adulte aflate în situații de vulnerabilitate (Sectorul 
4).  

• Protecția în sistem rezidențial/ alternative la sistemul rezidențial - protecția adultului cu 
dizabilități în sistem rezidențial (Sectorul 6) sau promovarea și dezvoltarea serviciilor 
alternative la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități (sectoarele 3 și 4). 

 

Conform datelor ANPD/MMJS, la 30 septembrie 2019, un număr de 64.001 adulți cu încadrare în grad 
de handicap erau înregistrați în municipiul București. Numărul de adulți cu dizabilități și proporția 
acestora în populația totală au crescut în perioada 2015-2019 în toată țara. Creșterea a fost similară 
în București, dar a început din 2017. 

Marea majoritate (99,2%) a adulților cu dizabilități trăiesc în familii. Rata de instituționalizare era în 
2019 de doar 0,8% din adulții cu dizabilități din București. Rata nu este doar mică, dar este și mult mai 
mică decât rata de instituționalizare de la nivel național (2,3%) și cu o tendință descendentă. 

  

 
279 H.C.G.M.B. nr.483/23.08.2018 
280 http://pmb.ro/pmb/comunicate/presa_com.php?msj=7691 

http://pmb.ro/pmb/comunicate/presa_com.php?msj=7691
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Tabel 26 - Adulții cu dizabilități în București și în țară 

 România București 

 
Total 

(număr) 
Rata 

* 
% În 

instituții 
% În 

familii 
Total 

(număr) 
Rata 

* 
% În 

instituții 
% În 

familii 

2013 648.223 3,52 2,6 97,4 54.694 3,12 1,0 99,0 

2014 678.110 3,47 2,5 97,5 56.087 3,16 0,9 99,1 

2015 705.211 3,44 2,5 97,5 57.362 2,94 1,0 99,0 

2016 724.480 3,54 2,5 97,5 58.471 3,00 1,1 98,9 

2017 734.573 3,59 2,5 97,5 58.103 2,99 1,0 99,0 

2018 758.955 3,71 2,4 97,6 61.484 3,19 0,9 99,1 

2019 (la 30 
sept.) 

771.993 3,79 2,3 97,7 64.001 3,29 0,8 99,2 

2019 ca % 
din 2013 

119 108 87 100 117 105 81 100 

Sursa: MMJS, Buletinele statistice în domeniul muncii și protecției sociale. * Calculată la populaţia judeţului 
conform INS, indicator Populatia României pe localități la 1 ianuarie 2019. 

În București, ca și la nivelul țării, peste jumătate dintre adulții cu handicap au un grad accentuat și 36-
38% au gradul grav (Tabel 26). Adică, distribuția populației de adulți cu handicap în funcție de grad 
este asemănătoare în București și la nivel național. Totuși, la nivelul adulților instituționalizați, 
Bucureștiul face notă aparte. Este mult mai evidentă în București tendința de a instituționaliza 
persoanele adulte cu un grad grav de handicap. Dacă la nivel național adulții cu un handicap grav 
reprezintă 41% dintre persoanele instiționalizate, ponderea corespunzătoare în București este de 58%, 
așa cum arată tabelul de mai jos. 

Tabel 27 - Distribuția adulților cu dizabilități pe grade de handicap, în București și în țară, la 30 septembrie 
2019 (%) 

 Adulți cu handicap cu grad: 
Grav  (I) 

Accentuat 
(II) 

Mediu 
(III) 

Ușor   
(IV) 

Total 
(%) 

Total 
(număr) 

România ... în familii 38 52 9 1 100 754.300 

 ... instituționalizați 41 48 9 1 100 17.693 

 Total 38 52 9 1 100 771.993 

București ... în familii 36 51 12 2 100 63.477 

 ... instituționalizați 58 37 5 0 100 524 

 Total 36 51 11 2 100 64.001 

Sursa: ANPD, http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/. Notă: Tipurile de handicap, 
conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată. 

Deci, în București (nu și la nivel național), adulții cu handicap grav au o probabilitate net mai mare de 
instituționalizare decât ceilalți. În fapt, rata de instituționalizare este de 1,3% dintre adulții cu handicap 
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grav, prin comparație cu 0,6% dintre cei cu grad accentuat, 0,4% dintre cei cu grad mediu și doar 0,2% 
dintre persoanele cu un handicap ușor (față de rata medie pe București de 0,8%).281 

Figura 64 - Distribuția adulților cu dizabilități care trăiesc în familii sau în instituții, pe tipuri de handicap, în 
București și în țară, la 30 septembrie 2019 (%) 

 

Sursa: ANPD, http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/. Note: Tipurile de handicap, 
conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată. Valorile de zero din grafic pot indica valori mai mici de 1%. Suma procentelor pe categorie este 
de 100%.   

Din punctul de vedere al tipului de handicap, Figura 64 arată că doar adulții cu un handicap mental, 
psihic sau asociat au o probabilitate semnificativ mai mare de a fi instituționalizați, atât în București, 
cât și la nivel național. Celelalte tipuri de handicap au un risc de instituționalizare sub medie.  

Intrarea pe piața muncii este deosebit de dificilă pentru persoanele cu dizabilități. Ca dovadă, rata lor 
de angajare era de doar 4,6% la nivel național, în 2016.282 în București, deși se înregistra rata de 
ocupare maximă pe țară, aceasta era încă prea mică, de 8,3%, în 2016. Dintre cele aproximativ 5.000 
de persoane cu dizabilități angajate din București, cele mai multe au un handicap somatic (43%), fizic 
(21%), auditiv (10%) sau vizual (10%). 

În conformitate cu normele în vigoare,283 persoanele adulte cu dizabilități beneficiază de o serie de 
drepturi bănești:284 În completare, în București, PMB plătește un stimulent pentru copiii și adulții cu 
dizabilități (prin DGASMB).  

De asemenea, în București a fost dezvoltată o rețea de servicii sociale pentru persoanele adulte cu 
dizabilități. În a doua jumătate a anului 2019, echipa SIDU a identificat 40 astfel de servicii, dintre care 
18 private și 22 gestionate de DGASPC-urile de sector (vezi lista din Anexa 8.3.4 dintre Anexele 8.3).285  

 
281 Ratele corespunzătoare la nivel național sunt: 2,5%, 2,1%, 2,4% și 2,6%, adică fără diferențe semnificative în funcție de 
gradul de handicap. 
282 Sursa: MMJS, Buletinele statistice în domeniul muncii și protecției sociale. Datele cele mai recente sunt din 2016. Începând 
cu 2017, acest indicator nu a mai fost raportat. 
283 Conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare și Legii 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de 
protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare. 
284 Drepturile acordate persoanelor cu handicap cuprind: Bugetele personale complementare acordate lunar persoanelor cu 
handicap; Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat; Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA; 
Indemnizaţia lunară de însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual grav; Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu 
handicap de tip HIV/SIDA. Sursa: http://bucuresti.mmanpis.ro/beneficii-sociale/ 
285 Spre deosebire de raportările ANPD, serviciile discutate în această secțiune nu includ centrele de îngrijire și asistență 
pentru persoanele vârstnice care sunt analizate în secțiunea următoare. 
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Figura 65 - Serviciile sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, din București, pe tipuri, forme de 
proprietate și sectoare, în 2019 (număr)  

 

Sursa: MMJS - Servicii sociale licențiate în baza Legii 197/2012 la 6 noiembrie 2019, 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-
sociala/4848 și răspunsurile DGASPC-urilor de sector și al DGASMB la solicitările de date trimise în cadrul 
SIDU. Notă: Chiar dacă este posibil ca în unele dintre aceste servicii să fie plasate și persoane vârstnice cu 
dizabilități, unitățile numărate în grafic nu sunt  încadrate, conform Nomenclatorului de servicii sociale, 

printre serviciile pentru vârstnici.  

Cele mai multe dintre serviciile pentru persoane adulte cu dizabilități din București sunt servicii 
rezidențiale (instituții) și centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică (CRRN). În total sunt 6 
CRRN, toate publice, care sunt distribuite între sectoare, mai puțin în sectoarele 4 și 5. Printre acestea 
există un centru mare (cu o capacitate de 90 de locuri), în Sectorul 2. Per total, CRRN-urile din București 
au o capacitate cumulată de 270 de locuri.  

Celelelalte servicii rezidențiale pentru adulții cu dizabilități sunt în număr de 21 și sunt răspândite în 
toate sectoarele. Dintre acestea, 9 sunt publice, majoritatea fiind locuințe protejate, dar și un centru 
mare (de 80 de locuri) plasat în Sectorul 3. În total, serviciile rezidențiale publice pentru adulții cu 
dizabilități au un număr de 141 de locuri și au fost dezvoltate de DGASPC-urile din sectoarele 2, 3 și 4. 
Celelalte 12 servicii rezidențiale sunt gestionate de diverse ONG-uri, fiind locuințe protejate cu o 
capacitate de 2-6 locuri (în total, 55 de locuri). O parte dintre acestea sunt destinate tinerilor cu 
dizabilități care părăsesc sistemul de protecție, astfel încât, pe lângă găzduire și sprijin, oferă și 
activități de pregătire pentru viața independentă. 

Al treilea tip de servicii pentru persoanele adulte cu dizabilități sunt centrele de zi și de consiliere, în 
număr de 13, dintre care 6 private și 7 publice. Centrele private au o capacitate de 190 de locuri și au 
fost dezvoltate în toate sectoarele, mai puțin în 3 și 5. Centrele publice au o capacitate totală ceva mai 
mică (175 de locuri) și se găsesc în toate sectoarele fără 4 și 5. Sectorul 1 grupează 7 din cele 13 astfel 
de servicii din Capitală. Centrele de zi (publice și private) oferă o gamă diversă de servicii care include 
educare, socializare și petrecere a timpului liber, preparea și servirea mesei, ergoterapie, terapie 
ocupațională, servicii de recuperare, consiliere psihologică, consiliere, informare orientare pentru 
familie etc.  

Indiferent de tipul de serviciu pentru adulții cu dizabilități, distribuția acestora între sectoare este 
inegală, sectoarele 1 și 2 cumulând peste jumătate dintre acestea (13, respectiv 11). Celelalte sectoare 
beneficiază de 3-5 astfel de servicii fiecare. Însă dintre toate sectoarele, doar DGASPC Sector 6 
menționează nevoia înființării unui CRRN nou, cu o capacitate de 50 de locuri, și a unui centru de 
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zi/consiliere nou cu o capacitate tot de 50 de locuri, pentru a acoperi nevoile existente. În plus, printre 
programele prioritare ale PMB286 în domeniul asistenței sociale, pentru anul 2020, este menționat un 
centru de zi pentru adulții cu dizabilități, ca parte a viitorului Centru Municipal Lira (DGASMB). 

A existat un consens între specialiștii participanți la consultările SIDU pe servicii sociale (martie 2020) 
cu privire la existența unei nevoi stringente de dezvoltare a serviciilor pentru adulții (ca și pentru copiii) 
cu dizabilități. Serviciile existente nu acoperă nevoile specifice diferitelor tipuri de dizabilități, nu sunt 
dotate cu echipamente și aparatură de nouă generație, nu au capacitatea să răspundă la numărul 
mare de cereri:  

”- Nevoia nu este satisfăcută, în special pe probleme de sănătate mintală. [...]  

- Sunt puține persoane cu dizabilități instituționalizate, tocmai pentru că nu există suficiente 
locuri în instituții. [...] Serviciile publice sunt atât de puține că Direcțiile [DGASPC-urile] cumpără 
locuri la instituții private pentru adulți cu dizabilități. [...] Bucureștiul are beneficiari la [sanatoriul] 
Bălăceanca mai mulți decât are județul Ilfov, ca să nu menționăm numeroasele centre private din 
jurul Bucureștiului. 

- Și pentru că nu există servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilități, copiii stau cu părinții 
până aceștia nu mai pot, nu îi mai pot căra, spre exemplu, și nu îi mai pot îngriji sau până când 
părinții mor. Și atunci sunt deja adulți care rămân fără altă soluție decât instituționalizarea. [...] 

- Este nevoie și de CRRN-uri și de CITO și de CIA și de toate astfel de servicii care să furnizeze 
servicii de calitate și nu așa cum se întâmplă în prezent. Acum au doar literele [acronimele] 
diferite, dar se știe, calitatea serviciilor este la fel [de slabă], iar sfărșitul [beneficiarilor] este la fel 
[nu se recuperează, ci ies din instituție la deces].”  

(Citate din Consultările SIDU cu reprezentanți ai DGASPC-urilor, DGASMB și ai ONG-urilor 
active în servicii sociale, martie 2020)  

  

 
286 http://pmb.ro/pmb/comunicate/presa_com.php?msj=7691 
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Fotografia 1 - Imagine de la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca, Ilfov 

 

Sursa: Maria Apostol, Libertatea, https://www.libertatea.ro/stiri/balaceanca-un-sanatoriu-de-lumea-treia-
pacientii-mananca-din-vesela-ruginita-si-sunt-ingrijiti-de-un-singur-psiholog-1458736 

În fine, ca ultim aspect deosebit de important pentru persoanele cu dizabilități se referă la 
accesibilizarea spațiului public. Secțiunea dedicată mobilității urbane tratează acest subiect pe larg. 
Aici, este util să reamintim principala concluzie care arată că accesul persoanelor cu dizabilități la 
serviciile sociale prezentate anterior este mult îngreunat de accesul încă dificil mai ales la transportul 
public de suprafață, precum și infrastructura pietonală, lăsând la o parte că și unele dintre DGASPC-
uri și dintre serviciile sociale menționate nu sunt complet accesibilizate. 

Și în această privință, specialiștii participanți la consultările SIDU pe servicii sociale (martie 2020) au 
subliniat că, în special pentru persoanele cu dizabilități (dar și pentru alte categorii, precum mamele 
cu copii în cărucior, persoanele vârstnice care se mișcă cu greutate etc.), ar trebui să fie prioritare: 

• programe de accesibilizare cu rampe a intrării la scările de blocuri (care poate fi realizată cu 
costuri mici chiar de asociațiile de locatari unde locuiesc persoane cu dizabilități, eventual cu 
sprijin din partea primăriilor de sector și a PMB pentru blocurile cu locatari cu venituri reduse) 

• programe de accesibilizare a unităților de învățământ de masă care integrează copii cu 
dizabilități, nu doar cu rampe de acces, ci și cu lifturi (sau găsirea unor soluții alternative în 
care sălile de clasă, laboratoarele și celelalte spații să devină accesibile și pentru elevii cu 
dizabilități) 

• implementarea programelor de sprijin a persoanelor cu dizabilități (și familiilor acestora) 
pentru accesibilizarea casei, a mașinii, precum și cu echipamente și tehnologii asistive. 
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3.2.4. Serviciile sociale pentru persoanele vârstnice 

Obiectivele specifice adresate persoanelor vârstnice în strategiile în domeniul social ale primăriilor de 
sector, respectiv a PMB (DGASPC, DGASMB) au în vedere: 

• Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu (Sectorul 1). 

• Înființarea serviciilor rezidențiale –“remodelarea şi redefinirea unui nou sistem de îngrijire de tip 
rezidențial pentru vârstnici prin dezvoltarea unui nou concept pentru vârsta a 3-a și preluarea unui 
model de bună practică - proiectul Humanitas (Olanda), ce va cuprinde structuri rezidențiale în 
pavilioane sau case de tip familial accesibile în regim gratuit (cazurile sociale), coplată sau cu plata 
integrală” (Sectorul 1). 

• Dezvoltarea serviciilor în comunitate (sectoarele 1 și 3). 

• Formarea profesională a personalului (Sectorul 1). 

• Dezvoltarea generală a serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice - elaborarea unui plan local 
de acțiune în domeniul protecției persoanelor vârstnice (Sectorul 1), combaterea riscului de 
excluziune socială/ promovarea incluziunii sociale pentru persoanele vârstnice (toate sectoarele și 
municipiul București). 

 

În București trăiesc circa 383.000 de mii de persoane de 65 de ani și peste, cu o variație considerabilă 
între un minim de circa 45.000 persoane în Sectorul 5 și un maxim de 80.000 de persoane în Sectorul 
3 (date INS, 2020). Ponderea populației vârstnice a crescut substanțial în toate sectoarele și a atins în 
2020 un procent de peste 17,8% din populația totală a Capitalei, însă dacă în Sectorul 5 ponderea este 
de sub 15%, în sectoarele 1 și 2 se apropie de 20%.  

Echipa de cercetare a identificat un total de 65 servicii sociale pentru persoane vârstnice, care se 
adaugă la serviciile medico-sociale evidențiate în capitolul 6.2 Infrastructura și serviciile de sănătate, 
în special cei 28 de furnizori privați de servicii de îngrijire medicală la domiciliu, în contract cu CASMB, 
valabil la 25 octombrie 2019. Harta 25 arată cum se distribuie în teritoriu aceste servicii sociale și 
medicale, plus servicii culturale adresate persoanelor vârstnice. 
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Harta 25 - Serviciile sociale pentru persoanele vârstnice și serviciile de îngrijire medicală la domiciliu și 
centrele culturale cu cluburi ale seniorilor, din București, în 2019 

 

Sursa: Cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online și răspunsurile primite la 
solicitările de date trimise în cadrul SIDU. Harta pune alături 65 de servicii sociale analizate în această 

secțiune cu 28 de servicii medicale discutate în capitolul 6.2 Infrastructura și serviciile de sănătate și un 
număr de 4 servicii culturale.  
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Figura 66 - Serviciile sociale pentru persoane vârstnice, din București, pe tipuri, forme de proprietate și 
sectoare, în 2019 (număr) 

 

Sursa: MMJS - Servicii sociale licențiate în baza Legii 197/2012 la 6 noiembrie 2019, 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-
sociala/4848 și răspunsurile DGASPC-urilor de sector și al DGASMB la solicitările de date trimise în cadrul 

SIDU.  

Aceste 65 de servicii sociale pentru persoane vârstnice se distribuie foarte inegal între sectoare. 
Concret, numărul lor variază între un maxim de 19 servicii situate în Sectorul 1, urmat de câte 13 
servicii în fiecare dintre sectoarele 2 și 6, respectiv 7-8 servicii în sectoarele 3 și 5 și un minim de 5 
servicii în Sectorul 4. 

În anul 2019, erau funcționale 12 servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, 
persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă (inclusiv echipă mobilă) în 
București, în toate cele șase sectoare. Serviciile private erau 9 și ofereau îngrijiri la peste 600 de 
persoane. Servicii la domiciliu publice au fost dezvoltate de DGASPC doar în sectoarele 1, 4 și 5, iar 
acestea ofereau îngrijire pentru circa 200 de persoane, majoritatea din Sectorul 4. Reamintim că 
aceste servicii sociale se adaugă la cele 28 de servicii medicale de îngrijire la domiciliu (vezi capitolul 
6.2 Infrastructura și serviciile de sănătate), iar aceste două tipuri de servicii se confruntă cu același 
obstacol pentru dezvoltare, și anume deficitul de personal de îngrijire disponibil. 

Cu privire la îngrijirile la domiciliu, un model integrat de servicii medicale și sociale cu potențial major 
de bună practică îl constitute proiectul “Din toată inima pentru toată familia” - Butonul Roșu 
desfășurat în parteneriat de DGASMB, Fundația Crucea Alb-Galbenă din România (FCAGR) și Asociația 
de Ajutor Mutual București (ADAM).287 Prin acest proiect a fost inițiată organizarea unui Centru Pilot 
de Coordonare a Serviciilor de Îngrijire la Domiciliu din Municipiul București. În anul 2020, proiectul își 
propune realizarea unei platforme de gestiune a bazei de date și implementării unei soluții IT de 
management integrat al activității de îngrijiri integrate la domiciliu. Prin acest parteneriat beneficiarii 
vor primi servicii integrate de îngrijire la domiciliu, monitorizate prin sistemul de teleasistență 
(dispecerizarea prin intermediul unui call center): servicii medico-sociale, de recuperare, oferire de 
echipamente de recuperare și reabilitare medicală, servicii de îngrijire de bază, cu ajutorul unei echipe 
de specialiști formate din medici, asistenți medicali, asistenți sociali, psihologi, kinetoterapeuți, 
îngrijitori la domiciliu. Prin acest proiect toți beneficiarii vor putea închiria, în limita logisticii existente, 
echipamente de recuperare și reabilitare medicală – cadre, cârje, fotolii rulante, saltele antiescară, 
etc.  

 
287 H.C.G.M.B. nr. 100/2020 și Anexa, http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH100_20.pdf. 
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Infografic 1 - Modelul de intervenție “Din toată inima pentru toată familia” – Butonul Roșu 

Sursa: teleasistenta.ro (data accesării: 29 martie 2020). 

Proiectul are în vedere un grup țintă de 600 de beneficiari, dintre care 200 vor fi monitorizați în mod 
curent la domiciliu. Întregul grup de beneficiari va fi monitorizat prin teleasistență. Fiecare beneficiar 
va primi un telefon mobil cu taste mari prevăzut și cu o brățară cu buton SOS, rezistentă la apă și 
autonomie pentru 70.000 de apeluri sau 5 ani de utilizare, care prin apelare deschide automat un 
Dosar Electronic Individual cu protocoalele de intervenție personalizate. Dosarul electronic conține 
informații medicale și sociale (model tip DES) actualizate în timp real, foarte utile și în managementul 
situațiilor de urgență. Printr-un astfel de model de intervenție se poate monitoriza și situația 
persoanelor vârstnice izolate la domiciliu sau situația evoluției lor în condițiile restricționării circulației 
persoanelor vârstnice în condiții de carantină totală, cum sunt cele din cadrul epidemiei de COVID-19. 
Echipa interdisciplinară de intervenție are și ea acces la echipamente mobile cu conexiune la internet, 
cu acces în timp real la datele furnizate de dispecerat.  

Prin acest proiect, Fundația Crucea Alb-Galbenă vizează validarea unui model de intervenție care să 
funcționeze la nivel național: “Ne dorim să organizăm un sistem eficient de validare a serviciilor 
folosite, prin care să eficientizăm îngrijirea la domiciliu, să monitorizăm echipa multidisciplinară de pe 
teren în procesul de management al bolnavilor cronici, dezvoltând astfel proceduri și protocoale prin 
care să fie diminuată frauda din sistem”.288 Același proiect urmărește și îmbunătățirea trasabilității 
serviciilor efectuate prin portalul care va putea fi deschis partenerilor instituționali ai DGASMB și DAS-

 
288 Ibid. 
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urilor de sector. În acest fel, ar putea fi îmbunătățită și colaborarea dintre DGASMB și DAS-uri, dar și 
între direcțiile de asistență socială și furnizori privați.  

În contextul crizei sanitare generate de COVID-19, alte beneficii relevante vizate de proiect289  se referă 
la creșterea vitezei de reacție și optimizarea pretriajului în cazul apelului către 112, dar și la 
posibilitatea transmiterii la solicitare a fișei socio-medicale a beneficiarului către Ambulanță și către 
echipajul de urgență prin 112. Prin același proiect, datele vor fi interconectate și cu platforma dedicată 
Serviciilor de Îngrijiri Integrate la Domiciliu – T Sănătătate România, reprezentată mai sus. 

Dacă acest pilot pe 600 de beneficiari se demonstrează eficace, extinderea sa la scala municipiului ar 
putea schimba în bine viața seniorilor din București, dar ar reprezenta și un model de intervenție 
integrată de urmat la scară națională.  

Un număr de 36 de Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice (CIA) sau 
cămine/aziluri de bătrâni au fost raportate în toate sectoarele Capitalei. Un număr de 26 CIA private 
erau licențiate, cu o capacitate totală de peste 1.050 locuri. 10 CIA publice erau funcționale în întreaga 
Capitală, fără sectoarele 5 și 6, cu o capacitate totală de 750 locuri. Între acestea se distinge un cămin 
de persoane vârstnice foarte mare, cu 235 de beneficiari, care face parte din Complexul social de 
servicii Odăi din Sectorul 1. Celelalte instituții pentru vârstnici au o capacitate până în 50 de locuri, cu 
patru excepții care au 100-150 locuri, și anume; Căminul pentru persoane vârstnice Amalia si Șef Rabin 
Dr. Moses Rosen (Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic), Căminul privat 
pentru bătrâni Sf. Cuvioasa Parascheva (S.C. Corsica Obiect S.R.L.), Complexul social de servicii sociale 
Străulești (DGASPC Sector 1) și Centrul Rezidențial Sf. Teodora - Componenta Rezidențială (DGASMB). 

Numărul de locuri în centrele rezidențiale existente nu este suficient și reflectă doar parțial realitatea. 
Astfel, se estimează290 că în jur de 10.000 de bătrâni din București sunt instituționalizați (contra cost) 
în centrele din județul Ilfov, din aproprierea Capitalei, mai ales în cămine private (fără licență de servicii 
sociale) în regim hotelier, pensiuni sau hospice cu îngrijiri medicale în locație (care doar începând din 
2019 pot fi controlate de Inspecția Socială sau AJPIS-uri). Nu există date riguroase cu privire la aceste 
așezăminte, dar, conform acelorași estimări, doar în județul Ilfov funcționează în jur de 70. În ceea ce 
privește situația din București, nu există nici măcar estimări. Și în focus grupurile291 cu persoane 
vârstnice a fost ridicată problema căminelor de stat care există, dar au condiții proaste și mai ales 
locuri insuficiente (versus căminele private care sunt foarte scumpe) și a fost pusă în discuție lipsa unui 
sistem centralizat prin care să fie luați în evidență cei singuri și în vârstă. De asemenea, serviciile de 
asistență la domiciliu au fost des invocate ca inexistente și foarte necesare. 

Prin urmare, prioritară este, în primul rând, analiza acestui tip de servicii pentru a putea evalua nevoia, 
mai ales pentru bătrânii singuri, care nu au un venit ce să le permită accesul la serviciile private 
existente. De asemenea, ținând cont că dezvoltarea capacității de îngrijire pe termen lung, paliativă și 
de recuperare reprezintă un obiectiv strategic (și de investiții), atât pentru domeniul medical, cât și 
pentru cel social. La nivelul municipiului București, atât studiul de fundamentare, cât și programele 
prioritare ar trebui stabilite în parteneriat de toate instituțiile cu responsabilități de la nivel de sector 
și de la nivel de municipiu. Totuși, printre programele prioritare ale PMB în domeniul asistenței sociale 
pentru 2020 este menționată doar susținerea în continuare a centrelor existente.292 

  

 
289 Proiectul se va desfășura pe parcursul unui an de la data adoptării HCGMB.  
290 Consultările SIDU pe servicii sociale cu ONG-urile active în domeniu, martie 2020. 
291 Cercetarea calitativă SIDU. Focus grupuri cu pensionari (noiembrie-decembrie 2019). 
292 http://pmb.ro/pmb/comunicate/presa_com.php?msj=7691 
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Figura 67 - Viața în București din perspectiva pensionarilor 

Sursa: Cercetarea calitativă SIDU. Focus grupuri cu pensionari (noiembrie-decembrie 2019). 

Servicii de zi sunt oferite de 17 centre de zi/ cluburi ale seniorilor/ cluburi ale pensionarilor, cu o 
capacitate totală de aproximativ 1.000 de locuri, dar cu un număr de beneficiari raportată pentru 2019 
de circa 1.700 de persoane vârstnice. Majoritatea acestor centre sunt în Sectorul 6 (8 centre) și în 
Sectorul 2 (4 centre).  

Astfel de servicii de zi sunt apreciate de persoanele vârstnice, în special pentru oportunitățile de 
socializare și petrecere a timpului liber, așa cum re-confirmă și cercetare calitativă SIDU. Astfel, focus 
grupurile293 cu persoane vârstnice au pus în evidență faptul că singurătatea și lipsa oportunităților de 
participare activă la deciziile și activitățile comunității reprezintă „probleme grave” ale vieții în 
București. Tocmai de aceea, participanții la focus grupuri au subliniat nevoia de dezvoltare a mai 
multor centre de asistență socială unde cei singuri să poată socializa, să se simtă ca acasă, să fie tratați 
cu respect, să poată participa la activități de voluntariat. Așadar, din perspectiva pensionarilor, 
problema singurătății s-a detașat ca fiind pe locul doi, din perspectiva gravității, după probleme de 
calitate a vieții legate de poluarea și lipsa de curățenie din oraș (lipsa coșurilor de gunoi, murdăria de 
pe trotuare, de pe străzile lăturalnice, mizeria toaletelor publice, mizeria produsă de cei cu căței etc.) 
Fie că este vorba de persoane cu probleme de sănătate sau de persoane care nu mai au rude sau 
prieteni în jur, izolarea, lipsa socializării, pericolul de a muri dincolo de o ușă închisă, lipsa posibilităților 
de a fi internat într-un cămin de stat, lipsa serviciilor de asistență la domiciliu, traumele inerente 
strămutării unei persoane singure vulnerabile din casă la un cămin, au fost doar câteva din aspectele 
ridicate de participanți.  

Cu privire la evaluarea serviciilor sociale existente, pensionarii participanți la discuțiile de grup s-au 
concentrat pe calitatea mai degrabă redusă a acestora dată, în principal de lipsa de respect a 

 
293 Cercetarea calitativă SIDU. Focus grupuri cu pensionari (noiembrie-decembrie 2019). 
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funcționarilor, lipsa de informare cu privire la existența lor și inaccesibilitatea unora: „Cele private sunt 
scumpe, iar la cele de la stat e aproape imposibil să ajungi fără pile.” (Focus grup cu pensionari, 2019).  

O ultimă mențiune vizează variatele activități pentru persoanele vârstnice care sunt organizate și în 
centrele culturale care organizează cluburi ale seniorilor. Echipa a reușit să identifice doar patru astfel 
de centre culturale: Centrul pentru Seniori al Municipiului București (PMB); Centrul Cultural 
Eminescu294 cu Clubul Seniorilor295 și Clubul Calderon296 (Primăria Sectorului 2); Centrul Cultural și de 
Tineret Ștefan Iordache (Primăria Sectorului 5).297 În astfel de centre se desfășoară proiecte precum: 
Aniversarea Căsătoriei sau Nunți de aur (diplomă și premiu în bani la împlinirea a 25, 50 și 75 de ani 
de căsătorie); Vieți centenare;298 Parteneriat între generații (activități cu diverse tematici între tineri și 
seniori);299 Ochelari pentru vârsta a treia (sprijin financiar privind decontarea unei perechi de ochelari 
de vedere); Învinge cancerul colorectal. Un test pentru viață; Tabere pentru seniori; Excursii la 
mănăstiri; Tichete sociale. 

3.2.5. Serviciile sociale pentru alte grupuri vulnerabile 

Obiectivele specifice adresate altor grupuri vulnerabile în strategiile în domeniul social ale 
primăriilor de sector, respectiv a PMB (DGASPC, DGASMB) includ: 

• Dezvoltarea serviciilor pentru anumite situații de vulnerabilitate – violența în familie 
(dezvoltarea serviciilor pentru victime – sectoarele 2, 5 și municipiul București), dar și 
pentru agresori – Sectorul 5), pentru persoanele fără adăpost (sectoarele 2, 3, 5, 6 și 
municipiul București), sistem integrat de asistență pentru consumatorii de droguri, alcool 
sau alte substanțe toxice (Sectorul 2 și municipiul București), prevenirea traficului de 
persoane vulnerabile social (Sectorul 4 și municipiul București), integrarea socială a 
imigranților, refugiaților (sectoarele 2, 5 și municipiul București), integrarea socială a 
persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de libertate (sectoarele 2 și 5), 
reintegrarea victimelor traficului de ființe umane (București)  

• Campanii de conștientizare pentru combaterea diferitelor forme de discriminare 
(sectoarele 3 și 4 și municipiul București). 

 
În afara serviciilor sociale adresate riscurilor legate de ciclurile de viață, în capitală există și servicii 
pentru alte grupuri vulnerabile precum victimele violenței domestice, persoanele fără adăpost, 
persoane toxico-dependente sau alte persoane în situații de dificultate. Servicii sociale pentru alte 
grupuri vulnerabile erau în 2019 în număr de 45, dintre care 17 private și 28 publice , așa cum arată 
Tabelul 28. 

Pentru victimele violenţei în familie sunt disponibile 4 centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă, cu 
un total de 48 de locuri, în sectoarele 1, 3 și 5, precum și 6 centre de zi și consiliere pentru victime şi 
agresori, publice și private, în sectoarele 1, 2, 4 și 5. Dintre acestea, un singur centru este destinat 
exclusiv agresorilor familiali, Centrul ”O nouă șansă”. 

Pentru protecția copilului victimă a traficului de ființe umane, în centrul pilot ”Gavroche”, din Sectorul 
2, sunt 24 de locuri disponibile. 

 
294 https://centruleminescu.ro/despre-ccme/ 
295 Șoseaua Pantelimon, nr. 301. 
296 Str. Jean Louis Calderon nr. 39. 
297 https://cultural5.ro/ 
298 Seniorii bucureșteni care au împlinit vârsta de 100 de ani sau mai mult, cu domiciliul stabil în București, primesc din partea 
Primăriei Capitalei, prin CSMB, suma de  5.000 de lei, alături de o plachetă onorifică - „un omagiu adus vieții și contribuției 
avute în dezvoltarea societății”. 
299 Și în sectorul 6 sunt disponibile astfel de activități în cadrul unor servicii de afterschool cu bunici, organizate de ONG-uri. 
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Pentru persoanele adulte fără adăpost, 9 centre furnizează servicii de găzduire temporară, adăpost de 
zi și de noapte, inclusiv în regim de urgență, pentru un număr total de aproape 850 de persoane în 
nevoie (în sectoarele 1, 2, 3 și 4). În plus, Asociaţia Samusocial din România susține un centru de 
informare și consiliere situat în Sectorul 6. 

De asemenea, pentru persoanele fără adăpost, copiii străzii și persoane cu diferite adicții există servicii 
de intervenţie în stradă, inclusiv schimb de seringi, în sectoarele 2, 3 și 5, precum și Ambulanță Socială 
în sectoarele 1 și 2. Serviciile de intervenție în stradă au în total o capacitate de 70 de locuri. 

Pentru alte categorii de persoane în situaţie de dependenţă au fost dezvoltate 2 centre, dintre care 
Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” – cu o capacitate de 28 de locuri, respectiv Centrul 
Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente Berceni al DGASMB – care deservește 
un număr mediu de aproximativ 200 de persoane. 

Tabel 28 - Serviciile sociale pentru alte grupuri vulnerabile, din București, pe tipuri, forme de proprietate și 
sectoare, în 2019 (număr) 

  S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 București 

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 
pentru victimele violenţei în familie (inclusiv 
adăposturi) 

Privat 1 0 0 0 0 0 1 

Public 0 0 1 0 2 0 3 

Total 1 0 1 0 2 0 4 

Centre de zi și consiliere pentru victimele 
violenţei în familie şi agresori 

Privat 1 1 0 0 0 0 2 

Public 1 1 0 1 1 0 4 

Total 2 2 0 1 1 0 6 

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane victime ale traficului de 
persoane 

Public 0 1 0 0 0 0 1 

Total 0 1 0 0 0 0 1 

Centre de zi pentru persoanele fără adăpost Privat 0 0 0 0 0 1 1 

 Total 0 0 0 0 0 1 1 

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoanele fără adăpost (adăposturi de 
noapte) 

Privat 2 0 0 2 0 0 4 

Public 1 1 3 0 0 0 5 

Total 3 1 3 2 0 0 9 

Servicii de intervenţie în stradă pentru persoane 
fără adăpost, copiii străzii, persoane cu diferite 
adicții, victime ale violenței în familiei, victime 
ale dezastrelor naturale etc. 

Privat 0 1 1 0 0 0 2 

Public 0 0 0 0 1 0 1 

Total 0 1 1 0 1 0 3 

Ambulanța Socială Public 1 1 0 0 0 0 2 

 Total 1 1 0 0 0 0 2 

Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru 
alte persoane aflate în situaţii de nevoie 

Privat 2 1 1 0 0 2 6 

Public 2 0 0 0 2 0 4 

Total 4 1 1 0 2 2 10 

Centre de zi pentru persoane toxico-dependente 
pentru persoane cu diferite adicții: droguri, 
alcool, alte substanțe toxice etc. 

Public 2 0 1 3 1 0 7 

Total 2 0 1 3 1 0 7 

Privat 0 1 0 0 0 0 1 
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  S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 București 

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 
medico-socială pentru alte categorii de persoane 
în situaţie de dependenţă (altele decât 
persoanele vârstnice și persoanele cu 
dizabilități) 

Public 0 0 0 1 0 0 1 

Total 

0 1 0 1 0 0 2 

Total servicii pentru alte grupuri vulnerabile Privat 6 4 2 2 0 3 17 

 Public 7 4 5 5 7 0 28 

 Total 13 8 7 7 7 3 45 

Sursa: MMJS - Servicii sociale licențiate în baza Legii 197/2012 la 6 noiembrie 2019, 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-
sociala/4848 și răspunsurile DGASPC-urilor de sector și al DGASMB la solicitările de date trimise în cadrul 

SIDU. 

3.2.6. Imagine de ansamblu asupra serviciilor sociale 

În concluzie, în Capitală au fost dezvoltate servicii sociale diverse pentru toate tipurile de grupuri 
vulnerabile, cu un total de 410 servicii, din care 140 private și 270 publice. 

Figura 68: Serviciile sociale din București, pe forme de proprietate și sectoare, în 2019 (număr) 

 

Sursa: MMJS - Servicii sociale licențiate în baza Legii 197/2012 la 6 noiembrie 2019, 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-
sociala/4848 și răspunsurile DGASPC-urilor de sector și al DGASMB la solicitările de date trimise în cadrul 

SIDU. 

Numărul total de servicii sociale diferă semnificativ între sectoare, de la 50-60 de servicii în sectoarele 
4, 5 și 6, la 100 de servicii în Sectorul 1. Numărul de servicii sociale este posibil să fie mai mare decât 
cel inclus în această analiză, ținând cont că unele dintre acestea nu sunt nici licențiate și nici raportate 
(sau cunoscute) de DGASPC-urile de sector.  

Sector 1, 54

Sector 2, 23

Sector 3, 14

Sector 4, 11

Sector 5, 18

Sector 6, 20

Sector 1, 46

Sector 2, 56

Sector 3, 55

Sector 4, 45

Sector 5, 34

Sector 6, 34

CERCUL EXTERIOR = 

Serviciile publice în 

subordinea DGASPC-

urilor de sector

(N=270)

CERCUL INTERIOR = 

Serviciile private 

gestionate de ONG-uri, 

asociații, fundații

(N=140)

 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/4848
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/4848
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/4848
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/4848
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Conform analizei serviciilor sociale existente în raport cu grupurile vulnerabile cărora li se adresează, 
principalele nevoie de dezvoltare în sfera serviciilor sociale se referă la: 

• Promovarea procesului de dezinstituționalizare, mai ales în domeniul protecției copilului, în care 
încă o pondere prea mare dintre copii sunt plasați în servicii rezidențiale, mai ales în grupări 
(complexe) de servicii care formează comunități segregate de beneficiari, cu precădere în ceea 
ce privește copiii și tinerii cu dizabilități psihice și mentale; 

• În domeniul persoanelor cu dizabilități, prioritare sunt accesibilizarea spațiului și dezvoltarea, 
cu precădere, a serviciilor de recuperare, abilitare și reabilitare; 

• În domeniul protecției persoanelor vârstnice, centrele de zi, centrele de seniori sau de 
pensionari trebuie extinse sau multiplicate, iar oferta de servicii trebuie diversificată pentru a 
asigura un mediu mai prietenos în ceea ce privește socializarea, precum și participarea socială a 
acestora. De asemenea, serviciile de asistență la domiciliu sunt încă subdezvoltate și nu reușesc 
să răspundă nevoilor existente și, cu atât mai puțin, nevoilor în creștere ale unei populații în 
proces de îmbătrânire. 

Dincolo de numere, serviciile existente necesită dezvoltare pe multe dimensiuni, multe dintre cele 
vechi fiind lipsite de echipamente și aparatură de nouă generație, slab accesibilizate și de capacitate 
redusă în raport cu nevoile.  

Foarte important, în sectorul serviciilor: 

• Există o slabă integrare (în anumite privințe, deloc) între serviciile sociale și serviciile medicale 
sau educaționale.  

• Există o slabă cooperare interinstituțională și la nivel strategic și la nivel programatic (sau al 
proiectelor/ intervențiilor). Așa cum am arătat, fiecare DGASPC/DGASMB are propria 
strategie, fără corelare între acestea. Diferențele sunt și mai mari la nivelul metodologiilor, 
monitorizării sau raportării datelor. 

• Nu există integrare nici între serviciile publice și cele private.  
• Există o slabă integrare (în anumite privințe, deloc) între sectoare și municipiu. 

Necesitatea integrării 

În curtea unui spital public se deschide o biserică care oferă slujbe religioase pacienților din spital. 
Dar părintele are și o fundație care acordă asistenţă medicală şi socială copiilor şi familiilor acestora, 
prin diverse programe de asistenţă socială şi programe educaţional-culturale, printre care se găsesc 
și beneficiari ai serviciilor furnizate de DGASPC-ul de sector sau de DGASMB. Prin urmare, 
intervenția integrată și cooperarea pe toate dimensiunile menționate anterior sunt esențiale pentru 
a nu duplica acțiunile, pentru a evita fraudarea sistemului, dar și pentru a asigura eficiența 
intervenției. 

Sursa: Exemplu inspirat din https://spitalulgrigorealexandrescu.ro/despre/prezentare/ (accesat la: 29 
martie 2020). 

Rolul PMB pe piața serviciilor sociale trebuie regândit. La modul ideal, planul de dezvoltare al 
serviciilor din București în domeniile sociale ar fi elaborat în parteneriat de toate instituțiile implicate, 
cu asigurarea integrării public-privat. Serviciile sociale sau socio-medicale adresate unor grupuri 
restrânse (precum sunt anumite tipuri de dizabilități persoanele fără adăpost, persoanele fără 
documente de identitate sau locuitorii din zonele marginalizate), serviciile ultraspecializate și serviciile 
foarte scumpe (care necesită dotări sofisticate) ar putea fi dezvoltate de DGASMB împreună cu 
DSPMB, ASSMB, ISMB și cu sprijinul PMB, nu dispersat și necoordonat de fiecare sector în parte. În 
acest scop, PMB trebuie să preia rolul de coordonare, iar în cadrul PMB ar trebui creat un departament 
dedicat pentru finanțarea serviciilor sociale și medico-sociale. Un departament dedicat ar veni și în 
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sprijinul prestatorilor care au dificultăți în dezvoltarea de noi servicii create de probleme, precum lipsa 
unui teren adecvat. De asemenea, un astfel de departament ar putea asigura subcontractarea 
serviciilor sociale. 

Primăriile și instituțiile corespunzătoare de la nivelul celor șase sectoare ar putea fi parteneri, care să 
aducă contribuții la realizarea unor astfel de proiecte prioritare, dar ar avea ca principală 
responsabilitate dezvoltarea de noi servicii și menținerea, buna gestionare și monitorizarea serviciilor 
existente pentru grupurile vulnerabile predominante pentru fiecare sector în parte. 

Mai general, în București ca și la nivel național, Strategia300 națională privind privind incluziunea socială 
și reducerea sărăciei 2015-2020 recomandă reducerea rolului de furnizor direct de servicii pentru 
DGASPC-urile județene și creșterea, în schimb, a rolului lor în planificarea strategică, îndrumarea şi 
coordonarea metodologică pentru SPAS locale, precum şi a celui de monitorizare şi evaluare a 
furnizorilor de servicii de la nivel judeţean. În București, DGASPC-urile de sector au atât 
responsabilități de DGASPC județean, cât și de SPAS local. Oricum, și în București DGASPC-urile 
reprezintă principalii furnizori de servicii. Însă, în București, în mult mai mare măsură decât la nivelul 
țării, societatea civilă activă în domeniul serviciilor sociale este mult mai bine dezvoltată. În condițiile 
existenței unor proceduri adecvate de contractare, furnizorii privați și ONG-urile ar putea prelua în 
mare parte acordarea şi dezvoltarea serviciilor sociale, astfel încât DGASPC-urile să dețină rol principal 
în planificarea, monitorizarea și evaluarea acestora. Dacă mediul instituțional ar fi astfel remodelat, 
rolul DGASMB ar trebui să se concentreze pe  serviciile sociale sau socio-medicale adresate unor 
grupuri specifice de mici dimensiuni (care sunt și răspândite în mai multe sectoare), serviciile 
ultraspecializate și serviciile foarte scumpe, așa cum am menționat anterior. 

De asemenea, conform aceleași Strategii301 naționale, dezvoltarea serviciilor sociale trebuie încadrată 
într-o politică coerentă în baza unei abordări incluzive, create cu scopul de a sprijini persoanele în 
cadrul familiilor şi comunităţilor lor. Iar în acest scop, obiectivele principale sunt: (1) încurajarea co-
deciziei şi a implicării beneficiarilor în acordarea serviciilor sociale; (2) îmbunătăţirea procesului de 
evaluare a nevoilor la nivelul comunităților locale și a sistemului de management a informațiilor, 
precum și asigurarea alinierii acestora la politicile şi practicile decizionale locale; (3) îmbunătăţirea 
finanţării serviciilor sociale; (4) consolidarea şi îmbunătăţirea asistenţei sociale la nivel comunitar; (5) 
crearea unor echipe comunitare de intervenţie integrată, în special în zonele marginalizate; (6) 
dezvoltarea serviciilor adresate categoriilor vulnerabile, inclusiv copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi 
(inclusiv cu probleme de sănătate mintală), persoanelor vârstnice şi altor grupuri vulnerabile. 

  

 
300 Teșliuc et al. (coord.) (2015). 
301 Teșliuc et al. (coord.) (2015: 111). 
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3.3 Locuirea socială în București 

3.3.1 Sectorul de locuire socială 

Locuirea socială este o temă transversală între politicile privind construcția de locuințe și cele privind 
persoanele aflate în situație de dificultate în nevoie pentru o locuință. De-a lungul timpului, politicile 
privind locuirea socială au fost utilizate pentru a răspunde mai multor tipuri de provocări, de la 
reglarea piețelor imobiliare, la ”amortizarea socială a șocului”. asigurând o oarecare stabilitate 
grupurilor cele mai afectate din populație, în contextul schimbărilor economice și sociale.302  

Studiile303 existente au scos deja în evidență caracteristici definitorii ale politicilor de locuire socială în 
România, care modelează în mod decisiv și situația locuirii sociale din municipiul București. Acestea 
includ: 

• Piață de închiriere a locuințelor limitată, date fiind procesele istorice de privatizare și restituiri 
masive; 

• Un stoc de locuințe sociale foarte mic și de o calitate foarte scăzută; 

• Un dezechilibru accentuat între cererea și oferta de locuințe sociale, existând o presiune 
considerabilă de a extinde oferta de locuințe atât cea totală, cât și cea de locuințe sociale; 

• Locuințele sociale sunt deținute și gestionate de autoritățile locale. Locuinţele sociale aparţin 
domeniului public al unitătilor administrativ-teritoriale şi nu pot fi vândute; 

• Locuința socială este văzută, cu precădere de autoritățile locale, mai degrabă ca un „bun social 
ieftin” asociat cu comportamente anti-sociale, „focar de infecție” și diferite probleme sociale; 

• Nu există politici/măsuri care să vizeze diversificarea actorilor ce dețin și gestionează 
locuințele sociale, mai ales prin parteneriate public-privat. Rolul sectorului privat în investițiile 
în construcția de locuințe sociale este foarte redus și nici nu este stimulat prin vreo politică 
specifică; 

• Nu există o politică națională și fonduri alocate pentru întreținerea și dezvoltarea de locuințe 
sociale; 

• Nu există o politică privind construirea de locuințe sociale accesibilizate pentru persoane cu 
dizabilități (sau cu nevoi speciale, precum persoanele vârstnice) sau în clădiri sustenabile (fără 
emisii de carbon); 

• Concentrările de locuințe sociale (și cu caracter social) sunt în multe cazuri asociate cu zone 
marginalizate de tip ghetou în care trăiesc comunități în sărăcie extremă.304 

Prin recunoașterea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,305 România respectă dreptul 
la locuire și asistență socială pentru asigurarea unei existențe decente tuturor celor cărora le lipsesc 
resursele. În România, locuirea socială este menționată în mai multe documente legislative care 
reglementează activitatea mai multor instituții centrale și/sau locale sau servicii306 și este recunoscută 
ca element de bază în lupta împotriva excluziunii sociale și a sărăciei.307 Cu toate acestea, conform 
definițiilor operaționale utilizate de Legea asistenței sociale 292/2011,308 locuirea socială nu este 

 
302 Struyk, 1996 apud Tsenkova (2013), Hills (2007). 
303 Spre exemplu, Banca Mondială (2015), Teșliuc, Grigoraș și Stănculescu (coord.) (2015), Briciu (2016), MDRAP (2016), 
Stănculescu (coord.) et al. (2017). 
304 Multe dintre cercetările privind „sărăcia extremă”, „zonele marginalizate” sau „locuirea precară”, precum și unele dintre 
studiile despre romi și comunitățile de romi documentează această situație, spre exemplu: Rughiniş (2000), Stănculescu și 
Berevoescu (coord., 2004), Berescu et al. (2006), Berescu et al. (2007), Preda (coord., 2009), Stănculescu et al. (2010), ), 
Botonogu (2011), Tarnovschi (coord., 2012), Swinkels et al. (2014), Teșliuc, Grigoraș și Stănculescu (coord.) (2015a și 2015b). 
305 EUAFR (2009). 
306 Legea Nr. 114/1996 privind locuirea, Legea 215/2001 privind administrația publică locală, Legea 116/2002 privind 
combaterea marginalizării sau Legea 292/2011 privind asistența socială. 
307 Strategia Națională privind Reducerea Sărăciei și Promovarea Incluziunii Sociale 2015-2020.  
308 Art. 30 paragraf (3), litera a). După regimul de asistare, serviciile sociale se clasifică în:  a) servicii cu cazare, pe perioadă 
determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe protejate, adăposturi de noapte etc. sau b) servicii fără cazare: 
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considerată serviciu social. Acest fapt este reflectat și de absența MMJS din lista instituțiilor cu 
responsabilități în sectorul de locuire socială,309 precum și de lipsa de coordonare, inclusiv strategică 
și legislativă, la nivel instituțional central sau local între instituțiile cu atribuții în sectorul de locuire 
socială și cele cu atribuții de asistență și servicii sociale. De altfel, în linie cu Strategia Europa 2020, 
MMJS subliniază importanţa locuinţelor sociale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi integrarea 
socială şi profesională a grupurilor vulnerabile și conturează dispoziţiile legale privind asigurarea 
accesului la locuinţe accesibile pentru grupurile dezavantajate, precum şi atingerea obiectivului 
constând într-un Fond de Locuințe Sociale care să acopere 20% din fondul necesar până în anul 
2020.310 

La nivel european, locuirea și asistența socială sunt corelate la nivel de viziune strategică și de țintă 
operațională. În România, implicit în București,311 drept consecință a lipsei de corelare între politicile 
de locuire socială și politicile de asistență socială există efecte extrem de negative la nivelul categoriilor 
celor mai dezavantajate de populație, printre care:  

• Lipsa de sprijin în obținerea unei locuințe pentru tinerii în situații de dificultate; 

• Excluziunea de la locuire socială a unora dintre cele mai vulnerabile categorii: (i) a celor mai 
săraci, în special a romilor; (ii) a persoanelor care au pierdut locuința din cauza datoriilor la 
utilități; (iii) a persoanelor care nu au act de identitate eliberat pe raza unității administrativ-
teritoriale respective (sau viză de flotant); 

• Evacuările din locuințe sociale; 

• Neasigurarea accesului la infrastructură (apă, canalizare, drumuri) pentru anumite zone 
marginalizate. 

În contextul prezentei strategii, privim locuirea socială ca pe un instrument care ar trebui să vină în 
sprijinul persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate, prin crearea unei plase de siguranță și 
stabilitate menită să favorizeze incluziunea socială a acestora, prin asigurarea accesului la condiții de 
locuire adecvate. În cadrul mai larg al serviciilor sociale, analiza prezentată în continuare consideră 
locuirea socială ca fiind un serviciu cel puțin complementar serviciilor sociale existente și care ar trebui 
să fie parte a unei abordări integrate ce să adreseze întregul complex de nevoi care a condus la situația 
de vulnerabilitate și nu doar nevoia de locuire, pe principiul că accesul la o locuință adecvată reprezintă 
premisa principală pentru asigurarea celorlalte drepturi ale omului și pentru atingerea potențialului 
său maxim de dezvoltare. 

MANAGEMENTUL SECTORULUI DE LOCUIRE SOCIALĂ ÎN BUCUREȘTI 

Sectorul de locuire socială este definit și reglementat prin Legea locuinței 114/1996. Conform acestui 
cadrul legal, ”Guvernul răspunde de aplicarea unitară, pe întreg teritoriul țării, a politicii de dezvoltare 
a construcției de locuințe”.312 La nivel operațional, autoritățile publice locale sunt direct și complet 
responsabile pentru politicile de locuire socială, prin: realizarea de noi locuințe, renovarea și 
întreținerea locuințelor existente, administrarea și repartizarea fondului de locuințe sociale, 
declararea locuințelor sociale libere, în cazuri de urgență, drept locuințe de necesitate, stabilirea 
chiriei maxime pentru unitățile locative publice, furnizarea finanțării pentru locuințe sociale, locuințe 

 
centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţa 
socială etc. 
309 Conform Proiectului de Strategie Națională a Locuirii care a fost lansat în consultare publică de către MDRAP pe 28 iulie 
2016, MMJS lipsește din rândul instituțiilor care joacă un rol în sectorul de locuire. Cele mai recente informații disponibile pe 
site-ul MLPDA, actualizate ultima dată la 15 martie 2018 arată că proiectul de strategie nu a depășit faza de consultare 
publică: https://www.mlpda.ro/hg-pentru-aprobarea-strategiei-nationale-a-locuirii  
310 În documente strategice precum Strategia naţională în domeniul politicii pentru tineret pentru perioada 2015-2020 (HG 
nr. 24/2015); Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020 (HG nr. 383/2015); Strategia 
naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020 (HG nr. 1.113/2014). 
311 MDRAP (2016), Stănculescu et al., 2016, Stănculescu (coord). et al. (2017). 
312 Legea 114/1996, art. 67. 
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de serviciu și locuințele de necesitate, precum și alocarea de parcele de teren public pentru 
construirea de locuințe.  

Așadar, consiliile locale au un nivel foarte ridicat de autonomie care însă se traduce într-un sector de 
locuire socială dependent de resursele de la nivel local. Iar modul în care autoritățile locale decid să 
folosească resursele existente nu reprezintă neapărat un răspuns la nevoile reale de locuire, ci reflectă 
mai degrabă atitudinea autorităților față de grupurile vulnerabile și disponibilitatea lor de a investi în 
locuințe sociale. Situația este similară în București, chiar multiplicată, dată fiind organizarea sa 
administrativ teritorială – o unitate administrativă și șase subdiviziuni, cu atât mai mult cu cât 
împărțirea responsabilităților între Primăria Generală și primăriile de sector este neclară pe mai multe 
dimensiuni.  

Fondul de locuințe ce poate fi repartizat grupurilor vulnerabile este în patrimoniul și administrarea 
municipiului București.313 Stocul disponibil este distribuit de către PMB,314 pe de o parte, către cele 
șase sectoare pentru a fi alocat, în baza listelor de prioritate stabilite la nivel de sector, și pe de altă 
parte, se alocă direct de către PMB către persoane aflate în situații sociale deosebite.  

Nu este clar pe ce principii se fac alocările de locuințe sociale dinspre PMB către sectoare.315 Cert este 
însă că nu se poate face o corelație între numărul de cereri depuse anual per sector și numărul de 
locuințe acordate pentru a rezolva aceste cereri. Dacă numărul total de cereri (dosare) pentru locuințe 
sociale însumează un total de circa 20.000 pentru toate sectoarele, în perioada 2016-februarie 2020, 
PMB a alocat în total către sectoare doar în jur de 80 de locuințe.316 Conform estimărilor CRJ,317 
numărul total de ani necesari pentru ca PMB să asigure locuințe sociale tuturor solicitanților 
înregistrați până în vara anului 2019 este de 110,3 ani, cu păstrarea ritmului actual de acordare. 

Faptul că doar PMB deține patrimoniul nu limitează însă posibilitatea primăriilor de sector de a 
achiziționa, construi și aloca locuințe sociale. Deși trec în patrimoniul municipiului, locuințele sociale 
achiziționate sau construite din fonduri proprii la nivel de sector rămân administrate și alocate 
rezidenților din sector de către Consiliul local al acestuia. Un exemplu de bună practică în acest sens 
este Sectorul 1 care a achiziționat prin DGASPC un număr de 339 de locuințe318 cu destinație socială și 
a construit din fonduri proprii alte 414 locuințe sociale și 58 de locuințe pentru tineri.319 Toate aceste 
locuințe sunt administrate de DGASPC Sector 1 și reprezintă, la nivel de București, cel mai mare stoc 
de locuințe administrate și alocate de un sector. În plus, Sectorului 1 i-au fost repartizate de la PMB 
doar 24 de locuințe pentru persoanele evacuate din imobile retrocedate și încă 15 imobile pentru 
persoanele evacuate în baza OUG nr. 83/2001.320 

  

 
313 OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ care prevede că doar unitățile teritorial-administrative dețin 
patrimoniu propriu, nu și subdiviziunile administrative-teritoriale. 
314 Potrivit Regulamentului de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de 
stat, Anexa la H.C.G.M.B. nr.42/ 13.02.2003, Art.1. 
315 Conform studiilor precum Centrul pentru Dezvoltare Urbană și Teritorială (2016) sau Centrul pentru Resurse Juridice 
(2019) și opiniilor exprimate în cadrul Consultărilor SIDU pe locuire socială, martie 2020. 
316 Consultările SIDU pe locuire socială, martie 2020. 
317 Centrul pentru Resurse Juridice (2019: 5). 
318 În trei locații diferite, și anume Prelungirea Ghencea, Drumul Binelui și Calea Giulești. 
319 Locuințele sociale sunt situate pe Șoseaua Odăi, iar locuințele pentru tineri sunt pe Str. Munții Tatra. 
320 http://www.primariasector1.ro/structura-fondului-locuinte-stat.html 
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Caseta 1 - Un proiect de construcție de noi locuințe sociale 

Un proiect de dată recentă (2019) demarat de Primăria Municipiului București își propune 
construirea unui complex de locuințe sociale în cartierul Prelungirea Ghencea. Acest complex va 
include opt blocuri, cu un total de aproximativ 600 de apartamente de două sau trei camere (de 
70-80 m2), ce urmează a fi închiriate cu chirii subvenționate de maxim 100 de lei.  

Conform declarațiilor inițiale, acest proiect își propune să răspundă cererilor înregistrate atât la 
nivelul PMB, cât și al celor înregistrate la nivelul primăriilor de sector. Dar o procedură clară în 
acest sens nu este încă prevăzută.  

Proiectul își propune să adreseze nevoile de locuire subvenționată a „persoanelor cu venituri 
foarte mici, vârstnicilor care și-au pierdut casele în urma unor retrocedări, persoanelor cu 
dizabilități, familiilor monoparentale” și este justificat de absența aproape totală a oricărui stoc 
disponibil de locuințe la nivelul municipalității. 

Sursa: https://www.wall-street.ro/articol/Social/249599/locuintele-sociale-din-prelungirea-ghencea-
vor-fi-disponibile-in-septembrie.html (accesat la 3 februarie 2020). 

 
Decizia de a aloca buget pentru dezvoltarea fondului existent de locuințe sociale este lăsată la nivelul 
primăriilor de sector, care acționează de o manieră nu neapărat coordonată. Pe de o parte, PMB 
argumentează că are fonduri mult mai limitate decât primăriile de sector, care încasează taxe și care 
ar putea avea mai multă disponibilitate financiară de a investi în sectorul de locuire socială. Pe de altă 
parte, reprezentanții primăriilor de sector subliniază factorii care îngreunează gestionarea și 
dezvoltarea fondului de locuințe sociale: (i) distribuția neclară a responsabilităților între primăriile de 
sector și Primăria Generală; (ii) lipsa resurselor la nivel local pentru completarea stocului de locuințe 
sociale; (iii) lipsa controlului asupra stocului existent; (iv) lipsa terenurilor pentru noi construcții, care 
trebuie obținut tot de la PMB. Prin urmare, aceștia declară că nu pot face o planificare reală, nu pot 
avea o politică publică adecvată și consecventă în domeniul locuirii sociale, atât timp cât nu au 
informații despre fondul existent sau disponibil, despre numărul de locuințe sociale care urmează a fi 
distribuite către sector într-un an sau principiile în baza cărora se va realiza această distribuire. Pe de 
a treia parte, reprezentanților societății civile atrag atenția asupra lipsei de transparență în ceea ce 
privește unitățile de locuit publice existente pe teritoriul municipiului, responsabilitatea administrării 
lor, precum și modul în care sunt alocate.321 

La nivelul primăriilor, atât de sector cât și generală, locuințele sociale sunt gestionate de 
departamente/ compartimente de Spațiu Locativ care nu comunică și nu își coordonează activitățile 
cu DGASPC-urile/DGASMB, nici măcar în cazurile de evacuare din locuințele sociale. ONG-urile au 
accentuat faptul că în cadrul consultărilor din 2017 pentru Strategia pentru combaterea sărăciei de la 
nivelul capitalei: ”DGASMB ne-a zis în mod bizar că Spațiul Locativ trebuie să se ocupe de această 
chestie”.322 

  

 
321 Consultările SIDU pe locuire socială cu reprezentanții primăriilor, DGASPC și ONG-urilor, martie 2020. 
322 Consultările SIDU pe locuire socială cu reprezentanții ONG-urilor, martie 2020. 
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Caseta 2 - Aranjamentul instituțional fragmentat și neclar se traduce în neîncredere  

”Singura tentativă reală de îmbogățire a stocului de locuințe sociale a fost închirierea pe timp de 
un an de pe piața liberă de locuințe... asta în timp ce în paralel au fost cumpărate 600 de 
apartamente de serviciu pentru medici. Bineînțeles că achiziția asta de contracte de închiriere pe 
un an de locuințe sociale nu a reușit. Cred că au avut trei anunțuri de achiziție pe site. Cât despre 
noul proiectul de construcție, acesta nu există, eu nu l-am văzut. Știu că e undeva prin Prelungirea 
Ghencea, dar este un proiect nedezbătut public. Știți, nu există o garanție că acolo chiar vor fi 
locuințe sociale, pentru că nu e un proiect de hotărâre de consiliu trecut ... Și ce pot să vă spun [...] 
este că, în momentul de față, una dintre cele mai mari resurse de locuințe care intră în stocul 
public, altfel decât construite și achiziționate, sunt acele locuințe libere de certificat de moștenitor, 
vacanțe succesorale... [...] Există hotărâre de consiliu prin care aceste apartamente sunt fie 
apartamente de necesitate, fie mai nou locuințe de serviciu pentru aparatul tehnic al primarului. 
Pe locuințe sociale, asta e cam tot ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani. Iar în urmă cu 4 ani, e mai simplu 
de discutat, pentru că nu s-a întâmplat nimic.” 

Sursa Consultările SIDU pe locuire socială cu reprezentanții ONG-urilor, martie 2020. 

 
Așa cum la nivel național nu există un sistem de monitorizare a sectorului și evoluțiilor acestuia, nici 
la nivel de București nu a fost dezvoltat un astfel de sistem. La nivel național nu există nici măcar un 
raport de monitorizare și raportare din partea consiliilor locale cu privire la stocul de locuințe, starea, 
utilizarea și administrarea acestuia. Nici la nivel București, structurile de Spațiu Locativ din primării nu 
fac periodic publice date și nici nu le comunică sistematic către alte instituții. O analiză succintă a 
măsurii în care Consiliile locale ale sectoarelor din București respectă prevederile H.C.G.M.B. 
324/2016323 arată că în prezent, în afară de Sectorul 6, nici un alt sector al Capitalei nu dă curs 
obligativității de raportare către PMB a numărului de solicitări de locuințe sociale sau a numărului de 
locuințe sociale disponibile la nivel de sector.324 Și din acest motiv, la nivelul Direcției Spațiu Locativ și 
cu Altă destinație din cadrul PMB nu există informații centralizate în ceea ce privește: 

• numărul total de cereri înregistrate la nivel de sector; 

• numărul de persoane evacuate care au depus cerere; 

• numărul de cazuri sociale care au depus cerere; 

• numărul total de locuințe sociale disponibile la nivel de sector.  

Iar situația privind raportarea acestor date s-a înrăutățit în timp,325 posibil și ca reacție la lipsa unui 
stoc disponibil care să fie alocat ca răspuns la cererile înregistrate. În absența unui sistem de 
monitorizare, datele privind sectorul locuințelor sociale lipsesc sau sunt ”slabe” (incomplete, învechite 
etc.), fapt ce reprezintă o limitare metodologică pentru orice analiză, inclusiv pentru cea de față. 

TIPURILE DE LOCUINȚE SOCIALE DIN BUCUREȘTI 

În conformitate cu Legea locuinţei 114/1996, locuinţa socială este definită ca fiind locuinţa care se 
atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii ”a căror situație economică nu le permite 

 
323 Privind asigurarea evidențelor la nivelul Primăriei Municipiului București a numărului de solicitări de locuințe sociale (cu 
anexele 1 și 2). Date disponibile la adresa: 
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_spatiu_locativ/situatie_solicitari_locuinte_sociale_buc.php 
324 Situație pentru luna februarie 2020, 
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_spatiu_locativ/situatie_solicitari_locuinte_sociale/situatie_solicitar
i_locuinte_sociale_20200225.pdf 
325 De exemplu, în decembrie 2017, toate sectoarele au transmis datele.  
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accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei”.326 Tocmai pentru 
că definiția oficială a locuinței sociale (cu un set asociat de standarde) a apărut doar în 1996, în toate 
localitățile țării, inclusiv în București, fondul de locuințe ce pot fi închiriate populaţiei celei mai 
vulnerabile conține și ”locuințe sociale” preexistente legii, care, cel mai adesea, nu se încadrează în 
cerinţele impuse de lege. Istoric vorbind, aceste ”locuințe sociale” (de dinainte de 1996) au fost 
încadrate astfel pentru a permite investițiile din partea autorităților locale.327 

Fondul de locuințe al municipiului București repartizabil la nivelul sectoarelor este gestionat de 
Administrația Fondului Imobiliar (AFI) și este alcătuit din: 

(1) locuințele disponibilizate din mișcarea a II-a, considerate locuințe convenabile; 
(2) locuințele sociale; 
(3) locuințele realizate din fonduri proprii; 
(4) locuințele realizate în condițiile prevăzute de O.G.R. nr.19/1994 privind stimularea 

investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, cu modificările 
ulterioare. 

La nivelul PMB, (1) locuințele din mișcarea a II-a constituie fondul de ”locuințe sociale” de dinainte 
de 1996. Acestea sunt locuințe vechi, majoritatea fiind case naționalizate în perioada comunistă. Până 
în 1990, aceste locuințe erau repartizate (în baza legii 5 din 1974) de stat, în mare parte tot unor 
grupuri vulnerabile, căci, deși erau plasate în zone centrale ale orașului, erau foarte slab dotate cu 
infrastructură și majoritatea populației prefera un apartament nou în cartierele de blocuri care se 
dezvoltau în acea perioadă. Începând cu 1990, acest fond de locuințe a fost preluat în patrimoniul 
PMB. Cele mai multe au fost retrocedate foștilor proprietari, altele au fost demolate (fiind ruine). 
Dintre cele fără probleme de natură juridică, multe au fost cumpărate de vechii chiriași (care au 
crescut acolo), în baza Legii 112 din 1996. ”Dacă stăteau și cu alți chiriași, fiecare a cumpărat cotă parte 
din bucătarie, din părțile comune, casa scării, holuri. Cei care nu au cumpărat au fost evacuați. Ca 
statistică legată de patrimoniu, Consiliul General mai are în administrație cam 5% din totalul avut 
imediat după revoluție [1990].”328  

Locuințele din mișcarea a II-a sunt tocmai aceste locuințe vechi și foarte degradate, neglijate mulți ani, 
care au rămas în proprietatea primăriei, prin AFI. ”Ele ajung la sectoare spre repartizare, dacă fostul 
chiriaș renunță/ pleacă/ moare și nu sunt alte persoane incluse în contractul de închiriere care să preia 
contractul. Ajunge la sector spre distribuire numai cu acordul primarului general, ceea ce înseamnă 
aproape niciodată. Ce lasă la sectoare: o mansardă, un subsol, realmente alea nici nu sunt locuințe și 
bineînțeles că sunt refuzate”.329 

Ca urmare a procesului istoric prin care au trecut locuințele din mișcarea a II-a, în prezent, la nivel de 
sector nu se mai cunoaște nici măcar numărul lor: ”Există evidența contractelor de închiriere, dar și 
acolo cele mai multe sunt foarte vechi. Cum nu există o subvenție a chiriei pentru aceste locuințe, nu 
știm care sunt veniturile familiilor care locuiesc acolo. Nu se cunosc caracteristicile sau numărul de 
beneficiari. Nu există evidențe privind datoriile sau calitatea locuirii”.330 Pe scurt, nu se știe mai nimic 
despre acest fond de locuințe”. În consecință, acest fond de locuințe este total neglijat de autorități.   

 
326 Locuința socială este definită prin art. 2 lit. c) din Legea locuinţei nr. 114/1996. Elemente ce ţin de locuinţele sociale se 
regăsesc, prin legislaţia ulterioară şi în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi în Legea privind prevenirea 
şi combaterea marginalizării sociale nr. 116/2002, respectiv Legea asistenţei sociale nr. 292/2011. 
327 Pentru aceste locuințe, autoritățile locale din țară folosesc termeni alternativi precum „locuințe ieftine”, „locuințe cu 
chirie la stat” și, mai general, „locuințe cu caracter social”. Strategia Națională a Locuirii 2016-2030 propune înlocuirea 
tuturor acestor termeni printr-o singură categorie, și anume „locuințe publice”. (MDRAP, 2016: 154). 
328 Consultările SIDU pe locuire socială cu reprezentanții primăriilor de sector și DGASPC, martie 2020. 
329 Ibid. 
330 Ibid. 
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Categoria de (2) locuințe sociale este formată predominant din garsoniere/ apartamente (adesea de 
13 m2 pe locuință) în blocuri de confort III sau IV care au fost preluate sau cumpărate de la fostele 
întreprinderi (cu destinație inițială de cămine muncitorești sau de nefamiliști). Spre exemplu, ”În zona 
Aleea Nehoiu avem 287 de locuințe sociale care sunt ale primăriei Sector 4. Nu sunt de mișcarea a 
doua. Au fost cumpărate de la IMGB. Nu îndeplinesc toate standardele noi, deși le denumim locuințe 
sociale.”331  

Categoriile (3) și (4) includ locuințe nou construite, care respectă standardele minime pentru o 
locuință socială. 

STOCUL DE LOCUINȚE SOCIALE  

În primul rând, datele privind numărul de locuințe sociale pe sector sunt neclare. Acest fapt este 
efectul cumulat al mai multor factori:  

(i) noțiunea de ”locuință socială” cuprinde de la locuințele din mișcarea a II-a, vechi și 
degradate (”o mansardă, un subsol”), la locuințele pentru tineri (ANL), iar însumarea 
acestora poate duce la confuzii;  

(ii) aranjamentul instituțional fragmentat și neclar din sectorul locuirii sociale, în special 
relația între primăriile de sector și PMB;  

(iii) absența unui sistem de monitorizare la nivelul capitalului (și a sectoarelor).  

În consecință, numerele diferă în funcție de sursă, căci fiecare sursă poate înțelege și folosi diferit 
conceptul de ”locuință socială”. Spre exemplu, Primăria Sectorului 6 declară că nu deţine patrimoniu 
propriu și nu are în administrare directă locuințe sociale, în timp ce AFI raportează 111 locuințe ce 
aparțin PMB pe raza Sectorului 6. Ambele declarații pot fi adevărate, căci cele două instituții se 
raportează la unități diferite și au în vedere doar propriile responsabilități. 

În concluzie, o estimare brută a numărului de locuințe sociale din București indică circa 1.150 locuințe 
din mișcarea a II-a (PMB, AFI) răspândite pe teritoriul Capitalei (cele mai multe - 300 în sectorul 1 și 
cele mai puține - 25 în sectorul 4), plus peste 1.300 de locuințe sociale în patrimoniul și/sau 
administrarea primăriilor de sector, fie construite din fonduri proprii (sector 1), fie achiziționate de la 
(foste) întreprinderi (sectoarele 2 și 4). Situația anterioară nu cuprinde locuințele (ANL) pentru tineri 
(vezi Figura 69).  

  

 
331 Consultările SIDU pe locuire socială cu reprezentanții primăriilor de sector și DGASPC, martie 2020. 
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Figura 69. Stocul de locuințe sociale dinââela nivelul municipiului București 

 

În al doilea rând, distribuția locuințelor sociale între sectoarele din București este extrem de inegală. 
Astfel, numărul variază între peste 1.000 în sectorul 1 și circa 100 în sectorul 6. 

În al treilea rând, nu se cunoaște numărul de locuințe sociale disponibile spre închiriere, căci gradul 
de ocupare al locuințelor sociale este, de asemenea, neclar. Pe de o parte, reprezentanții primăriilor 
și DGASPC-urilor de sector susțin că gradul de ocupare este aproape total.332 Pe de altă parte, ONG-
urile, în consens cu rezidenții din zone cu locuințe sociale, susțin că: ”Există public lista cu proprietățile 
primăriei. Este un PDF de 200 pagini cu niște adrese. Dar nu știm câte sunt ocupate și în ce regim sunt 
ocupate. [...] Un lucru e clar, există locuințe goale. Le țin goale. Versiunea oficială a primăriilor insistă 
că nu există nimic liber, în realitate oamenii știu foarte bine care sunt apartamentele goale din 
blocurile de locuințe sociale. Unele dintre ele au sigiliu cu ștampila primăriei. Sunt apartamente cu 
vacanța succesorală care stau cu anii goale. [...] Sunt plecați prin străinătate și locuința rămâne goală, 
se pune lacătul pe ea și nimeni nu ia măsuri. Stă goală mai tot timpul anului.”333  

În al patrulea rând, numărul de locuințe alocate anual de la PMB către primăriile de sector este infim. 
La stocul existent la nivel de sector, teoretic ar trebui să se adauge anual un număr de locuințe alocate 
de la PMB, în baza listelor cu necesarul întocmite de Serviciile Locativ. Însă, așa cum am precizat deja, 
alocările dinspre PMB către primăriile de sector nu sunt anuale, nu sunt realizate pe criterii explicite 
clare și agreate de toți actorii și sunt în număr deosebit de mic. Conform studiului CRJ,334 în perioada 

 
332 Un grad de ocupare de 96-97% a locuințelor sociale a rezultat și din sondajul Situația Locuirii Sociale, realizat în toate 
localităţile urbane din țară (inclusiv sectoarele din București), în octombrie 2014, de MDRAP și Banca Mondială. 
333 Consultările SIDU pe locuire socială, inclusiv cele din cadrul vizitelor de teren în zone marginalizate, martie 2020. 
334 Centrul pentru Resurse Juridice (2019: 4). 

Sector 1 

753 în patrimoniu și administrare 

(răspuns la solicitarea de date BM) 

300 ale PMB pe raza sectorului, 

conform AFI (CRJ, 2019) 

Sector 2 

258 în administrare (răspuns la 

solicitarea de date BM) 

214 ale PMB pe raza sectorului, 

conform AFI (CRJ, 2019) 

Sector 3 

5 în administrare (răspuns la 

solicitarea de date BM) 

259 ale PMB pe raza sectorului, 

conform AFI (CRJ, 2019) 

Sector 4 

287 locuințele sociale în patrimoniu și 

administrare. Sectorul 4 nu a răspuns la 

solicitarea de date BM, dar în cadrul 

consultărilor SIDU, reprezentanții DGASPC 

sector 4 au menționat că există un 

ansamblu de blocuri în Aleea Nehoiu. 

25 ale PMB pe raza sectorului, conform AFI 

(CRJ, 2019) 

Sector 6 

Nu are locuințe sociale (răspuns la 

solicitarea de date BM) 

111 ale PMB pe raza sectorului, 

conform AFI (CRJ, 2019) 

Sector 5 

Necunoscut. Sectorul 5 a declarat că nu are 

în administrare locuințe sociale, însă în cadrul 

consultărilor SIDU reprezentanții DGASPC și 

ONG-urilor din sector 5 au declarat că există 

locuințe sociale și acestea sunt grupate în 

blocurile din zonele Zăbrăuți, Iacob Andrei și 

Livezilor.  

242 ale PMB pe raza sectorului, conform AFI 

(CRJ, 2019) 
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2014-2018, PMB a alocat în total 7 locuințe către toate primăriile de sector (fără Sectorul 3). Conform 
specialiștilor participanți la consultările SIDU (din martie 2020), numărul de locuințe alocate a crescut 
la circa 15, în ultimii trei ani, estimare a ONG-urilor; respectiv la 80, în perioada 2016-2020, susțin 
reprezentanții primăriilor și DGASPC-urilor.  

În al cincilea rănd, stocul de locuințe sociale disponibile spre închiriere este total insuficient pentru 
a acoperi necesarul de la nivelul populației. De-a lungul unui an de zile, locuințele disponibile spre 
repartizare la nivel de sector se formează din cele câteva locuințe din mișcarea a II-a care se 
disponibilizează,335 dintre care însă unele sunt într-o stare inacceptabilă; cele câteva locuințe sociale 
neocupate sau eliberate din blocuri; plus, cele câteva nou alocate de PMB. Per total, numărul acestora 
rămâne atât de mic încât în perioada 2014-2018 au fost repartizate doar circa 100 de locuințe și mai 
toate acestea doar în cele două sectoare cu locuințe sociale în patrimoniu, adică Sectorul 1 și Sectorul 
4.336 

Spre comparație, numărul total de cereri (dosare) pentru locuințe sociale însumează un total în jur de 
20.000 pentru toate sectoarele, în martie 2020.337 Spre exemplu, dacă în Sectorul 3 sunt raportate 
circa 3.600 cereri, cu un stoc de 5 locuințe, se poate spune că acesta are o capacitate de răspuns virtual 
egală cu zero cu privire la locuirea socială. Cel mai fericit caz se înregistrează în Sectorul 1, unde stocul 
existent raportat la numărul de cereri duce la o valoare de circa 10%. În cazul Sectorului 2 valoarea 
acestui raport se înjumătățește (în jur de 5%). 

Dar, necesarul de locuințe sociale menționat anterior este determinat prin simpla contabilizare a 
cererilor depuse la primării, fără să țină cont de persoanele care ar avea drept, dar nu depun dosare 
fie pentru că nu știu sau nu-și permit să-l completeze sau actualizeze, fie pentru că sunt descurajați de 
funcționarii primăriei, fie pentru că nu (mai) cred că ar putea obține. Din acest motiv, specialiștii în 
domeniu consideră că nevoia neacoperită de locuire socială este în fapt mult mai mare decât numărul 
înregistrat de cereri depuse. Așadar, capacitatea de răspuns a autorităților la nevoile actuale de locuire 
socială este deosebit de mică. 

În al șasele rând, stocul de locuințe sociale prezintă tendințe de contracție și foarte puține inițiative 
de creștere. De mai bine de 10 ani, stocul de locuințe sociale s-a diminuat continuu, prin restituiri, 
vânzări sau deterioare (pentru unele locuințe din mișcarea a II-a), în timp ce numărul total de locuințe 
construite sau achiziționate a fost de doar 217, în perioada 2010-2019.338 Doar Sectorul 1 din cele șase 
sectoare a identificat soluții la nivel de sector pentru creșterea stocului de locuințe sociale, iar pentru 
viitor, există un singur proiect de construcție de noi locuințe sociale, ce aparține PMB (vezi Caseta 1). 
Având în vedere cât de restrâns este stocul existent raportat la nevoi și faptul că ”[...] nu se mai 
construiește mai nimic din fondul de stat pentru grupurile vulnerabile”,339 apare cu claritate lipsa de 
interes a autorităților locale față de sectorul de locuire socială. 

Prin urmare, înainte de orice, trebuie recunoscută problema, iar PMB și primăriile de sector, în 
colaborare, să aloce resursele necesare pentru construirea, reabilitarea sau achiziționarea de imobile 
pentru a servi drept locuințe sociale. De asemenea, arată CRJ,340 se pot avea în vedere și ”alte soluţii, 
precum imobilele al căror statut juridic este neclar și care pot fi dobândite prin revendicare, imobilele 
care au fost confiscate, imobile care pot fi transferate în proprietatea autorităţilor locale de către alte 

 
335 Dacă fostul chiriaș renunță/ pleacă/ moare și nu sunt alte persoane incluse în contractul de închiriere care să preia 
contractul. 
336 Centrul pentru Resurse Juridice (2019: 4). 
337 Estimări ale specialiștilor participanți la Consultările SIDU pe locuire socială (martie 2020). Raportul CRJ estimează pentru 
2019 un număr total de aproape 24.000 de cereri înregistrate la nivelul Bucureștiului, dintre care: sector 1 – 7302, sector 2 
– 4822, sector 3 – 3641, sector 4 – 669, sector 5- 1302, sector 6 – 2661, PMB – 3544. Centrul pentru Resurse Juridice (2019: 
5) 
338 Centrul pentru Resurse Juridice (2019: 4). 
339 Consultările SIDU pe locuire socială cu reprezentanții primăriilor de sector și DGASPC, martie 2020. 
340 Centrul pentru Resurse Juridice (2019: 15). 
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instituţii locale sau naţionale și, mai ales, alte imobile aflate deja în proprietatea autorităţilor locale”. 
Altfel, situația nu poate decât să se înrăutățească, ori deja starea din prezent izolează Bucureștiul între 
capitalele europene care, aproape toate, fac eforturi și au politici și mecanisme de asigurare a locuirii 
sociale pentru grupurile de locuitori care sunt în nevoie. 

CALITATEA LOCUINȚELOR SOCIALE 

Imobile de confort scăzut și în stare de degradare se găsesc printre locuințe din mișcarea a II-a și 
printre locuințele sociale din blocurile preluate de la fostele întreprinderi.341 Nu există un audit cu date 
riguroase. Cum spuneam, despre starea locuințelor din mișcarea a II-a autoritățile nu dețin date. 
Tocmai din acest motiv, ONG-urile sunt critice: ”Locuințele din vechiul fond de stat constituie o 
nebuloasă. Sunt locuințe degradate pe care primăria, deși e obligată, nu le întreține. Există Ordonanța 
20/1994342 conform căreia autoritatea locală are obligația să facă expertiza seismică, să le întrețină, să 
verifice exploatarea clădirii respective și, pe durata lucrărilor de renovare, restructurare, să relocheze 
chiriașii din imobilele respective. Nimic din toate acestea nu se întâmplă”. Mai mult, în unele cazuri de 
imobile extrem de degradate, autoritățile sistează contractele chiriașilor, nu neapărat renovează 
clădirea, dar contractele chiriașilor ”nu se mai prelungesc și ei mai departe rămân în aer”. 

În contrapondere, reprezentanții autorităților arată că din cauza resurselor foarte limitate care sunt 
disponibile pentru întreținerea și reabilitarea fondului existent de locuințe sociale, eforturile au fost 
orientate prioritar spre blocurile de locuințe sociale. Astfel, primăriile din sectoarele 2 și 4, care dețin 
astfel de clădiri, au reabilitat aceste blocuri și au curățat împrejurimille: ”Acum câțiva ani, dacă veneai 
aici [Aleea Lunca Florilor], stăteai printre semințe și seringi. Nu știam cum să ne mai ferim. Dar, 
Onțanu343 a venit și a făcut ordine. Acum, am rămas cu [cojile de] semințele”. Oricum, rezidenții unor 
astfel de blocuri adaugă, ”Da, blocul a fost vopsit și s-au făcut mansarde de câte două camere, dar 
subsolul este tot inundat și șobolanii mișună. Eu stau la parter și vara trebuie să țin geamul închis, că 
altfel mă bat cu ei în casă”. În plus, în aceste blocuri, apă caldă au doar rezidenții care pe cont propriu 
și-au permis un boiler, căci altfel doar apa rece este disponibilă. De altfel, în toată țara și nu doar în 
București,344 rezidenții din blocurile de locuințe sociale țin să accentueze investițiile pe care ei au fost 
nevoiți să le facă după primirea unei locuințe sociale la bloc: ”La primire, locuința a fost doar patru 
pereți. Am reparat, am înlocuit geamuri, uși, am dat cu var, am pus boiler, am reparat chiuveta la baie 
și tot așa, că altfel nu era de locuit, era doar un acoperiș”. 

Prin urmare, la nivel național ar trebui reglementată clar obligația autorităților locale de a întreține 
locuințele sociale pe care le dețin în patrimoniu sau le administrează. La nivelul municipiului București, 
PMB și primăriile de sector ar trebui să execute un audit al calității locuințelor sociale existente, în 
baza căruia să elaboreze un plan multianual realist de consolidare, renovare, reabilitare. DGASPC-urile 
și, mai ales, ONG-urile ar trebui să fie parteneri în acest proces, de la efectuarea auditului și până la 
punerea în practică a planului, astfel încât eventualele renovări să nu fie folosite ca oportunități de a 
elibera imobilele prin evacuarea chiriașilor fără a le oferi o alternativă. 

ALOCAREA LOCUINȚELOR SOCIALE CĂTRE BENEFICIARI 

La nivel național, locuințele sociale se repartizează de către consiliile locale, în baza unor criterii (cu 
punctaje asociate) pe care le stabililesc anual prin Hotărâre a Consiliului Local. Criteriile de la nivel 
local trebuie să respecte prevederile din Legea locuinței nr. 114/1996, dar consiliile locale au libertatea 

 
341 Informațiile și citatele din această secțiune provin din Consultările SIDU pe locuire socială cu reprezentanții primăriilor de 
sector și DGASPC, cu ONG-urile și din cadrul vizitelor de teren în zone marginalizate, martie 2020. 
342 O.G.R. nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată 
în Monitorul Oficial nr. 806 din 19 decembrie 2013. 
343 Neculai Onțanu, primar al sectorului 2 în perioada 2000-2016. 
344 Stănculescu și Berevoiescu (2004), Swinkles et al (2014). 
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de a adăuga criterii specifice care să reflecte condițiile și nevoile de la nivel local, de a operaționaliza 
fiecare criteriu și de a decide prioritatea (punctajul) asociată fiecărui criteriu. 

În România, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996, nu pot solicita locuințele sociale 
persoanele sau familiile care: 

• Dețin în proprietate o locuință;  

• Au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990;  

• Au beneficiat de sprijinul statului în accesarea de credite și execuție pentru realizarea unei 
locuințe;  

• Dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință. 

Alocarea locuințelor sociale către beneficiari se face în funcție de punctajul total obținut de solicitant, 
calculat în baza metodologiei decise prin Hotărâre a Consiliului Local. Studiile345 existente pe orașele 
mari din România asupra schemelor de alocare a locuințelor sociale, inclusiv a criteriilor, indicatorilor 
și punctajelor folosite de autoritățile locale, scot în evidență următoarele caracteristici comune: 

• Deși, prin lege, venitul reprezintă criteriul eliminatoriu în accesarea unei locuințe sociale, în 
realitate criteriul privind veniturile joacă un rol mic în decizia de alocare a unei locuințe sociale. 
În schimb, stabilitatea financiară - adică, criteriile legate de existența unui loc de muncă și 
pensie - joacă un rol semnificativ în punctajul total. Altfel spus, în oarecare dezacord cu legea 
și documentele strategice346 asumate de Guvern, în orașele mari din țara noastră, persoanele 
cu venituri reduse (în sărăcie) nu reprezintă un grup prioritar pentru alocarea de locuințe 
sociale. 

• Este de remarcat importanța mare acordată criteriului privind vechimea cererii pentru 
locuință socială, în condițiile existenței practicilor autorităților locale de a descuraja pe cei mai 
săraci și vulnerabili să depună aplicație. 

• Situația locativă actuală este un criteriu important, mai ales că în multe municipii sunt 
depunctați solicitanții care au ocupat abuziv o locuință, care au beneficiat de chirie 
subvenționată anterior și care nu au respectat clauzele contractuale. 

• Nivelul de educație reprezintă criteriul de maximă importanță în majoritatea marilor 
municipii. 

• În contrast cu țările vestice și în dezacord cu legea și documentele strategice347 asumate de 
Guvern, în orașele mari din țara noastră, tinerii nu reprezintă un grup prioritar pentru alocarea 
de locuințe sociale. Nici măcar tinerii care părăsesc instituțiile de ocrotire socială la împlinirea 
majoratului nu primesc punctaje care să le asigure poziția de grup prioritar pentru alocarea 
de locuințe sociale. 

• În contextul lipsei de coordonare între politicile de locuire socială și cele de asistență socială, 
în majoritatea orașelor mari din România, familiile monoparentale cu copii nu reprezintă un 
grup prioritar pentru alocarea de locuințe sociale. 

În concluzie, există un cadru legal unic la nivel național, dar autoritățile publice locale joacă un rol 
esențial în modul în care reglementările sunt interpretate și puse în practică. Impactul asupra 
incluziunii sociale este mai degrabă redus, tocmai din cauza modului în care autoritățile locale definesc 
propriile metodologii/scheme de alocare a locuințelor publice disponibile, cu atât mai mult în 
condițiile lipsei de coordonare între politicile de locuire și cele de asistență socială. Autoritățile publice 

 
345 Stănculescu (coord.) et al, (2017), Blaj (2020) și pozițiile luate de Fundația Desire, Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire 
și alții. 
346 Mai ales, Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020 (HG nr. 383/2015). Legea nr. 
116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale autorizează consiliile judeţene să sprijine accesul la 
locuinţele pentru tineri de 18-35 de ani care nu-şi pot permite obţinerea unei locuinţe la preţul pieţei. 
347 Strategia naţională în domeniul politicii pentru tineret pentru perioada 2015-2020 (HG nr. 24/2015); Strategia naţională 
privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020 (HG nr. 383/2015). 
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locale din marile orașe din România preferă gospodăriile care ridică cele mai puține probleme (au 
studii superioare și venituri stabile), în detrimentul celor care au nevoie reală de o locuință socială. 
Mai general, criteriile stabilite de autoritățile locale referitoare la nivelul de educație, stabilitatea 
financiară sau domiciliul principal sunt în defavoarea persoanelor sărace și vulnerabile care de obicei 
nu au studii, nu au venituri regulate și, deseori, nu dispun de actele de înregistrare (reședință) 
necesare. Această situație este puternic corelată și cu faptul că, la nivel local, locuirea nu este văzută 
ca parte a unui pachet integrat de intervenție, acompaniată de servicii care să ajute gospodăria/ 
familia/ individul, dincolo de asigurarea unui adăpost.   

Studiul recent al schemelor de alocare din București ajunge la concluzii similare și recomandă: 
”Primăriile de sector și Primăria Municipiului Bucureşti trebuie să elimine imediat, complet și 
ireversibil criteriile discriminatorii semnalate, în special cel privind nivelul de studii și cel privind 
calitatea de angajat în administraţia publică locală și centrală”.348  

Dincolo de criterii și punctaje, informațiile colectate în cadrul Consultărilor SIDU din martie 2020 
evidențiază și următoarele aspecte: 

• Din punctul de vedere al solicitanților, procesul de aplicare pentru o locuință socială este 
dificil, costisitor și trebuie actualizat anual. 

• Aranjamentul instituțional fragmentat și neclar între primăriile de sector și PMB afectează și 
procesul de alocare către beneficiari.  

(i) Atât PMB, cât și consiliile locale ale primăriilor de sector decid separat prin HCL care 
sunt grupurile care pot beneficia de o locuință socială, respectiv criteriile în baza 
cărora se stabilește prioritatea de acces la o locuință socială. Iar aceste criterii 
variază semnificativ între sectoare, respectiv între sectoare și Primăria Generală.  

(ii) Absența unui sistem care să centralizeze cererile de locuințe sociale face posibilă 
dubla înregistrare și numărare a dosarelor, la primăria de sector și la Primăria 
Generală. Nu există o metodologie clară în baza căreia solicitanții de locuințe 
sociale trebuie să depună cereri pentru o locuință doar la primăria de sector sau 
la cea generală, iar pentru optimizarea șanselor o parte dintre solicitanți depun 
intenționat solicitări în cadrul ambelor instituții. Oricum, nu există riscul de 
alocare de locuințe din partea ambelor instituții, deoarece, inclusiv pentru 
persoanele care solicită și primesc locuințe sociale de la Primăria Generală, se 
solicită verificare/ ancheta socială din partea DGASPC-urilor de sector.  

• Un beneficiar de locuință socială, dacă plătește la zi chiria, poate păstra locuința chiar dacă 
pleacă la muncă în străinătate pentru mai multe luni de zile. Abordarea contabilă asupra 
locuințelor sociale, combinată cu lipsa reglementărilor privitoare la plecările în 
străinătate, fac ca o parte din stocul de locuințe sociale să fie goale, dar nerepartizabile.  

• Există situații în care beneficiarii de locuințe sociale lipsesc pe o perioadă mai îndelungată, 
dar continuă să-și plătească la timp chiria și celelalte dări, iar locuința o închiriază informal. 
Abordarea contabilă asupra locuințelor sociale, combinată cu lipsa unei monitorizări 
corecte, crează un spațiu de manevră în care, pentru o chirie modică, locuința socială 
poate fi informal privatizată și folosită ca sursă de venit neînregistrat. 

• Conform rezidenților din blocurile de locuințe sociale, ”există locuințe pe baza șpăgii. 
Adică, sunt persoane care au mai multe locuințe sociale. Nu ai cum să ai șapte garsoniere 
închiriate în XXX [adresa], toate de la AFI și luate pe nume diferite”.349 În alte cazuri, 
beneficiarii care pleacă vând informal dreptul de utilizare a locuinței către un beneficiar 
care rămâne și continuă să plătească dările corespunzătoare. Cum beneficiarului plecat 

 
348 Centrul pentru Resurse Juridice (2019: 15). 
349 Discuție de grup în niște blocuri de locuințe sociale, martie 2020. 
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nu i se retrag drepturile de a deține o locuință socială, chiriașul rămas beneficiază în fapt 
de o a doua (sau o a treia ș.a.m.d.) locuință pe care o folosește cum dorește, inclusiv prin 
revindere sau subînchiriere informale. 

• Contractele de închiriere pentru locuințe sociale sunt semnate pe perioade de 3-5 ani. Cu 
toate acestea, practica frecventă este ca beneficiari ”dezirabili” să poată prelungi aceste 
contracte la nesfârșit (peste 20 de ani). Au existat perioade istorice în care primăriile unor 
sectoare au asociat reînoirea la timp a contractului și plata fără întârziere a chiriei și 
utilităților cu acordarea către beneficiar a unui buletin cu domiciliu stabil la adresa 
locuinței sociale: ”Adică, pe noi, Onțanu350 ne-a făcut sectoreni. Avea de gând să ne facă 
pe toți, dar au venit alegerile și unii au rămas aici doar cu hârtie temporară”.351 În alte 
perioade/ sectoare, primăria de sector a încasat lunar chiriile, dar nu a prelungit 
contractele și a acordat beneficiarilor doar o viză temporară de ședere la adresa locuinței 
sociale, deși aceștia locuiau în fapt în acele locuințe de foarte mulți ani. Acest fapt, 
produce o stare de nesiguranță și neliniște în rândul beneficiarilor: ”Că ne pot zbura de 
aici când vor ei. Și azi se poate. Nu putem să ne facem nici un plan pe termen mai lung. Și 
nici nu-mi vine să mai bag bani în garsoniera asta care nici nu-i a mea și pot să plec și 
mâine”.352 

Prin urmare, relația dintre autoritățile publice și reprezentanții societății civile, precum și cea cu 
rezidenții locuințelor sociale este una caracterizată de neîncredere. Beneficiarii acuză autoritățile de 
indiferență, abuz de putere și corupție. ONG-urile acuză autoritățile de lipsă de transparență și de 
comunicare deficitară: ”Relația dintre sectoare și Capitală este neclară. Lucru de care profită intens 
funcționarul public. Pentru că există această ambiguitate de cronologie, când depui la Capitală, când 
depui la sector, de foarte multe ori oamenii sunt prinși în această relație dintre sector și Capitală... 
Unii renunță pentru că efectiv nu înțeleg care e sistemul. Ai senzația că ei nu comunică deloc între 
ei”.353 Autoritățile pun accentul pe: (a) lipsa resurselor umane (nu doar financiare) alocate sectorului 
de locuire sociale; (b) pe reglementările neclare legate de utilizarea locuințelor sociale; (c) pe 
comportamentele nepotrivite ale beneficiarilor de locuințe socială; și (d) pe cererile ”nerezonabile” 
ale ONG-urilor: ”Ei [beneficiarii] au fost învățați numai să primească, iar ONG-urile nu fac decât să 
întrețină această cultură”.354 

Fundamental, locuința socială pare a fi ”socială” doar în procesul de alocare către beneficiari care este 
bazat pe criterii sociale, chiar dacă indicatorii sau punctajele sunt discriminatorii. După obținere, 
locuința socială devine doar o locuință închiriată pe o sumă modică pe care beneficiarii mai 
întreprinzători o pot folosi chiar și pentru obținerea de venituri neînregistrate, atât timp cât achită la 
timp chiria către autorități. Aceasta este ceea ce numim abordare contabilă asupra locuinței sociale, 
căci permite, în egală măsură, privatizarea informală de către beneficiari și comportamente 
discreționare din partea funcționarilor și autorităților. Pe partea beneficiarilor, spre exemplu, DGASPC 
Sector 4 a realizat, în anul 2019, ”o anchetă socială la toate apartamentele din Aleea Nehoiu și am 
găsit foarte multe persoane care sunt plecate în străinătate și au subînchiriat apartamentele. E o 
problemă... Dar, cine să facă aceste anchete cu regularitate?”355 

Pe partea funcționarilor și autorităților, conform actualelor reglementări: ”La momentul repartizării, 
toți [beneficiarii] aveau venituri reduse, pentru că era unul dintre criterii. Și atunci erau obligați să 
aducă adeverințe de venituri. An de an au obligația să prezinte aceste adeverințe la calcularea chiriei, 
dar nu se întamplă, avem tot timpul acest joc. Deci, nu vă pot răspunde la întrebarea câți beneficari 

 
350 Neculai Onțanu, primar al sectorului 2 în perioada 2000-2016. 
351 Discuție de grup în blocurile de locuințe sociale din Aleea Lacul Florilor, sector 2, martie 2020. 
352 Ibid. 
353 Consultările SIDU pe locuire socială cu reprezentanții ONG-urilor, martie 2020 
354 Consultările SIDU pe locuire socială cu reprezentanții primăriilor de sector și DGASPC, martie 2020. 
355 Ibid. 
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au venituri reduse la momentul acesta. Nu știm. Oricum, nu se specifică în lege că poți să-i faci 
evacuare dacă i-au crescut veniturile și el poate să se mute”.356 În schimb, dacă plata chiriei nu este 
făcută la timp, chiar dacă nu se specifică în lege, ”Noi, Sector 2, am avut evacuări, chiar am participat 
la evacuări de genul ăsta. S-au adunat datorii, timp de 5 ani de zile nu au plătit nimic. Cât să-l ții? Asta 
s-a întâmplat anul trecut, în 2019, persoana având venituri. iar chiria era modică, 20 de lei”.357 Iar, 
explicațiile legate de această inconsistență susțin că: ”Aici este o confuzie. Acele evacuări s-au făcut 
pentru nerespectarea clauzelor contractuale. S-au făcut prin instanță, căci numai instanța dispune 
evacuarea”. 

În România, pentru a putea beneficia de o locuinţă socială, familiile sau persoanele trebuie să fi obţinut 
în ultimele 12 luni un venit mediu net lunar pe persoană de sub 3.340 lei (venitul mediu net lunar la 
nivel naţional).358 Dacă venitul mediu net lunar pe gospodărie depăşeşte cu 20% nivelul specificat timp 
de doi ani fiscali consecutivi, contractul se reziliază.359 Această prevedere nu este pusă în practică, 
tocmai pentru că nu există un mecanism funcțional de monitorizare a veniturilor beneficiarilor. 
Beneficiarii nu prezintă anual adeverințele de venit și oricum mulți trăiesc din venituri informale fie 
din țară, fie din străinătate. 

Filosofia alocării locuințelor sociale pe perioadă nedeterminată poziționează sectorul de locuire social 
drept unul de adăpostire, neintegrat politicilor sociale. Acest aspect este semnalat și de analize 
recente360 care aduc în discuție absența serviciilor de locuire care să adreseze nevoia familiilor care 
traversează situații de criză. Structura actuală a sistemului de locuire socială (stoc limitat și ocupat pe 
o perioada nedeterminată) oferă foarte puțină flexibilitate, motiv pentru care capacitatea de a 
răspunde situațiilor de criză este foarte limitată.  

Caseta 3 - O inițiativă de locuire socială în situații de criză   

În urma analizei privind copiii aflați în situație de risc din municipiul București, SOS Satele copiilor propune 
dezvoltarea de servicii adresate familiilor care traversează situații de criză, pe termen scurt, care să ofere 
găzduire temporară pentru întreaga familie, inclusiv tații care în centrele maternale nu sunt primiți. Astfel 
de servicii de găzduire pe perioadă scurtă de timp sunt gândite să ofere posibilitatea părinților să rezolve 
probleme urgente punctuale, care îi pun în imposibilitatea îngrijirii copiilor pe moment, dar care nu ar trebui 
să reprezinte motive de separare a familiei. 

Sursa: Petrescu (coord., 2018). 

 
În concluzie, este absolut necesară actualizarea Legii locuinței nr. 114/1996, elaborarea unor 
proceduri și stabilirea unui mecanism de monitorizare la nivel de primărie care să clarifice toate 
situațiile evidențiate anterior legate de retragerea/ eliberarea/ ieșirile din locuințe sociale, în ce situații 
și în ce condiții trebuie realizate acestea, cum trebuie să lucreze împreună spațiul locativ cu serviciile 
de asistență socială în cadrul acestui proces. Prin definiție, locuința socială ar trebui să reprezintă o 
formă de suport pe o perioadă determinată, în care persoana/ familia nu are locuință și nici venituri 
suficiente pentru a-și asigura o locuință. Iar, suportul oferit sub formă de locuințe sociale ar trebui 
asociat cu alte servicii sau prestații sociale care să ajute persoana/ familia să depășească situația de 
criză în care se află, dar și cu constrângeri pentru beneficiari, care o dată nerespectate să poată fi 
corect penalizate. 

 
356 Ibid. 
357 Ibid. 
358 Câstigul salarial mediu net pe economie în luna decembrie 2019, conform INS, 
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/cs12r19.pdf 
359 Art. 42 al Legii 114/1996. 
360 De exemplu, Petrescu (coord., 2018). 
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În plus, trebuie clarificată și relația dintre locuință socială și documentele de identitate (reședință), 
astfel încât să se asigure o practică unitară și care să confere beneficiarilor de locuință socială 
drepturile depline ale unui cetățean. 

Pentru situațiile care necesită suport de lungă durată trebui gândit un sistem aparte. Dacă locuința 
socială este acordată ”pe viață”, atunci întreaga discuție despre stocul și alocarea de locuințe sociale 
este lipsită de conținut, din moment ce o locuință, odată ocupată, devine practic disponibilă doar după 
zeci de ani de zile. Pe aceste premise, stocul de locuințe sociale din Capitală este virtual inexistent. 

BENEFICIARII ȘI ADECVAREA LOCUINȚELOR SOCIALE LA NEVOILE SPECIFICE ALE ACESTORA 

Cadrul normativ în vigoare la nivel național prevede ca principali beneficiari ai locuințelor sociale acele 
persoane sau familii „a căror situație economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau 
închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei”.361 În plus, legea furnizează şi criterii de prioritizare pentru 
locuinţele sociale care acoperă alte categorii largi de populaţie, printre care tinerii cu vârste până la 
35 de ani, invalizii de gradul I și II, persoanele cu handicap și altele. Există, de asemenea, numeroase 
categorii de beneficiari potențiali care au dreptul la o locuință, în conformitate cu legislația de 
asistență socială, dar cărora nu le este adresat nici un program național de locuire. Aceste categorii 
sunt listate în Anexa 8.3.6 dintre Anexele 8.3. 

Cu privire la profilul beneficiarilor de locuințe sociale din București nu sunt disponibile informații: „Ce 
știm despre beneficiarii de locuințe sociale e ce au pus ei în dosar când au făcut solicitarea pentru o 
locuință socială, și nici asta nu mai știm dacă a fost acum 20 de ani”.362 Doar în cazuri izolate, precum 
în Sectorul 4, DGASPC a realizat o anchetă socială recentă a beneficiarilor de locuințe sociale, dar 
datele nu au fost centralizate și analizate la nivel de sector.  

O analiză a solicitărilor pentru locuințe sociale din ultimii trei ani (2018-februarie 2020) arată că, din 
totalul de solicitări, cazurile sociale reprezintă între jumătate și trei sferturi, iar între 10% și 15% sunt 
cereri înregistrate de persoane evacuate.363 Deci, se poate specula că și din populația de beneficiari de 
locuințe sociale din prezent circa 60% sunt (sau au fost la momentul aplicării) cazuri sociale. De altfel 
și la nivel național urban, 56% dintre beneficiarii de locuințe sociale se încadrează ca având venituri 
reduse.364 

În ceea ce privește adecvarea locuinței la nevoile specifice ale beneficiarilor există doar evidențe 
anecdotice. Oricum, în consens, în cadrul consultărilor SIDU din martie 2020, gradul de adecvare a fost 
evaluat drept scăzut, cu precădere pentru locuințele din mișcarea a II-a, dar și pentru cele din blocurile 
de confort redus. ONG-urile atrag atenția că nu există constrângeri în lege care să oblige autoritățile 
să aloce locuințele sociale în funcție de nevoile familiei: ”Spre exemplu, există locuințe de două camere 
în care este cazată o familie de 10 sau 11 persoane”. Sau, pentru persoanele cu dizabilități se oferă 
spații lipsite complet de accesibilizare. Reprezentanții primăriilor și ai DGASPC-urilor arată că fondul 
existent de locuințe nu permite o abordare din perspectiva adecvării la nevoi: ”Astea sunt locuințele 
[sociale] disponibile, nu avem alternative”. Iar în vizita pe teren în blocuri de locuințe sociale, echipa 
de cercetare a identificat situații diverse, dar predomină supraaglomerarea și lipsa de spațiu vital.  

Un exemplu de caz extrem, o mamă de 55 de ani, persoană cu dizabilități, locuiește și are grijă de fiul 
său de 30 de ani, imobilizat la pat, într-o garsonieră de doar 13 mp și complet lipsită de accesibilizare. 
Acest fapt atrage din nou atenția că locuința socială nu ar trebui să se reducă la ”un acoperiș și patru 
pereți”, ci ar trebui să fie integrată într-un pachet de servicii sociale care să răspundă întregului 

 
361 Art. 2 lit. c) din Legea locuinţei nr. 114/1996. 
362 Consultările SIDU pe locuire socială cu reprezentanții primăriilor de sector și DGASPC, martie 2020. 
363 http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_spatiu_locativ/situatie_solicitari_locuinte_sociale_buc.php 
364 Sondajul Situația Locuirii Sociale, realizat în toate localităţile urbane din țară (inclusiv sectoarele din București), în 
octombrie 2014, de MDRAP și Banca Mondială. Din totalul de 319 de municipalităţi urbane şi cele şase sectoare din Bucureşti, 
19 municipalităţi urbane şi trei sectoare nu au răspuns sondajului. 
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complex de vulnerabilități cu care se confruntă familiile în nevoie. La nivel național există în prezent 
un efort de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități și de încurajare a îngrijirii acestora în 
comunitate. Pentru o familie cu două persoane cu dizabilități, cum este cea din exemplul anterior, 
costurile de îngrijire ale acestora într-o instituție ar fi semnificative, mult mai mari decât subvenția 
pentru chirie oferită prin locuința socială. În baza standardelor365 minime de cost pentru serviciile 
rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, îngrijirea celor două persoane într-un serviciu 
public ar fi de circa 5.000-6.000 de lei pe lună. Dacă Spațiul Locativ ar lucra împreună cu DGASPC și 
alocarea locuinței sociale s-ar face în baza unei anchete sociale complexe, acestei familii i s-ar putea 
acorda un sprijin adecvat nevoilor, tocmai pentru a evita instituționalizarea, cu atât mai mult cu cât o 
astfel de familie economisește banii publici prin simplu fapt că se îngrijește singură și nu îi irosește. 
Spre exemplu, acest sprijin adecvat ar fi o locuință decentă, accesibilizată și echipată în acord cu 
tipurile de dizabilități ale celor două persoane, alături de servicii de sprijin la domiciliu pentru 
necesitățile curente. Doar ca o precizare, în ansamblul de blocuri unde locuiește această familie, există 
locuințe sociale neocupate, ceea ce ar permite transformarea garsonierei măcar într-un apartament 
de două camere de câte 13 m2 fiecare, o chicinetă, o baie accesibilizată și alte dotări necesare. 

COSTURI ȘI DATORII LEGATE DE LOCUINȚELE SOCIALE 

Datoriile acumulate la chirie și plata utilităților reprezintă o problemă spinoasă, atât din perspectiva 
beneficiarilor de locuințe sociale, cât și din cea a autorităților publice locale sau a opiniei publice/ 
comunității. Datoriile sunt, în general, rezultatul unui cumul de factori structurali (absența unui venit 
adecvat, ocupația, nivelul educațional, costurile cu copiii, structura gospodăriei) sau contextuali 
(decesul unui membru de familie, boala/ dizabilitate sau schimbări în structura familiei, cum ar fi 
despărțirea sau apariția unui nou copil) și au un caracter dinamic, cel mai adesea de spirală care se 
afundă.366 O dată intrați în această spirală, beneficiarilor le este foarte greu, adesea imposibil, fără 
ajutor exterior, să se redreseze. Deși costuri lunare cu chiria pentru o locuință socială sunt mici (între 
20 și 104 lei),367 cumulate cu cele de la plata utilităților și pe fondul unor venituri scăzute care abia 
acoperă nevoile de bază ale beneficiarilor, crează terenul propice pentru acumularea de datorii.368 

În alocarea locuințelor sociale, adeseori autoritățile locale acordă acces prioritar familiilor cu un număr 
mic de copii şi cu un venit care le permite să plătească utilităţile.369 Astfel, familiile cele mai sărace 
(inclusiv beneficiarii de VMG) şi cele cu mulţi copii (în special rome) sunt considerate neeligibile pentru 
o locuință socială, tocmai pentru că nu au capacitatea de a plăti cheltuielile asociate (chirie și utilități), 
ceea ce este în contradicție flagrantă cu spiritul legii. Sunt semnalate situații în care persoanele cu 
venituri mici sau fără venituri sunt descurajate chiar și să depună dosar/cerere de locuință. 

Dat fiind sistemul contabil în vigoare,370 o practică răspândită la nivelul autorităţilor locale din întreaga 
țară este să atribuie restanţele la plata chiriei către locuința socială, și nu chiriaşului care a făcut 
restanțele respective.371 Astfel, chiar dacă o persoană/familie cu venituri reduse primește o locuință 
socială, există posibilitatea să moștenească și datoria istorică cumulată de la chiriașii precedenți (care 
a acumulat deja dobânzi şi majorări de întârziere). Cu alte cuvinte, sunt supraîndatorați încă de la 
primirea locuinței, fără nici o șansă de a scăpa din spirala datoriilor. În acest mod, sistemul actual de 
calcul al restanțelor la chirie transformă locuința socială dintr-un factor de stabilitate și securitate, 
într-o povară și un stres continuu. Cu privire la folosirea acestei practici în București, reprezentanții 

 
365 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/HG_978_-2015_la_18012018.pdf 
366 Williams și O’Brien (2003); Rugg și Kellaher (2016). 
367 Chiria pentru o locuință socială este subvenționată de către autoritățile publice și nu ar trebui să depășească, conform 
legii, 10% din venitul lunar al chiriașului. 
368 Stănculescu și Neculau (2015). 
369 Banca Mondială (2015); Teșliuc, Grigoraș și Stănculescu (coord.) (2015a); Briciu (2016); MDRAP (2016). 
370 Sistemul de stingere a datoriilor neplătite ce nu au putut fi recuperate este dificil din punct de vedere administrativ, 
deoarece presupune adoptarea unei reglementări de către consiliul local. 
371 Teșliuc et al. (2015: 269). 
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primăriilor susțin că este ilegală și că nu se aplică, pe când reprezentanții ONG-urilor confirmă că au 
întâlnit-o în teren, în diferite sectoare.372  

Principala problemă a datoriilor la utilități este că repercusiunile, cum ar fi debranșarea întregului 
imobil de la diferite tipuri de utilități, crează o presiune publică și stigmă asociată cu beneficiarii de 
locuințe sociale și cu locuințele sociale, în general, cu efecte negative pe termen lung. De asemenea, 
creează multiple conflicte la nivel de imobil între cei care nu plătesc și cei care reușesc să plătească, 
dar care sunt penalizați la comun. 

Din perspectiva autorității publice locale care administrează locuințele sociale, acestea sunt văzute ca 
o problemă, cu implicații negative atât la nivel de buget, cât și la nivel de capital politic/ electoral. În 
cele mai multe situații, nivelul chiriei percepute beneficiarilor nu acoperă nici măcar costurile de 
întreţinere ale clădirii, motiv pentru care locuințele sociale sunt văzute ca o povară pentru finanţele 
locale.373 În București,374 datele disponibile pentru sectoarele 1, 2 și 6 arată că, la finalul anului 2014, 
datoriile cumulate la plata chiriei variau între 7.900 lei (Sectorul 6) și 22.484 lei în Sectorul 1 (cu un 
număr mult mai mare de locuințe sociale). Datoriile acumulate la plata utilităților variau și mai mult 
între sectoare. Astfel, pentru locuințele sociale pe care le aveau în administrare, Sectorul 6 raporta 
18.000 de lei, Sectorul 1 aproape 34.000 lei, iar Sectorul 2 peste 303.000 lei datorii.  

Faptul că datoriile la locuințe sociale încarcă suplimentar bugetele locale reprezintă motivul pentru 
care primăriile preferă să le lase neocupate decât să le închirieze unor beneficiari care nu își permit să 
plătească sau preferă să nu rezilieze contractele celor care plătesc la timp, chiar dacă nu le locuiesc pe 
o perioadă mai îndelungată. Adică, în București ca și în alte orașe din țară sau străinătate,375 unele 
locuințe sociale sunt lăsate neocupate în timp ce există oameni în nevoie care caută un adăpost. 

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale prevede, la art. 25, 
obligaţiile consiliilor locale de a asigura accesul persoanelor și familiilor marginalizate la serviciile 
publice de strictă necesitate (de exemplu apă, energie electrică, gaze naturale, termoficare etc).376 
Legea adaugă şi obligaţia Guvernului de a institui măsurile necesare pentru prevenirea evacuării din 
locuinţe a persoanelor defavorizate care au datorii la asociaţiile de locatari/ proprietari. În absența 
unui sistem funcțional al subvenţiilor privind cheltuielile cu utilităţile (din cauza nivelului ridicat al 
acestor cheltuieli), în momentul de faţă, persoanele care au avut în proprietate o locuință nu pot fi 
luate in calcul pentru atribuirea unei locuinţe sociale, chiar dacă ajung fără venituri și au pierdut 
locuința respectivă.377 

EVACUĂRILE DIN LOCUINȚELE SOCIALE 

În fapt, există evacuări din locuințe sociale în București, ca și în alte municipii mari din România, deși 
Legea nr. 116/2002 prevede obligaţia Guvernului de a institui măsurile necesare pentru prevenirea 
evacuării din locuinţe a persoanelor defavorizate care au datorii la asociaţiile de locatari/proprietari. 
Existența evacuărilor este confirmată atât de reprezentanții primăriilor și DGASPC-urilor, cât și de 
ONG-uri.378 În timp ce ONG-urile tratează evacuările din perspectiva drepturilor omului, reprezentanții 
autorităților au o abordare administrativ-legalistă, în care discuția este despre faptul că evacuarea ar 
avea la bază încălcarea clauzelor contractuale și nu acumularea de datorii. Doar pentru corectitudine, 
în relația contractuală privind locuirea socială, ambele părți - autoritățile și beneficiarii - încalcă diferite 

 
372 Consultările SIDU pe locuire socială, martie 2020. 
373 Teșliuc et al. (2015: 269). 
374 Sondajul Situația Locuirii Sociale, realizat în toate localităţile urbane din țară (inclusiv sectoarele din București), în 
octombrie 2014, de MDRAP și Banca Mondială. Sectoarele 3, 4 și 5 nu au răspuns la sondaj. 
375 Hegedüs (2017: 97). 
376 Consiliile locale pot încheia convenţii cu furnizorii de servicii, prin care se angajează să suporte o parte din datoriile pe 
care le au persoanele şi familiile. 
377 MDRAP (2016: 105). 
378 Consultările SIDU pe locuire socială, martie 2020. 
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clauze, așa cum am arătat în secțiunile anterioare, dar numai autoritățile au puterea de a lua măsuri 
în astfel de situații.  

La nivel național, și nu doar în București, evacuarea chiriaşilor este ultima măsură luată de autorități 
în cazul restanţelor neachitate.379 Potrivit legii, durata închirierii unei locuințe sociale este de cinci ani, 
cu posibilitate de prelungire. Cu toate acestea, există cazuri în care autorităţile locale fac contracte de 
închiriere pentru perioade mult mai scurte (chiar şi trei luni), pentru a putea evacua mai uşor chiriaşii 
care întârzie la plata chiriei sau utilităţilor. Pentru a împiedica acumularea de datorii de către chiriaşii 
locuinţelor sociale, unele primării susțin că evacuările reprezintă un program de „responsabilizare", 
chiar și atunci când au în vedere mame singure cu copii. Astfel, în timp ce departamentul Spațiul 
Locativ aplică legea atunci când evacuează persoanele cu restanţe, serviciul de asistență socială fie nu 
este informat, fie nu intervine. Nu este clar ce se întâmplă cu cei evacuaţi, căci nu există niciun 
mecanism de monitorizare, niciun serviciu ulterior de sprijin pentru aceste persoane vulnerabile și 
copiii lor. În cazul lor, instituţiile statului încalcă flagrant drepturile omului şi ale copilului. 

Consultările realizate pe teren în martie 2020 au relevat existența unor astfel de cazuri și în zonele de 
locuințe sociale din București. Locatarii blocurilor de locuințe sociale au confirmat existența 
evacuărilor de-a lungul timpului și toate au fost legate de persoane fără posibilități care nu au putut 
să plătească chiria și utilitățile. Nicio evacuare nu a implicat o persoană cu posibilități financiare, chiar 
dacă lăsa locuința neocupată fiind plecată în străinătate, se mutase, subînchiria garsoniera sau situații 
similare. Un exemplu punctual: cea mai recentă evacuare a fost a unei tinere cu handicap mental care 
a fost evacută dintr-o garsonieră, din cauza datoriilor acumulate. Rămasă fără adăpost, tânăra și-a 
improvizat un adăpost în apropierea blocului de locuințe sociale. Fiind deja vulnerabilă, aceasta a fost 
abuzată sexual și a rămas însărcinată. La momentul vizitei noastre, tânăra însărcinată nu beneficia de 
nicio formă de suport din parte autorităților și locuia în continuare pe străzi, în condițiile în care 
locuința din care fusese evacuată era în continuare neocupată. 

De asemenea, atât beneficiarii locuințelor sociale, cât și ONG-urile active în domeniu380 au evidențiat 
încă o practică a autorităților cu privire la evacuări: cazuri de beneficiari fără datorii care urmau să fie 
evacuați pe motivul că primăria încheie contractul pe 5 ani și prelungirea se face în funcție de ancheta 
socială. În acest fel, oameni care locuiau de 20 de ani în acea locuință au fost evacuați ”pentru că stați 
de prea mult timp”, în timp ce pentru alți beneficiari din aceeași cohortă contractul a fost prelungit. 
Astfel de situații nu sunt reglementate în niciun fel, ci sunt la discreția autorităților, fără o procedură 
clară și aplicată unitar pentru toți beneficiarii.  

Situația este și mai complicată în cazul persoanelor care ocupă abuziv sau ilegal un imobil, cum ar fi o 
locuință de mișcarea a II-a în ruine. În astfel de cazuri, scoaterea rezidenților din imobile (spre 
exemplu, pentru demolarea acestora) nu este oficial considerată sau contabilizată ca fiind ”evacuare”. 
Nu intervine imediat serviciul de asistență socială care să facă o anchetă socială pentru a înțelege 
situația și a oferi sprijin și alternative acestora. Rezidenții nu sunt informați sau consultați, ci sunt 
considerați doar subiecți ai unei acțiuni de reinstaurare a ordinii publice, în forță, dacă este necesar. 
Conform reprezentanților autorităților: ”Îi evacuăm că ne e frică să nu pice casa pe ei?!”, ceea ce este 
adevărat pentru că la majoritatea imobilelor vechi nu au mai fost realizate lucrări de renovare de mulți 
ani de zile sau chiar niciodată. Conform ONG-urilor: ”Au fost evacuate 100 persoane cu o simplă hârtie 
scrisă de mână la PC, evacuați în doar 72 de ore. Fără procedură legală, fără nimic. Există cod de 
procedură civilă și, chiar dacă locuiești fără forme, tot îți trebuie hotărâre judecătorească de evaluare. 
Nu o pun în aplicare. [...] În 72 de ore au venit cu excavatoare, cu poliție și jandarmi să-i alunge de 
acolo. I-au mutat în căminele de la Iuta unde plăteau chirie primăriei. [...] DGASPC-ul? DGASPC este 
un sprijin pentru jandarmerie. Amenință oamenii că dacă nu pleacă, le iau copiii. Spun că părinții pun 

 
379 Teșliuc, Grigoraș și Stănculescu (coord.) (2015a: 276). 
380 Consultările SIDU pe locuire socială, martie 2020. 
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în pericol copiii dacă continuă să locuiască acolo și așa DGASPC-ul ajunge un organ de represiune și nu 
de asistență socială”.381 

GRUPĂRILE DE LOCUINȚE SOCIALE ȘI ZONELE MARGINALIZATE 

Grupările de locuințe sociale, precum cele în ansambluri de blocuri, reprezintă concentrări geografice 
de populație vulnerabilă și, ca efect, sunt asociate cu dezvoltarea ”culturii sărăciei” și cu un risc crescut 
de segregare și ghetoizare.382  

Caseta 4 - Gruparea locuințelor sociale duce la discriminarea și stigmatizarea beneficiarilor 

Reducerea numărului de locuințe sociale disponibile, coroborată cu alocarea locuințelor sociale către 
persoane vulnerabile, determină două efecte principale: un efect de etichetare și unul de separare, ambele 
cu impact atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Separarea este dată de existența unui spațiu clar 
delimitat care, de regulă, este și caracterizat de infrastructură de proastă calitate, acces limitat la servicii 
sociale sau la locuri de muncă. Etichetarea se produce din faptul că în acest areal delimitat apare un număr 
mult mai mare decât în zonele obișnuite ale orașului de persoane cu anumite trăsături. Predominanța 
numerică face ca trăsăturile respective să devină vizibile și definitorii pentru zonă. Cum trăsătura specifică 
pentru populația beneficiară de locuințe sociale se referă cu precădere la ”sărăcie” și ”asistență socială”, 
acestea devin etichete ce se aplică în mod spontan întregii zone. Așadar, separarea și etichetarea se întăresc 
reciproc, iar rezultatul final este discriminarea și stigmatizarea populației rezidente în zonă. 

Sursa: Gregory (2009: 38-43). 

 
În București, ansambluri de blocuri cu locuințe sociale din Aleea Lunca Florilor (Sectorul 2), din Aleea 
Nehoiu (Sectorul 4) și din zona Zăbrăuți, Livezilor, Iacob Andrei (sSectorul 5) au fost validate ca zone 
urbane marginalizate de echipa de cercetare și, în cadrul consultărilor SIDU, de reprezentanții 
primăriilor, ai DGASPC-urilor și ai ONG-urilor. Toate aceste zone sunt caracterizate de infrastructură 
fizică deficitară, capital uman scăzut și ocupare redusă pe piața forței de muncă formală. Situația 
acestor zone este tratată pe larg în capitolul 1.3 privind marginalizarea (Secțiunea 1). 

Deși asigurarea unui mix social este dificilă, mai cu seamă în orașe precum Bucureștiul, gruparea de 
locuințe sociale, chiar dacă poate părea o soluție pe termen scurt, nu va face decât să genereze efecte 
negative dovedite pe termen lung. Astfel, principala recomandare pentru viitor este dezvoltarea 
stocului de locuințe sociale prin alte mijloace decât construirea unor ansambluri de blocuri în zone 
periferice slab dotate cu utilități și cu acces dificil (în absența unei mașini personale și a unor venituri 
decente) la serviciile universale. Spre exemplu, prin achiziționarea de sau subvenționarea chiriei 
pentru locuințe în blocuri ”normale”. O astfel de abordare ar asigura șanse mult mai mari de integrare 
socială pentru beneficiarii locuințelor sociale. Însă, în același timp, un astfel de model cere un sistem 
limpede de reguli care să fie pus în aplicare cu strictețe atât de autorități, cât și beneficiari. Actuala 
practică de a selecta un beneficiar de la care apoi doar încasezi lunar chiria, fără sprijin și fără 
monitorizare, nu ar mai fi acceptabil, așa cum nici comportamentele nepotrivite ale beneficiarilor nu 
ar mai trece neobservate.  

3.3.2. Alte tipuri de ajutor financiar pentru locuire  

Pentru persoanele aflate în dificultate, autoritățile publice locale pot acorda diferite forme de suport 
financiar din fonduri de la bugetul local. Ajutorul de urgență pentru plata chiriei și/ sau ajutorul de 
urgență pentru depășirea unor situații de dificultate generate de restanțele accumulate la plata 
întreținerii sau a unor utilități care pot avea ca efect pierderea locuinței sunt considerate măsuri de 

 
381 Ibid. 
382 Gray et al. (2013), Thornhill (2010), van Ham și Manley (2009), Gregory (2009), Stănculescu și Berevoiescu (2004), Swinkles 
et al. (2014). 
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prevenire și combatere a marginalizării sociale. Conform informațiilor disponibile online, toate 
primăriile de sector alocă astfel de ajutoare de urgență, însă cuantumul lor, grupurile care pot aplica, 
perioada pentru care se alocă acest tip de ajutor și criteriile utilizate diferă sensibil de la un sector la 
altul. 

AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU PLATA CHIRIEI 

Ajutorul de urgență pentru plata chiriei este un beneficiu de asistență socială ce reprezintă o sumă 
compensatorie acordată pentru plata chiriei pe o perioadă delimitată, în baza unui cuantum stabilit 
prin HCL, la nivelul fiecărui sector. Cel mai adesea, acordarea acestui ajutor este justificată de numărul 
limitat de locuințe sociale disponibile, precum și de posibilitățile reduse ale populației cu venituri mici 
de a achiziționa/ închiria o locuință pe piața liberă din București. 

Scopul acordării acestui ajutor este, pe de o parte, de prevenire a situației de excluziune și 
marginalizare socială a persoanelor/ familiilor aflate în situație de risc (în special în cazurile de 
evacuare) și, pe de altă parte, de facilitare a procesului de reintegrare socială a persoanelor sau 
familiilor beneficiare ale serviciilor oferite de centrele din subordinea DGASPC- urilor (din centre 
pentru persoane cu dizabilități, centre pentru persoane vârstnice, centre pentru persoane fără 
adăpost, centre/ apartamente pentru tinerii din sistemul de protecție a copilului etc.). 

Fiind alocat din bugetul local, ajutorul la plata chiriei se adresează în principal persoanelor care au 
domiciliul sau reședința pe raza sectorului. În general, pot beneficia de ajutor la plata chiriei 
persoanele cu venituri reduse și care au fost evacuate din locuințe retrocedate, precum și persoanele 
(tineri și adulți) care sunt luate în evidența DGASPC de sector. Cu toate acestea, la nivelul fiecărui 
sector sunt definite în clar grupurile care pot beneficia de ajutor la plata chiriei. Tabelul de mai jos 
detaliază aceste grupuri. 

Tabel 29 - Grupurile care pot beneficia de ajutor de urgență la plata chiriei, pe sectoare 

Sector Persoane care pot beneficia de ajutor la plata chiriei 

1 • Persoanele/familiile care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale 
Consiliului Local al Sectorulului 1. 

2 • Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 26 ani, care părăsesc sistemul de protecție a copilului, 
aflați în evidențele compartimentelor din subordinea DGASPC Sector 2 

• Mamele cu copii care au beneficiat de servicii, asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor 
ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului prin centrele maternale din subordinea 
DGASPC Sector 2 

• Persoanele adulte cu dizabilități care au beneficiat de protecție specială de tip rezidențial în 
cadrul centrelor/ locuințelor protejate din subordinea DGASPC Sector 2 

• Persoanele sau familiile evacuate ca urmare a aplicării prevederilor legale cu privire la 
retrocedarea unor imobile situate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2  

• Persoanele adulte fără adăpost care au beneficiat de servicii sociale de adăpostire acordate 
prin intermediul Adăpostului Social de Urgență pentru Persoane Adulte din cadrul DGASPC 
Sector 2. 

3 • Persoanele/ familiile evacuate din case naționalizate, care au venituri reduse și care au depus 
cerere în termen de maxim 90 zile de la data evacuării. 

• Persoanele/ familiile beneficiare ale serviciilor oferite de centrele din subordinea DGASPC. 
Sector 3 (centre pentru persoane cu dizabilități, centre pentru persoane vârstnice, centre 
pentru persoane fără adăpost, centre/ apartamente pentru tinerii din sistemul de protecție a 
copilului). 

• Tinerii care, la data depunerii cererii, beneficiază de o măsură specială de protecție la DGASPC 
Sector 3, sunt la asistenți maternali angajați ai DGASPC Sector 3 sau beneficiază de găzduire 
in apartamentele sociale de integrare socio-profesionala a tinerilor peste 18 ani. 
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Sector Persoane care pot beneficia de ajutor la plata chiriei 

• Persoanele adulte și vârstnice care, la data depunerii cererii, beneficiază de o măsură de 
protecție în centrele din subordinea DGASPC Sector 3. 

4 • Persoanele și familiile care au fost evacuate și au pierdut locuința în urma retrocedării caselor 
naționalizate. 

• Familiile sau persoanele adulte fără adăpost. 

5 • Tinerii în vârstă de până la 28 de ani, externați din structurile rezidențiale ale DGASPC Sector 
5. 

• Persoanele adulte/ familiile fără adăpost care locuiesc efectiv pe raza Sectorului 5. 

• Persoanele fără locuință, care au unul sau mai mulți copii care beneficiază de măsuri de 
protecție specială în unități rezidențiale și/ sau asistență maternală și care urmează să fie 
reintegrați în familie. 

• Victimele violenței domestice, care s-au aflat în evidențele serviciilor de specialitate din cadrul 
DGASPC Sector 5 și care locuiesc efectiv pe raza Sectorului 5. 

• Persoanele/ familiile aflate în situații de necesitate ca urmare a calamităților naturale și 
incendiilor, care au imobile afectate situate pe raza Sectorului 5. 

6 • Persoanele și familiile care intră în evidența DGASPC Sector 6 și care, în urma evaluării de 
specialitate, pot fi încadrate în categoria persoanelor marginalizate social sau cu risc de 
marginalizare socială. 

Sursa: Hotărârile de Consiliu Local la nivel de sector care reglementează alocarea acestor ajutorare. 

Criteriul principal pentru acordarea acestui tip de beneficiu ține de domiciliul sau reședința pe raza 
sectorului. Dar, acest criteriu variază de la „domiciliu stabilit în sector” (Sector 1, Sector 3), „la 
domiciliul stabil pe raza sectorului de cel puţin 12 luni” (Sector 6), la a avea „ultimul domiciliu (sau 
reședință) pe raza administrativ-teritorială a sectorului” (Sector 2, Sector 4). În Sectorul 5 pot solicita 
acest ajutor persoanele/ familiile care sunt identificate că locuiesc efectiv pe raza sectorului 
(persoanele care nu locuiesc efectiv în sector, chiar dacă au în actul de identitate înscris un domiciliu/ 
o reședință pe raza sectorului nu pot beneficia de ajutor de urgență pentru plata chiriei).  

Cumulat cu criteriul privind domiciliul, sectoarele 1, 2, 3 și 4 condiționează alocarea ajutorului la plata 
chiriei de veniturile solicitantului, care trebuie să fie reduse (nu este specificat cât de reduse în Sectorul 
3), nu trebuie să depășească salariului mediu net pe economie (Sector 1, Sector 2) sau salariul de bază 
minim brut pe țară garantat în plată (Sector 4). În Sectorul 2, persoanele solicitante care nu realizează 
venituri nete pe membru de familie cel puțin egale cu venitul minim garantat pot primi ajutorul la 
plata chiriei doar în condițiile semnării unui angajament prin care, în termen de 3 luni, vor face 
demersurile necesare pentru obținerea acestui venit. De altfel, în sectoarele 3 și 4, absența veniturilor 
”realizate legal” atrage obligația de a presta un număr de ore de muncă în folosul comunității pentru 
persoanele/ membrii familiei fără un loc de muncă, dar apți de muncă.383 În cazul nerespectării 
obligației de muncă în folosul comunității se suspendă acordarea ajutorului, iar în cazul Sectorului 4 
beneficiarii nu vor mai putea beneficia timp de 3 ani de nici un fel de ajutor de urgență. În Sectorul 5, 
sumele aferente se recuperază și se limitează accesul la acest tip de ajutor pentru o perioadă de 2 ani.  

 
383 Numărul de ore variază de la un sector la altul. În sectorul 3 este calculat în raport cu valoarea ajutorului primit, conform 
legii 416/2001 privind venitul minim garantat. În sectorul 4, pentru sumele primite, una din persoanele majore apte de muncă 
din familia beneficiară are obligația de a presta lunar un număr de 24 de ore de muncă în folosul comunității, pe întreaga 
durată a acordării ajutorului. În sectorul 5, numărul de ore în folosul comunității se calculează conform normelor 
metodologice de aplicare a legii 416/2001. De exemplu, pentru un ajutor de urgență la plata chiriei stabilit la 1.000 lei/ lună, 
numărul de ore ce trebuie efectuate este de 87 ore/lună. 
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Ajutorul la plata chiriei se acordă persoanelor care nu dețin o locuință,384 dar nu implică și acordarea 
de ajutor în identificarea unei locuințe de închiriat. Acest ajutor este acordat în condițiile prezentării 
unui contract de închiriere înregistrat la Administrația Finanțelor Publice. Metodologiile de alocare a 
ajutorului la plata chiriei prevăd că între beneficiarul ajutorului și proprietarul locuinței închiriate nu 
există nicio relație de rudenie. Ca practică generală, ajutorul pentru plata chiriei este transferat direct 
către proprietarul locuinței închiriate.  

Sumele alocate ca ajutor pentru plata chiriei variază de la un minim 600 lei/ lună, la un maxim 1.400 
lei. Teoretic, la calcului ajutorului, se ia în considerare structura spațiului de locuit – numărul de 
camere care urmează să fie închiriate și numărul de persoane care vor utiliza spațiul respectiv. 
Valoarea cea mai mică este alocată, de exemplu, de Sectorul 2 pentru închirierea unei locuințe care 
nu este racordată la utilități, care este fără dependințe (bucătărie, baie) sau la care dependințele se 
utilizează în comun cu proprietarul (600 lei). Sumele maxime alocate sunt de 1.400 lei (în Sectorul 5),385 
1.100 lei (Sectorul 1), 1.000 lei (Sectorul 3), respectiv 900 lei (în Sectorul 2 și Sectorul 6). În Sectorul 4 
pentru acest tip de ajutor se acordă un maxim 75% din valoarea chiriei. 

Plata ajutorului se realizează lunar, însă perioada pentru care acest ajutor este alocat diferă între 
sectoare. Sectoarele 1, 3, 4 și 5 oferă ajutor la plata chiriei pe o perioadă de un an, cu prelungire de 
maxim încă un an. În Sectorul 2, ajutorul se poate acorda pentru o perioadă de cel mult 5 ani, cu 
excepții care pot merge până la 8 ani. Durată pentru care se primește ajutorul este calculată ținând 
cont de perioadele anterioare în care beneficiarului i s-au acordat drepturi cu titlul de ajutor de 
urgență pentru plata chiriei, suportate din bugetul local. 

Nu există informații disponibile despre numărul persoanelor care beneficiază de ajutor la plata chiriei, 
la nivel de sector. În cazul Sectorului 6, de exemplu, la nivelul anului 2018 suma prevăzută de la bugetul 
local pentru oferirea de ajutor la plata chiriei unei locuințe a fost de maxim de 540.000 lei. Având în 
vedere suma maximă prevăzută per familie de 900 de lei pe lună se poate aproxima un număr de 50 
de beneficiari de astfel de ajutor. Informațiile oferite de reprezentanții primăriilor de sector în cadrul 
consultărilor SIDU din martie 2020 au fost că tipul acesta de ajutor a fost acordat mai cu seamă în 
cazul persoanelor evacuate din casele naționalizate. De exemplu, maximul de beneficiari în Sectorul 2 
a fost de aproximativ 200, în anul 2000. În prezent sunt în plată în jur de 90 de beneficiari, numărul 
acestora fiind în continuă scădere. Principalul argument ține de reducerea numărului persoanelor 
evacute, pe de o parte, și pe de altă parte, de faptul că persoanele evacuate în anii din urmă au ieșit 
din termenele contractelor (care inițial erau pentru 3 ani, prelungite la 5, apoi la 8 ani). 

Ajutorul la plata chiriei poate reprezenta o soluție pentru asigurarea unei locuințe decente 
persoanelor aflate în dificultate. Cu toate acestea, acest ajutor este puternic dependent de bugetul 
local. Iar din perspectiva potențialilor beneficiari, ONG-urile atrag atenția că în București găsirea unei 
locuințe cu o chirie rezonabilă reprezintă o provocare care descurajează potențialii solicitanți: 
”Primăria Capitalei nu a reușit să închirieze locuințe sociale. Au avut anunțul de cel puțin trei ori pe 
site. Dacă Primăria, ca instituție, nu a reușit, darămite o familie evacuată sau orice familie amărâtă”.386 

 
384 Sectoarele 5 și 6 utilizează pentru condiționarea accesului la acest tip de ajutor prevederile art.48 din Legea nr.114/1996, 
respectiv, persoana/ familia solicitantă nu are în proprietate o locuinţă, nu a înstrăinat o locuinţă după 01.01.1990, nu a 
beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire locuinţă și nu deţine în calitate de chiriaş o altă locuinţă, 
fond de stat/socială.  
385 În cazul sectorului 5 cuantumul ajutorului la plata chiriei este decis în baza unei grile de punctare pentru fiecare categorie 
de beneficiari în parte, care ia în considerare indicatori precum: situația socio-economică, situația socio-profesională, modul 
de gospodărire, vârsta solicitantului, venitul mediu net, sau încadrarea într-un grad de handicap.  
386 Consultările SIDU pe locuire socială cu reprezentanții ONG, martie 2020. 
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AJUTORUL LA PLATA DATORIILOR ÎNREGISTRATE LA UTILITĂȚI SAU ÎNTREȚINERE 

Ajutoarele de urgență acordate familiilor sau persoanelor în vederea depășirii unor situații deosebite 
generate de restanțe la plata întreținerii sau a utilităților reprezintă o formă de suport finanțată de la 
bugetul local, similară cu ajutorul la plata chiriei.  

Ajutorul vizează decontarea restanțelor la furnizorii de servicii publice de strictă necesitate (energie 
electrică, apă, gaze naturale, termoficare). Acest ajutor presupune, în cazul Sectorului 3, decontare 
parțială de maxim 70% din cuantumul datoriilor.387 În Sectorul 4 se decontează maxim 75% din suma 
datorată, iar Sectorul 6 prevede suportarea unei părţi din datoria înregistrată de persoana/ familia 
marginalizată social la furnizorii de servicii publice de strictă necesitate (consum fără penalităţi). 
Sectorul 2 acordă acest ajutor de urgență pentru persoanele marginalizate care înregistrează restanțe 
acumulate la plata întreținerii sau a altor utilități mai mici de 5.000 lei. Cuantumul ajutorului de 
urgență este egal cu suma restantă, fără a se depăși valoarea de 5.000 lei pe o perioadă de 12 luni de 
la data acordării ajutorului. 

Acest tip de ajutor se acordă maxim o dată pe an și este condiționat, asemenea ajutorului la plata 
chiriei, de muncă în folosul comunității, în special în cazul adulților apți de muncă care nu au un loc de 
muncă. În Sectorul 2, beneficiarul acestui ajutor se obligă ca, în termen de 12 luni de la data acordării 
ajutorului, să nu mai acumuleze restanțe la plata întreținerii /utilităților. 

3.4 Serviciile sociale din București în noul context generat de criza COVID-19 

Analiza reconfigurării serviciilor sociale din Municipiul București în noul context generat de criza 
COVID-19 are la bază o analiză de birou realizată în cursul lunii martie 2020.388 Evoluția acestei crize 
sanitare, cu efecte sociale și economice semnificative, este încă departe de a fi atins vârful 
epidemiologic în România. Sunt încă multiple necunoscute și din punct de vedere al răspunsurilor 
sistemelor de sănătate la nivel global. În strânsă legătură cu acestea, sunt încă dificil de estimat și 
consecințele la nivel social, în special în privința structurării într-o nouă formă a diferitelor tipurilor de 
vulnerabilități la nivelul întregii populații.  

Principalele grupuri vulnerabile identificate în contextul Planului de acțiune pentru protejarea 
categoriilor vulnerabile expuse riscului de infectare cu SARS-CoV2 de către PMB sunt: persoanele 
vârstnice, persoanele adulte încadrate în grad de handicap, persoanele fără adăpost, familii 
monoparentale, persoane victime ale violenței domestice.  

Pentru a răspunde nevoilor acestor grupuri vulnerabile, a fost adoptat un plan de măsuri ca răspuns 
al serviciilor sociale în acest nou context. Responsabilă pentru implementarea acestui plan este 
DGASMB.389 

  

 
387 În situații excepționale, decontarea restanțelor va fi de 100%, respectiv în cazul persoanelor grav bolnave și care au 
venituri reduse. 
388 Informații colectate până la data de 29 martie 2020. 
389 Hotărârea C.G.M.B. nr. 97/2020 și Anexa Hotărârii 
http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=41088 (data accesării: 29 martie 2020).  



217 

Tabel 30. Măsuri din Planul de acțiune pentru protejarea categoriilor vulnerabile expuse riscului de infectare 
cu SARS-CoV2 

Grupuri vulnerabile Măsuri de protecție a grupurile vulnerabile 

Servicii pentru persoanele adulte 
fără adăpost 
 

Asigurarea condițiilor de cazare permanentă în regim de urgență 
pentru persoane adulte fără adăpost. 
Suplimentarea numărului de locuri destinate persoanelor adulte fără 
adăpost, femei, prin deschiderea unui nou centru de cazare 
permanentă, în regim de urgență. A fost estimat un număr total de 
822 de persoane fără adăpost pentru luna martie 2020 și a fost 
identificată o capacitate de cazare de 959 de locuri în peste 7 locații, 
după cum arată Tabelul 29. 

Servicii pentru victimele violenței 
domestice 

Suplimentarea numărului de locuri disponibile pentru victimele 
violenței domestice. 

Servicii sociale acordate în regim 
de urgență 

Asigurarea permanenței privind relația cu publicul, în vederea 
facilitării accesului la serviciile sociale acordate în regim de urgență. 
Aceste servicii sunt realizate și prin instituirea unui TELVERDE, detaliat 
mai jos.  

Servicii de tip cantină socială și 
masă pe ro 

Asigurarea unei mese calde pentru toate persoanele aparținând 
grupurilor vulnerabile aflate pe raza municipiului București. 
Desemnarea Cantinei Sociale Grivița ca punct permanent de 
preparare/ servire/ distribuire a hranei calde pentru situații de 
urgență. 
În cadrul Proiectului-Pilot de asigurare a unei mese zilnice pentru 
categoriile defavorizate expuse riscului de infectare cu SARS-CoV2,390 
sunt identificate următoarele categorii de posibili beneficiari: 
persoana vârstnică, persoana adultă încadrată în grad de handicap, 
persoană fără adăpost (inclusiv fără document de identitate), 
persoană beneficiară a venitului minim garantat, persoană inactivă pe 
piața muncii, tineri care au părăsit sistemul de protecție a copilului, 
familie monoparentală, persoană de etnie rromă, familie aflată în risc 
de marginalizare socială. Pentru persoanele cu mobilitate limitată 
(persoane nedeplasabile și greu deplasabile), serviciile DGASMB vor 
asigura înregistrarea în Proiectul-Pilot și transportarea alimentelor la 
domiciliu. 

 

  

 
390 Hotărârea C.G.M.B. nr. 98/ 2020 și Anexa http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=41089 
(data accesării: 29 martie 2020). 
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Tabel 31. Distribuția locurilor de cazare pentru persoanele fără adăpost pentru perioada crizei COVID-19 

Serviciu Capacitate 

Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulti Sf. Ioan (*) 270 

Adăpost temporar Odesa 74 

Adăpost femei 23 

Unitate hotelieră 1 74 

Unitate hotelieră 2 121 

Unitate hotelieră 3 117 

Unitate hotelieră 4 100 

Alte unități de cazare la nivelul sectoarelor 180 

Sursa: PMB, Comunicat de presă din 25 martie 2020: 
http://pmb.ro/pmb/comunicate/presa_com.php?msj=7749 (data accesării: 29 martie 2020). Notă: (*) 

Începând cu data de 25 martie 2020 nu mai este permisă intrarea unor beneficiari noi. 

 

Alte servicii sociale în contextul crizei COVID-19 

(1) 

Servicii de sprijin pentru cumpărarea de alimente sau medicamente pentru persoane din anumite 
grupuri vulnerabile.  

PMB și toate primăriile de sector au desemnat anumite linii telefonice dedicate la care persoanele din 
grupuri vulnerabile (în general vârstnicii) pot solicita ajutorul. Sunt menționate mai jos câteva 
exemple: 

• DGASMB are un serviciu TELVERDE la care persoanele greu deplasabile: seniori, persoane cu 
dizabilități și familii monoparentale pot solicita ajutorul. Reprezentanții DGASMB pot 
achiziționa, pentru cei interesați, în limita stocurilor disponibile de pe piață, minimul necesar de 
alimente de bază sau medicamente, cu asigurarea cheltuielilor de cei care solicită ajutor. Pentru 
cei care au nevoie de donații în medicamente sau/ și alimente, este solicitat sprijinul fundațiilor, 
asociaților și companiilor. Acest serviciu este realizat și cu ajutorul voluntarilor. Este important 
de menționat și că persoanele cu deficiențe de auz pot trimite și un mesaj text la un anumit 
număr de telefon.391 

• Primăria Sectorului 6 a solicitat sprijinul operatorilor de telefonie mobilă pentru trimiterea unui 
mesaj scurt SMS prin care să fie informate persoanele în vârstă de peste 65 ani, fără susținători 
sau altă formă de ajutor, cu privire la sprijinul disponibil, tocmai pentru că există în rândul 
acestora persoane care nu se informează din surse publicate pe Internet.392 

• DGASPC-urile de sector și DGASMB asigură centralizarea acestor apeluri, dar nu este (încă) clară 
coordonarea dintre ele în privința serviciului furnizat. Inițial acest sprijin a fost oferit persoanelor 
aflate în izolare la domiciliu, pe baza datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică și/ sau de 
Instituția Prefectului Municipiului București, dar în prezent acest sprijin este extins și altor 
categorii de persoane considerate vulnerabile în contextul acestei epidemii.  

• Unele din structurile serviciilor sociale (sau social-medicale) sunt desemnate a fi în prima linie a 
răspunsului în acest tip de situații de urgențe. Acesta este de exemplu cazul în Sectorul 1, unde 
Complexul Multifuncțional Caraiman joacă rolul de Conducător al Grupului de suport tehnic în 
situații de epidemii al Sectorului 1.393  

 
391 Comunicat de Presă PMB, 19 martie 2020, sursa: http://pmb.ro/pmb/comunicate/presa_com.php?msj=7728 (data 
accesării: 29 martie 2020). 
392 https://www.facebook.com/permalink.php?id=173841039414772&story_fbid=1924807357651456 
393 Complexul Multifuncțional Caraiman furnizează un ansamblu de activități și servicii de asistență sociala și sănătate, cum 
sunt centru de terapie ocupațională, serviciul de asistență comunitară, informare și consiliere socio-medicală, serviciul de 

http://pmb.ro/pmb/comunicate/presa_com.php?msj=7749
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(2) 

Facilități pentru beneficiarii dreptului de locațiune din imobilele aflate în administrarea AFI 

Pentru acest tip de beneficiari, pe perioada instituirii stării de urgență determinată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 nu se vor calcula majorări pentru plata cu întârziere a chiriei datorate/ 
contravalorii lipsei de folosință a beneficiarilor dreptului de locațiune din imobilele aflate în 
administrarea Administrației Fondului Imobiliar și a Administrației Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic.394 

(3) 

Reconfigurarea furnizării unor servicii sociale 

Pe de o parte, această reconfigurare asigură diminuarea riscurilor de infectare, de exemplu pentru 
persoanele aflate în instituții rezidențiale. Pe de altă parte, însă, închiderea centrelor de zi și de 
recuperare ridică o serie de alte probleme pentru alte tipuri de grupuri vulnerabile. Astfel, în cele ce 
urmează sunt prezentate o serie de riscuri care ar trebui evaluate din perspectiva răspunsului 
serviciilor sociale la acest nou tip de criză sanitară.  

• Decalajul de competențe digitale și acces la mijloace de tehnologia informației și comunicațiilor, 
mai ales în rândul persoanelor vârstnice, dar și al altor grupuri vulnerabile, ridică problema 
accesului la informație cu privire la serviciile sociale disponibile pentru acestea. Un model de 
integrare a nevoilor sociale și medicale și, în același timp, de răspuns coordonat în situații de 
urgență este cel prezentat mai sus,395 realizat în parteneriat de DGASMB, Fundația Crucea Alb-
Galbenă din România și Asociația de Ajutor Mutual București. Reducerea interacțiunilor față-în-
față și utilizarea aproape exclusivă a mijloacelor electronice și în trimiterea documentelor 
necesare diferitelor tipuri de beneficii ridică aceeași problemă și pentru persoanele cu 
dizabilități, copii sau adulți. Spre exemplu, DGASPC Sector 4, oferă în mod exclusiv posibilitatea 
de a depune documentele în format electronic pentru obținerea unui ajutor material pentru 
familiile cu venituri mici. Între potențialii aplicanți la acest tip de beneficiu social se numără și 
familiile cu mulți copii, persoanele vârstnice, persoane aflate în situații de criză (deces în familie, 
pierderea locuinţei, pierderea locului de muncă, pierderea sănătăţii, accident) și familii 
monoparentale.396 Printre acestea, ar putea fi și persoane cu nivel scăzut de competențe 
digitale și de dotări tehnice. Este util ca potențială soluție sprijinul solicitat de Primăria Sectorului 
6 operatorilor de telefonie mobilă pentru transmitere a unui SMS către persoanele vârstnice, cu 
numerele de telefon la care pot solicita ajutorul în această situație de urgență. 

• Accesul la servicii de recuperare și de îngrijire, cluburi de socializare – cum sunt cluburile 
pensionarilor, este restricționat pe perioada instituirii stării de urgență. Aceasta poate însemna 
o pierdere a oportunităților de socializare și/ sau de abilități și competențe în dezvoltare/ 
formare pentru copiii și persoanele adulte cu diferite tipuri de dizabilități, deși, în paralel, este 
redus riscul infectării cu COVID-19. De asemenea, în cadrul serviciilor rezidențiale, accesul 
aparținătorilor este limitat și, în același timp, accesul beneficiarilor la activități în comunitate 
este limitat. În altă ordine de idei, o parte din personalul care asigură îngrijire medicală în 

 
consiliere și asistență persoane vârstnice, Ambulanță socială, în scopul menținerii beneficiarilor în propriul mediu de viață 
prin prevenirea marginalizării sociale. www.primariasector1.ro/download/situatii-de-
urgenta/disp%20511%20din%2014%20feb.pdf (data accesării: 29 martie 2020). 
394 Hotărârea C.G.M.B. nr. 99/ 2020, http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=41090 (data 
accesării: 29 martie 2020).  
395 Vezi secțiunea privind Serviciile pentru persoanele vârstnice. 
396 dgaspc4.ro (data accesării: 29 martie 2020). 
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centrele de zi a fost relocat în centrele rezidențiale pentru îmbunătățirea măsurilor de protecție 
a beneficiarilor din centrele rezidențiale.397 

• Ca o soluție alternativă la lipsa de acces fizic la anumite tipuri de servicii sociale, au fost 
dezvoltate soluții online pentru acordarea, de exemplu, a serviciilor de consiliere psihologică. 
Autism Voice Line este un program pentru copiii cu autism din toată țara. Printr-o linie specială 
deschisă prin Skype, Autism Voice ajută familiile aflate în risc din pricina măsurilor sociale 
impuse, oferind recomandări pentru problemele cu care se confruntă părinţii copiilor cu autism 
în această perioadă: “Autoizolarea este cel mai grav lucru pentru un copil cu tulburări care are 
nevoie de socializare, de terapie cu specialişti, de contact uman constant. Astfel, lansăm această 
campanie, pentru cel puţin o lună, prin care oferim consiliere gratuită părinţilor, pentru a trece 
mai uşor prin zilele de izolare la domiciliu. Anxietatea a crescut excesiv de mult zilele acestea şi 
încă nu ştim cum va evolua situaţia. Copiii cu autism au nevoie ca părinţii lor să fie echilibraţi, să 
fie calmi şi să se consulte constant cu un specialist în ABA, pentru a afla ce pot face pentru copiii 
lor în situaţia dată. Am ales să derulăm acest proiect pentru că suntem cu toţii responsabili ca 
în perioada următoare să fim alături de cei care au nevoie de ajutorul nostru“.398 

• Stresul generat de o posibilă infectare sau de confirmarea infecției cu COVID 19, poate genera 
reacții agresive din partea pacienților unităților sanitare, a beneficiarilor instituțiilor rezidențiale 
sau a personalului acestor instituții. Avem în vedere aici, în special, serviciile pentru persoane 
cu dizabilități și persoane vârstnice. Este, prin urmare, necesară, mai mult ca oricând, consilierea 
și pregătirea psihologică pentru a face față acestui nou tip de stres. Autoritatea Națională de 
Management al Calității în Sănătate (ANMCS) recomandă măsuri pentru preîntâmpinarea 
evenimentelor adverse cauzate de decompensarea psihică indusă de pandemia de Coronavirus 
COVID-19. Decompensarea psihică poate genera acțiuni și reacții (unele agresive) fără legătură 
cu realitatea, exacerbate, iresponsabile, putând duce la propria afectare sau/și afectarea altor 
persoane. Din această perspectivă, ANMCS recomandă ca Structura de Management al Calității 
din spitale să monitorizeze constant implementarea mențiunilor din Cerința ANMCS 02.01.04.02 
”Spitalul este pregătit pentru managementul pacientului cu manifestări agresive.”399 Dacă este 
cazul, izolarea sau contenționarea unor astfel de beneficiari ar trebui să urmeze anumite 
proceduri și să fie documentată corespunzător în actele serviciului/ beneficiarului.  

  

 
397 De exemplu, Hotârea nr. 6 din 16.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6, 
https://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2020/03/hotararea-nr-6.pdf 
398 Anca Dumitrescu, preşedintele Autism Voice. Sursa: https://www.caspa.ro/autism-voice-line-program-pentru-copii-cu -
autism-din-tara/ 
399 ANMCS precizează că au fost înregistrate suspiciuni de evenimente adverse asociate asistenței medicale pe această temă, 
în perioada de la începutul crizei generate de noul coronavirus. Sursa: https://anmcs.gov.ro/web/recomandari-anmcs-
pentru-unitatile-sanitare/ (data accesării: 29 martie 2020). 

https://anmcs.gov.ro/web/recomandari-anmcs-pentru-unitatile-sanitare/
https://anmcs.gov.ro/web/recomandari-anmcs-pentru-unitatile-sanitare/
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4. INFRASTRUCTURA, ACTIVITĂȚILE, EVENIMENTELE ȘI SERVICIILE 
CULTURALE 
Oferta culturală a Municipiului București joacă un rol deosebit de important în definirea identității 
Capitalei României, fiind unul dintre principalii factori care contribuie la atractivitatea orașului atât 
pentru locuitori, cât și pentru vizitatori. În acest context, diversitatea de dotări, spații, stiluri și activități 
reprezintă pe de-o parte un factor inedit care are potențialul de a fi exploatat prin varietatea ofertei 
culturale datorate eclectismului general al Municipiului București, iar pe de altă parte poate fi privită 
drept un punct slab al orașului prin disparitățile care se conturează la nivel urban, prin concentrarea 
vieții culturale cu precădere în centrul orașului și prin slaba dezvoltare și valorificare a oportunităților 
prezente în zonele rezidențiale și periferice. 

Domeniul cultural este unul de interes pentru dezvoltarea Municipiului București, dovadă stând 
demersurile anterioare realizate pentru planificarea acestui sector, precum candidatura Bucureștiului 
pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021 și programul de măsuri care a fost identificat cu 
această ocazia sau Strategia Culturală a Municipiului București 2016-2026. Pornind de la concluziile 
acestor documente strategice, prezenta secțiune dorește să scoată în evidență principalele 
caracteristici ale sectorului cultural din București, răspunzând la următoarele întrebări de cercetare: 

• Cum este caracterizată vitalitatea culturală a Municipiului București? 

• Care sunt percepțiile populației cu privire la viața culturală a Municipiului București? 

• Care sunt vulnerabilitățile și oportunitățile capitalei României ca cel mai important centru 
cultural la nivel național? 

O altă dovadă a importanței sectorului cultural o reprezintă percepția populației, atât a locuitorilor 
Municipiului București, cât și a altor persoane din România care apreciază pozitiv oferta culturală a 
Capitalei. Spre exemplu, rezultatele sondajelor de opinie derulate în cadrul procesului de elaborare a 
prezentei strategii indică faptul că printre avantajele de a fi locuitor al Capitalei, accesul la evenimente 
culturale și artistice a primit un punctaj general de 8.18/10 (însă doar locul 10 din 11 motive), același 
răspuns primind și o notă de 8.07/10 pentru motivele pentru care alte persoane s-ar muta în București 
(fiind al treilea cel mai bine cotat răspuns din 11 motive). Mai mult, oferta culturală contribuie 
semnificativ și la atractivitatea orașului pentru tineri, oportunitățile de petrecere a timpului liber și 
evenimentele dedicate studenților fiind cel mai bine cotate de către studenții din capitală cu privire la 
oportunitățile oferite de Municipiul București (cu un punctaj general de 8.11/10, respectiv 7.81/10).  

Figura 70 - Percepția populației cu privire la oferta culturală a Municipiului București 

 

Sursa: Sondaj de opinie aplicat locuitori și studenților din București și altor persoane din România 

În acest context, este foarte important de identificat și subliniat factorii care contribuie la conturarea 
Municipiului București drept principalul centru cultural al României, precum și necesitățile acestuia 
pentru a-și păstra și chiar spori atractivitatea la nivel național și pentru a-și întări notorietatea pe plan 
internațional, în calitate de capitală europeană. 
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4.1 Infrastructura culturală 

Infrastructura culturală a Municipiului București se remarcă drept cea mai complexă și dezvoltată la 
nivel național, aici fiind localizate atât sediile unor instituții naționale, cât și numeroase alte spații 
administrate de instituții culturale publice, sectorul antreprenorial sau sectorul independent. Acestea 
acoperă o paletă variată de sectoare culturale și tipologii de echipamente, dedicate teatrului, lecturii, 
artelor vizuale, spectacolelor, muzicii, operei, expozițiilor sau domeniilor creative. Cu toate acestea, 
studiile și strategiile realizate recent în domeniul cultural indică existența unor provocări majore în 
ceea ce privește distribuția spațială și capacitatea de deservire a locuitorilor, atractivitatea și 
vizibilitatea dotărilor sau starea, nivelul de echipare și provocările de finanțare. 

O componentă importantă a patrimoniului cultural este reprezentată de lăcașurile de cult de pe 
teritoriul Municipiului București, care pe lângă aportul semnificativ pe care îl aduc la identitatea 
orașului, poartă un rol esențial în menținerea coeziunii sociale, prin serviciile spirituale, culturale, 
educative și comunitare pe care le asigură. La nivelul Capitalei, religia creștin-ortodoxă este cea mai 
răspândită și reprezentată la nivelul lăcașurilor de cult, acestea fiind și analizate în ceea ce privește 
distribuția lor spațială și gradul de deservire a populației. Pe lângă acestea, în Municipiul București se 
regăsesc biserici pentru o serie de numeroase alte culte religioase, precum: adventist de ziua a șaptea, 
anglican, armeano-gregorian, baptist, evanghelic, creștin după evanghelie, biserica evanghelică 
română, greco-catolic, martorii lui Iehova, mozaic, mormon, musulman, ortodox de rit vechi, 
penticostal, reformat, reformat (calvin), romano-catolic, nou-apostolic. 

În ceea ce privește bisericile creștin-ortodoxe, cele peste 200 de lăcașuri de cult din Municipiului 
București sunt distribuite uniform la nivelul orașului, acoperind majoritatea zonelor de locuit și având 
o concentrare mai ridicată în zona centrală a orașului, în areale care se suprapun cu cele mai vechi 
zone construite din Capitală. Conform studiului privind „Furnizarea de servicii publice” realizat în 
cadrul contractului de revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București, se remarcă 
faptul că cea mai mare parte a teritoriului Capitalei este deservită de lăcașurile de cult, încadrându-se 
în aria de cel mult 20 de minute de mers pe jos de o astfel de dotare. Utilizând o valoare standard 
neoficială de o biserică la 3.000 de locuitori, a reieșit faptul că există un deficit de biserici în cadrul 
orașului, însă diferența dintre cerere și ofertă depinde și de o serie de alți factori precum suprafața 
bisericilor sau practicile de manifestare a credinței de către enoriași, motiv pentru care  acest lucru 
este mai dificil de determinat. 

Nu în ultimul rând, lăcașurile de cult reprezintă și o importantă resursă culturală și turistică pentru 
Municipiul București, numeroase biserici contribuind la conturarea identității Capitalei, precum și la 
dezvoltarea turismului ecumenic la nivelul orașului. Printre aceste lăcașuri se numără și obiective 
precum Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Biserica Patriarhiei, Biserica Stavropoleos, Catedrala 
Sfântul Iosif, Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Kretzulescu, Parohia Zlătari, Biserica Bucur, Biserica 
Colțea, Biserica Oțetari, Biserica Curtea Veche, Biserica Doamnei, Parohia Dobroteasa sau Mănăstirea 
Antim. 
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Harta 26 - Accesibilitatea pietonală în funcție de distanță-timp la bisericile ortodoxe din Municipiul București 

 

Sursa: Prelucrare pe baza studiului privind „Furnizarea de servicii publice” realizat în cadrul contractului de 
revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București 

În ceea ce privește dotările culturale din Municipiul București, acestea fac parte în principal din 
infrastructura culturală tradițională (muzee, biblioteci, teatre, săli de concerte, operă și operetă, spații 
de expoziție, cinematografe, librării etc.), în ultimii ani însă dezvoltându-se din ce în ce mai mult și o 
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serie de spații culturale alternative. Distribuția infrastructurii culturale pe tipologii de echipamente 
poate fi consultată în cadrul anexei la prezentul capitol. Dinamica ofertei de facilități culturale la 
nivelul Capitalei este foarte variată, existând o alternanță între sistarea activității unor dotări 
tradiționale și (re)deschiderea unor noi echipamente sau a unor facilități care au trecut printr-o serie 
de intervenții de renovare / modernizare / consolidare etc.  

La nivelul principalelor tipologii de dotări culturale tradiționale se poate observa un trend negativ în 
intervalul 2007-2017 în special în ceea ce privește numărul de biblioteci din Municipiul București, atât 
pe fondul tendințelor actuale de accesare a surselor online de informare, cât și din cauza unei oferte 
de multe ori puțin atractive a acestora. Cu toate acestea, față de alte dotări culturale, numărul 
bibliotecilor este mult mai ridicat deoarece sunt luate în considerare și bibliotecile școlare, o sursă 
importantă de informare pentru elevi, dar care nu sunt întotdeauna dotate corespunzător. În același 
timp, numărul muzeelor și al instituțiilor de spectacole la nivelul anului 2017 prezintă valori 
asemănătoare, acesta cunoscând însă de-a lungul timpului fluctuații semnificative. În prezent, 
muzeele din Municipiul București oferă o capacitate de aproximativ 50.000 de persoane / zi400, în timp 
ce instituțiile de spectacole și concerte au o capacitate de aproximativ 20.000 de persoane  / zi401, 
acestora adăugându-li-se și spațiile gazdă care pot adăposti spectacole și concerte atât indoor, cât și 
outdoor, capacitatea acestora depășind 80.000 de locuri402.  

Un caz aparte îl reprezintă sectorul de cinematografe din Municipiul București, care deși în aparență 
a avut o evoluție redusă a numărului de dotări, a cunoscut o transformare semnificativă în ceea ce 
privește modul de consum cultural, fapt vizibil în evoluția de peste 200% a numărului de locuri în 
cinematografe, și de aproape 300% a numărului de spectacole în cinematografe, în intervalul 2007-
2017403. Această evoluție vine în contextul unei dezvoltări accentuate a cinematografelor de tip 
multiplex din centrele comerciale care aduc o experiență mult mai variată și avansată spectatorilor 
prin capacitatea lor mai ridicată, o diversitate mai mare a filmelor difuzate, precum și o tehnologie 
mai avansată de sunet, proiecție sau chiar efecte speciale. În același timp însă, cea mai mare parte a 
cinematografelor clasice și-au sistat activitatea, acestea nemaifiind suficient de atractive pentru public 
sau fiind localizate în clădiri cu un nivel avansat de degradare. În urma lor au rămas numeroase clădiri 
valoroase, neutilizate, care au un potențial ridicat de amenajare și chiar conversie în funcțiuni 
destinate populației. Printre acestea se numără foste cinematografe precum Favorit, Cosmos, Pache, 
Patria, Excelsior, Cotroceni, Giulești, Glendale Studio sau Grădina Parc. O parte dintre acestea au fost 
deja preluate de Primăriile de Sector de la RADEF și există planuri de a le transforma în centre 
culturale, un astfel de exemplu fiind și în cazul cinematografului Gloria care a fost reabilitat și 
transformat într-un centru multifuncțional. Odată cu dispariția cinematografelor clasice este din ce în 
ce mai accentuată și problema diversității ofertei de film, existând un număr mai restrâns de spații 
care difuzează și promovează producții autohtone sau de nișă, chiar în contextul în care industria de 
film românească este din ce în ce mai apreciată la nivel internațional. 

  

 
400 Sursa: Strategia Culturală a Municipiului București 2016-2016 și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 – 
Regiunea București-Ilfov 
401 Ibidem 
402 Ibidem 
403 Sursa: Baza de date INS Tempo Online 
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Figura 71 - Evoluția principalelor dotări culturale tradiționale din Municipiul București 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo Online 

Tabel 32 - Capacitatea și oferta cinematografelor din Municipiul București 

 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Locuri în 
cinematografe 

10,646 11,460 17,205 18,139 21,039 20,850 20,152 21,092 21,929 23,930 22,753 

Spectacole în 
cinematografe 

50,629 55,833 82,770 118,84
5 

139,41
3 

155,05
5 

148,67
8 

147,08
2 

155,30
8 

174,92
7 

197,53
9 

Sursa: Baza de date INS Tempo Online 

Cu privire la distribuția teritorială a infrastructurii culturale la nivelul Municipiului București, una 
dintre principalele provocări cu care se confruntă orașul este constituită de dezechilibrul accentuat 
între zona centrală și periferie. Aceasta este o caracteristică ce reiese din vocația de Capitală, aici fiind 
prezente numeroase dotări de interes municipal și suprateritorial, care au tendința de a se localiza în 
zona centrală pentru o accesibilitate mai crescută pentru locuitori, pentru apropierea față de alte 
facilități, pentru gradul mai ridicat de atractivitate a zonei sau din motive de tradiție în ceea ce privește 
locația sau clădirile unde sunt amplasate. Cu toate acestea, zona centrală a Municipiului București se 
confruntă și cu numeroase probleme care afectează imaginea sa de ansamblu precum congestia 
ridicată a traficului, fondul construit deteriorat și numărul ridicat al construcțiilor cu risc seismic, slaba 
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valorificare a patrimoniului istoric sau insuficiența spațiilor publice amenajate, inclusiv a unor străzi / 
artere comerciale care să conecteze puncte de interes din oraș. Aceste aspecte sunt printre factorii 
care afectează și capacitatea Municipiului București de a-și dezvolta turismul cultural la nivel 
internațional și de a-și atinge potențialul de promovare ca o capitală europeană majoră. 

În același timp, zonele de locuire din afara inelului central și zonele periferice sunt caracterizate de o 
ofertă culturală insuficientă, acestea fiind deservite de un număr redus de facilități. Principalele 
echipamente care se regăsesc în aceste zone sunt anumite filiale ale Bibliotecii Metropolitane 
București, muzee și case memoriale administrate de Muzeul Municipiului București sau cinematografe 
ce se regăsesc în cadrul centrelor comerciale de pe teritoriul orașului. În acest context, se remarcă 
zone întinse fără acces facil la dotări culturale, Sectoarele 2 și 5 fiind printre cele cu cele mai puține 
echipamente culturale în afara inelului central. 

  



227 

Harta 27 - Distribuția spațială a infrastructurii culturale din Municipiul București 

 

Sursa: Prelucrare proprie 



228 

Harta 28 - Accesibilitatea pietonală în funcție de distanță-timp la bibliotecile și muzeele din Municipiul 
București 
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Sursa: Prelucrare pe baza studiului privind „Furnizarea de servicii publice” realizat în cadrul contractului de 
revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București
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Harta 29 -  Accesibilitatea pietonală în funcție de distanță-timp la teatrele din Municipiul București 

 

Sursa: Prelucrare pe baza studiului privind „Furnizarea de servicii publice” realizat în cadrul contractului de 
revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București 

Din punct de vedere al gradului de deservire a principalelor tipologii de dotări culturale tradiționale, 
conform studiului privind „Furnizarea de servicii publice” realizat în cadrul contractului de revizuire a 
Planului Urbanistic General al Municipiului București, bibliotecile au cea mai mare răspândire 
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teritorială, o zonă semnificativă din oraș aflându-se la maximum 15-20 de minute de mers pe jos de o 
astfel de dotare. Cu toate acestea, există și o serie de zone cu probleme de deservire, astfel de zone 
fiind predominant în Sectoarele 4, 5 și 6, precum și în majoritatea arealelor de periferie. Mai mult, 
conform aceluiași studiu, calculând necesarul de biblioteci la numărul de locuitori ai Capitalei reiese 
faptul că doar Sectorul 1 prezintă un număr satisfăcător de biblioteci. 

În cazul muzeelor și al teatrelor, acestea se concentrează predominant în inelul central al Municipiului 
București, cu o tendință a muzeelor de răspândire pe axa nord-sud. În afara inelului central există 
areale restrânse care se află în raza de 15-20 de minute de mers pe jos față de astfel de dotări, însă 
acest lucru este determinat de faptul că acestea sunt facilități de interes municipal, care în general se 
localizează în zonele centrale în proximitatea altor instituții culturale, de agrement, de educație etc. 
Mai mult, având în vedere că în special în cazul muzeelor, frecvența de vizitare a acestora este mai 
redusă, locuitorii sunt mai dispuși să parcurgă distanțe mai lungi, inclusiv cu transportul public sau 
autovehiculele personale. Cu toate acestea, este necesară dezvoltarea unei alternative culturale în 
cadrul zonelor de locuit care să încurajeze creșterea consumului cultural și a frecvenței acestuia. În 
acest context, momentan doar Sectorul 1 se remarcă prin valorile cele mai ridicate ale numărului de 
locuri în teatre sau ale numărului de muzee, inclusiv în areale în exteriorul inelului central. 

Alte provocări cu care se confruntă aceste tipologii de echipamente culturale se referă la gradul de 
dotare, starea infrastructurii, modul de organizare sau modul de promovare a activității. Spre 
exemplu, în cazul bibliotecilor, pentru a-și păstra sau chiar spori atractivitatea, acestea ar trebui să se 
transforme din ce în ce mai mult în centre integrate pentru informare, învățare și chiar socializare, 
prin permiterea accesării informațiilor sub diferite forme, atât prin lectură, dar și prin participarea la 
activități precum cursuri, ateliere dedicate, reuniuni, prezentări etc. În prezent, la nivelul Capitalei 
există o serie de biblioteci care promovează astfel de activități și permit în același timp accesul la oferta 
de carte într-un mediu atractiv. Printre acestea se numără Biblioteca Națională a României, care în 
ultimii ani și-a desfășurat activitatea în cel mai mare și mai nou sediu din țară, anumite filiale ale 
Bibliotecii Metropolitane București sau ale Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, precum și o serie 
de alte biblioteci nișate precum bibliotecile institutelor culturale. Cu toate acestea, la nivelul 
Municipiului București multe biblioteci încep să își piardă din atractivitate și să nu mai țină pasul cu 
cerințele publicului pe fondul unui cumul de provocări precum: insuficienta pregătire și necorelarea 
oportunităților existente de pregătire cu noile tendințe în domeniu pentru personalul din biblioteci; 
întârzierea în adoptarea instrumentelor digitale de prezentare și organizare a ofertei, inclusiv pe 
fondul insuficienței surselor de finanțare; insuficienta colaborare atât între biblioteci, cât și cu actori 
din alte domenii pentru programe și inițiative comune; lipsa unei promovări adecvate pentru a atrage 
cât mai multe persoane din publicul țintă; insuficienta diversificare a serviciilor și activităților oferite 
și nu în ultimul rând, necesitatea de modernizare a infrastructurii, atât a clădirilor care le găzduiesc, 
cât și a obiectelor de mobilier pentru a face aceste spații mai atractive. În unele cazuri, o alternativă 
la bibliotecile din Capitală o reprezintă și librăriile existente în oraș, care pe lângă suplimentarea ofertei 
de carte disponibile, servesc uneori și drept spații gazdă pentru evenimente culturale de tipul 
lansărilor de carte, expozițiilor, dezbaterilor etc. 

În ceea ce privește muzeele din Municipiul București, printre acestea se numără unele dintre cele mai 
importante muzee la nivel național, acoperind o varietate ridicată de teme abordate, de la artă, științe 
ale naturii, istorie, inginerie și tehnică, tradiție și etnografie etc. Cu toate acestea, muzeele din Capitală 
nu sunt percepute la nivel internațional ca având un patrimoniu cultural bogat, iar pe plan local, 
acestea nu se remarcă printr-o varietate ridicată de proiecte inovatoare sau expoziții fanion / 
internaționale. Printre principalele cauze pentru care muzeele nu își ating potențialul de atractivitate 
pentru consumatorii de cultură se numără: insuficienta dezvoltare a activităților și evenimentelor 
conexe; dificultățile administrative și financiare în organizarea unor inițiative pe termen lung; lipsa de 
colaborare cu alte muzee sau cu alți actori culturali pentru dezvoltarea de proiecte în parteneriat; 
insuficienta utilizare a unor modalități interactive/ moderne/ multimedia etc. de afișare a exponatelor 
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și a informațiilor; lipsa unei promovări adecvate pentru a atrage cât mai multe persoane din publicul 
țintă; orarul de vizitare care nu permite persoanelor interesate să le acceseze la ora mai târzii, după 
finalizarea programului de lucru, și nu în ultimul rând, deficiențele de infrastructură cum ar fi lipsa 
locurilor de parcare, accesibilitatea redusă pentru persoanele cu dificultăți de deplasare sau chiar 
localizarea în cadrul unor sedii inadecvate. 

Infrastructura culturală a Municipiului București este completată și de o mare varietate de alte 
echipamente, care, în funcție de specificul lor, pot completa oferta echipamentelor tradiționale. Spre 
exemplu, este vorba despre galeriile de artă care suplinesc capacitatea muzeelor, oferind numeroase 
și diverse spații de expunere în domeniul artelor vizuale. Cu toate acestea, aceste spații private sunt 
de obicei de dimensiuni reduse, fiind necesare mai multe locații care să permită amenajarea unor 
expoziții de mari dimensiuni. În plus, deși teatrele publice oferă cea mai mare capacitate de locuri la 
nivelul Capitalei, oferta domeniului teatral este diversificată prin existența unor spații de producție și 
prezentare sau a unor spații gazdă precum UNTEATRU, Teatrul de pe Lipscani, Hub-ul cultural POINT, 
Godot Cafe-Teatru, Green Hours Jazz Cafe etc. care promovează și spectacolele independente sau 
neconvenționale, fiind uneori desfășurate în anumite spații mixte care oferă și cadrul de cafenea, pub, 
restaurant, dar și posibilitatea desfășurării altor activități artistice precum concerte, expoziții etc. Tot 
din categoria spațiilor gazdă trebuie menționate și echipamentele majore care permit organizarea 
unor evenimente pentru un public mai numeros precum Sala Palatului, Sala Polivalentă, Pavilionul de 
Expoziții Romexpo, Arenele Romane sau Arena Națională care oferă o capacitate de peste 83.000 de 
locuri404. Există însă în continuare necesitatea unor spații gazdă de diferite dimensiuni care să permită 
organizarea cât mai multor tipologii de activități culturale, inclusiv în zonele din afara inelului central 
al Capitalei. Din categoria infrastructurii culturale din Municipiul București, la toate acestea se adaugă 
și centrele culturale și centrele socio-culturale de sector, în cadrul cărora sunt organizate cu 
precădere activități dedicate locuitorilor. Cu toate acestea, cea mai mare parte din aceste centre au 
în continuare o poziție relativ centrală la nivelul orașului, necontribuind la diversificarea ofertei 
culturale în cadrul cartierelor. 

Pe lângă toate acestea, infrastructura culturală a Municipiului București mai este completată și de o 
serie de echipamente și spații alternative care sporesc oportunitățile de consum cultural și în 
cartierele bucureștene din exteriorul zonei centrale sau aduc plus valoare prin activitățile inedite pe 
care le promovează. Este vorba pe de-o parte de inițiativele antreprenoriale culturale care suplinesc 
necesarul de spații de creație, expunere sau desfășurare de evenimente în locații precum Nod 
Makerspace, Fabrica Gastropub, Centrul de Teatru Educațional Replika, POINT, Make a Point, The Ark, 
Verde Stop Arena, Institute The Cafe etc. Pe de altă parte, printre cele mai frecventate locuri de către 
locuitorii Capitalei sunt parcurile și spațiile comerciale care sunt din ce în ce mai des gazda unor 
manifestații culturale, chiar pe tot parcursul anului în cazul mall-urilor. 

Nu în ultimul rând, pentru a diversifica oferta culturală a Municipiului București, o resursă valoroasă o 
reprezintă spațiile abandonate cu potențial de revitalizare care pot fi valorificate pentru a primi 
funcțiuni de interes cultural / comunitar. Pentru identificarea acestor spații, un punct bun de plecare 
îl reprezintă studiul privind Cartarea infrastructurii la nivelul Municipiului București – Spații potențiale 
pentru activități culturale/ creative, realizat în anul 2015 de Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” 
– Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consultanță București, pornind de la baza de date 
Bucureștiul Nefolosit realizată de Asociația Calup. Acest studiu a cartat peste 400 de spații abandonate 
la nivelul orașului, evidențiind și o tendință de diferențiere a acestora în funcție de localizare, în care 
în zona centrală sunt în general concentrate clădiri abandonate, fie private, fie foste instituții de 
învățământ sau sănătate, precum și spații deschise neutilizate de dimensiuni mai reduse, în timp ce în 
zonele periferice se întâlnesc în principal terenuri virane și foste spații industriale. Dintre aceste locații, 
studiul a identificat și o serie de spații cu potențial de activare culturală, însă o astfel de cercetare 

 
404 Sursa: Strategia Culturală a Municipiului București 2016-2016 
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trebuie actualizată permanent întrucât au fost deja implementate sau sunt în curs de realizare 
inițiative majore de valorificare a spațiilor abandonate, cum este cazul Halelor Carol care astăzi 
găzduiesc clubul Expirat, al Halei Laminor care este în curs de transformare într-un complex 
multifuncțional printr-un proiect realizat de Primăria Sectorului 3 sau al cinematografului Gloria care 
a fost amenajat pentru a găzdui noua sală multifuncțională a Teatrului Metropolis. Un astfel de catalog 
trebuie promovat pentru a identifica posibili investitori interesați să redea aceste spații comunității 
prin proiecte care pot contribui atât la îmbunătățirea imaginii zonei centrale a Capitalei, cât și la 
diversificarea ofertei culturale în zonele de locuire. O atenție deosebită trebuie însă acordată lucrărilor 
de amenajare pentru a transforma aceste spații în stare avansată de degradare în spații sigure și 
atractive pentru viitorii utilizatori. 
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Harta 30 - O cartografiere a spațiilor nefolosite din Municipiul București cu potențial de activare culturală, la 
nivelul anului 2015 

 

Sursa: Strategia Culturală a Municipiului București 2016-2016, pe baza studiului privind Cartarea 
infrastructurii la nivelul Municipiului București – Spații potențiale pentru activități culturale/ creative, 

realizat de Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și 
Consultanță București 

În concluzie, infrastructura culturală a Municipiului București este caracterizată de o varietate ridicată 
a ofertei existente, de la instituții de interes municipal și național, la spații alternative care întregesc 
paleta de oportunități disponibile la nivelul Capitalei. Cu toate acestea, multe dintre echipamentele 
culturale din oraș se confruntă cu o serie de provocări comune precum distribuția spațială și 
capacitatea de deservire a locuitorilor, atractivitatea și vizibilitatea dotărilor sau starea, nivelul de 
echipare și provocările de finanțare. Toate acestea afectează gradul de atractivitate și imaginea de 
ansamblu a Bucureștiului, precum și capacitatea acestuia de a se remarca drept o capitală culturală 
europeană.  

Pentru a-și consolida identitatea culturală, un pas important îl constituie delimitarea unor areale de 
interes la nivelul orașului în care dezvoltarea să fie sprijinită și direcționată în funcție de caracterul 
zonei. Astfel de demersuri au fost deja începute atât prin documente strategice, cât și prin inițiative 
private, însă este necesară o implicare continuă în definirea acestor teritorii aflate în continuă 
schimbare înainte de a-și pierde sau schimba caracterul. În acest context, Planul Integrat de Dezvoltare 
Urbană pentru Zona Centrală București a identificat potențialul unor subzone de a se coagula sub 
forma unor camere tematice cu caracter predominant cultural, turistic și de agrement, iar pe parcursul 
ultimilor ani acestea și-au confirmat în totalitate, și-au diversificat sau nu și-au atins potențialul 
prevăzut.  

Spre exemplu, camera de cultură clasică delimitată în jurul unor echipamente majore precum Piața 
Revoluției, Muzeul Național de Artă al României, Ateneul Român sau Sala Palatului își confirmă 
vocația, însă în ultimii ani acest areal a fost cuprins în cadrul inițiativei Cartierul Creativ dezvoltată de 
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Asociația Cartierul Creativ pentru a promova antreprenorii din industriile creative, artiștii și designerii 
în curs de afirmare din zona Cișmigiu, acoperind un teritoriu mai extins între Bulevardul Regina 
Elisabeta, Bulevardul Gen. Gh. Magheru, Bulevardul Dacia și Strada Berzei. Astfel de inițiative trebuie 
încurajate întrucât atrag atenția și sprijină dezvoltarea unui adevărat ecosistem cultural în care cultura 
tradițională și cea alternativă se completează și pot chiar interacționa. Mai mult, camera de ambianță 
definită prin PIDU Zona Centrală în zona Piața Romană – Grădina Icoanei își confirmă caracterul însă 
acesta nu trebuie să rămână unul static, zona având potențialul de a se transforma într-o alternativă 
la zona de agrement Centrul Vechi, în care activitățile comerciale și de servicii să se împletească 
armonios cu cele creative și cu activitatea de locuire. Acest lucru este confirmat de o altă inițiativă 
venită din partea mediului independent, aceea a Districtului 40 prin care Asociația ARCEN urmărește 
promovarea Cartierului Icoanei drept un cluster cultural care se poate dezvolta prin activarea și 
valorificarea relației dintre comunitate și cultură. În același timp, camerele de cultură alternativă (zona 
Uranus-Rahova) și de cultură contemporană (zona Palatul Parlamentului – Muzeul Național de Artă 
Contemporană) nu și-au dezvoltat mai departe aceste vocații, însă ele pot fi privite într-un sistem mai 
extins format de zonele verzi majore precum Grădina Cișmigiu, Parcul Izvor, Parcul Carol, Parcul 
Tineretului și Parcul Natural Văcărești, în care proximitatea dintre spațiile verzi, fostele zone 
industriale, terenurile virane, zonele în dezvoltare sau zonele de locuire poate sta la baza dezvoltării 
pe termen lung a unor dotări alternative de creație, producție sau rezidențe artistice, dotări care de 
altfel au fost deseori evidențiate de către actorii culturali din Municipiul București ca fiind insuficiente. 
Un prim pas îl reprezintă complexul de la Industria Bumbacului care a devenit cel mai reprezentativ 
hub în domeniul industriilor creative prin dezvoltarea inițiativelor Nod Makerspace, Mater și La Firul 
Ierbii, ce reprezintă exemple de bună practică în această privință. Nu în ultimul rând, pentru 
diversificarea ofertei culturale a orașului poate fi de interes și dezvoltarea unor noi zone culturale 
majore în afara inelului central, cum ar fi de exemplu un cartier al muzeelor sau o zonă majoră de 
agrement și cultură, inclusiv în relație cu elemente favorabile de cadru natural precum râul Dâmbovița 
sau salba de lacuri a râului Colentina. 

În plus, pentru conectarea acestor areale de interes într-un sistem la nivelul Municipiul București, sunt 
importante și legăturile dintre ele, documente strategice precum Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 
2016-2030 – Regiunea București-Ilfov sau strategiile de sector identificând deja posibile oportunități 
de străzi și  trasee care prin caracterul funcțional sau prioritatea pentru deplasările nemotorizate pot 
forma conexiuni atât în cadrul zonei centrale, cât și către zonele periferice. Astfel de exemple cuprind 
Bulevardul Gen. Gh. Magheru; conectarea zonelor istorice ale orașului de la nord (centrul istoric) și 
sud de râul Dâmbovița (Parcul Carol) – Calea Victoriei, str. Apolodor, Str. 11 Iunie; un traseu pe direcția 
est-vest între Grădina Icoanei / Parcul Ioanid și Parcul Cișmigiu – Str. Arthur Verona, Str. Episcopiei / 
Str. Benjamin Franklin, Piața Revoluției, Parcul Cișmigiu; coridorul verde în lungul râului Dâmbovița 
între campusul studențesc Regie-Grozăvești, piața Eroilor, zona Lipscani, Biblioteca Națională; Calea 
Moșilor Vechi; Calea Victoriei; Calea Șerban Vodă; Str. Jean-Louis Calderon; Str. Actor Ion Brezoianu, 
Str. Polonă; bulevardul haussmanian care conectează Piața Universității și Piața Iacului (Bulevardul 
Carol I - Bulevardul Pache Protopopescu); trasee acompaniate de mijloace de transport în comun cu 
temă cultural-artistică (spre exemplu traseul tramvaiului nr. 16, care să conecteze zona istorică și salba 
de lacuri a râului Colentina) – Calea Moșilor, Strada Vasile Lascăr, Strada Viitorului, Strada Lizeanu, 
Bulevardul Lacul Tei; alte trasee culturale și de agrement care să conecteze zona istorică de râul 
Colentina (Strada Pictor Arthur Verona, Strada Polonă, Calea Floreasca) etc. 

Toate acestea reprezintă doar un punct de plecare în consolidarea caracterului cultural al Municipiului 
București, însă punerea în aplicarea a oricăror din aceste inițiative poate atrage după sine numeroase 
avantaje și viitoare dezvoltări, inclusiv din partea sectorului privat și independent. Pentru aceasta, un 
exemplu de inițiative care reușesc să pună în comun și să valorifice potențialul dotărilor culturale ale 
Capitalei este reprezentat de formatul Nopților, care conectează diferite tipologii de echipamente sub 
forma unor proiecte culturale comune. În ultimii ani, chiar dacă nu au avut întotdeauna o frecvență 
continuă, la nivelul Municipiului București s-au desfășurat numeroase astfel de evenimente precum 
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Noaptea Muzeelor, Noaptea Albă a Galeriilor, Noaptea Caselor, Nocturna Bibliotecilor, Noaptea 
Sinagogilor sau Noaptea Institutelor Culturale. 

4.2 Consumul cultural 

Vitalitatea culturală a unui oraș indică gradul de utilizare a infrastructurii culturale, oferta de activități 
culturale, interesul, precum și nivelul de implicare a populației și vizitatorilor în viața culturală a 
orașului respectiv. În acest context, consumul cultural, împreună cu așteptările și motivațiile 
utilizatorilor, reprezintă unul dintre principalii indicatori care determină vitalitatea culturală a 
Municipiului București. 

O privire de ansamblu asupra evoluției numărului de utilizatori ai principalelor tipologii de 
infrastructură culturală din Capitală redă tendințele generale de consum cultural ce includ atât 
locuitorii, cât și vizitatorii orașului. Deși trendul general în intervalul 2011-2017 a fost de creștere a 
numărului total de utilizatori cu 26%, acest lucru s-a produs diferențiat în funcție de categoriile de 
dotări vizate. Astfel, spectatorii la cinematografe sunt de departe cei mai numeroși și în continuă 
creștere, în anul 2017 atingând un prag de aproximativ 500.000 de spectatori anual. Dacă acest tip de 
activitate este mai curând specifică locuitorilor capitalei, numărul de vizitatori la muzee indică și 
interesul vizitatorilor, această valoare înregistrând în aceeași perioadă o creștere semnificativă de 
41%, fapt ce subliniază importanța pe care au muzeele bucureștene și necesitatea de dezvoltare 
continuă a acestora. În același timp însă, cea mai mare scădere se înregistrează în rândul cititorilor în 
biblioteci, de aproximativ 37%, valoarea care demonstrează atractivitatea din ce în ce mai scăzută a 
acestor echipamente, în timp ce numărul de spectatori la reprezentații artistice a cunoscut ușoare 
variații în intervalul 2011-2017, nefiind însă vizibilă o tendință accentuată de creștere sau de scădere 
a acestui sector. 

Figura 72 - Evoluția consumului cultural în Municipiul București 
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În ceea ce privește comportamentul de consum cultural al locuitorilor Municipiului București, în anul 
2015 a fost realizat Studiul de consum cultural la nivelul orașului București, întocmit de Institutul 
Național pentru Cercetare și Formare Culturală sub forma unui sondaj de opinie al cărui scop a fost de 
a oferi o imagine a preferințelor publicului, privind tipurile de evenimente și domeniile culturale, privind 
locurile / spațiile, privind facilitățile de acces la evenimentele culturale și canalele de informare utilizate 
preponderent cu scopul participării culturale. Printre subiectele detaliate în cadrul acestui studiu, se 
numără și așteptările și motivațiile de consum cultural ale bucureștenilor, care sunt un indicator 
important pentru a determina cum anume aceștia pot fi atrași către activitățile culturale.  

Din punct de vedere al motivațiilor de consum cultural acestea pot fi împărțite în trei categorii 
principale: de divertisment (în cazul persoanelor interesate de vizionarea / ascultarea filmelor, a 
emisiunilor televizate sau a emisiunilor radio), intelectuale (în cazul persoanelor interesate de lectura 
cărților, a ziarelor sau a revistelor) și artistice (în cazul persoanelor interesate de activitățile artistice 
precum dansul, cântatul, pictatul etc.). La nivelul locuitorilor Municipiului București se remarcă o 
pondere ridicată a motivațiilor de divertisment și intelectuale, care indică mai curând o înclinație către 
consumul cultural ca o activitate de petrecere a timpului liber sau ca un hobby, mai puțin dintr-o 
implicare directă în domeniul cultural. 

Figura 73- Tipuri de motivații de consum cultural întâlnite în rândul bucureștenilor 

 

Sursa: Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Studiu de consum cultural la nivelul orașului 
București, Iulie 2016 

Mai mult, cu privire la nivelul de satisfacție al bucureștenilor față de evenimentele culturale locale, 
aceștia sunt mai curând mulțumiți decât nemulțumiți, în special de evenimentele în instituțiile publice 
de cultură. Cu toate acestea, indiferent de natura activităților, cea mai mare parte a locuitorilor 
Capitalei au o atitudine neutră cu privire la acestea, aceștia putând fi primii care să fie atrași de o 
ofertă culturală mai dezvoltată, mai diversificată sau mai bine promovată. De altfel, printre 
oportunitățile considerate ca cele mai importante pentru creșterea consumului cultural, bucureștenii 
au nominalizat prețurile mai accesibile, în special pentru activitățile de grup, o mai bună promovare a 
ofertei sau o dezvoltare a infrastructurii culturale atât ca număr de echipamente și localizarea lor mai 
aproape de zonele rezidențiale, cât și ca nivel de dotare cu facilități precum spații de parcare sau spații 
de socializare. 
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Figura 74- Nivelul de satisfacție al bucureștenilor cu privire la evenimentele culturale locale 

 

Sursa: Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Studiu de consum cultural la nivelul orașului 
București, Iulie 2016 

Figura 75 - Bariere și oportunități de consum cultural 

 

Sursa: Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Studiu de consum cultural la nivelul orașului 
București, Iulie 2016 

Consumul cultural în spațiul public în Municipiul București este dominat de utilizarea 
cinematografelor, de participarea la sărbători și evenimente locale, precum și de frecventarea 
spectacolelor de teatru. Acestea sunt urmate de frecventarea târgurilor de produse tradiționale, a 
festivalurilor, a muzeelor și a spectacolelor de divertisment. Faptul că arta cinematografică și cea 
teatrală sunt mai atractive și considerate mai actuale și ușor de asimilat reprezintă un atu întrucât 
acestea au o prezență ridicată în oferta culturală a orașului, fiind accesibile publicului. Cel mai puțin 
frecventate activități sunt opera sau operata și filarmonica, activități ce sunt mai curând destinate 
doar unor anumite categorii de spectatori, pasionați de cultura clasică. 
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Figura 76 - Consumul cultural în spațiul public în ultimul an, de 1-2 ori pe ani sau mai des 

 

Sursa: Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Studiu de consum cultural la nivelul orașului 
București, Iulie 2016 

În ceea ce privește preferințele bucureștenilor, frecvența participării la evenimente culturale 
organizate în spațiul public indică faptul că principala activitate preferată este mersul la teatru, urmată 
de participarea la spectacole de Stand-up Comedy. Acestea au un public mai larg de persoane ce 
apreciază acest tip de evenimente, mai mult decât concertele în care este prezentat un singur gen de 
muzică precum muzica jazz, clasică sau Rhythm&Blues. Mai mult, concertele de muzică folk, de folclor 
și lăutărească, precum și dansul popular prezintă un interes major pentru locuitorii Bucureștiului, fiind 
atrași de tradiția românească, precum și de faptul că multe dintre aceste activități au loc în aer liber.  
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Figura 77 - Frecvența participării la evenimente culturale organizate în spațiul public 

 

Sursa: Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Studiu de consum cultural la nivelul orașului 
București, Iulie 2016 

După cum a fost deja menționat, în București, una dintre cele mai răspândite forme de consum cultural 
este mersul la cinematograf. În acest context, în procent de 48%, preferința utilizatorilor se situează 
în favoarea cinematografelor de tip multiplex. Acest fapt poate fi asociat cu timpul petrecut de către 
utilizatori în spațiile comerciale și accesul facil către mai multe tipuri de activități în același spațiu, 
inclusiv către cinematografele multiplex. Un alt aspect ce poate accentua preferința bucureștenilor 
pentru această tipologie se referă la tipul de filme proiectate, care sunt mult mai mediatizate în mediul 
virtual, față de filmele proiectate într-un cinematograf clasic.  

În rândul preferințelor consumatorilor în funcție de proiecția cinematografică pe ultimele două locuri 
se situează Spațiul alternativ și Festivalul de film. Un factor determinant al procentelor mai scăzute 
față de cinematografele multiplex și cele clasice este reprezentat de frecvența mai scăzută a activității 
în astfel de spații pe parcursul unui an. 
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Figura 78 - Preferințele consumatorilor în funcție de tipul de proiecție cinematografică 

 

Sursa: Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Studiu de consum cultural la nivelul orașului 
București, Iulie 2016 

Referitor la preferința bucureștenilor pentru locul de desfășurare a spectacolelor de teatru, răspunsul 
preferat într-un procent de 66% face referire la sala de spectacole. Spațiile alternative, cafenelele și 
barurile sunt cel mai puțin atractive cu un procent de 2%, respectiv 3%. Astfel, acest tip de consum 
cultural este preferat în varianta tradițională, spațiile alternative fiind preferate pentru alt tip de 
activități. În plus, în procent de 15% este preferat ca loc de desfășurare a spectacolelor de teatru 
spațiul exterior, în aer liber, ceea ce poate evidenția preferința locuitorilor de a lua parte la activități 
în spațiul public, loc în care pot socializa cu ușurință. 

Figura 79- Preferința pentru locul de desfășurare a spectacolelor de teatru 

 

Sursa: Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Studiu de consum cultural la nivelul orașului 
București, Iulie 2016 

Cu privire la frecvența vizitării muzeelor, locuitorii capitalei nu sunt foarte atrași de această activitate, 
răspunsul „niciodată” fiind cel mai frecvent, în procent de 43%, urmat de „mai rar” în procent de 26%. 
Grupele preponderente de vârstă pentru aceste răspunsuri sunt cei cu vârsta peste 65 de ani, respectiv 
21-27 de ani.  Din punct de vedere al celor ce frecventează muzeele, procentele sunt scăzute. Cei ce 
vizitează într-un an de mai mult de 5 ori un muzeu sunt în procent de 5%, iar cei ce vizitează între 3 și 
5 ori, în procent de 7%. Grupa preponderentă de vârstă este cea de 36-50 de ani în categoria celor 
care prezintă interes pentru vizitarea muzeelor. Astfel, se poate observa un interes destul de scăzut în 
consumul cultural de acest tip, în special în rândul tinerilor care pot asocia această activitate cu un 
sentiment de monotonie sau au alte așteptări de la oferta culturală, care în cazul muzeelor din 
Capitală, încă nu poate să țină întotdeauna pasul cu noile tendințe în domeniul cultural. 

Figura 80 - Frecvența vizitării muzeelor 
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Sursa: Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Studiu de consum cultural la nivelul orașului 
București, Iulie 2016 

Pornind la faptul că promovarea a fost evidențiată ca unul dintre principalele aspecte care poate 
influența decizia de participare la activități culturale, este foarte important să identificăm principalele 
modalități de informare ale publicului bucureștean, un procent semnificativ de 79% fiind obținut de 
către reclamele în presă, TV și radio, urmate de conversațiile cu familia și colegii. Cele mai puțin 
utilizate metode de informare despre evenimentele culturale sunt prin intermediul revistelor culturale 
sau al ghidurilor de timp liber. Astfel, cetățenii municipiului București sunt mai puțin interesați de a 
căuta singuri activități de a petrece timpul liber și preferă să afle informațiile inclusiv în timpul 
desfășurării altor activități. 

Figura 81 - Modalități de informare despre evenimentele culturale 

 

Sursa: Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Studiu de consum cultural la nivelul orașului 
București, Iulie 2016 

În ceea ce privește consumul cultural domestic în București, tipul preferat de activitate este 
reprezentată de privitul la televizor, cu un procent de 94%, urmat de vizionarea filmelor cu 82%. Astfel, 
o mare parte a bucureștenilor alocă cel puțin o oră privitului la televizor, fiind considerată o activitate 
relaxantă și puțin solicitantă. Ascultatul radio-ului și a muzicii este o activitate pe care bucureștenii o 
îndeplinesc frecvent, într-un procent de 73%, respectiv 68%, mai ales în contextul în care aceasta 
poate fi îndeplinită concomitent cu o altă ocupație, de exemplu mersul pe stradă, condusul, cititul, 
lucratul la serviciu etc. Totodată, cititul de ziare și de cărți înregistrează un procent de aproximativ 
60% fiecare, existând astfel o bază solidă de consumatori ce realizează această activitate. O mare parte 
a cititorilor au această ocupație și în metrou în drum spre locul de muncă. Cititul de reviste are 
procentul de 11%, cel mai scăzut dintre toate categoriile enumerate mai jos. O cauză poate fi existența 
mediului online, în cadrul căruia poate fi citită o varietate mai mare de articole. 

  

43% 26% 19% 7% 5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Niciodată Mai rar 1-2 ori 3-5 ori De mai mult de 5 ori

1%

2%

3%

8%

12%

18%

25%

30%

32%

43%

79%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Alta

Nu știu

Nu răspund

Ghiduri de timp liber

Reviste culturale online

Broșuri, flyere

Panouri publicitare

Site-uri de socializare

Colegi

Familie

Reclame presă, TV, radio



243 

Figura 82 - Topul activităților de consum domestic 

 

Sursa: Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Studiu de consum cultural la nivelul orașului 
București, Iulie 2016 

Cu privire la consumul cultural digital în București, accesarea rețelelor sociale reprezintă scopul cel 
mai frecvent al utilizării internetului. Existența aplicațiilor pentru site-urile de socializare facilitează 
această activitate, un utilizator putând accesa de mai multe ori de-a lungul zilei rețelele de socializare. 
În ceea ce privește frecvența cu care este utilizat internetul,  scopurile profesionale și poșta electronică 
sunt situate pe locul doi și trei, întrucât există numeroase situații în care oamenii sunt condiționați de 
locul de muncă să utilizeze internetul. Cu valori cuprinse între 50% și 20% se regăsesc activitățile de 
petrecere a timpului liber și de consum cultural precum cititul de ziare și reviste online, vizionarea de 
filme și canale TV în mediul online sau jocuri online. Pe ultimele poziții se află activități ce sunt contra 
cost cum ar fi vizionarea de filme online cu abonament sau descărcarea de filme cu abonament. Aceste 
preferințe diferă și în funcție de categoriile de vârstă ale utilizatorilor, însă sunt din nou un indicator 
potrivit atât asupra unor posibile modalități de a promova alte activități culturale către aceștia, 
utilizând mediul online, cât și referitor la anumite hobby-uri care pot reda motivațiile de consum 
cultural. 
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Figura 83 - Frecvența cu care este utilizat internetul în funcție de tipuri de activități 

 

Sursa: Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Studiu de consum cultural la nivelul orașului 
București, Iulie 2016 

4.3 Evenimente și activități culturale 

În ceea ce privește vitalitatea culturală a unui oraș, aceasta este redată și de efervescența vieții 
culturale, oferta de evenimente și activități fiind definitorie în acest sens. Municipiul București poate 
fi caracterizat drept un oraș vibrant, în care întotdeauna se întâmplă numeroase evenimente fie că 
este vorba despre activități culturale clasice precum piese de teatru, expoziții, concerte de operă, 
lansări de carte etc., fie că este vorba despre inițiative inedite precum festivaluri, concerte, conferințe 
sau evenimente recurente de tipul tururilor ghidate sau a vânătorilor de comori. Oferta culturală a 
Capitalei este atât de vastă încât încă nu există o agenda integratoare a evenimentelor care să poate 
oferi informații exact despre numărul total al activităților culturale disponibile pe parcursul unui an. 
Cu toate acestea, în cadrul anexei aferente acestui capitol poate fi consultat un centralizator al 
principalelor evenimente din București la nivelul anului 2019, cuprinzând peste 200 de proiecte, atât 
prin activitățile culturale ale unor instituții publice precum centrele culturale de sector sau serviciile 
Primăriei Generale, precum și prin evenimentele fanion ce au loc pe parcursul anului. 
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Cu privire la structurile organizatoare ale acestor proiecte de interes, dacă activitățile și programele 
organizate de centrele culturale de sector sunt inițiative locale, dedicate exclusiv comunității, 
evenimentele derulate de alte instituții publice, precum serviciile subordonate Primăriei Generale a 
Municipiului București, sunt evenimente de interes municipal care atrag din ce în ce mai mulți 
participanți. Este cazul spre exemplu al Centrului Cultural Arcub, care dacă în anul 2014 înregistra 
aproximativ 150.000 de participanți la evenimentele proprii, în anul 2018 numărul acestora se situează 
în jurul valorii de 400.000. De asemenea, o serie de evenimente organizate de Centrul Creart prezintă 
un mare interes pentru public, în anul 2019 acțiuni precum Creative Fest sau Zilele Bucureștiului 
adunând peste 60.000, respectiv 100.000 de persoane. În ceea ce privește evenimentele fanion, se 
remarcă pe de-o parte o implicare crescută a sectorului independent în realizarea de festivaluri care 
de la an la an sunt din ce în ce mai diverse, în timp ce în cazul concertelor majore, cu participarea 
artiștilor internaționali de exemplu, organizatori sunt importante companii private de organizare de 
evenimente.  

În același timp, în analiza modului de utilizare a orașelor, concentrarea activităților culturale este și 
un indicator al atractivității unor echipamente, acest lucru depinzând de tipologia evenimentelor. 
Astfel, activitățile recurente precum piesele de teatru, expozițiile, spectacolele etc. sunt de cele mai 
multe ori dependente de instituția organizatoare. Aceeași situație se înregistrează și în cazul centrelor 
culturale de sector sau a serviciilor publice. Dacă starea echipamentelor culturale poate influența 
practicile de consum cultural în aceste situații, în cazul evenimentelor fanion acestea au loc în funcție 
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de specificul lor într-un număr relativ limitat de locații care se pretează unor astfel de activități. Printre 
acestea se numără atât locații indoor, cât și outdoor precum Ateneul Român, Teatrul Național 
București, Piața George Enescu, Parcul Herăstrău, Parcul Izvor, Romexpo, Calea Victoriei, Piața 
Constituției, Muzeul Țăranului Român, Piața Universității, Strada Arthur Verona, Palatul 
Parlamentului, Muzeul Național de Artă Contemporană, Biblioteca Națională a României, Sala 
Palatului, Sala Radio, Arenele Romane, Arena Națională, Sala Polivalentă etc. 

Nu în ultimul rând, în funcție de comportamentul de consum se remarcă și tendința de aglomerare a 
evenimentelor culturale în câteva perioade de vârf, cele mai active fiind primele luni ale anului și a 
doua parte a anului începând în principal cu luna septembrie. Lunile de vară sunt caracterizate de un 
număr aparent mai redus al activităților culturale, suprapunându-se și cu perioada concediilor, însă în 
acest interval predomină activitățile în aer liber care sunt deosebit de atractive pentru bucureșteni. 

Cu toate că Municipiul București este un centru urban vibrant, cu o viață culturală diversă și activă, 
există încă aspecte care merită îmbunătățite. Este cazul, spre exemplu, al evenimentelor de interes 
internațional, care prin complexitatea, importanța și atractivitatea lor pot să pună Capitala pe harta 
lumii în materie de inițiative culturale și să fie un punct de atracție pentru cât mai mulți participanți 
străini. Municipiul București găzduiește încă prea puține astfel de evenimente, cum este cazul de 
exemplu al Festivalului Internațional George Enescu, și trebuie să continue sa dezvolte acest palier 
pentru a-și atinge rolul de capitală culturală europeană. În același timp, o atenție sporită trebuie 
acordată și activităților de amploare mai scăzută, fiind în continuare necesară o diversificare a 
activităților culturale atât prin sporirea numărului de spectacole, cât și printr-o varietate mai mare de 
activități conexe precum workshop-uri, ateliere etc. Mai mult, atât pentru evenimentele fanion, cât și 
pentru cele de interes municipal, este necesară diversificarea spațiilor gazdă care să poată să 
adăpostească acțiuni din ce în ce mai diverse, sprijinirea utilizării spațiilor alternative fiind una dintre 
măsurile care pot contribui la acest aspect.  

4.4 Actori relevanți 

În ceea ce privește organizațiile culturale din Municipiul București, acestea acoperă o gamă largă de 
actori care contribuie la asigurarea unei oferte culturale complexe dedicate numeroaselor interese și 
motivații atât ale locuitorilor, cât și ale vizitatorilor Capitalei. Astfel, Bucureștiul se bucură de cea mai 
mare diversitate de organizații culturale din țară atât publice, cât și private sau aparținând sectorului 
independent, care însă nu prezintă o colaborare intensă între diferite tipologii de actori, ci mai degrabă 
oferă servicii complementare în funcție de specificul lor. Mai mult, acest specific este și cel care 
determină o serie de provocări ce necesită abordări diferite pentru a le adresa astfel încât oferta 
culturală a Municipiului București să fie atractivă și competitivă la nivel național și internațional ținând 
cont de statutul orașului de capitală europeană. 

În primul rând, vocația de capitală implică amplasarea în cadrul Bucureștiului a unei varietăți de 
instituții și servicii publice, atât de interes municipal și național, dar și dedicate numărului ridicat de 
locuitori ai orașului. În acest context, instituțiile culturale bucureștene se află în subordinea a 
numeroase autorități precum Consiliul General al Municipiului București, Primăriile de sector, 
instituțiile publice naționale (spre exemplu, Ministerul Culturii, Ministerul Educației, Ministerul 
Apărării etc.) sau instituțiile de învățământ și cercetare. De cele mai multe ori, acestea beneficiază de 
echipamente culturale proprii, precum și de subvenții anuale care acoperă cea mai mare parte a 
cheltuielilor lor de funcționale. Acest lucru conduce la o stabilitate a instituțiilor și serviciilor publice și 
o legitimitate a lor în fața publicului, însă poate implica și o serie de provocări de funcționare. 
Numeroasele legi care le coordonează activitatea, împreună cu birocrația excesivă din administrația 
publică reprezintă deseori obstacole care nu le permit acestor facilități să țină pasul cu tendințele și 
schimbările din domeniul cultural pe fondul unor finanțări uneori insuficiente, al mecanismelor de 
desemnare a managerilor culturali și de acordare a finanțării care descurajează dezvoltarea de 
proiecte pe termen lung, al lipsei de personal specializat care să poate fi contractat chiar și pe perioadă 
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determinată pentru implementarea unor inițiative punctuale sau al dificultăților în atragerea de 
finanțări externe. Mai mult, în timpul consultărilor desfășurate cu actorii relevanți din sectorul cultural 
și creativ, a fost subliniată și problema unei insuficiente corelării a obiectivelor, agendei și activităților 
instituțiilor publice, cum ar fi cazul Creart, Arcub și Expo Arte, ce ar putea beneficia de un management 
integrat care să permită o mai eficientă utilizare a resurselor și eliminarea suprapunerilor de activități. 

O a doua categorie de actori este cea a sectorului antreprenorial, în acest caz remarcându-se 
importanța ridicată pe care o au sectoarele culturale și creative în Municipiul București. Capitala 
cumulează la nivelul anului 2017 31,68% din totalul companiilor, 30,37% din totalul salariaților și 
43,66% din cifra de afaceri din sectoarele creative la nivel național405. Mai mult, la nivelul anului 2014, 
Regiunea București-Ilfov se situa pe locul 3 în UE-27 în topul regiunilor conform procentului de angajați 
în aceste domenii, pe locul 17 ca număr total de angajați și pe locul 33 ca număr total de firme406. Nu 
în ultimul rând, Municipiul București se clasează pe primul loc la nivel național în funcție de ponderea 
numărului de companii, a numărului de salariați și a cifrei de afaceri din economia municipală în topul 
principalelor sectoare culturale și creative din România privind activitățile de realizare a soft-ului la 
comandă, activitățile agențiilor de publicitate, alte activități de tipărire, activitățile de consultanță în 
IT sau activitățile de arhitectură. 

La nivel local, în Capitală se întâlnesc companii în toate domeniile de activitate ce fac parte din 
sectoarele culturale și creative: arhive, biblioteci, carte și presă, arte vizuale, artele spectacolului / arte 
interpretative, audiovizual și media, software, IT și jocuri, arhitectură, publicitate, patrimoniu cultural, 
artizanat și meșteșuguri, precum și cercetare407, doar un număr redus de subsectoare nefiind prezente. 
În anul 2017, în Municipiul București activau 24.674 firme în aceste domenii, reprezentând 17,03% din 
numărul total de întreprinderi. Acest procent nu se reflectă în totalitate și în indicatorii de performanță 
economică, însă păstrează valori ridicate, sectoarele culturale și creative însumând 118.439 de 
salariați (11,03% din numărul total la nivel local) și totalizând o cifră de afaceri de 32.784.016.276 Lei 
(7,08% din cifra totală de afaceri a companiilor din Ilfov). În funcție de numărul de firme, cifra de 
afaceri și numărul de salariați, cele mai importante domenii la nivel județean sunt reprezentate de 
software, IT și gaming, împreună cu publicitatea, la care se adaugă domeniile de audiovizual și media, 
carte și presă, precum și artizanat și meșteșuguri. În topul companiilor din București din aceste 
domenii predomină întreprinderile din sectoare care desfășoară activități de realizare a soft-ului la 
comandă, activități de consultanță în tehnologia informației, activități ale agențiilor de publicitate, 
activități de difuzare a programelor de televiziune sau activități de editare a altor produse software. 

Pe lângă aceste date, dar și ca un fundament pentru valorile ridicate înregistrate de sectoarele 
culturale și creative în economia Municipiului București, importanța acestor domenii este susținută și 
de alte aspecte esențiale precum oportunitățile de formare existente (aici se regăsesc cele mai 
importante universități cu departamente de specialitate din țară – spre exemplu, design, marketing, 
arhitectură etc.), nivelul de dezvoltare al întreprinderilor (în București sunt active în aceste domenii 
peste 30 de companii multinaționale care contribuie la formarea forței de muncă în specializări care 
nu sunt acoperite de educația formală – spre exemplu în dezvoltarea de jocuri video) sau interesul 
tinerilor pentru aceste sectoare, aproximativ 30% dintre aceștia afirmând că ar opta pentru o meserie 
în industriile creative408. Cu toate acestea, există și o serie de provocări cu care se confruntă mediul 
antreprenorial în domeniul cultural, cele mai multe dintre acestea fiind în relație cu posibilitățile 

 
405 Sursa: Prelucrare pe baza datelor din baza de date BORG Design (Listă Firme)   
406 Sursa: Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Sectoarele culturale și creative din România. Importanța 
economică și contextul competitiv, 2015 
407 Domenii identificate de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală în Cartea albă pentru activarea 
potențialului economic al sectoarelor culturale și creative din România, 2016 
408 Sursa: Potențialul de specializare inteligentă în domeniul industrii culturale și creative în Regiunea București-Ilfov, Seria 
„Rapoarte privind ecosistemele regionale de inovare”, Decembrie 2017 
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reduse de a atrage finanțări nerambursabile sau cu dinamica și competiția accentuată în acest sector, 
motiv pentru care mai ales noile întreprinderi au nevoie de sprijin pentru a face față la cerințele pieței. 

În final, a treia categorie de actori culturali relevanți este reprezentată de organizațiile non-profit/ 
sectorul independent, în București existând peste 800 de asociații și fundații al căror scop include sau 
vizează dezvoltarea domeniului cultural409. Acestea completează oferta culturală a Capitalei 
promovând chiar activități care nu sunt atinse de ceilalți actori din oraș, în domenii diverse ce variază 
de la dezvoltare socio-culturală la teatru, dans, protejarea patrimoniului, muzică, literatură, arte 
vizuale, educație sau utilizarea spațiului public. Sectorul independent a beneficiat în ultimi ani și de 
sprijin sub forma finanțărilor nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile. Astfel, în intervalul 2014-2017 Primăria Municipiului București prin ARCUB a 
organizat patru programe culturale (București555 în anul 2014, EȘTI BUCUREȘTI în anul 2015, 
București Orașul in-vizibil în anul 2016 și București Oraș participativ în anul 2017) prin intermediul 
cărora au fost finanțare numeroase proiecte în domenii precum arte vizuale, film și video art, artele 
spectacolului (dans, muzică și teatru), educație prin cultură și artă comunitară, arhivare și arhive, 
precum și patrimoniu material și imaterial. Ulterior, în anul 2018 Primăria Capitalei prin Administrația 
Monumentelor și Patrimoniului Istoric a organizat două sesiuni de finanțare pentru proiecte în 
domeniile arte vizuale, activități muzeale, patrimoniu cultural imaterial, plastică arhitecturală sau 
artele spectacolului. Cu toate acestea, având în vedere caracterul anual al acestor finanțări, rămâne 
dificil pentru sectorul independent să dezvolte și să implementeze proiecte de mare anvergură sau 
multi-anuale, care ar putea aduce plus valoare ofertei culturale a Municipiului București. 

În ceea ce privește opinia actorilor culturali, sondajul de opinie realizat în cadrul procesului de 
elaborare a prezentei strategii reprezintă un bun indicator asupra oportunităților de desfășurare a 
activităților culturale în Municipiul București. Respondenții la acest sondaj fac parte din toate 
categoriile de actori culturali, însă se încadrează cu precădere în categoria artiștilor independenți / 
liber profesioniști (38%) și a angajaților unor instituții independente (32%), astfel că rezultatele sunt 
mai reprezentative pentru aceste tipologii. 

Conform rezultatelor sondajului, cei mai mulți respondenți indică un grad relativ ridicat de satisfacție 
al actorilor culturali în Municipiul București, însă aceasta nu este o opinie generală, per total o pondere 
mai ridicată având-o cei care nu se simt bine ca artist/creator în acest oraș sau au o atitudine neutră. 
În acest context, este necesar ca pe lângă creșterea atractivității activităților culturale pentru 
utilizatori, să fie sprijinită și îmbunătățirea imaginii domeniului pentru practicieni. 

Figura 84 - În general, cât de bine vă simțiți ca artist/creator într-un oraș ca Bucureștiul? Vă rugăm, acordați 
o notă de la 1 la 7 (unde 1 înseamnă „foarte puțin bine” și 7 înseamnă „foarte bine”) 

 

Sursa: Sondaj SIDU București, 2019  

 
409 Sursa: Baza de date a Ministerului Justiției și platforma http://salt.gov.ro  
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Mergând mai în detaliu, opinia actorilor culturali indică faptul că gradul mai ridicat de satisfacție al 
acestora este relaționat de oportunitățile pe care le prezintă Capitala prin concentrarea resurselor 
culturale în principal într-un perimetru reprezentativ, în cadrul inelului central, deși aceasta este și o 
provocare importantă a orașului, precum și prin receptivitatea publicului care este cea mai apreciată. 
La polul opus, se remarcă faptul că factori precum accesul la finanțări, comunicarea între actori, oferta 
de locuri de muncă, remunerarea activității artistice / creative sau existența programelor socio-
culturale sunt mai curând apreciate ca negative, reprezentând sectoare în care sunt necesare 
intervenții pentru diminuarea provocărilor. 

Tabel 33 - În ce măsură considerați că, într-un oraș ca Bucureștiul, activitatea artistică/creativă este 
încurajată prin următorul set de factori? 

 

În foarte 
mică măsură 

În mică 

măsură 

Nici în mică, 
nici 

în mare 
măsură 

În mare 
măsură 

În foarte 
mare 

măsură 

Accesul la fonduri în domeniu 21% 22% 16% 26% 15% 

Schimburi de experiență cu artiști din alte 
țări 

17% 22% 26% 13% 22% 

Organizarea spațială a resurselor culturale 20% 16% 20% 18% 26% 

Existența unei comunități de artiști care se 
sprijină reciproc 

9% 24% 22% 23% 22% 

Spații de creație puse la dispoziție de 
autoritățile locale 

18% 23% 19% 23% 17% 

Alte facilități puse la dispoziție de 
autoritățile locale (locuințe convenabile, 
facilități fiscale) 

23% 18% 27% 14% 18% 

O scenă culturală  incitantă, vie, dinamică 21% 23% 15% 23% 17% 

Accesul la locuri de muncă în domeniu 24% 14% 23% 20% 19% 

Remunerarea corespunzătoare a muncii 
artistice/creative 

28% 15% 23% 16% 18% 

Oportunități de dezvoltare profesională 19% 25% 31% 9% 15% 

Relația bună cu autoritățile locale 20% 17% 26% 20% 17% 

Un public receptiv la artă (care participă, 
consumă artă) 

16% 14% 22% 29% 19% 

Existența unor programe de incluziune  prin 
cultură, a grupurilor defavorizate 

24% 16% 23% 19% 18% 

Sursa: Sondaj SIDU București, 2019 

În ceea ce privește publicul din Capitală, deși acesta este văzut ca unul dintre principalele atuuri ale 
orașului pentru artiști/creativi, se observă faptul că încă nu este perceput ca un public educat, care să 
înțeleagă și să respecte întotdeauna actul cultural, receptivitatea acestuia manifestându-se mai 
curând prin aprecierea afectivă a artiștilor. Pe de altă parte, această situație nu este percepută la fel 
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de cele mai multe ori atunci când vine vorba de interesul autorităților publice pentru actorii culturali, 
tendința de această dată fiind mai curând de a percepe negativ atenția acordată de aceștia actului 
cultural.   

Tabel 34 - În ce măsură puteți spune că trăiți într-un oraș în care publicul vă ...? 

 

În foarte 
mică măsură 

În mică 

măsură 

Nici în mică, 
nici 

în mare 
măsură 

În mare 

măsură 

În foarte 
mare 

măsură 
NS/NR 

... stimează? 23% 13% 15% 22% 14% 12% 

... înțelege? 20% 16% 14% 17% 20% 13% 

... dorește? 9% 22% 17% 21% 16% 15% 

... iubește? 16% 12% 22% 20% 22% 9% 

Sursa: Sondaj SIDU București, 2019 

Tabel 35 - În ce măsură puteți spune că trăiți într-un oraș în care autoritățile publice vă... 

 

În foarte 
mică măsură 

În mica 
măsură 

Nici în mică, 
nici în mare 

măsură 

În mare 
măsură 

În foarte 
mare măsură 

NS/NR 

... stimează? 23% 13% 15% 22% 14% 12% 

... înțeleg? 20% 16% 14% 17% 20% 13% 

... doresc? 9% 22% 17% 21% 16% 15% 

... iubesc? 16% 12% 22% 20% 22% 9% 

Sursa: Sondaj SIDU București, 2019 

Toate acestea indică faptul că actorii culturali din Municipiul București recunosc oportunitățile pe care 
orașul le prezintă pentru sectorul cultural (aspect dovedit și de ponderea ridicată de 74% a celor care 
s-au vedea ca artiști/creator în Capitală și peste 5 ani), însă reclamă în același timp și o serie de 
provocări ale domeniului, atât în ceea ce privește sprijinul relativ scăzut pe care îl primesc din partea 
autorităților publice, cât și necesitatea educării publicului pentru a determina un consum cultural care 
să reclame un nivel mai ridicat de calitate. 
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5. INFRASTRUCTURA, ACTIVITĂȚILE, EVENIMENTELE ȘI SERVICIILE 
SPORTIVE ȘI RECREATIVE 
Având în vedere concentrarea ridicată a locuitorilor din Municipiul București, oferta disponibilă la 
nivelul Capitalei pentru activitățile sportive și recreative joacă un rol deosebit de important întrucât 
aceasta contribuie la menținerea atât a unui mediu de viață sănătos pentru comunitatea locală, cât și 
a unui cadru social atractiv. Mai mult, aceasta poate constitui o ocazie semnificativă pentru afirmarea 
orașului la nivel național, dar și a României la nivel internațional, prin suportul pe care îl asigură pentru 
antrenarea unor sportivi de performanță sau pentru organizarea de competiții majore.  

Pentru a analiza oferta de infrastructură, activități, evenimente și servicii sportive și recreative din 
București, prezenta secțiune urmărește să răspundă următoarelor întrebări de cercetare: 

• Care este gradul de acoperire a infrastructurii sportive și de recreere din Municipiul București? 

• Cum răspunde oferta de activități pentru petrecerea timpului liber la necesitățile populației? 

• Care sunt nevoile de dezvoltare ale ofertei de sport și agrement din Municipiul București? 

În același timp, la nivel local, opinia locuitorilor Capitalei este un bun indicator cu privire la nevoile 
acestora față de activitățile de petrecere a timpului liber. Spre exemplu, se remarcă faptul că spațiile 
verzi și centrele comerciale sunt în topul preferințelor acestora, fiind de altfel principala resursă pentru 
activități recreative. În același timp însă, doar aproximativ o treime dintre bucureșteni practică sportul 
de întreținere și doar un sfert iau parte la competiții sportive pe parcursul unui an fapt ce implică 
necesitatea dezvoltării viitoare a ofertei de activități sportive sau o mai bună promovare a acestora 
pentru a atrage mai mulți utilizatori. 

Figura 85 - Preferința bucureștenilor pentru activitățile de petrecere a timpului liber 

 

Sursa: Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Studiu de consum cultural la nivelul orașului 
București, Iulie 2016 

În același timp, în ceea ce privește gradul de satisfacție al locuitorilor, aceștia se declară în special 
mulțumiți de calitatea spațiilor verzi și a spațiilor de joacă, precum și a facilităților de practicare a 
sportului într-o mai mică măsură. La polul opus se află spațiile de socializare pentru vârstnici și spațiile 
de practicare a unui hobby, însă mai ales oferta de agrement pe lacuri și pe râul Dâmbovița, ce 
reprezintă importante elemente favorabile de cadru natural care sunt insuficient valorificate. 
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Tabel 36 - Gradul de satisfacție al locuitorilor la anumite aspecte ale vieții în București 

Procentul 
persoanelor 
nemulțumite 

Oferta de activități pentru petrecerea timpului liber Procentul 
persoanelor 
mulțumite 

24% Mărimea și calitatea spațiilor verzi și a parcurilor 51% 

24% Numărul și calitatea spațiilor de joacă publice pentru copii și tineri 41% 

33% Numărul și calitatea spațiilor de socializare publice pentru vârsta a treia 30% 

33% Numărul și calitatea spațiilor de practicare a unui hobby 31% 

32% Numărul și calitatea facilităților de practicare a sportului și a activităților 
de recreere fizică 

35% 

43% Oferta de agrement pe lacuri 22% 

55% Oferta de agrement pe râul Dâmbovița 24% 

Sursa: Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Studiu de consum cultural la nivelul orașului 
București, Iulie 2016 

5.1 Infrastructura și activitățile sportive 

Pornind de la așteptările și tendințele de practicare a activităților de petrecere a timpului liber de către 
locuitorii din Municipiul București, se remarcă faptul că activitățile sportive nu se regăsesc în topul 
preferințelor bucureștenilor, deși acestea joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea 
armonioasă a unei persoane. În contextul în care sportul contribuie într-o manieră definitorie la 
menținerea un echilibru fizic și mental, dar și la dezvoltarea interacțiunilor sociale, este necesar ca 
acesta să devină o prioritate în dezvoltarea orașului, iar beneficiile acestuia să fie promovate către cât 
mai multe persoane.  

În același timp, trebuie punctată și diferența între sportul de masă și cel de performanță, întrucât 
acestea au scopuri diferite și se adresează unor categorii diferite de persoane. Pe de-o parte, sportul 
de masă sau sportul pentru toți reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea de comportamente care 
favorizează orientarea către performanța cotidiană și asigură o dezvoltare sănătoasă a omului, în 
condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă practicarea unei activități sportive 
zilnice de 30 de minute la adulți și de 60 de minute la copii pentru a reduce riscurile obezității și ale 
bolilor cardio-vasculare. Pe de altă parte, conform Legii 69/2000, prin sportul de performanță se 
urmărește valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecție, pregătire și 
competiție, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și obținerea 
victoriei. Mai ales în cazul unui oraș Capitală, ambele categorii de activități sportive sunt deosebit de 
importante, atât pentru menținerea unui ritm cotidian activ, cât și pentru sporirea notorietății orașului 
pe plan național și internațional. 

Dacă în cazul sportului de întreținere se observă faptul că doar 30% dintre locuitorii Municipiului 
București practică această activitate, în ceea ce privește sportul se performanță se remarcă o tendință 
generală de creștere a indicatorilor de performanță sportivă, în intervalul 2007-2017 atât numărul de 
secții sportive, cât și cel de sportivi legitimați sau antrenori sportivi cunoscând creșteri ale valorilor 
totale, deși în această perioadă toți indicatorii au înregistrat fluctuații în diferiți ani. 
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Figura 86 - Indicatori de performanță ai activității sportive în Municipiul București 

 

 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo Online 

Nu în ultimul rând, în cadrul consultărilor desfășurate cu actorii relevanți din Capitală au fost 
identificate o serie de elemente care pot sta la baza susținerii unei ramuri sportive de performanță, 
precum: existența unei baze solide de sportivi amatori, existența unei infrastructuri care să îi poată 
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susțină pe tot parcursul carierei, precum și promovarea unei educații pentru o carieră / o perspectivă 
asupra posibilităților ulterioare. Acești factori trebuie să fie luați în considerare în momentul deciziei 
asupra ramurilor sportive care au potențial de a primi sprijin suplimentar pentru a se dezvolta. Printre 
sporturile menționate în care se obțin rezultate bune în București se numără dansurile, fotbalul, 
baschetul, artele marțiale etc. 

În ceea ce privește infrastructura sportivă, Municipiul București se bucură de o diversitate ridicată a 
dotărilor sportive existente care permit practicarea a numeroase discipline precum fotbal, volei, 
handbal, rugby, natație, șah, atletism, box, ciclism, arte marțiale, scrimă, baschet, tir sportiv, canotaj, 
motociclism, lupte, polo, tenis, tenis de masă, gimnastică și fitness, dansuri, badminton, sport pentru 
persoane cu nevoi speciale, patinaj, haltere, judo, karate, sambo, taekwondo etc.  

Deși nu există o bază de date integrată cu infrastructura sportivă din Capitală, nivelul de dotare, 
capacitatea și starea acesteia, pot fi identificate principalele echipamente disponibile în București. Un 
centralizator al principalelor dotări sportive din Municipiul București poate fi consultat în cadrul anexei 
aferente prezentului capitol. Se observă astfel că infrastructura sportivă din București este alcătuită 
din baze și complexuri sportive, terenuri de sport, stadioane și bazine de înot, aflate în mare parte în 
proprietatea unor instituții publice precum Primăria Municipiului București, Ministerul Tineretului și 
Sportului, Ministerul Educației Naționale, Asociațiile Municipale sportive etc., dar și în proprietare sau 
administrarea unor cluburi sportive sau actori privați. La acestea se adaugă și principalele dotări 
pentru sportul de masă cum este cazul sălilor de sport / fitness private sau dotările aferente unităților 
de învățământ, Municipiul București dispunând în anul 2018 de 374 săli de gimnastică, 430 de terenuri 
de sport și 17 bazine de înot410 în cadrul școlilor, liceelor și universităților, care însă nu pot fi 
întotdeauna închiriate și publicului în afara orelor de curs. Aceste spații pot constitui o alternativă la 
infrastructura sportivă majoră existentă, însă în eventualitatea utilizării acesteia trebuie să se țină cont 
și de necesitatea asigurării măsurilor de pază pe parcursul orelor de închiriere. 

Pe lângă lipsa unei evidențe clare a infrastructurii sportive din oraș, Bucureștiul se confruntă și cu o 
serie de alte provocări precum lipsa unor echipamente majore cum ar fi o bază sportivă majoră care 
să permite organizarea de evenimente indoor și outdoor, dedicate mai multor ramuri sportive, o sală 
polivalentă cu o capacitate de minimum 10.000 de persoane, un stadion cu pistă de atletism sau un 
bazin olimpic de înot, o bază sportivă dedicată tenisului de masă de performanță care să permită 
organizarea de competiții internaționale și pregătirea sportivilor de performanță. Mai mult, pornind 
de la analiza realizată în cadrul studiului privind „Furnizarea de servicii publice” realizat în cadrul 
contractului de revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București, se remarcă faptul că 
există numeroase zone la nivelul orașului slab deservite de dotările sportive majore din oraș, în special 
în Sectoarele 5 și 6, dar și în zonele periferice. Mai mult, în timpul consultărilor cu actorii relevanți din 
Capitală, au fost subliniate și o serie de necesități privind întreținerea, extinderea, modernizarea și 
dotarea permanentă a infrastructurii sportive existente atât cu echipamente sportive, cât și cu dotări 
conexe, precum calculatoare. 

Cu toate acestea, în ultimii ani au fost realizate și numeroase investiții sau demersuri de dezvoltare a 
infrastructurii sportive din Capitală, cum este cazul celor 66 de proiecte finalizate sau în derulare din 
anul 2002 până în prezent, finanțate de Compania Națională de Investiții, ce au vizat în principal 
dotările sportive aferente unităților de învățământ, dar și o serie de proiecte majore precum realizarea 
bazinului de polo la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, realizarea bazinului olimpic de înot la 
Clubul Sportiv Dinamo, reabilitarea bazinului de competiții și antrenamente la Clubul Sportiv Rapid, 
construirea Stadionului Steaua București, construirea arenei Stadionului Național de Rugby Arcul de 
Triumf, precum și consolidarea și modernizarea Stadionului Giulești „Valentin Stănescu”, acestea trei 
din urmă făcând parte dintre stadioanele pregătite pentru antrenamentele echipelor naționale ce vor 
juca la București în cadrul Euro 2020. Pe lângă acestea, pot fi menționate și lucrările care sunt deja în 

 
410 Sursa: Baza de date INS Tempo Online 
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execuție pentru construcția Patinoarului „Mihai Flamaropol”, un complex ce va asigura o capacitate 
de 3.100 de locuri, precum și inițiativa existentă de realizare a unei noi săli polivalente cu o capacitate 
de 20.000 de locuri. În timpul consultării actorilor relevanți din Capitală, a fost însă evidențiată și 
necesitatea acordării unei atenții mai ridicate în cazul calității lucrărilor de construcție / modernizare 
a bazelor sportive – spre exemplu, în cazul unor săli de sport modernizate rămânând stâlpi metalici 
neacoperiți care pot pune în pericol sportivii. 
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Harta 31 – Distribuția teritorială a principalelor dotări sportive din Municipiul București 

 

Sursa: Prelucrare și actualizare pe baza studiului privind „Furnizarea de servicii publice” realizat în cadrul 
contractului de revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București 
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Harta 32 - Distribuția teritorială a principalelor evenimente sportive din Municipiul București 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

Cu privire la evenimentele și activitățile sportive din Municipiul București, locuitorii orașului și nu 
numai pot lua parte sau pot fi spectatori la numeroase manifestații pe tot parcursul anului. Acestea 
sunt dedicate pe de-o parte sportului de performanță, fiind vorba despre meciuri / etape în 
campionate naționale sau în competiții internaționale, iar pe de altă parte sportului de masă, cele mai 
predominante fiind maratoanele, crosurile și festivalurile sportive. În funcție de specificul lor, aceste 
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evenimente au loc fie în spații dedicate sportului, precum Sala Polivalentă, Arena Națională, bazele 
cluburilor sportive sau Sala de Atletism Ioan Soter, fie în spații neconvenționale, în cazul activităților 
dedicate publicului larg, cum ar fi mall-urile, parcurile sau arterele de circulație ale Capitalei. O mare 
diversitate se remarcă și în cadrul organizatorilor acestor manifestații, de la instituții publice precum 
Primăria Municipiului București, Clubul pentru Tineret al Municipiului București, Asociațiile Municipale 
sportive, Ministerul Tineretului și Sportului, PROEDUS sau Primăriile de Sector la actori independenți 
și privați precum asociațiile și fundațiile, băncile, mall-urile etc. 

Diversitatea de activități sportive este promovată și de numeroasele structuri sportive existente în 
Municipiului București, aici fiind localizate 1276 asociații și cluburi sportive (dintre care 29 de Asociații 
Municipale), 3 ligi profesioniste și 68 de federații sportive411, ce desfășoară activități în peste 80 de 
ramuri sportive. Mai mult, se remarcă în ultima perioadă și o serie de acțiuni menite să încurajeze 
practicarea sportului de masă, cum este cazul proiectului „Dezvoltare și Sănătate prin Sport”, lansat 
de Primăria Capitalei prin Compania Municipală Sport pentru Toți, care este dedicat copiilor și 
tinerilor, cu vârsta între 6 și 18 ani, care au domiciliul în București și doresc să practice unul dintre cele 
17 sporturi propuse: handbal, baschet, volei, fotbal, tenis, oină/baseball, tenis de masă, șah, arte 
marțiale, gimnastică & fitness (aerobică, ritmică, artistică), skandenberg, box, atletism, dansuri, 
badminton, ciclism, majorete și aerobic, sport pentru persoane cu nevoi speciale. Participanții vor avea 
parte de un program profesionist de antrenament care cuprinde: trei antrenamente pe săptămână, 
echipamente sportive, cantonamente interne și externe, competiții periodice, control și asistență 
medico-sportivă, asistență în nutriție, întâlniri lunare de formare și îndrumare cu sportivi de renume. 
Cu toate acestea, este necesar ca astfel de inițiative, precum și activitățile tuturor structurilor sportive 
din Municipiul București să aibă parte de un grad mai ridicat de promovare pentru a atrage un număr 
din ce în ce mai crescut de utilizatori. 

Pe lângă toate aceste structuri, în timpul consultărilor desfășurate cu actorii relevanți din Capitală a 
fost subliniată și necesitatea implicării unor specialiști din alte domenii, atât pentru dezvoltarea unor 
domenii conexe precum nutriția, dezvoltarea sănătoasă etc., cât și pentru dezvoltarea de noi 
specialități în domeniul sportiv – management specializat, juridic, marketing, psihologie etc. 

5.2 Infrastructura și activitățile de recreere / agrement 

În ceea ce privește tipologiile de dotări de petrecere a timpului liber existente pe teritoriul 
Municipiului București, acestea se grupează în general în cadrul unor categorii principale în funcție de 
interesul utilizatorilor. Astfel, cele mai răspândite sunt dotările de alimentație publică (restaurante, 
baruri, cafenele), care în funcție de specificul și localizarea lor, pot fi frecventate atât de locuitorii, cât 
și de vizitatorii din Capitală. De altfel, o analiză a gradului de satisfacție față de aceste spații în funcție 
de rating-ul primit pe Google indică o calitate superioară a serviciilor oferite, cea mai mare pare a 
restaurantelor și barurilor din București primind un punctaj de peste 4 din 5 puncte.  

Pe lângă aceste dotări, activitățile în aer liber sunt printre cele mai des practicate de bucureșteni, 
parcurile, spațiile verzi și locurile de joacă pentru copii fiind în topul preferințelor acestora, deși 
Bucureștiul încă se confruntă cu existența unor areale extinse fără acces facil la un spațiu verde major. 
O altă activitate preferată a locuitorilor din Capitală este reprezentată de frecventarea spațiilor 
comerciale, atât pentru cumpărături, cât și pentru mix-ul de oferte pe care aceste locații le oferă, de 
la zone de luat masa, la servicii de proximitate (precum salon de înfrumusețare, bănci, săli de 
gimnastică etc.) și chiar la activități culturale (cinematografe, concerte, spectacole etc.). Alte categorii 
importante de dotări de petrecerea a timpului liber disponibile în Municipiul București sunt cele 
sportive și cele culturale, care sunt detaliate în cadrul altor secțiuni dedicate din prezenta strategie. 
Nu în ultimul rând, acestora li se alătură o serie de alte facilități de agrement precum cluburile de 

 
411 Sursa: Registrul Sportiv al Ministerului Tineretului și Sportului. 
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noapte, parcurile de distracții, cluburile de wellness sau escape room-urile, care însă în general se 
regăsesc într-un număr mai redus. 

 

Analizând distribuția spațială a acestor dotări la nivelul Municipiului București, se remarcă faptul că 
cele mai răspândite sunt dotările de alimentație publică, ce deservesc cea mai mare parte a Capitalei, 
în timp ce alte facilități de recreere au un număr limitat, conturându-se areale întinse fără acces 
imediat la acestea, cum este cazul spre exemplu în Sectorul 5 sau în zonele de periferie. 
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Harta 33 - Distribuția dotărilor de alimentație publică la nivelul Municipiului București 

 

Sursa: Prelucrare proprie 
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Harta 34 - Distribuția altor dotări de agrement la nivelul Municipiului București 

 

Sursa: Prelucrare proprie 
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Această localizare și în special distribuția dotărilor de alimentație publică determină conturarea unor 
zone principale de agrement, care se disting la nivelul Municipiul București. Deși au o acoperire 
ridicată, aceste facilități se concentrează mai ales în zona centrală și central-nordică a orașului, în 
cadrul acesteia remarcându-se în special centrul istoric ca zona de agrement cu cea mai mare 
notorietate din Capitală, atractivă atât pentru locuitori, cât și pentru vizitatorii din țară și din 
străinătate. Aceasta este completată de o serie de alte zone în continuă dezvoltare cum sunt de 
exemplu: zona Grădina Icoanei – Piața Romană – Șos. Ștefan cel Mare, Calea Victoriei, zona Calea 
Moșilor – Bdul Pache Protopopescu – Calea Călărași sau zona Floreasca – Dorobanți – Piața Victoriei – 
Bdul Ion Mihalache.  

Cu toate acestea, în cea mai mare parte dintre cazuri, este vorba despre o concentrare a acestor zone 
în interiorul inelului central al Capitalei. Mai mult, cu privire la alte tipologii de dotări se observă faptul 
că principalele facilități care deservesc și cartierele de locuințe sunt în principal centrele comerciale și 
spațiile verzi sau locurile de joacă, determinând nevoia dezvoltării suplimentare a unor centre de 
cartier care să ofere o nouă gamă de activități socio-culturale și de recreere. Mai mult, trebuie 
remarcată și insuficienta valorificare a unor zone cu potențial ridicat din Municipiul București, precum 
lacurile sau coridorul râului Dâmbovița, precum și lipsa unor artere comerciale și spații publice 
dedicate pietonilor în care să fie încurajate activitățile de socializare. 

În același timp, având în vedere vocația de capitală a Bucureștiului, un rol important îl au zonele cu 
economie 24/24h, zone care pot fi privite și ca o sumă de economii: economie de zi (7:00 AM – 5:00 
PM), economie de seară (5:00 PM – 10:00 PM) și economie de noapte (10:00 PM – ora de închidere). 
Astfel, pentru a atinge acest mix, în aceste teritorii se întâlnesc și o serie de dotări care pot viza: spațiile 
culturale, spațiile comerciale, spațiile publice și spațiile recreaționale, care în unele situații pot fi 
alăturate activităților de locuire și spațiilor de lucru. Zonele cu economie 24/24h pot avea un rol 
strategic în dezvoltarea și promovarea unui oraș, acestea reprezentând de multe ori și un instrument 
de marketing pentru constituirea brand-ului unui oraș. Cu toate acestea, există și o serie de provocări 
cu care se confruntă în general astfel de zone, care trebuie adresate pentru a păstra o imagine 
atractivă a acestor teritorii. Cele mai frecvente probleme care se întâlnesc aici fac referire la nivelul 
ridicat de zgomot, rata mai crescută a infracționalității pe fondul consumului de alcool, volumul ridicat 
de deșeuri, iar pe cale de consecință și o incompatibilitate crescută cu activitatea de locuire în zonele 
cu economie de noapte dezvoltată semnificativ. 

La nivelul Municipiului București, principala zonă cu economie 24/24h este reprezentată de centrul 
istoric al orașului, la care se adaugă și celelalte zone principale de agrement, iar punctual, ca 
reprezentanți doar ai economiei de noaptea, și cluburile bucureștene situate inclusiv în zone periferice 
ale orașului, dar unde au putut fi dezvoltate facilități cu o capacitate ridicată. Deși Capitala este 
recunoscută pentru oferta de viață de noapte, o serie de îmbunătățiri sunt necesare pentru ca aceasta 
să nu își piardă din atractivitate pe fondul dezvoltării necontrolate. Printre acțiunile necesare se 
numără regenerarea principalei zone cu economie 24/24h astfel încât aceasta să asigure un mediu 
atractiv și sigur, precum și sprijinirea dezvoltării zonelor de agrement secundare, însă sub o serie de 
reglementări mai stricte care să permită o mixitate funcțională împreună cu spațiile de locuit și cele 
de lucru. Mai mult, deși în cartierele de locuințe din afara inelului central nu sunt localizate în cele mai 
multe dintre cazuri astfel de zone, pentru asigurarea unui mediu propice locuirii, aici sunt necesare 
mai curând o serie de centre de cartier care să ofere spații culturale, de recreere și de socializare din 
categoria activităților de zi și de seară, la care se adaugă necesitatea unei accesibilități ridicate către 
zona centrală și activitățile de noapte ale orașului. 

Pornind atât de la tipologia, cât și de la distribuția dotărilor de petrecere a timpului liber din Municipiul 
București, se remarcă faptul că deși sunt deosebit de numeroase, acestea acoperă o gamă relativ 
restrânsă de activități, care vizează mai curând o serie de activități de scurtă durată. Pentru dotări mai 
diverse, care să permită o evadare din cotidian și o alternativă la aglomerația orașului, atât locuitorii, 
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cât și turiștii din Capitală au acces la numeroase facilități de agrement în Județul Ilfov. În Ilfov oferta 
de agrement este foarte diversificată, fiind alcătuită din numeroase parcuri de distracție, dotări de 
wellness și relaxare, echitație, karting, parașutism sau terenuri de golf la care se adaugă o serie de 
facilități pentru practicarea activităților sportive sau în natură, precum activități de relaxare în pădurile 
din județ, plimbări cu ambarcațiunile pe lacuri (spre exemplu, cele organizate de centrele de agrement 
din Snagov), pescuit sportiv sau ciclism. O promovare integrată a regiunii București-Ilfov poate 
contribui la conturarea unei identități solide, în care oferta de agrement să constituie un factor 
important de atracție. 

Nu în ultimul rând, un subiect important îl reprezintă și accesibilitatea dotărilor de petrecere a 
timpului liber, în ceea ce privește gradul de deservire a acestora și conectarea la traseele de transport 
public, costurile de utilizare sau accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redusă. În acest sens, 
având în vedere concentrarea mai ridicată a acestor dotări în zona centrală și central-nordică a 
orașului, trebuie menționați timpii mai lungi de călătorie care sunt necesari pentru a fi accesate de 
către bucureștenii din cartierele rezidențiale sau din zonele periferice. În același timp, în ceea ce 
privește accesul la zonele cu o economie de noapte dezvoltată,  chiar dacă Societatea de Transport 
București pune la dispoziție o serie de linii de autobuz cu program de circulație nocturnă, acestea nu 
sunt uneori suficiente, fiind necesară o sporire a frecvenței acestora sau o prelungire la programului 
de circulație a metrourilor, în special în zilele de week-end și sărbători legale. 

În ceea ce privește accesibilitatea financiară, se remarcă faptul că singurele activități de recreere care 
nu prezintă costuri de utilizare vizează plimbările în parc, în spațiile verzi sau în locurile de joacă pentru 
copii. Celelalte facilități prezintă de cele mai multe ori un cost de utilizare, fie că este vorba despre 
tariful biletelor la dotările culturale, la parcurile de distracție sau la escape room-uri, fie că includ 
costul consumației în cadrul dotărilor de alimentație publică sau al achizițiilor din centrele comerciale. 
În final, accesibilitatea persoanelor cu mobilitate redusă la dotările de agrement este în continuare 
deosebit de îngreunată fie pe fondul lipsei unei dotări corespunzătoare a mijloacelor de transport 
public, fie din cauza accesului îngreunat în cadrul spațiilor de agrement. 
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Harta 35 - Infrastructura de agrement din Județul Ilfov 

 

Sursa: Prelucrare proprie 
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6. SERVICIILE DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE URGENȚĂ ȘI SIGURANȚA 
PUBLICĂ 

6.1 Arhitectura instituțională a sistemului municipal de management a situațiilor de urgență  

Conform legislației în vigoare, în România există un Sistem Național de Management al Situațiilor de 
Urgență. Acesta este alcătuit din Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, din comitete 
ministeriale pentru situații de urgență, respectiv din comitete județene și locale - principalele structuri 
de la nivel subnațional abilitate în managementul acestor situații. În plus, Sistemul Național al 
Situațiilor de Urgență cuprinde și centre operative cu activitate permanentă sau temporară la nivelul 
ministerelor sau al altor instituții ale administrației centrale, la care se adaugă la nivel subnațional 
centre operative județene și locale cu activitate temporară. Acestea din urmă intră în funcțiune doar 
în situații de alertă, exerciții, antrenamente, aplicații și sunt formate din personal din aparatul propriu 
al autorităților publice locale și al altor structuri teritoriale subordonate sau coordonate de 
administrația centrală și locală, având astfel un caracter inter-instituțional. Pe durata funcționării lor, 
centre operative asigură și secretariatul tehnic al comitetelor pentru situații de urgență.  

La nivelul municipiului București, sistemul de management al situațiilor de urgență cuprinde 
următoarele structuri: 

• Comitetul Municipal București pentru Situații de Urgență 

• Comitetele Locale pentru Situații de Urgență – la nivelul celor 6 sectoare 

• Centrul operativ permanent pentru situații de urgență – la nivelul ISU „Dealul Spirii” 

• Centre operative temporare pentru situații de urgență – la nivelul celor 6 sectoare 
 
Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență se constituie la ordinul Prefectului Capitalei, în ce cele 
6 comitete locale se constituie prin dispoziție a primarilor de sector, cu avizul Prefectului. Comitetul 
Municipal are ca structură un președinte, doi vicepreședinți, membri și consultanți (aceștia din urmă 
nu au drept de vot, putându-se însă constitui în grupuri de suport tehnic coordonați de un membru al 
comitetului), funcția de președinte revenind Prefectului, iar cea de vicepreședinți Primarului General, 
respectiv Inspectorului-Șef al ISU ”Dealul Spirii” București-Ilfov. Acesta din urmă este cel care asigură 
coordonarea unitară a tuturor entităților cu responsabilități în realizarea intervenției.  

Conform OG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă (Art.12)  
Comitetul Local de la nivelul sectoarelor este sub conducerea Primarului si este constituit din 
Viceprimar, secretarul, după caz, şi reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii şi 
agenţi economici din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum şi manageri sau 
conducători ai agenţilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin 
specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.  

Deși Primarul poate delega responsabilitățile sale Viceprimarului, în realitate, această organizare nu 
funcționeaza și reprezintă o vulnerabilitate a gestiunii resurselor în cazul unei situații de urgență. 
Primarul de sector trebuie să asigure, în fapt, și rolul de membru în Comitetul Municipal și de 
președinte al Comitetului Local. Aceasta particularitate există doar la nivelul Bucureștiului și necesită 
o clarficare din punct de vedere legislativ. 

Comitetele pentru situații de urgență se întrunesc semestrial și ori de câte ori situația o impune, 
activitatea lor desfășurându-se în baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice 
permanent. Astfel, atât Municipiul București, cât și cele 6 sectoare dispun de Planuri de Analiză și 
Acoperire a Riscurilor (PAAR) elaborate și aprobate în fiecare an de către Comitetul Municipal, 
respectiv de către Comitetele Locale. 
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Figura 87 - Schema fluxului informațional-decizional în domeniul situațiilor de urgență la nivelul Municipiului 
București 

 

Sursa: PMB. Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului București, 2019 

În ceea ce privește componența comitetelor pentru situații de urgență de la nivelul Bucureștiului, 
componența lor este următoarea:  

Tip de comitet Membri și consultanți Atribuții 

Comitetul Municipal pentru 
Situații de Urgență 

- Primarii de sector 
- Șefii de servicii publice deconcentrate, 

descentralizate și de gospodărie 
comunală 

- Manageri ai unor instituții, regii 
autonome și societăți comerciale care 
îndeplinesc funcții de sprijin în 
gestionarea situațiilor de urgență 

- Manageri ai agenților economici care, prin 
specificul activității, constituie factori de 
risc potențial generatori de situații de 
urgență 

- Experți și specialiști din aparatul propriu al 
autorităților administrației publice care 
fac parte din comitet, din instituții și 
unități în subordine 

- Informarea Comitetului Național, prin 
IGSU privind stările generatoare de 
situații de urgență și iminență 
amenințării acestora 

- Evaluarea situațiilor de urgență produse 
pe teritoriul municipiului, stabilirea 
măsurilor și acțiunilor specifice pentru 
soluționarea acestora, monitorizarea 
implementării acestora 

- Declararea, cu acordul MAI, a stării de 
alertă pe teritoriul municipiului și 
propunerea instituirii stării de urgență 

- Analizarea și avizarea planului municipal 
pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale și financiare necesare 
gestionării situațiilor de urgență 
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Tip de comitet Membri și consultanți Atribuții 

- Reprezentanți ai altor instituții și servicii 
publice, manageri ai societăților 
comerciale și regiilor autonome care 
desfășoară activități în domeniile de 
competență necesare.  

- Informarea Comitetului Național și a 
Consiliului General al Municipiului 
București cu privire la activitățile 
desfășurate 

- Îndeplinirea oricăror atribuții și sarcini 
prevăzute de lege sau de organismele / 
organe abilitate de la nivel central.  

Comitetele Locale pentru 
Situații de Urgență (la nivel 
de sector) 

- Un viceprimar de la nivelul respectivului 
sector 

- Secretarul sectorului 
- Reprezentanți ai serviciilor publice și ai 

principalelor instituții și agenți economici 
din sector 

- Manageri sau conducători ai agenților 
economici, filialelor, sucursalelor ori 
punctelor de lucru locale, care, prin 
specificul activității, constituie factori de 
risc potențial generatori de situații de 
urgență.  

- Experți și specialiști din aparatul propriu al 
autorităților administrației publice care 
fac parte din comitet, din instituții și 
unități în subordine 

- Reprezentanți ai altor instituții și servicii 
publice, manageri ai societăților 
comerciale și regiilor autonome care 
desfășoară activități în domeniile de 
competență necesare. 

- Informarea, prin Centrul Operațional al 
Municipiului București, privind stările 
generatoare de situații de urgență și 
iminență amenințării acestora 

- Evaluarea situațiilor de urgență produse 
pe teritoriul sectorului, stabilirea 
măsurilor și acțiunilor specifice pentru 
soluționarea acestora, monitorizarea 
implementării acestora 

- Declararea, cu acordul Prefectului, a 
stării de alertă pe teritoriul sectorului 

- Analizarea și avizarea planului local (de 
sector) pentru asigurarea resurselor 
umane, materiale și financiare necesare 
gestionării situațiilor de urgență 

- Informarea Comitetului Municipiului 
București pentru Situații de Urgență cu 
privire la activitățile desfășurate 

- Îndeplinirea oricăror atribuții și sarcini 
prevăzute de lege sau de organismele / 
organe abilitate de la nivel central / 
municipal. 

Sursa: PMB. Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor. 2019 

În altă ordine de idei, Centrul operativ cu activitate permanentă din cadrul ISU ”Dealul Spirii” are ca 
atribuții (atât pe timp de pace, cât și în situații de urgență):  

• centralizarea și transmiterea operativă la Comitetul Operațional al IGSU a datelor și 
informațiilor privind apariția și evoluția stărilor potențial generatoare de situații de 
urgență din municipiu 

• monitorizarea situațiilor de urgență și informarea IGSU, a centre operaționale și operative 
interesate cu privire la acestea 

• urmărirea aplicării regulamentelor privind gestionarea situațiilor de urgență și a planurilor 
de intervenție și cooperare specifice tipurilor de riscuri 

• transmiterea operativă a deciziilor, dispozițiilor și ordinelor, precum și menținerea 
legăturilor de comunicații cu centre operaționale și operative implicate în gestionarea 
situațiilor de urgență, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgență și cu 
dispeceratele proprii ale serviciilor și forțelor care intervin în acest scop 

• centralizarea solicitărilor de resurse necesare pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin pe 
durata situațiilor de urgență și formularea de propuneri pentru asigurarea lor 

• gestionarea bazei de date referitoare la situațiile de urgență; 

• îndeplinirea oricăror alte atribuții și sarcini privind managementul situațiilor de urgență, 
prevăzute de lege și de regulamentele-cadru.  
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În plus, Centrul operativ cu activitate permanentă din cadrul ISU este cel care asigură și secretariatul 
tehnic al Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, care implică: convocarea 
ședințelor, transmiterea ordinii de zi, pregătirea materialelor-suport, operațiunile de secretariat și de 
asigurare a suportului logistic pe durata ședințelor, redactarea hotărârilor, a proiectelor de ordine sau 
dispoziții, difuzarea acestora către componentele Sistemului Național, întocmirea de informări 
periodice privind situația operativă și stadiul implementării hotărârilor adoptate, întocmirea 
comunicatelor de presă, gestionarea documentelor, asigurarea punctului de contact cu secretariatul 
tehnic permanent al IGSU, consultarea unor specialiști din alte domenii, îndeplinirea altor sarcini 
stabilite de comitete și președinții lor, de șefii centrelor operative și operaționale. Coordonarea 
secretariatului tehnic se face de către șeful Centrului Operațional din cadrul ISU ”Dealul Spirii”. Centrul 
dispune de personal specializat pe tipurile de riscuri gestionate, la care se adaugă personal-suport în 
domeniul telecomunicațiilor, informaticii și relațiilor publice, activitatea fiind una permanentă 
(24h/24h) 

Centrele operative care se constituie doar la declararea stării de alertă îndeplinesc sarcini similare cu 
ale centrului operativ cu activitate permanentă, dar sunt active doar pe perioada stărilor declarate.  

6.2 Sinteza riscurilor generatoare de situații de urgență la nivelul Municipiului București 

Conform Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor adoptat de Comitetul Municipal București pentru 
Situații de Urgență aferent anului 2019, la nivelul Capitalei au fost identificate următoarele tipuri de 
riscuri și de zone potential afectate de acestea: 

Tipul de 
riscuri 

Riscul identificat Elemente expuse riscului 

Naturale Inundații (banda de inundabilitate a 
râului Dâmbovița – ICPGA, 1987 + banda 
de inundabilitate a râului Colentina – 
AQUAPROIECT, 1994 + străzi inundate 
din precipitații) 

26 străzi + 5 clădiri + 3 cimitire în Sectorul 1  

85 străzi + 5 clădiri în Sectorul 2 

49 străzi + 14 clădiri în Sectorul 3 

38 străzi + 8 clădiri în Sectorul 4 

55 străzi + 8 clădiri în Sectorul 5 

47 străzi + 7 clădiri + 3 stații de metrou în Sectorul 6 

Naturale Incendii de pădure 1.300 ha de pădure (Băneasa) – Sectorul 1 

Naturale Cutremure (situația clădirilor expertizate 
tehnic și încadrate în categorii de risc 
seismic se actualizează permanent și e 
disponibilă pe pagina WEB a PMB) 

Circa 400 de clădiri înalte, peste 8 nivele, realizate din cadre 
din beton armat în perioada 1925-1940, fără măsuri 
antiseismice 

Circa 800.000 de locuitori cuprinși în grupele de vârstă cele 
mai expuse riscului seismic (peste 60 de ani, respectiv 0-19 
ani) 

910 km de rețea de distribuție a gazelor naturale realizată din 
conducte de oțel 

450 de unități de învățământ 

562 de unități sanitare (din care 55 de spitale) 

437 km de rețea de termoficare: magistrale subterane de 
abur și puncte termice colective ale blocurilor de locuințe 

Peste 2.500 km de rețea de alimentare cu apă potabilă 

45 de unități hoteliere mari 

27 de unități culturale (teatru, operă, muzică, film etc.) 
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Tipul de 
riscuri 

Riscul identificat Elemente expuse riscului 

35 km de rețea de metrou cu vulnerabilitate medie 

113 clădiri înalte și foarte înalte construite după 1990, pentru 
care nu există expertize.  

Conform scenariului de incendiu: 

- 23.000 de clădiri ar suferi avarii semnificative (peste gradul 
3), dintre care 50% locuințe individuale din materiale de 
proastă calitate, 40% locuințe individuale sau blocuri de 
maxim 4 etaje din zidărie cu elemente din beton armat 
și/sau lemn, 10% clădiri înalte din beton armat și zidărie 

- Circa 1.000 de clădiri pot suferi colaps partial sau total, 
dintre care 10% clădiri înalte 

- Circa 4.100 de clădiri pot suferi avarii la nivel de 
condamnare, dintre care 9% clădiri înalte 

- În scenariul de cutremur de noapte, peste 450.000 de 
cetățeni s-ar putea afla în clădiri care depășesc gradul 3 de 
avariere (construite până în 1977), dintre care 95.000 ar 
putea rămâne captivi (54% în clădiri înalte). Din cei 95.000 
de captivi, 6.500 ar putea deceda, 16.000 ar fi răniți grav, 
10.500 ar avea nevoie de spitalizare,  iar 13.000 ar fi răniți 
ușor.  

- În scenariul de cutremur de zi, numărul de victime ar 
scădea cu 54% față de scenariul de noapte.  

Tehnologice Industriale Operatorii economici care desfășoară activități ce prezintă 
riscuri de accidente majore în care sunt implicate substanțe 
periculoase (conform Legii nr. 59/2016) 

Tehnologice Transport și depozitare produse 
periculoase  

Operatorii economici sursă de risc chimic care nu intră sub 
incidența Legii nr. 59/2016.  

Tehnologice Transportul rutier Accidente rutiere în care sunt implicate vehicule ce 
transportă substanțe periculoare sau defecțiuni ale acestora 
ce condus la scurgeri sau scăpări de în atmosferă, provocând 
riscuri de incendii, explozii, contaminare chimică.  

Risc concentrat pe șoseaua de centură și pe arterele majore 
de acces în municipiu.  

Tehnologice Transportul aerian Accidente aviatice ce se pot produce pe Aeroportul Băneasa 

Tehnologice Transportul subteran Situații de urgență apărute la nivelul rețelei de metrou, 
tranzitate în medie de 800.000 de pasageri pe zi.  

Operatorul METROREX dispune de propria echipă de 
pompieri și specialiști.  

Tehnologice Radiologice Transport de combustibili, surse sau materiale nucleare pe 
căile de comunicații rutiere și aeriene.  

Incidente industriale, medicale, rutiere, incendii, eliberări 
accidentale, pierderea de surse, transportul ilicit asociate cu 
surse radioactive. 

Reintrarea în atmosferă a unor sateliți prevăzuți cu 
generatoare nucleare sau alte surse radiații la bord. 

Accidente / incidente care implică arme nucleare 
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Tipul de 
riscuri 

Riscul identificat Elemente expuse riscului 

Amenințări / atacuri teroriste cu dispositive nucleare / 
radioactive 

Tehnologice Poluări de ape Defecțiuni la rezervoarele de uleiuri hidraulice ale Barajului 
Lacul Morii care ar putea conduce a deversări accidentale în 
râul Dâmbovița.  

Tehnologice Prăbușiri de construcții, instalații sau 
amenajări 

Sunt asociate riscului de cutremur care conduce la modificări 
ale scoarței terestre, afectarea fundațiilor și prăbușirea unor 
clădiri.   

Tehnologice Eșecul utilităților publice Calamități naturale (inundații, cutremure, alunecări sau 
prăbușiri de teren, fenomene meteo periculoase) și 
accidente tehnologice pot să afecteze rețelele de utilități și 
să conducă la întreruperea furnizării de apă potabilă, energie 
electrică, gaze naturale, energie termică, telecomunicații, 
precum și la ieșirea din funcțiune a sistemului de canalizare. 
Acest risc tehnologic atrage după sine și riscuri biologice.  

Tehnologice Căderi de obiecte din atmosferă și din 
cosmos 

Pierderea controlului de la sol a controlului asupra navelor 
spațiale poate conduce la revenirea neplanificată și 
premature a acestora, implicit la impactul cu suprafața 
pământului. Deși se poate prevedea căderea respectivului 
satelit cu câteva ore sau chiar zile înainte, riscul rămâne 
ridicat pentru că aceștia pot conține reactoare nucleare sau 
generatoare termice pe bază materiale radioactive, ceea ce 
conduce la riscul de iradiere.   

Tehnologice Muniție neexplodată În fiecare an se înregistrează în Capitală un număr de 8-14 
cazuri de muniție sau fragmente neexplodate din cele două 
războaie mondiale, care prezintă risc de explozie dacă nu 
sunt manipulate corespunzător.  

Riscuri 
biologice 

Epidemii Pe raza municipiului București funcționează mai multe 
instituții (de ex. 30 de spitale, 5 unități de producție seruri și 
vaccinuri de uz uman și veterinar care stochează tulpini 
microbiene, 130 de laboratoare de microbiologie, 130 unități 
cu profil veterinary, 2 adăposturi pentru câini etc.), care pot 
conduce, în urma unor incidente (calamități naturale, acte 
teroriste, nerespectarea măsurilor de prevenție și combatere 
a bolilor transmisibile față de sursa de infecție și/sau de calea 
de transmitere a agenților patogeni) 

Riscuri de 
incendiu 

Incendii În 2018 s-au produs 1.547 de incendii pe teritoriul 
Bucureștiului, în creștere față de 2017 (1.450), fiind salvate 
1.933 de persoane și bunuri în valoare de circa 1 md. Lei. 
Dintre acestea, 870 s-au înregistrat în locuințe, adică o medie 
de 2/zi. Cauzele acestora sunt legate mai ales de instalații 
electrice defecte (664), fumat (478) și instalații de încălzire 
defecte (135), în timp ce incendierile intenționate au fost în 
număr de 97.  

Riscuri sociale Evenimente publice Acestea pot îmbrăca diferite forme (manifestări 
expoziționale, spectacole, festivaluri, competiții sportive 
etc.), având însă ca și caracteristică comună numărul mare de 
participanți. Din această perspectivă, zonele cele mai expuse 
sunt ROMEXPO, ROMAERO Băneasa, Sala Polivalentă, Sala 
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Tipul de 
riscuri 

Riscul identificat Elemente expuse riscului 

Palatului, Teatru Național, Piața Constituției, Piața 
Universității, Piața George Enescu, Piața Victoriei, Arena 
Națională, stadioanele funcționale, Parcul Tineretului, Parcul 
Izvor, Parcul Herăstrău, Palatul Cotroceni, Palatul Cotroceni, 
Palatul Parlamentului, Palatul Victoria, Bd. Unirii, Bd. 
Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, ministere, ambasade etc.).  

Alte potențiale riscuri cu impact asupra comunității ar putea fi: 

- Blocarea de persoane în vehicule ca urmare a implicării acestora în accidente rutiere, aeriene, feroviare 
- Blocarea de persoane sub dărâmături 
- Inundarea subsolurilor 
- Punerea în pericol a animalelor de companie (suspendarea lor în copaci sau la înălțimi, căderea în lacuri, puțuri etc. 

Sursa: PMB. Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului București, 2019. 

La riscurile menționate în Planul sus-menționat, am mai putea adăuga și riscurile suplimentare 
identificate în această secțiune a SIDU, respectiv:  

Tipul de 
riscuri 

Riscul identificat Zone / infrastructuri potential afectate de manisfestarea 
riscului 

Naturale Temperaturi extreme, valuri de 
căldură, valuri de frig 

Toate cartierele, în special zonele centrale și cele cu 
densitate mare a construcțiilor. Risc termic major, 
poate produce agravarea unor afecțiuni preexistente și 
decese. Impact semnificativ asupra consumului de 
energie electrică și termică. 

Naturale Furtuni severe și intensificări de 
vânt 

Toate cartierele pot fi afectate. Se produc pagube și 
pierderi de vieți omenești prin doborâturi de arbori și 
distrugeri ale infrastructurilor înalte. Telecomunicațiile 
și transporturile sunt elemente la risc. 

Naturale Viscole și fenomene de îngheț Toate cartierele pot fi afectate. Impact major asupra 
transportului, telecomunicațiilor, aprovizionării cu 
alimente și consumului de energie. 

Riscuri 
sociale 

Tensiuni sociale Pot fi generate de conflicte locale (tensiuni între grupuri 
de interese, nemulțumiri ale cetățenilor etc.) sau de 
manifestări cu caracter politic, social, economic etc. 

Zonele cu risc crescut de apariție a situațiilor de urgență sunt, conform aceluiași document, arealele 
de activitate dezvoltate de-a lungul căilor de comunicații, zonele instalațiilor tehnologice (ambele mai 
ales pentru riscurile tehnologice), zonele inundabile (pentru riscul de inundații) și Centrul Istoric (mai 
ales pentru riscul seismic).  

6.3 Gestionarea riscurilor în municipiul București 

Principalele etape în realizarea acțiunilor de gestionare a situațiilor de urgență sunt: 
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Figura 88- Principalele etape de realizare a acțiunilor în gestionarea situațiilor de urgență 

 

Sursa: PMB. Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului București, 2019. 

Pentru fiecare dintre riscurile menționate în secțiunea anterioară, Planul de Analiză și Acoperire a 
Riscurilor al Municipiului București, actualizat anual, prevede acțiuni specifice de protecție și/sau 
intervenție. De exemplu, în cazul cutremurelor acestea presupun, în ordine cronologică: cercetarea 
zonelor/construcțiilor cu grad ridicat de pericol de către formațiuni de cercetare; amenajarea de căi 
de acces la acestea pentru salvarea victimelor, acordarea primului ajutor, trierea și evacuarea 
victimelor și a bunurilor materiale; amenajarea și funcționalizarea punctelor de triere sinistrați; 
localizarea și înlăturarea urmărilor unor avarii la rețelele de utilități și stingerea eventualelor incendii; 
prevenirea apariției unor dezastre complementare (de ex. explozii, incendii etc.). Un alt exemplu este 
cel al incendiilor, unde acțiunile în ordine cronologică sunt de: stingere a incendiului în vederea 
limitării propagării acestuia; salvarea și protejarea persoanelor, animalelor și bunurilor; acordarea 
primului ajutor medical, trierea și evacuarea populației și a bunurilor; limitarea proporției dezastrului 
și înlăturarea consecințelor acestuia cu mijloacele din dotare; asigurarea asistenței medicale de 
urgență.  

Operațiunile de intervenție sunt executate pe faze de urgență a acțiunilor, după cum urmează: 

  

Prevenția

•Măsuri de evitare a efectelor distructive și de apariție a unor situații de urgență complementare; măsuri și
acțiuni de minimizare, inclusiv prin corecții ale caracteristicilor și condițiilor de funcționare ale obiectivelor
afectate, a vulnerabilității zonei; asigurarea resurselor materiale și financiare pentru gestionarea situației de
urgență; planificarea acțiunilor de protecție și intervenție; stabilirea regulilor de comportare pentru realizarea
acestora; instruirea și pregătirea personalului de intervenție și a populației din zonă.

Protecția

•Înștiințare, alarmare, informare; proctecția individuală, a familiei și a comunității; evacuare / relocare oameni,
animale, bunuri; acțiuni și măsuri de profilaxie; asistență medicală și psihologică; supraveghere și control a
zonei; acțiuni de cercetare-căutare; monitorizarea măsurilor de protecție; restricții, intedicții și reguli de
comportare în zona afectată.

Intervenția

•Preluarea conducerii intervenției de către Comitetul Municipal și Centrul Operațional al ISU ”Dealul Spirii”; 
activarea comitetelor locale pentru situații de urgență de la nivelul sectoarelor și demararea acțiunilor; 
primirea informațiilor cu privire la eveniment și înștiințarea Comitetetului Municipal și a Comitetului Național; 
alarmarea populației; organizarea și desfășurarea intervenției conform planificării. 

Reabilitarea / 
restabilirea

•Evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea intervențiilor de primă urgență la construcțiile vulnerabile 
care prezintă pericol public; nominalizarea responsabilităților pentru intervențiile de primă urgență; efectuarea 
lucrărilor stabilite la nivelul construcțiilor, instalațiilor, amenajărilor. 

Menținerea 
condițiilor de 

siguranță

•Acordarea asistenței medicale de urgență; prevenirea îmbolnăvirilor în masă; paza, ordinea, îndrumarea și/sau 
restricționarea circulației; asigurarea apei și hranei pentru pentru persoanele și animalele afectate / evacuate; 
acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri, asistență socială și religioasă. 
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Figura 89 - Gestiunea operațiunilor de intervenție, funcție de faza de urgență a acțiunilor și de complexitatea 
situației de urgență 

 

Sursa: PMB. Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului București, 2019 

Conform figurii de mai sus, concepția de intervenție din urgența 1 si 2 se bazează pe resursele locale 
existente și abia din faza de urgență 3 și 4 se prevede mobilizarea de resurse suplimentare situate în 
alte unități administrativ-teritoriale. Trecerea de la o faza la alta și alocarea de resurse este un proces 
complex care presupune o evaluare rapidă și exhaustivă a consecințelor unui eveniment, transmiterea 
rapoartelor, ordinelor, conform fluxului informațional – decizional prezenat anterior și activarea 
comitetelor de la nivel local, municipal sau național, în funcție de gravitate, pentru o alocare eficientă 
a resurselor. Aceste procese sunt interdependente, presupun mobilizarea a unui număr mare de actori 
și punerea în aplicare a unor proceduri care nu sunt mereu cunoscute sau comprehensive și care pot 
consuma timp prețios dacă nu funcționează la parametrii necesari. De aceea, cunoașterea și 
mobilizarea resurselor locale este unul dintre cei mai importanți pași pentru o buna pregătire în situații 
de urgentă. Prin mobilizarea lor rapidă, acestea pot salva vieți, în așteptarea altor resurse 
suplimentare. Aceste resurse pot fi de mai multe feluri: umane, economice, materiale, legate de 
nivelul de cunoaștere și informare etc. și pot implica toate tipurile de actori prezenți într-un teritoriu. 
La nivelul Municipiului Bucuresti, aceste resurse nu sunt foarte bine cunoscute, de aceea identificarea, 
descrierea și includerea lor în planurile de intervenție este primordială pentru a crește nivelul de 
reziliență. În continuare, vom prezenta resursele inventariate de PAAR, cu mențiunea că acestea nu 
sunt exhaustive, lipsind, spre exemplu, cele referitoare la aprovizionarea cu apă sau mâncare.  

6.4 Resursele necesare activității de analiză și gestionare a riscurilor la nivelul Municipiului 
București 

Alocarea resurselor materiale și financiare pentru implementarea Planului Anual de Analiză și 
Acoperire a Riscurilor se face pe baza propunerii formulate de către Comitetul Municipal pentru 
Situații de Urgență al Municipiului București. Consiliul General, ca și consiliile locale de sector prevăd 
anual în bugetele proprii fonduri necesare pentru analiza și gestionarea riscurilor identificate pe 
teritoriul lor. În plus, acestea finanțează activitatea Poliției Locale (a PMB și a primăriilor de sector), a 
spitalelor din subordinea PMB, a serviciilor voluntare pentru situații de urgență etc., care pot participa 
la prevenirea și gestionarea situațiile de urgență.  

Urgența 1 Structuri specializate de 
pe raza municipiului 

Prevenirea agravării 
situației de urgență, 

limitarea / eliminarea 
consecințelor acesteia

Urgența 2

Resurse suplimentare 
ale structurilor 

specializate de pe raza 
municipiului

Continuarea acțiunilor 
din Urgență 1 și 

îndeplinirea celorlalte 
misiuni specifice până la 
finalizarea acțiunilor de 

intervenție

Urgența 3 
Structuri specializate de 
pe teritoriul a două sau 
multe unități limitrofe 

(sectoare, județe)

Continuarea executării 
acțiunilor din Urgența 1 

și Urgența 2, în cazul 
unor intervenții de 

amploare 

Urgența 4 Grupări operative 
dislocate la ordinul IGSU

Continuarea executării 
acțiunilor din Urgența 1 

și Urgența 2, în cazul 
unor intervenții de 

amploare și de lungă 
durată
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Totuși nu toate resursele puse la dispoziție provin de la autoritățile locale. Activitățile care beneficiază 
de alocări de resurse sunt inspecțiile de prevenire, funcționarea serviciilor profesioniste / voluntare / 
private pentru situații de urgență, a formațiunilor de asistență medicală de urgență și descarcerare, a 
formațiunilor de protecție civilă (echipe de căutare și salvare, NBC, pirotehnice etc.), a altor formațiuni 
de salvare (Crucea Roșie, scafandri etc.) și a grupelor de sprijin. Pe lângă acestea mai pot interveni și 
alte forțe, precum: unități din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (Poliție, Jandarmerie, 
Unitatea Specială de Aviație), a Ministerului Apărării Naționale (unități specializate, detașamente), a 
Ministerului Sănătății (Ambulanță, spitale de Urgență etc.), a Ministerului Agriculturii (de ex. unități 
de inspecție sanitar-veterinară), detașamente și echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate și 
a agenților economici specializați, formațiuni de voluntari organizați în ONG-uri etc. Toți aceștia sunt 
dotați cu forțe și mijloace de intervenție susținute financiar din surse proprii. În plus, chiar și cetățenii 
sau salariații voluntari, care nu sunt instruiți în domeniu, pot participa la unele activități din domeniul 
gestionării situațiilor de urgență.  

Componenta logistică (echipamente de protecție, mijloace și tehnică de intervenție, rezerve de 
carburanți și consumabile, antidoturi, materiale și echipamente sanitare, produse farmaceutice, 
echipamente de telecomunicații etc.) joacă un rol vital în limitarea efectelor produse de diferite situații 
de urgență. Consiliul General, precum și consiliile locale din cele 6 sectoare asigură logistica pentru 
acțiunile și măsurile desfășurate de la sediul propriu, dar și pe cea a entităților din subordine (de ex. 
direcțiile și serviciile de asistență socială, care pot distribui îmbrăcăminte, alimente, apă, produse de 
igienă personală etc. persoanelor sinistrate, Poliția Locală, Direcția Generală de Evidență a 
Persoanelor, Direcția Generală Situații de Urgență din cadrul PMB, Administrația Cimitirelor și 
Crematoriilor Umane, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, Administrația Spitalelor și Serviciilor 
Medicale, STB etc.), în timp ce restul autorităților, instituțiilor publice, operatorilor economici cu 
atribuții în domeniu sunt asigurate din bugetele proprii ale acestora.   

Responsabilități PMB și primăriile sectoarelor 1-6 Resurse alocate pentru îndeplinirea responsabilităților 

Asigurarea, inclusiv prin intermediul structurilor din 
subordine (de ex. Poliția Locală), informării periodice a 
populației asupra măsurilor preventive pe tipuri de riscuri și 
a regulilor de conduită în cazul manifestării acestora 

Asigurarea fondurilor necesare pentru executarea 
materialelor informative / documentare, pliantelor, 
materialelor în mass-media, filmelor etc. 

Participarea, inclusiv prin intermediul structurilor din 
subordine (de ex. Poliția Locală, Direcția de Evidență a 
Persoanelor, Administrația Lacuri Parcuri Agrement, 
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale) la exerciții și 
aplicații, în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniul 
gestionării situațiilor de urgență 

Asigurarea fondurilor pentru achiziționarea materialelor 
folosite în timpul exercițiilor și aplicațiilor 

Alarmarea populației de pe teritoriul administrat, în cel mai 
scurt timp posibil, funcție de riscurile specifice din zonă, cu 
utilizarea mijloacelor din dotarea proprie și a instituțiilor din 
subordine 

Achiziționarea, montarea, mentenanța mijloacelor tehnice 
pentru alarmarea populației 

Sprijinirea acțiunilor de căutare / salvare / descarcerare Asigurarea mijloacelor materiale necesare pentru acțiunile 
de căutare, salvare, descarcerare prin Serviciile Voluntare 
pentru Situații de Urgență (SVSU) din subordine 

Sprijină acordarea asistenței medicale pentru victime Asigurarea mijloacelor materiale necesare acțiunilor de 
prim ajutor medical, asistență medicală de urgență, cazare 
a victimelor - prin intermediul capacităților existente la 
nivel local (de ex. spitalele din subordinea Consiliului 
General – coordonate prin Administrația Spitalelor și 
Serviciilor Medicale). 
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Responsabilități PMB și primăriile sectoarelor 1-6 Resurse alocate pentru îndeplinirea responsabilităților 

Sprijină acțiunile de îndepărtare a pericolului produs de 
riscuri existente la nivel local 

Asigurarea măsurile de prevenire a manifestării unui 
pericol prin implementarea și controlul respectării 
reglementările urbanistice cu privire la construcțiile 
amplasate în zone de risc. Participă, prin Poliția Locală, la 
paza bunurilor evacuate. 

Sprijină acțiunile de limitare a consecințelor unor situații de 
urgență 

Asigură prin Comitetul Municipal / comitetele locale (de 
sector) și prin SVSU resurse pentru intervenția în primă 
urgență în vederea limitării consecințelor unui pericol. 
Asigură, prin Poliția Locală, fluidizarea și controlul 
circulației, controlul și evidența auto-evacuării, 
menținerea și restabilirea ordinii publice. Asigură prin 
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale spații pentru 
acordarea primului ajutor medical. 

Sursa: PMB. Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului București, 2019 

Sistemele de avertizare sonoră a populației 

În ceea ce privește starea fondului de alarmare al populației, la nivelul Capitalei erau în funcțiune, în 
anul 2019, 93 de sirene electronice (dintre care cele mai multe în Sectorul 1 – 47 și în Sectorul 4 – 25, 
în timp ce în Sectoarele 3,5 și 6 existau între 1 și 6 astfel de mijloace), respectiv 332 de sirene electrice, 
dintre care doar 210 funcționau (între 28 în Sectorul 4 și 72 în Sectorul 3).   

Spațiile de cazare și hrănire a sinistraților 

Spațiile de cazare a potențialilor sinistrați identificate de cele 6 Comitete Locale pentru Situații de 
Urgență au o capacitate totală de cazare de circa 144.000 de locuri, dintre care 58% sunt amplasate în 
Sectorul 1 (din care circa jumătate în Complexul ROMEXPO, care pare să aibă cea mai mare capacitate 
de potențială cazare a sinistraților din București) și 16% în Sectorul 5 (vezi Harta 36). Capacitatea de 
hrănire (pe serie/pe zi) identificată era este estimată la circa 40.000 de locuri (vezi Harta 37).  

Este important de menționat că, în funcție de tipul de risc, nu toate aceste spații vor fi disponibile, din 
mai multe considerente. În primul rând, acestea pot fi afectate de un tip de risc identificat mai sus. 
Spre exemplu, în cazul riscului de cutremur, probabilitatea ca majoritatea acestor spații să nu fie 
disponibile este mare, deoarece unele dintre acestea prezintă un grad de risc și nu toate sunt și 
expertizate seismic, context în care numărul celor vulnerabile la riscul de cutremur poate fi, în 
realitate, mai mare. Din acest motiv, numai dupa o evaluare prealabilă realizată de Inspectoratul de 
Stat în Construcții, acestea vor putea fi desemnate ca spații de cazare a sinistraților. Având în vedere 
procesul lent de consolidare a clădirilor (publice, rezidențiale), momentan, spațiile de cazare 
privilegiate în cazul unui seism major sunt anumite săli de sport situate la nivelul fiecărui sector și 
Arena Națională - care însumează 23.000 locuri de cazare pentru sinistrați. 412  

De asemenea, mai este important de spus că aceste spații se află fie în gestiunea celor 6 primării de 
sector, fie în gestiunea PMB. În funcție de amploarea consecințelor, se folosesc în primul rând spațile 
aflate în gestiunea primăriei de sector, iar dacă acestea nu sunt suficiente, se deschid si cele aflate în 
gestiunea PMB. Această dublă gestiune poate crea confuzie în ceea ce privește responsabilitatea 
actorilor implicați pentru pregătirea și asigurarea acestei resurse.  

  

 
412 Interviu Primaria Municipiului Bucuresti 
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Harta 36- Capacitatea de cazare a sinistraților în clădiri (unități de învățământ, culturale, sociale, hoteluri 
etc.) 

 

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor din Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului București, 
2019  
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Harta 37 - Capacitatea de hrănire a sinistraților în clădiri (unități de învățământ, culturale, sociale, hoteluri 
etc.) 

 

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor din Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului București, 
2019  
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Totuși, aceste date trebuie privite cu precauție, pentru că procesul de identificare a lor nu pare să fie 
unul unitar, din următoarele perspective: 

- dacă Sectorul 1 a considerat toate unitățile de învățământ ca având potențial de cazare, unele 
sectoare au cuantificat doar acele unități de învățământ cu spații de cazare dedicate (de ex. 
internatele cu cantină) sau chiar o selecție a acestora, cel mai probabil în ideea de a nu 
perturba procesul educațional pe durata crizei. Tot sectorul 1 e singurul care a indicat ca 
potențiale surse de cazare și unele centre comerciale private, chiar dacă nu a făcut o estimare 
clară a numărului de locuri; 

- unele sectoare (de ex. Sectorul 5) au luat în considerare și spații deschise, precum un stadion 
pentru cazarea sinistraților, variantă puțin fezabilă în varianta în care evenimentul are loc în 
sezonul rece. Mai mult aceștia cuantifică locuri în săli de spectacol, menționând că pot fi 
folosite doar în cazul în care nu este vorba de un cutremur, pentru că spațiile respective sunt, 
la rândul lor, vulnerabile la seisme; 

- sectoarele 1,2 și 6, care găzduiesc campusuri universitare importante, au indicat că un număr 
mare de locuri de cazare se găsesc în căminele studențești, însă disponibilitatea acestora, cel 
puțin pe durata anului universitar, este chestionabilă. Același lucru este valabil și pentru 
locurile de cazare indicate de Sectorul 5 ca fiind amplasate în spitale; 

- capacitatea de hrănire a sinistraților a fost tratată complet diferit de la un sector la altul. Astfel, 
în timp ce Sectorul 1 pare să fii recenzat în detaliu capacitatea majorității restaurantelor de 
pe teritoriul său, sectoarele 2 și 3 nici nu iau în considerare această variantă, rezumându-se 
doar la cantine publice. 

Pe de altă parte, ISU și METROREX au mai identificat încă 110-140.000 de locuri în adăposturile de la 
55 de stații de metrou din București (vezi Harta 38). 
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Harta 38- Distribuția geografică a spațiilor de cazare pentru sinistrați de la niveul rețelei de metrou și de 
pasaje/parcaje din Municipiul București în anul 2019 

 

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor din Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului București, 
2019 
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La acestea se adaugă circa 400 de locuri în centrele sociale din subordinea DGASPC din fiecare sector, 
precum și aproape 100.000 mp de suprafețe acoperite în pasaje și parcări subterane.  

Indicator Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 

Locuri de cazare în unități de 
învățământ publice (inclusiv săli de 
sport, internate) 

17.325 230 ~7.500 (50 
unități x 

150/ 
unitate) 

580 2.227 913 

Capacitate de hrănire în unități de 
învățământ publice (porții/zi/serie) 

5.265 445 n.a. 120 1.100 1.000 

Locuri de cazare în cămine 
studențești (inclusiv săli de sport) 

4.137 1.914 n.a. n.a. n.a. 11.850 

Capacitate de hrănire în cantine 
studențești (porții/zi) 

1.750 750 n.a. n.a. n.a. 2.000 

Locuri de cazare în unități de 
învățământ private  

930 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Locuri de cazare în alte facilități 
(stadioane, săli polivalente, 
expoziționale, circ, spații STB, centre 
sociale, corturi etc.) 

40.800 14.000 n.a. 640 15.005 528 

Capacitate de hrănire în alte facilități 
publice 

n.a. n.a. n.a. 322 100 n.a. 

Locuri de cazare în săli de spectacole 2.200 n.a. n.a. n.a. 2.563 n.a. 

Locuri de cazare în hoteluri 15.900 157 n.a. n.a. 1.388 n.a. 

Capacitate de hrănire în hoteluri 
(locuri/serie) 

8.705 410 n.a. n.a. 1.388 n.a. 

Locuri de cazare în lăcașuri de cult 1.300 n.a. n.a. n.a. 850 n.a. 

Locuri de cazare în spitale n.a. n.a. n.a. n.a. 1.187 n.a. 

Capacitate de hrănire în restaurante 
(locuri / serie) 

9.930 n.a. n.a. 685 550 5.394 

Locuri de cazare în spații comerciale 
(rezervă) 

Metro 

Feeria 

Selgros 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

TOTAL CAZARE 82.592 16.301 7.500 1.220 23.220 13.291 

TOTAL HRĂNIRE 25.650 1.605 n.a. 805 3.138 8.394 

Sursa: PMB. Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului București, 2019 

Așadar, numărul total de spații de cazare cartate la nivelul Municipiului București este de circa 
300.000, ceea ce ar permite adăpostirea a maxim 15% din numărul total de locuitori. În Harta 39 este 
prezentată distribuția geografică a acestora.  

Mijloacele de intervenție în situații de urgență  

Cu toate acestea, logistica ISU ”Dealul Spirii” București-Ilfov joacă un rol vital, cel puțin din perspectiva 
capacității de intervenție în cazul unor situații de urgență. Această instituție operează în prezent un 
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număr de 5 grupuri de intervenție cu 16 subunități doar în București, la care se adaugă 7 în Ilfov, o 
unitate de intervenție specială (care include și module CBRN și SMURD, dar și o subunitate care 
deservește Parlamentul) și un centru de pregătire pentru pompieri. 

Ca și în cazul altor unități cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență și membre ale 
Comitetului Municipal, se remarcă o deservire relativ precară a populației cu detașamente ISU în 
zonele periferice (de ex. Giulești-Sârbi, Rahova-Ferentari, Berceni-Giurgiului, Băneasa-Pipera). De 
altfel, în aceste zone se înregistrează și cei mai ridicați timpi medii de răspuns pentru urgențe 
punctuale (care pot diferi de cei înregistrați în cazul unui dezastru).  

În 2018, ISU București-Ilfov a fost implicat în soluționarea a 100.685 de situații de urgență (23% din 
numărul total raportat la nivel național), din care 83% situate în București și 17% în Ilfov. Aproximativ 
75% dintre acestea au fost intervenții de prim ajutor calificate (o medie de peste 200 pe zi), 2% au fost 
incendii, iar restul de 23% au fost legate de alte tipuri de incidente / accidente. În același timp, 283.963 
de apeluri de urgență (112) au fost gestionate de către dispecerii ISU, în creștere de 38% față de 2017. 
Cifrele indică o medie zilnică de 788 apeluri, respectiv o medie de 120 de apeluri/dispecer/tură, ceea 
ce denotă un deficit de personal. 

Figura 90 - Principalii indicatori ai activității ISU ”Dealul Spirii” în perioada 2015-2018 

 

Sursa: Rapoartele anuale de activitate al ISU ”Dealul Spirii” 
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Harta 39- Distribuția teritorială a structurilor ISU, Poliție și Jandarmerie din București 

 

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor din Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului București, 
2019 
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Resursele financiare alocate ISU B-ILF au însumat aproximativ 45 de milioane EUR în anul 2018, cu o 
alocare de 96% pentru cheltuielile de personal. Totuși, se constată o lipsă de personal, cu 10% din 
posturile din organigramă vacante (peste 300 de posturi, în special pentru ofițeri, maiștrii militari, 
funcționari publici și personal contractual). 

În ceea ce privește logistica, din necesarul de 450 de vehicule de intervenție, doar 79% se aflau în 
proprietate instituției și doar 58% erau efectiv utilizate în anul 2018, în timp ce peste 20% nu erau 
funcționale din cauza problemelor tehnice. Conform reglementărilor naționale în vigoare (HG nr. 
2139/2004), 88% dintre vehiculele de intervenție deținute de ISU B-ILF au atins deja perioada de 
utilizare normală, deoarece 60% dintre ele au mai mult de 10 ani vechime și 40% au parcurs mai mult 
decât 100.000 km. În acest context, instituția estimează că cel puțin jumătate din vehicule nu sunt 
sigure pentru utilizare și implică eforturi uriașe pentru a fi întreținute (lipsa pieselor pentru modelele 
vechi, costuri mari de întreținere, lipsa de personal specializat pentru reparații etc.). De asemenea, în 
contextul traficului intens, multe dintre vehicule, în special ambulanțele SMURD, au fost implicate în 
accidente rutiere care le-au crescut gradul de uzură fizică, implicit și costurile cu reparațiile.  

Durata medie de răspuns la situații de urgență în București a fost mai mică de 9 minute în 2018, în 
timp ce în Ilfov a ajuns la aproape 15 minute. În 2017, timpul de răspuns a fost similar în București, 
dar mai mic în Ilfov, în timp ce în 2006 a fost de mai puțin de 7 minute în limitele administrative ale 
Capitalei.  

Timpul de răspuns variază însă și în interiorul Bucureștiului, funcție de condițiile de trafic din fiecare 
zonă, starea tehnică a vehiculelor de intervenție, distribuția geografică a subunităților și exactitatea 
adreselor comunicate de persoanele care sună la 112. Figura 91 arată că timpul minim de răspuns (sub 
7 minute) a fost raportat în cartiere precum Militari și Rahova din Sectoarele 6 și 5, în timp ce în Giulești 
sau Bucureștii Noi a fost nevoie de până la 12-13 minute pentru a ajunge la un caz. 

În pofida dotării precare a ISU, peste 80.000 de persoane (3,5% din totalul populației Capitalei) au 
beneficiat în 2018 de servicii medicale de prim ajutor furnizate de ISU în 2018, iar alte 500 au fost 
salvate din incendii. În schimb, un număr de 400 de persoane au fost rănite din cauza incendiilor și 93 
au murit, peste jumătate dintre ele având peste 56 de ani. 57% dintre victime au fost raportate în 
timpul zilei și 43% noaptea, principala cauză fiind un scurtcircuit la instalația electrică.  

În ceea ce privește activitatea de prevenție, ISU a emis în anul 2018 un număr de 450 de autorizații, 
respectiv 1.127 de avize, mai puține decât numărul cererilor respinse (596 / 1.283), ceea ce indică 
faptul că majoritatea beneficiarilor nu reușesc încă să conceapă și să implementeze măsuri de 
prevenție adecvate. În ceea ce privește protecția civilă, ISU a semnat un număr de 192 de avize și 17 
autorizații și a respins 106, respectiv 10 dosare. În altă ordine de idei, în anul 2018 au fost desfășurate 
aproape 3.600 de activități de control, axate pe obiective de investiții, instituții publice și companii, 
care au dus la peste 800 de penalități și 6.000 de avertismente. ISU s-a implicat activ și în activități de 
educație și pregătire, cum ar fi instruiri în școli, evenimente cu ușă deschisă, acces la muzeul 
pompierilor, Caravana SMURD, exerciții (ex. Seism 2018) etc. 
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Figura 91 - Timpul mediu de răspuns la intervenții, pe detașamente ale ISU București-Ilfov, în anul 2018 

 

Sursa: Raportul anual de activitate al ISU ”Dealul Spirii”, 2018. 

Anul 2019 a dus investiții majore la nivelul ISU ”Dealul Spirii” București-Ilfov. Astfel, prin proiectul 
”Viziune 2020”, finanțat din fonduri europene în cadrul POIM 2014-2020, instituția a primit 55 de 
ambulanțe noi de tip B și 10 ambulanțe de tip C (de terapie intensivă mobilă) – în valoare totală de 
circa 6 mil. Euro, care vor permite înnoirea vehiculele cu o vechime medie de peste 10 ani. Acest lucru 
a permis și extinderea numărului de echipaje de intervenție la 40, în condițiile în care anterior se lucra 
cu maxim 25 de ambulanțe/zi. Tot în 2019 a fost inaugurat și heliportul pentru elicopterul din dotarea 
SMURD amplasat pe clădirea Spitalului Universitar de Urgență București. În anul 2020, ISU a mai 
achiziționat și echipamente pentru intervenții în caz de cutremur, precum camere cu termoviziune și 
senzori care detectează bătăile inimilor victimelor prinse sub dărâmături. În perioada de programare 
2007-2013, tot cu fonduri europene s-au achiziționat 55 de autospeciale noi, în valoare de circa 12 
mil. Euro, în cadrul proiectelor ”Dezvoltarea și dotarea serviciilor profesioniste pentru intervenții în 
situații de urgență în regiunea București-Ilfov”, respectiv ”Dezvoltarea și dotarea serviciilor 
specializate pentru intervenții în situații de urgență în regiunea București-Ilfov”. Din fonduri de la 
bugetul de stat au mai fost achiziționate și alte dotări, de ex. 7 motociclete dotate cu echipamente de 
prim ajutor medical.   

ISU București-Ilfov a beneficiat de unele echipamente noi achiziționate de către IGSU în cadrul 
proiectelor ”Efficient Response Saves Lifes” (I și II – de ex. terminale de telecomunicații, autospecială 
transport scafandri, motopompe etc.) – în perioada de programare 2007-2013, respectiv ”Multi Risc” 
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și ”Viziune 2020” (tabără mobilă pentru sinistrați, containere suport logistic, autocamion cu sistem 
hidraulic de încărcare-descărcare cu cârlig etc.) - în perioada 2014-2020. De asemenea, ISU ”Dealul 
Spirii” beneficiază de implementarea standardelor ISO 9001: 2005, CAF și BRC în cadrul proiectului 
”Management performant și unitar la nivelul MAI pentru serviciile de urgență.  

Acordul de împrumut încheiat de Banca Mondială cu România în anul 2018, denumit ”Îmbunătățirea 
Managementului Riscurilor de Dezastre” va permite, printre altele, ca până în anul 2024 consolidarea 
(sau chiar reconstrucția) și reabilitarea mai multor clădiri administrate de ISU București-Ilfov. Dintre 
acestea, cel mai avansat este Detașamentul de Pompieri Obor, care va fi complet reconstruit.   

În anul 2018, PMB a finalizat amenajarea și dotarea Centrului Municipal Integrat pentru Situații de 
Urgență, unde lucrează dispecerii ai ISU, SMURD, Serviciului de Ambulanță, Poliției Române, Poliției 
Locale și ai Jandarmeriei. Pe lângă 6.000 mp de spații moderne, acest centru dispune și de un Sistemul 
Informatic Integrat – cu scopul de asigura coordonarea centralizată a instituţiilor implicate, făcând 
posibilă vizionarea tuturor resurselor disponibile pe staţiile de lucru şi pe un ecran unic de mari 
dimensiuni (video-wall), situat în sala operaţională. Sistemul informatic asigură și comunicarea cu 
Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgentă (112), Sistemul de Management Informaţional 
pentru Situaţii de Urgentă, Sistemul de Monitorizare Trafic (BTMS), "Linia verde" a PMB, DISPEC - 
Sistemul românesc de teletriaj şi dispecerizare din cadrul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti Ilfov, 
Aplicaţia de gestiune a paturilor libere din spitale (ASSMB), Banca de date urbană a PMB, sistemul de 
fluxuri video al Metrorex, sisteme AVL de localizare resurse de intervenţie, sisteme de colectare 
automată a datelor din sistemele operatorilor de sprijin care monitorizează factorii de risc şi transmit 
alerte, sisteme de alertare şi avertizare de tip broadcast (panouri stradale, panouri Metrorex, sirene, 
mesaje SMS).  

Obiectivele de dezvoltare ale ISU B-ILF, conform Raportului de activitate al instituției pentru anul 2018, 
sunt: 

• stabilirea de noi subunități în zonele cu timp de răspuns mai ridicat;   

• creșterea nivelului de cooperare cu diferite părți interesate pentru partajarea resurselor, 
prevenirea situațiilor de urgență etc.; 

• îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul propriu, în special în ceea ce 
privește logistica, dar și volumul de muncă. 

 
Logistica medicală 

 
Un alt aspect esențial pentru mai buna gestionare a situațiilor de urgență este infrastructura medicală 
din București. Serviciul de Ambulanță București, din subordinea Ministerului Sănătății, operează în 
prezent câte o singură stație pe teritoriul fiecărui sector, amplasate, în general, la jumătatea distanței 
dintre centru și periferie. Număr de apeluri gestionate de Serviciu în anul 2018 a fost de peste 824.000 
(în medie, unul la fiecare 2,5 locuitori), cele mai multe fiind înregistrate în luna decembrie, iar cele mai 
puține în iunie. Din totalul celor 398.000 care au necesitat intervenția echipajelor de ambulanță, peste 
15.400 au fost urgențe de cod roșu, media acestora fiind de 42/zi. În caz de epidemii, pandemii, 
fenomene meteo extreme, sărbători legale etc. numărul de cazuri poate crește și cu 30%. Conform 
Planului Roșu de Intervenție, Serviciul de Ambulanță București are atribuții în gestionarea situațiilor 
de urgență (accidente colective, calamități, dezastre).  

Din cele 1.741 de posturi din organigrama instituției, doar 46% erau ocupate în anul 2018, existând un 
deficit de 50 de medici, 267 de asistenți medicali, 360 de ambulanțieri, 36 de operatori, 95 personal 
TESA. În acest context, personalul existent a efectuat gărzi suplimentare, iar pentru gărzile de noapte, 
zilele de weekend și sărbători legale, instituția a apelat la serviciile unor medici colaboratori (de ex. 
medici pensionari sau neîncadrați). Totuși, numărul acestora din urmă a scăzut cu 90% în ultimii 10 ani 
pe fondul modalității de plată cu ora gărzilor derulate în condiții grele. Acest lucru duce la 
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suprasolicitarea personalului existent și la un număr mare de zile de concediu medical în rândul 
acestora.  

Numărul mediu de echipaje proprii a fost 85 pe tura de zi și 72 pe tura de noapte, turele având o 
durată de 12h, în condițiile în care cele mai multe solicitări au venit în intervalul 9-14, respectiv 20-22, 
iar cele mai puține în intervalul 2-7. Pe sectoare, cele mai multe intervenții s-au înregistrat în Sectorul 
2 (164/zi), urmat de Sectorul 3 (134/zi), iar cele mai puține în Sectorul 6 (121/zi). Raportat la numărul 
de locuitori, cel mai mare număr de misiuni au avut loc în Sectorul 1 (20% din populație), respectiv în 
Sectorul 5 (17,5%), în timp ce numărul cel mai redus în Sectorul 6 (11,5%), respectiv în Sectorul 3 
(12%). 61% dintre intervenții au implicat asistența la domiciliu, iar 39% au implicat transportul la spital 
(procent mai scăzut în Sectoarele 3 și 6 – 36/37%, respectiv mai ridicat în Sectoarele 4 și 1 – 45/50%). 
Cei mai mulți pacienți care au necesitat deplasări la unități spitalicești au fost orientați către Spitalul 
Municipal, Spitalul ”Sf. Ioan”, Spitalul Floreasca, Spitalul ”Sf. Pantelimon” și Spitalul ”Bagdasar-Arseni” 
(peste 10.000/an fiecare). Timpul mediu de ajungere la caz a fost în 2018 de 12 minute pentru codul 
roșu, 46 minute pentru codul galben și 51 minute pentru codul verde.  

Parcul auto al Serviciului era în anul 2018 de peste 200 de ambulanțe, dintre care 134 alocate stațiilor 
din București. Distribuția pe stații de sector indică faptul că aproape jumătate din acest parc este 
administrat de Stația Centrală din Sectorul 2 (62 de ambulanțe), în timp ce ce în substațiile din celelalte 
5 sectoare există între 12-15 ambulanțe. Din cele 18 ambulanțe de tip C pentru intervenții complexe 
(terapie intensivă), 6 se aflau la Stația Centrală, în substațiile dispuneau de 2-3 astfel de vehicule. În 
ceea ce privește gradul de uzură al ambulanțelor, la nivelul anului 2018 acesta era foarte ridicat, cu 
35% din vehicule mai vechi de 10 ani, respectiv 44% dintre acestea cu o vechime de 7-10 ani, în 
condițiile în care durata normală de funcționare a acestora este de doar 6 ani. În acest context, 
costurile cu service-ul parcului auto depășește un milion de Euro/an. De menționat este faptul că în 
anul 2016 circa ¾ dintre ambulanțe au fost dotate cu tablete pentru folosirea aplicației ”Resursa 
mobilă”. În anul 2018, PMB a lansat o licitație pentru livrarea a 106 ambulanțe în valoare de 8,7 mil. 
Euro, dintre care 17 de tip C, către Serviciu (în regim de comodat), care au fost livrate integral până în 
vara anului 2019. Prin această măsură, au fost rezolvate cele mai multe probleme legate de parcul 
auto al instituției.  

Capitala nu dispune de un spital de urgență de mari dimensiuni (există inițiative pentru construcția 
Spitalului Metropolitan în zona Voluntari), astfel că urgențele sunt preluate de diferite unități medicale 
amplasate preponderent în zona centrală a orașului. Această situație face ca pacienții din zonele 
periferice ale Bucureștiului (de ex. zona. Băneasa, Colentina, Militari, Drumul Taberei, Rahova, 
Ferentari etc.) să necesite timpi mai ridicați de deplasare ai pacienților ce necesită asistență medicală 
de urgență, parcurși în condiții de trafic intens, cu vehicule uzate etc.   
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Harta 40 - Distribuția teritorială a unităților sanitare din Municipiul București și județul Ilfov, în anul 2019 

 

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor din Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului București, 
2019  
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7. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

PROVOCĂRI, TENDINȚE ȘI NEVOI 
IDENTIFICATE 

PROPUNERI DE INTERVENȚIE 

INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE DE EDUCAȚIE 

Una din principalele probleme ale sistemului 
de învățământ preuniversitar – 
supraaglomerarea – revine de la nivelul 
orașului, care se confruntă cu o dezvoltare 
urbană haotică, astfel încât marile ansambluri 
rezidențiale primesc autorizații de construire și 
sunt finalizate fără ca acestea să prevadă 
includerea de servicii publice de bază, cum ar 
fi grădiniță și școală primară. 

De asemenea, reprezentanții ISMB amintesc 
faptul că 10% - 12% din totalul elevilor care 
învață în instituțiile din Capitală sunt elevi care 
fac naveta zilnic din Județul Ilfov. 

Mai mult, populația școlară a crescut constant 
pe fondul mișcării naturale și a celei migratorii, 
fără ca infrastructura să țină pas cu creșterea 
demografică, ajungându-se în situații fără 
precedent, cu cel puțin 14 școli în condiții 
critice de aglomerare, unde se învață în două 
și chiar 3 schimburi. 

Pe lângă acestea, se remarcă existența zonelor 
rezidențiale care nu sunt cuprinse în ariile de 
deservire ale unităților de învățământ sau a 
unor zone de locuire deservite strict de unități 
școlare private -  care înregistrează un grad 
mare de fluctuație închidere-deschidere. 

Elaborarea unui plan unitar de dezvoltare a infrastructurii 
educaționale prin identificarea de spații disponibile 
pentru înființarea de noi unități școlare, identificarea 
zonelor unde este nevoie de grădinițe/creșe, identificarea 
noilor zone rezidențiale (sau zonele rezidențiale viitoare) 
și asigurarea infrastructurii școlare. Adițional, este nevoie 
de simplificarea procedurilor pentru dezvoltarea 
unităților de învățământ și reducerea numărul de 
aprobări necesare pentru construcția acestora. 

Ca soluție la problema aglomerării se ramrcă urgența 
extinderii școlilor care funcționează în trei și în două 
schimburi. Acest fapt presupune pe termen scurt crearea 
de construcții modulare la unitățile deja existente, pe 
termen mediu identificarea unor clădiri aflate în 
patrimoniul administrației publice care pot fi 
transformate în unități de învățământ, iar pe termen lung 
construcția de noi unități de învățământ care să 
acomodeze populația școlară în creștere a capitalei. 

Alte soluții pentru problema aglomerării se referă la 
creșterea numărului de grădinițe, mai ales în zonele 
rezidențiale noi, creșterea numărului de creșe și trecerea 
acestora în subordinea Ministerului Educației și 
Cercetării. 

Totodată, pentru evitarea supraglomerării viitoare, este 
nevoie de o serie de măsuri care să stabilească numărul 
minim și numărul maxim de elevi ce se pot înscrie la o 
școală sau la un liceu și uniformizarea distribuției 
populației școlare către toate unitățile de învățământ. 

Existența clădirilor de învățământ care nu au 
autorizații ISU, autorizații sanitare sau care 
necesită reabilitare. 

Realizarea expertizei seismice în toate unitățile de 
învățământ (deoarece costul expertizei este prea mare 
pentru ca unele unități de învățământ să o poată realiza pe 
cont propriu) și reabilitarea, dotarea și modernizarea 
unităților de învățământ pentru a se încadra în normele 
legale de funcționare. 

Mai mult, este nevoie de creștere a responsabilităților 
autorităților locale în ceea ce privește infrastructura 
școlară (exemplu: Primăria Municipiului București și 
Primăriile de sector să fie responsabile de administrarea 
unităților de învățământ în ceea ce privește căldura, apa, 
dezinsecția). O soluție posibilă este digitizarea unor 
aspecte administrative (școlile să semnaleze online 
problemele unităților de învățământ printr-o platformă 
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digitală ce este conectată cu administrația publică și 
operatorii de rețele). În acest sens este necesară și 
pregătirea directorilor de școli pentru a face față 
provocărilor administrative complexe. 

Învățământul special nu este suficient 
dezvoltat din punctul de vedere al 
infrastructurii și personalului calificat pentru 
terapii asistive și consiliere. 

Dezvoltarea învățământului special prin investiții directe 
și prin parteneriate cu asociații și companii de profil care 
pot oferi personal calificat. 

Instituțiile de învățământ din Capitală ar trebui să asigure 
accesul în școală fără probleme a persoanelor cu 
dizabilități cât și să ofere un ambient școlar favorabil 
învățării prin amenajarea de spații de relaxare și spații de 
învățare cu un design prietenos (exemplu: grădinița 
circulară ). 

Discuția despre calitatea actului educațional 
relevă ca fiind numeroase situațiile în care 
părinții preferă să își înscrie copiii doar la școlile 
cu cea mai ridicată performanță; apare astfel 
supraaglomerarea anumitor unități de 
învățământ și depopularea altora din motive de 
prestigiu, performanță și localizare. 

 

Reprezentanții Federației Naționale a Asociațiilor de 
Părinți și reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării 
propun ca școlile și liceele cu performanță ridicată să 
lucreze în parteneriat cu cele mai puțin performante 
pentru transfer de cunoștințe și bune practici cu scopul 
creșterii actului educațional, astfel încât toate instituțiile 
preuniversitare să ofere un parcurs atractiv de educare 
pentru toți tinerii cetățeni ai Municipiului București. 

Pe lângă acestea, reprezentanții Centrului de Proiecte 
Educaționale și Sportive București PROEDUS propun 
crearea de platforme inteligente de eLearning la nivel 
municipal, care ar putea contribui semnificativ la creșterea 
actului educațional prin accesul facil al tuturor elevilor la 
același tip de învățământ. 

În paralel cu crearea sistemelor de eLearning, este 
menționată necesitatea digitizării sălilor de curs dincolo 
de prezența unor “table smart” și a unor calculatoare la 
nivel de clasă și a digitalizării procesului educațional prin 
crearea de sisteme cu un grad mare de interactivitate care 
să permită schimbarea paradigmei în furnizarea de 
servicii de educație către un mediu inteligent, centrat pe 
elev. 

În vederea dezvoltării continue a educației 
preuniversitare atât pentru rezolvarea 
problemelor existente cât și pentru tranziția la 
un proces educativ modern și inteligent, 
trebuie recunoscut faptul că sistemul de 
învățământ este codependent nu doar de 

Înființarea unor structuri asociative de tipul unor Centre de 
Cartier sau a unor Centre Comunitare de Învățare 
Permanentă413 pe modelul cvadruplu-helix, care pe lângă 
activitatea de a desfășura activități sociale, culturale și 
educative la nivelul comunității, să funcționeze totodată ca 
platforme de dezbatere “la firul ierbii” și lobby pentru 
îmbunătățiri sau schimbări în procesul educativ din 

 
413 Proiect inițiat deja de Guvern la nivel legislativ în anul 2017 care trebuie operaționalizate și înființate de către consiliile 
locale https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/centre-comunitare-de-invatare-permanenta-pentru-imbunatatirea-
calificarii-fortei-de-munca 

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/centre-comunitare-de-invatare-permanenta-pentru-imbunatatirea-calificarii-fortei-de-munca
https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/centre-comunitare-de-invatare-permanenta-pentru-imbunatatirea-calificarii-fortei-de-munca
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legislația națională în domeniu ci și de mediul 
urban și economic în care funcționează.  Astfel, 
apare necesitatea de colaborare între toți 
actorii implicați (administrații publice 
municipale și locale – cum ar fi direcțiile de 
învățământ din cadrul primăriilor de sector, 
mediul privat, părinți, copii, ONG-uri) și de 
deschidere a procesului educativ către 
comunitatea locală. Interacțiunile pe care 
educația le stabilește cu acest mediu 
înconjurător țin de domenii diferite cum ar fi 
economia, incluziunea socială, cetățenia 
activă, cultura, etc., scopul final al procesului 
educativ fiind acela de a furniza orașului 
cetățeni activi pe piața forței de muncă și 
implicați în dezvoltarea comunității. 

comunitatea respectivă. Astfel, Municipiul București poate 
încerca să devină un Learning City414, alăturându-se unei 
rețele globale de orașe care au ca scop “asigurarea 
educației de calitate, inclusivă și echitabilă și promovarea 
oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru 
toți”415.   

Asigurarea infrastructurii pentru petrecerea timpului liber 
astfel încât elevii să poată folosi spațiul școlar și după 
terminarea orelor de curs. 

 

Adaptarea procesului educațional astfel încât să includă 
formarea de competențe contemporane, așa cum sunt 
acestea stabilite prin Noua agendă pentru competențe în 
Europa publicată în anul 2016 de către Uniunea Europeană 
(ex: comunicare, vorbit în public, antreprenoriat, 
democrație participativă, incluziune și egalitate de șanse, 
prezentare grafică etc.). 

 

Elaborare a unei oferte complexe de programe de 
voluntariat unde elevii și profesorii să se poată implica. 

 

Flexibilizarea procesului educațional pentru ca acesta să se 
poată adapta atât la cerințele și nevoile noile generații de 
elevi cât și la cerințele și nevoile elevilor care provin din 
familii aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. 

 

Extinderea activităților extrașcolare și a dotărilor necesare 
desfășurării acestora cu spații pentru desfășurarea 
programului școală după școală, dotări sportive dedicate – 
de exemplu bazine de înot – unde elevii să își poată petrece 
timpul liber în cadrul unor activități organizate. 

 

Planuri pentru vacanțele școlare, respectiv  organizarea de 
tabere de ski, tabere la mare etc. 

 

În situația de a fi mai puțin atractive pentru 
elevi se află multe școli și licee localizate înspre 
limita administrativ teritorială a capitalei, 

Pentru revitalizarea învățământului tehnic pe scară largă 
este necesară extinderea bazei materiale pentru 
învățământul profesional / dual prin dotarea unităților de 

 
414 Learning City, UNESCO https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/build-learning-city 
415 Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 4 al Națiunilor Unite https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4 

https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/build-learning-city
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4
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multe dintre acestea oferind specializări 
tehnice și profesionale. Situația 
învățământului tehnic este una dictată de 
contextul național: în România aceste 
specializări nu sunt privite ca o alternativă 
viabilă la învățământul liceal, ci ca un loc unde 
ajung elevii care nu au obținut medii de intrare 
la liceele teoretice, în general fiind înregistrată 
o promovabilitatea extrem de redusă a liceelor 
tehnice la bacalaureat. Totodată, există o 
neconcordanță între o serie de calificări oferite 
de învățământul tehnic și meseriile căutate pe 
piața muncii. 

învățământ cu aparatură de ultimă generație și oferirea de 
facilități de tip cantină sau opțiuni de recreere sau prin 
crearea de spații multifuncționale cu tehnologie modernă 
pentru practica elevilor. 

 

O atenție deosebită trebuie acordată creșterii calității 
actului educațional în cadrul acestui tip de învățământ. 

 

Totodată, este necesară atragerea părinților și a 
reprezentanților mediului de afaceri în discuția referitoare 
la dezvoltarea și promovarea învățământului profesional și 
dual ca alternativă de dezvoltare în carieră.  

 

O importanță deosebită o are realizarea unei analize de 
piață cu privire la locurile de muncă disponibile în 
domeniile tehnice, realizarea unei analize comparative cu 
privire la beneficiile alegerii unei cariere în domeniul tehnic 
raportată la alte domenii de activitate și identificării de 
bune practici și a promovării acestora prin: crearea unei 
campanii de promovare pentru învățământul tehnic și dual 
cu prezentarea modelelor de bună practică dar și a 
rentabilității pe piața muncii a calificărilor oferite. 

 

O altă soluție propusă de reprezentanții instituțiilor publice 
este  transformarea școlilor care nu au un număr mare de 
elevi în Centre intensive de învățământ profesional / dual 
(de exemplu: Liceul Tehnologic Dacia).  

 

Complementar investițiilor în infrastructură este nevoie de 
o serie de măsuri de sprijin a elevilor care optează pentru 
acest tip de învățământ cum ar fi burse atractive de studiu, 
transport, masă cazare și alte gratuități. 

Preocupare redusă pentru monitorizarea 
centralizată a abandonului școlar, 
absenteismului și a părăsirii timpurii a școlii și 
pentru implementarea unor programe de 
prevenire și combatere a acestor fenomene. 

Crearea unei baze de date electronice unice care să 
permită monitorizarea indicatorilor relevanți pentru 
analiza cuprinzătoare a educației la nivelul întregului 
Municipiu. 

Oferirea de stimulente școlare pentru prevenirea 
abandonului școlar (după modelul școlilor profesionale). 
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Persistența fenomenului de violență în școli în 
ciuda faptului că toate unitățile au fost dotate 
cu sisteme de supraveghere video. 

Intervenția integrată în școli prin acțiuni comune ale DSP, 
DGASPC și a Poliției Locale și colaborarea cu experți în 
domeniul social pentru furnizarea de servicii 
complementare elevilor aflați în dificultate. 

Crearea unor acțiuni de implicare activă sa elevilor în 
îmbunătățirea cadrului social din unitățile de învățământ. 

Aplicarea unor metode de sancționare a elevilor care 
comit acte de violență, centrate pe mediere. 

Conectarea măsurilor de siguranță luate de instituțiile de 
învățământ la de sisteme de supraveghere conectate 
direct la dispeceratele de poliție. 

O altă problemă este cea a stării de sănătate a 
elevilor și a asigurării condițiilor optime pentru 
aceștia. Astfel, reprezentanții ISMB atrag 
atenția asupra numărului mare de copii ce 
dezvoltă afecțiuni ale coloanei vertebrale atât 
din cauza mobilierului din sălile de clasă dar și 
din cauza lipsei mișcării. Un alt risc major în 
rândul copiilor este dezvoltarea deficiențelor 
de vedere, fiind necesară depistarea timpurie 
a acestora. În momentul de față controalele de 
depistare a problemelor medicale nu se 
realizează în majoritatea școlilor datorită lipsei 
personalului medical.  

Adițional, reprezentanții Asociației Elevilor din 
București și Ilfov menționează și probleme mai 
punctuale cum ar fi lipsa produselor 
elementare de igienă personală (săpun, hârtie 
igienică, etc.) în majoritatea școlilor din 
municipiu. 

În sistemul de educație este nevoie urgentă de un număr 
mare de cadre medicale (cel puțin 60 de asistente 
medicale și 20 de medici) – totuși, aici este identificată 
nevoia acordării de facilități suplimentare pentru 
stimularea interesului medicilor de a se înscrie la 
posturile oferite de Inspectoratul Școlar al Municipiului 
București. 

Asigurarea condițiilor minime de igienă la nivelul tuturor 
școlilor din Capitală și monitorizarea continuării 
implementării acestora. 

Din punct de vedere al capitalului uman, 
sistemul de învățământ preuniversitar se 
confruntă cu un număr insuficient de consilieri 
școlari, de existența unor cadre didactice 
necalificate precum și cu personalul didactic 
auxiliar insuficient. 

Crearea de posturi suplimentare pentru personalul 
didactic și desfășurarea de cursuri de calificare și formare 
a acestora. 

Realizarea unor programe de mentorat și de schimburi 
internaționale de cunoștințe pentru profesorii din 
Capitală, care să fie orientate spre dezvoltarea 
competențelor și adaptarea metodei de predare, noile 
tehnologii, depășirea rolului de profesor adoptarea unui 
rol de mentori pentru elevi, practicarea educației 
centrate pe elev, orientare în carieră precum și practici de 
educație alternativă și non-formală sau inovație. 



293 

PROVOCĂRI, TENDINȚE ȘI NEVOI 
IDENTIFICATE 

PROPUNERI DE INTERVENȚIE 

Armonizarea și uniformizarea disciplinei de consiliere în 
școli, astfel încât aceasta să fie un proces complex, 
continuu și susținut, realizat prin coordonarea dintre 
consilierii școlari și diriginte. 

Nevoia de cooperare si stabilirea unei politici 
active de profilare ca oraș universitar european. 

În contextul în care Bucureștiul dorește să fie o 
Capitală europeană competitivă din punct de 
vedere economic și în contextul în care regiunile 
europene sunt în competiție directă pentru 
capital uman tânăr bine calificat, apare 
problema internaționalizării educației 
universitare.   

Coordonarea eforturilor tuturor instituțiilor de 
învățământ superior, a Primăriei Municipiului București 
precum și a altor instituții și companii care pot avea o 
contribuție activă în definirea rolului învățământului 
universitar în dezvoltarea orașului și a economiei 
acestuia. Modelul de asociere poate fi unul de tip helix 
cvadruplu. 

În scopul profilării Bucureștiului ca oraș universitar 
european, atribuțiile acestei asocieri colaborative ar 
trebui să fie realizarea unei analize care să identifice 
atuurile capitalei pe baza indicatorilor internaționali de 
atractivitate a orașelor universitare și crearea unui brand  
pentru București ca “oraș universitar European”. 

Această acțiune ar trebui însoțită de dezvoltarea unei 
strategii de promovare unitară (exemplu: strategie care 
să promoveze toate oportunitățile oferite de toate 
universitățile din București,  film de prezentare unic al 
universităților și a facilităților pentru studenți, 
dezvoltarea platformei “Study in Romania”416, 
prezentarea universităților din București la târguri 
internaționale, etc.).  

Pe lângă identificarea avantajelor competitive ale 
Bucureștiului și promovarea acestora, structura 
asociativă universitară ar trebui să coopereze și să facă 
lobby pentru rezolvarea diferitelor probleme ale 
învățământului universitar. 

Pe lângă clasificarea universităților în topurile 
internaționale, un element major de 
atractivitate la nivel european în reprezintă 
procesul de învățare, metodele didactice 
aplicate în relația cu elevii și implicarea acestora 
în procesul de cercetare. 

 

În prezent, curriculumul universitar este realizat 
după cerințele pieței și nevoilor studenților din 
urmă cu cel puțin 10-20 de ani. La nivelul 
majorității programelor de studii din Capitală, 
competențele cheie europene stabilite de 

Trebuie găsite mijloace de a duce educația universitară 
dincolo de procesul clasic de predare – învățare, și 
orientarea către conectarea studenților cu mediul de 
cercetare. O propunere în acest sens este crearea unui 
HUB de cercetare care poate servi ca bună practică și care 
poate fi apoi transferat ca metodă de lucru către mai 
multe universități (exemplu: Living Labs417). 

Îmbunătățirea structurii curriculumului în direcția 
creșterii relevanței sale pentru piața muncii și al 
compatibilizării sale cu nevoile și așteptările studenților 
reprezintă o condiție necesară pentru ca învățământul 

 
416 www.studyinromania.gov.ro 
417 https://enoll.org/ 

https://enoll.org/
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Uniunea Europeană prin Noua agendă pentru 
competențe în Europa nu sunt dezvoltate. 

 

De multe ori lipsește interdisciplinaritatea din 
procesul de predare, iar dezbaterile academice 
sunt limitate doar la orele de seminar din 
programă. 

 

Astfel, la finalizarea studiilor tinerii nu dețin un 
bagaj de competențe și abilitați practice pe care 
angajatorii le caută. 

superior să joace un rol semnificativ în dezvoltarea 
societății. 

Crearea unei platforme de eLearning unice la nivel 
municipal care să stimuleze competitivitatea în mediul 
universitar și să faciliteze interdisciplinaritatea între 
universități și domenii de studii, digitizarea cursurilor 
universitare și deschiderea acestora către un volum mai 
mare de studenți. 

Proiectarea unor cursuri care să folosească tehnologia ca 
infrastructură pentru predarea inovativă și să stimuleze 
accesul la surse diverse pentru informare, susținând 
astfel inventivitatea în cercetare. 

Identificarea și propunerea de metode pentru adaptarea 
continuă a educației universitare la noile cerințe impuse 
de “future of work”418 și la noile generații de tineri care 
nu au experimentat lumea fără tehnologie (exemplu: 
stabilirea profilului studentului din anul 2050) 

Corelarea educației universitare cu strategiile de 
specializare inteligentă de la nivel național și local și 
susținerea dezvoltării de programe de studii competitive. 

Cu toate că unul dintre principalele atuuri ale 
capitalei este costul de viață redus comparativ 
cu alte orașe sau capitale europene, Bucureștiul 
nu oferă destule oportunități financiare cum ar 
fi creditele de studii sau o programă diversă de 
cursuri oferite în limbi străine. Prin urmare, 
comparativ cu principalii competitori ai 
Bucureștiului pe piața europeană a orașelor 
universitare (ex. Sofia, Varșovia, Budapesta), 
capitala are mai puțini studenți străini. 

 

 

Realizarea de eforturi continue și susținute pentru 
creșterea mobilității internaționale în domeniul 
universitar prin: 

• debirocratizarea înscrierilor la instituțiile universitare   

• facilitarea procesului de obținere a vizelor pentru 
studenții străini 

• creșterea numărului de programe de studiu în limbile 
engleză și franceză  

• introducerea de programe de studiu în limba chineză 
(datorită fluxului mare de studenți chinezi), rusă și 
germană (datorită cerinței pieței pentru aceste două 
limbi dar și datorită creșterii popularității acestora în 
ultimii ani) 

• operaționalizarea creditelor de studii 

• realizarea de parteneriate pentru oferirea de burse 
studenților străini 

 
418 https://www.oecd.org/employment/future-of-work/ 

https://www.oecd.org/employment/future-of-work/
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Profilul studentului se schimbă mereu odată cu 
noile generații, astfel încât și acțiunile dedicate 
acestora ar trebui să evolueze. Municipiul 
București nu oferă destule facilități astfel încât 
să fie perceput ca un oraș “cool”. 

Comasarea și digitizarea facilităților pentru studenți, 
astfel încât să existe servicii unice dedicate la nivel de 
Capitală (de exemplu: introducerea unui singur card de 
acces la toate bibliotecile din Capitală, existența unui 
“student card” unic cu reduceri la activități de petrecere 
a timpului liber, etc.) 

Alte facilități care ar putea contribui la dezvoltarea 
comunității de studenți din Municipiul București sunt 
școlile de vară, după modelul celor din orașe românești 
sau din alte țări. 

Crearea de parteneriate pentru accesul gratuit al 
studenților la dezbaterile și conferințele de interes din 
municipiu. 

Lipsa unei strategii clare și a unor programe în 
domeniul implicării civice, care să ofere tuturor 
studenților interesați să se implice în activități 
de voluntariat. 

Crearea unui cadru prin care studenții din București să fie 
implicați în mod activ în rezolvarea problemelor sociale 
sau de altă natură din oraș.  

Crearea mai multor oportunități de voluntariat pentru 
studenți (de exemplu, voluntari la IGSU, SMURD ONG-uri 
sociale etc.) care pot, până la un punct, suplini o nevoie 
de personal în diferite domenii și prin care studenții pot 
lua contact direct cu problemele orașului. 

În privința perspectivelor de angajare ale 
tinerilor studenți și absolvenți, nu există 
suficiente parteneriate cu operatorii economici 
sau cu instituțiile publice și nici o bază de date 
integratoare care să centralizeze locuri de 
muncă de la companiile care acceptă studenți 
fără experiență. Totodată, lipsesc din spațiul 
public informații și studii cu privire la 
oportunitățile și schimbările de pe piața muncii 
la nivel local. 

Realizarea unor studii de piață pentru identificarea 
nevoilor studenților dar și ale cerințelor de pe piața 
muncii. 

Întărirea conexiunii între universități și mediul de afaceri 
pentru crearea de parteneriate durabile și lansarea unei 
platforme online integratoare cu locuri de muncă 
dedicate studenților. 

Cooperarea cu mediul privat în vederea extinderii 
curriculei universitare, crearea de oportunități de 
practică și tranziție a studenților către piața muncii (un 
exemplu în acest sens este crearea unui brand de tipul 
“Partener al educației” care să fie acordat actorilor privați 
care se implică în dezvoltarea studenților din municipiu). 

Crearea unui cadru comun de monitorizare a satisfacției 
studenților (printr-o platformă unică online) cu privire la 
programele universitare și la facilitățile pentru aceștia 
precum și monitorizarea parcursului acestora în carieră 
pentru a determina utilitatea programelor de studii și a 
parteneriatelor cu mediul de afaceri. 
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Crearea unui cadru comun de consiliere și orientare în 
carieră care să includă și mediul preuniversitar, astfel 
încât această activitate să presupună acțiuni complexe și 
integrate și să se desfășoare în mod continuu și susținut 
în unitățile de învățământ. 

Infrastructura fizică a universităților din 
Capitală prezintă o serie de probleme cum ar fi 
existența clădirilor cu risc seismic sau a clădirilor 
care necesită reabilitare și dotare, insuficiența 
clădirilor care să permită desfășurarea 
cursurilor în condiții moderne, lipsa 
tehnologiilor avansate de care studenții ar 
trebui să beneficieze, lipsa materialelor de lucru 
sau probleme cu încălzirea unor spații. 

 

Participanții la grupul de lucru dedicat educației 
universitare subliniază importanța dezvoltării  
infrastructurii la nivelul instituțiilor de 
învățământ superior (echipare, cămine, zone de 
relaxare și cantine, facilități digitale etc.) 

 

Totodată aceștia menționează faptul că 
majoritatea instituțiilor de învățământ superior 
sunt dispersate în teritoriu și că nu există o zonă 
de tip “oraș al studenților” care să fie percepută 
ca atare în spațiul public.  

 

La această problemă se adaugă și insuficiența 
locurilor în cămine, cu situații în care se oferă 
1m2 de spațiu de cazare pentru tinerii care vin 
să studieze din alte județe. 

Reabilitarea și modernizarea campusurilor mari existente 
cum ar fi cele din Politehnica sau Tei sau crearea unui 
campus nou pe principiul unui Smart City, în parteneriat 
cu universitățile care doresc să își internaționalizeze 
oferta de studii, asemenea tendințelor din alte mari orașe 
universitare. 

Crearea de parteneriate cu marii angajatori pentru 
dotarea universităților cu aparatură modernă care să 
permită desfășurarea de activități inovatoare. 

Implicarea studenților și a mediului universitar în 
propunerea sau crearea de spații publice și dotări 
specifice vieții culturale a acestora în zonele de campus. 

INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE DE SĂNĂTATE 

Infrastructură sanitară învechită cu circuite 
intraspitalicești fragmentate. 

Parte din clădiri nu au realizată expertiza 
seismică.  

Adresabilitate înaltă a pacienților din județele 
învecinate, care conduce la supra-aglomerarea 
capacității spitalelor existente, mai ales la 
nivelul serviciilor de urgență. 

Corelarea liniilor de dezvoltare a infrastructurii de 
sănătate la nivelul ASSMB, cu cele planificate la nivel 
regional (dar și la nivelul județelor limitrofe) și cu 
finanțare adecvată (din toate sursele de finanțări), cu 
respectarea principiului unui management financiar 
eficient și eficace. Aceste linii strategice trebuie să fie 
corelate și cu planificarea dezvoltării în domeniul 
mobilității urbane.  
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Proprietate partajată a spitalelor din București 
între ASSMB, Ministerul Sănătății, Academia 
Română și alte ministere (sector public) și 
diverși furnizori private. 

Efect de aglomerare a spitalelor publice în 
sectoarele 1 și 2, în lipsa unei distribuții 
teritoriale echilibrate a unităților spitalicești 
între zonele Capitalei.  

O mare parte din spitalele administrate de 
ASSMB au nevoie de dotare îmbunătățită. 

Capacitate insuficientă a ambulatoriilor (și 
lipsa unei culturi a cetățenilor cu privire la pașii 
de urmat în cazul unei probleme medicale, 
respectiv existanța unui număr însemnat de 
persoane fără asigurare medicală), care 
conduce la un număr mare de prezentări ale 
pacienților la camerele de gardă. 

Expertizarea seismică a tuturor clădirilor cu destinație 
sanitară din proprietatea PMB și consolidarea lor cu 
prioritate, în baza unei analize cost-eficiență.  

Realizarea de investiții în unitățile spitalicești în 
conformitate cu prevederile Strategiei pentru sănătate a 
Municipiului București pentru perioada 2018-2020. 

 

Deficitul de personal cu studii medii din 
unitățile sanitare, mai ales pe fondul migrației 
externe, dar și a celui care lucrează în sistemul 
de urgență (de ex. medici pe ambulanțe), din 
cauza condițiilor grele de muncă 

Numărul redus de mediatori sanitari și 
asistenți medicali comunitari care să 
deservească comunitățile marginalizate, care 
în general cuprind persoane vulnerabile la 
probleme de sănătate (publică) și neasigurate.  

Lipsa dezvoltării în direcția consolidării 
îngrijirii la nivel comunitar (componenta de 
sănătate) 

Fragmentarea responsabilităților instituționale 
pentru anumite servicii socio-medicale 

Identificarea cazurilor de deficit de personal sanitar 
mediu sau de specialități deficitare pentru medici. 

Dezvoltarea consolidării îngrijirii la nivel comunitar 
(asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari) în 
corelație cu nevoile idenficate riguros în zonele urbane 
marginalizate din București. 

Abordarea integrată și armonizarea rolurilor 
instituționale pentru serviciile furnizate persoanelor din 
grupuri vulnerabile care necesită furnizarea unor servicii 
socio-medicale (de exemplu coordonarea serviciilor 
medico-sociale furnizate de unitățile din subordinea PMB 
si ale PS). 

Rate de prevalență  peste media națională 
pentru unele boli cronice - bolile cerebro-
vasculare, boli ischemice ale inimii, diabet. 

Cea mai diversă patologie dintre toate 
regiunile de dezvoltare ale țării. 

Incidențe crescute pentru anumite boli 
transmisibile, mai ales în rândul grupurilor 
vulnerabile. 

Dotări îmbunățite ale infrastructurii de sănătate, care să 
fie însă corelate la nivel național și cu reducerea 
inegalităților teritoriale în dezvoltarea serviciilor de 
sănătate, care să reducă presiunea asupra rețelei sanitare 
din București.  

Continuarea și multiplicarea unor programe eficiente de 
screening/ depistarea precoce a unor afecțiuni, respectiv 
de promovare a unui stil de viață sănătos (de ex. nutriția 
în școli). 
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Incidență crescută a cazurilor de infecții 
asociate asistenței medicale. 

Creșterea speranței de viață conduce, 
paradoxal, la creșterea ponderii persoanelor 
vârstnice (peste 65 de ani), cu diferite afecțiuni 
cronice și care apelează frecvent la servicii 
medicale. 

Creșterea obezității în rândul copiilor și 
perpetuarea unor comportamente de risc în 
rândul adulților (consum de tutun, alcool, 
droguri, alimentație nesănătoasă etc.) 

Dezvoltarea campaniilor de prevenire a incidenței privind 
bolile transmisibile, mai ales în interiorul comunităților 
marginalizate (de ex. prin rețeaua medico-socială), și a 
comunităților (de ex. prin cabinetele de medicină 
școlară). 

Monitorizarea riguroasă a cazurilor de infecții asociate 
asistenței medicale și fundamentarea măsurilor de 
îmbunătățire.  

Monitorizarea periodică a satisfacției pacienților (cel 
puțin pentru spitalele administrate în rețeaua ASSMB). 

Sprijinirea spitalelor pentru implementarea 
managementului calității în sănătate (cel puțin pentru 
spitalele administrate în rețeaua ASSMB). 

Elaborarea unei analize a răspunsului la această criză și 
identificarea unor modalități de dezvoltare a rezilienței 
pentru următoarea apariție de focar. 

INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE SOCIALE 

Pondere ridicată a copiilor care trăiesc în 
familii monoparentale. 

Scăderea, în paralel cu scăderea ratei sărăciei 
și excluziunii sociale, a numărului de persoane 

și familii care primesc beneficii sociale ca 
urmare a modificării criteriilor/ plafoanelor 

de alocare 

Modificări legislative pentru ajustarea criteriilor de acces 
la diferite servicii/ beneficii sociale sau a cuantumului lor 

la costurile reale ale vieții din București. 

 

Tendința de scădere a numărului de copii 
separați de familie care se află în sistemul de 
protecție specială. 

Distribuție inegală între sectoare a serviciilor 
sociale cu rol de prevenire a separării copilului 
de familie. 

Dezvoltarea deficitară a serviciilor de centre de 
zi pentru copii (copii în familie, copii separați 
sau la risc de separare de părinți) care au 
impact semnificativ de prevenire atât a 
separării copilului de familie, cât și a 
abandonului școlar. 

Acoperirea de către sistemul de protecție 
specială a deficiențelor de funcționare a 
sistemului medical (în special în zona de 

Dezvoltarea de servicii de zi/ centre de zi și asigurarea 
accesului gratuit pentru copiii în situații dificile cu risc de 
separare de familie. 

Extinderea, acolo unde este posibil, a centrelor de zi, cu 
scopul de a cuprinde în program, de exemplu, și elevii de 
gimnaziu. 

Dezvoltare de servicii de recuperare/ reabilitare sau de 
îngrijiri paliative în regim de zi. 

Îmbunătățirea coordonării inter-instituționale dintre 
domeniile social și cel medical. 

Dezvoltare de servicii de terapie psihologică, logopedie, 
terapie psihopedagogică, stimulare senzorială, 
kinetoterapie, sport adaptat sau de consiliere a părinţilor. 
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recuperare/ reabilitare sau de îngrijiri 
paliative), prin sprijinirea familiilor cu copii cu 
probleme grave de sănătate, tocmai prin 
separarea respectivilor copii de familie, pentru 
a le putea asigura serviciile medicale de care 
aceștia au nevoie. 

Pondere ridicată a copiilor cu handicap grav 
care trăiesc în familie și au acces deficitar la 
servicii de recuperare/reabilitare. 

Răspuns parțial la nevoia de servicii de 
recuperare pentru copiii cu dizabilități. 

Dezvoltarea de servicii la domiciliu, prin intermediul unei 
echipei mobile, pentru copiii cu dizabilități nedeplasabili. 

Dezvoltarea de servicii de intervenție psihologică și 
consiliere emoțională individuală și de grup (stimulare 
cognitivă, ludoterapie, art terapie), activități de educație 
nonformală corelate cu programa preșcolară, activități de 
recreere și socializare, precum și de comunicare, 
interacțiune socială și abilități de grup, deprinderi de 
autonomie/autoservire personală, motricitate grosieră și 
fină etc. pentru copiii cu afecțiuni psihice. 

Dezvoltarea generală a serviciilor dedicate copiilor cu 
dizabilități și familiilor acestora, în special în zona 
centrelor de tip respiro, a centrelor de zi, de criză și de 
recuperare, dar și a programelor de accesibilizare a 
unităților de învățământ de masă care integrează copii cu 
dizabilități, nu doar cu rampe de acces, ci și cu lifturi. 

Pondere prea mare de copii care sunt plasați în 
servicii rezidențiale și o pondere prea mică a 
copiilor care sunt plasați în servicii alternative 
de tip familial (AMP, plasament la familie). 

Existența unor grupări (complexe) de servicii 
care formează comunități segregate de 
beneficiari, cu precădere în ceea ce privește 
copiii și tinerii cu dizabilități psihice și mentale. 

Existența și funcționarea în continuare a 
centrelor de plasament de tip vechi (instituții 
vizate de procesul de dezinstituționalizare). 

Grupurile de copii cu risc de instituționalizare 
mai mare decât media sunt: (i) copiii cu 
dizabilități și cu întârzieri de dezvoltare; (ii) 
copiii cu vârste între 6 și 17 ani cu cerințe 
educaționale speciale; (iii) copiii cu vârste între 
7 și 17 ani cu tulburări comportamentale și (iv) 
bebelușii de 0-12 luni născuți prematur și/sau 
subponderali. 

Dezvoltarea serviciilor de tip familial sau încheierea de 
parteneriate cu alte județe unde aceste servicii de tip 
familial sunt dezvoltate. 

Continuarea procesului de dezinstituționalizare. 

Ponderea ridicată a adulților cu dizabilități din 
București care trăiesc în familii. 

Tendința generală de a instituționaliza 
persoanele adulte cu un grad grav de 
handicap. 

Concentrarea serviciilor pentru persoane 
adulte cu dizabilități din București în servicii 

Dezvoltare de servicii de zi de recuperare și de respiro, 
inclusiv în privința capacității și a dotării 

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale pentru 
persoanele cu handicap pentru nevoile specifice ale 
diferitelor tipuri și grade de handicap.  

Dezvoltarea programelor de accesibilizare cu rampe a 
intrărilor la scările de blocuri și a programelor de sprijin a 
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rezidențiale (instituții) și centre de recuperare 
și reabilitare neuropsihiatrică (CRRN) și mai 
puțjn în centre de zi. 

Distribuția inegală între sectoare a serviciilor 
pentru adulții cu dizabilități (indiferent de tipul 
serviciului). 

Lipsa rețelei de Asistenți Personali 
Profesioniști. 

În București, deși se înregistrează rata de 
ocupare a persoanelor cu dizabilități maximă 
pe țară, aceasta este încă insuficientă 
raportată la nevoie. 

persoanelor cu dizabilități pentru accesibilizarea casei, 
mașinii, precum și cu echipamente și tehnologii asistive 

Adoptarea unei metodologii și a unei curricule de 
pregătire pentru APP. 

Dezvoltarea unei strategii de dezvoltare a unei rețele de 
APP 

Facilități pentru intrarea persoanelor cu dizabilități pe 
piața muncii. 

Încurajarea de afaceri sociale sustenabile. 

Ponderea ridicată a populației vârstnice, în 
special în sectoarele 1 și 2. 

Centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane vârstnice (CIA) sau căminele 
de bătrâni nu acoperă nevoia reală din 
populație. 

Servicii de zi oferite prin cluburi ale seniorilor/ 
cluburi ale pensionarilor sunt apreciate de 
persoanele vârstnice, în special pentru 
oportunitățile de socializare și petrecere a 
timpului liber. 

 

Dezvoltarea de centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane vârstnice (CIA). 

Reglementarea și monitorizarea firmelor care oferă 
servicii cu cazare pentru vârstnici. 

Extinderea rețelei de centre de zi, centre de seniori sau de 
pensionari și a serviciilor de asistență la domiciliu. 

Pilotarea și evaluarea modelelor de intervenție integrată 
privind serviciile de îngrijire la domiciliu, ca posibile 
modele de intervenție la nivel național. 

Distribuția responsabilităților în București 
între primăria generală și primăriile 
sectoarelor este neclară pe mai multe 
dimensiuni în privința stocului și 
managementului sectorului de locuire socială 

Lipsa resurselor financiare la nivel local pentru 
completarea stocului de locuințe sociale, 
inclusiv eșecul de a achiziționa locuințe de pe 
piața imobiliară 

Lipsa terenurilor pentru noi construcții de 
locuințe sociale de către primăriile de sector, 
care trebuie obținut tot de la PMB 

La nivelul primăriilor, atât de sector cât și 
generală, locuințele sociale sunt gestionate de 
departamente/ compartimente de Spațiu 
Locativ care nu comunică și nu își coordonează 

Alocarea de către PMB și primăriile de sector, în 
colaborare, a resurselor necesare pentru construirea, 
reabilitarea sau achiziționarea de imobile pentru a servi 
drept locuințe sociale 

Dezvoltarea stocului de locuințe sociale prin alte mijloace 
decât construirea unor ansambluri de blocuri în zone 
periferice slab dotate cu utilități și cu acces dificil (în 
absența unei mașini personale și a unor venituri decente) 
la serviciile universal. 

Îmbunătățirea colaborării între DGASPC-urile de sector și 
departamentele/compartimentele de Spațiu Locativ din 
cadrul primăriilor cu privire la alocarea și monitorizarea 
locuințelor sociale.  

Oprirea evacuărilor din locuințe sociale. Elaborarea unei 
proceduri clare cu privire la obligația de a comunica și 
colabora între DGASPC-urile de sector și departamentele/ 



301 

PROVOCĂRI, TENDINȚE ȘI NEVOI 
IDENTIFICATE 

PROPUNERI DE INTERVENȚIE 

activitățile cu DGASPC-urile/DGASMB, nici 
măcar în cazurile de evacuare din locuințele 
sociale 

Distribuția locuințelor sociale între sectoarele 
din București este extrem de inegală 

Numărul de locuințe alocate anual de la PMB 
către primăriile de sector este infim 

Stocul de locuințe sociale disponibile spre 
închiriere este total insuficient pentru a 
acoperi necesarul 

Stocul de locuințe sociale prezintă tendințe de 
contracție și foarte puține inițiative de creștere 

compartimentele de Spațiu Locativ din cadrul primăriilor  
în cazurile de evacuări. 

Optimizarea coordonării cu planurile urbanistice în 
dezvoltare, în baza unui studiu de impact social 

Lipsa definirii în legislație a locuinței sociale ca 
un tip de serviciu social, într-o abordare 
integrată cu alte tipuri de servicii sociale 

Actualizarea Legii locuinței nr. 114/1996, elaborarea unor 
proceduri și stabilirea unui mecanism de monitorizare la 
nivel de primărie care să clarifice toate situațiile legate de 
retragerea/ eliberarea/ ieșirile din locuințe sociale, 
definirea colaborării între spațiul locativ și serviciile de 
asistență socială în cadrul acestui proces 

Definirea locuinței sociale ca o formă de suport pe o 
perioadă determinată, în care persoana/ familia nu are 
locuință și nici venituri suficiente pentru a-și asigura o 
locuință 

Asocierea locuinței sociale cu alte servicii sau prestații 
sociale care să ajute persoana/ familia să depășească 
situația de criză în care se află 

Clarificarea situației imobilelor al căror statut juridic este 
neclar și care pot fi dobândite prin revendicare 

Absența unui sistem de monitorizare a 
sectorului de locuire socială și evoluțiilor 
acestuia la nivelul municipiului București 

Lipsa de informații esențiale asupra fondului 
de locuințe sociale (caracteristici, număr de 
beneficiari, număr de locuințe, datorii, 
calitatea locuirii) 

Lipsa de transparență în ceea ce privește 
unitățile de locuit publice existente pe 
teritoriul municipiului, responsabilitatea 
administrării lor, precum și modul în care sunt 
alocate 

Realizarea recensământul locuințelor publice din 
București aflate în administrarea PMB 

PMB și primăriile de sector ar trebui să execute un audit 
al calității locuințelor sociale existente, în baza căruia să 
elaboreze un plan multianual realist de consolidare, 
renovare, reabilitare. DGASPC-urile și, mai ales, ONG-
urile ar trebui să fie parteneri în acest proces, de la 
efectuarea auditului și până la punerea în practică a 
planului, astfel încât eventualele renovări să nu fie 
folosite ca oportunități de a elibera imobilele prin 
evacuarea chiriașilor fără a le oferi o alternativă. 
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Relația dintre autoritățile publice și 
reprezentanții societății civile, precum și 
rezidenții locuințelor sociale este una 
caracterizată de neîncredere 

Transparentizarea informațiilor esențiale despre 
caracteristicile fondului de locuințe 

Sistem online centralizat pentru informații referitoare la 
stocuri/ alocări 

Politică unitară la nivelul municipiului pentru reducerea 
disparităților între sectoare 

Slaba coordonare inter-instituțională între 
DGASMB și DGASPC-urile la nivel de sector 

Slaba coordonare inter-instituțională între 
instituțiile din domeniul social și medical 

Noul context generat de criza COVID-19 

Dezvoltarea unui sistem de colectare, prelucrare și 
raportare a datelor statistice relevante domeniului la 
nivelul întregului municipiu, cu demarcarea informațiilor 
relevante la nivel de sector 

Integrarea furnizării serviciilor sociale și medicale pentru 
diferite grupuri vulnerabile 

Planificarea dezvoltării serviciilor sociale într-o abordare 
integrată în special cu sectorul de sănătate și educațional 
la nivelul întregului municipiu. 

Reconfigurarea pieței serviciilor sociale din București. În 
acord cu Strategia  națională privind privind incluziunea 
socială și reducerea sărăciei 2015-2020, recomandăm 
reducerea rolului de furnizor direct de servicii pentru 
DGASPC-urile de sector, respectiv DGASMB. În București, 
societatea civilă activă în domeniul serviciilor sociale este 
bine dezvoltată. Prin urmare, în condițiile existenței unor 
proceduri adecvate de contractare, furnizorii privați și 
ONG-urile ar putea prelua în mare parte acordarea şi 
dezvoltarea serviciilor sociale, astfel încât DGASPC-urile 
să dețină rol principal în planificarea strategică, 
monitorizarea și evaluarea acestora.  

Dacă mediul instituțional ar fi astfel remodelat, rolul 
DGASMB în relație cu DGASPC-urile de sector trebuie de 
asemenea regândit. Astfel, DGASMB ar trebui să se 
concentreze pe  serviciile sociale sau socio-medicale 
adresate unor grupuri specifice de mici dimensiuni (care 
sunt și răspândite în mai multe sectoare), pe serviciile 
ultraspecializate și pe serviciile foarte scumpe (care 
necesită dotări speciale). În acest fel, astfel de servicii ar 
putea fi dezvoltate de DGASMB împreună cu DSPMB, 
ASSMB, ISMB și cu sprijinul PMB și nu dispersat și 
necoordonat de fiecare sector în parte. În acest scop, PMB 
trebuie să preia rolul de coordonare, iar în cadrul PMB ar 
trebui creat un departament dedicat pentru finanțarea 
serviciilor sociale și medico-sociale. Un departament 
dedicat ar veni și în sprijinul prestatorilor care au 
dificultăți în dezvoltarea de noi servicii create de 
probleme precum lipsa unui teren adecvat. De asemenea, 
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un astfel de departament ar putea asigura 
subcontractarea serviciilor sociale. 

Analiza răspunsului la criza COVID-19 din perspectiva 
reconfigurării serviciilor sociale într-un nou context. 

INFRASTRUCTURA, ACTIVITĂȚILE, EVENIMENTELE ȘI SERVICIILE CULTURALE 

Dezechilibrele accentuate în asigurarea unui 
acces echitabil al tuturor locuitorilor 
Municipiului București la oferta culturală 

Valorificarea spațiilor abandonate sau a spațiilor în stare 
avansată de degradare din oraș pentru transformarea lor 
în echipamente socio-culturale care să deservească atât 
zona centrală, dar mai ales cartierele de locuințe. 

Actualizarea și promovarea permanentă a catalogului 
privind spațiile abandonate cu potențial de valorificare 
din Municipiul București. 

Dezvoltarea unor noi facilități socio-culturale în cadrul 
cartierelor de locuințe cu rol de centre comunitare în 
cadrul cărora să fie dezvoltare activități alese în urma 
consultării comunității locale. 

Stabilirea unor zone majore de interes cultural și 
sprijinirea dezvoltării identității acestora – spre exemplu, 
Cartierul Creativ, camera de ambianță, zone dedicate 
unor hub-uri și spații de creație, precum și noi dotări, cum 
ar fi zone de agrement sau un nou cartier cultural al 
muzeelor în relație cu râul Dâmbovița și cu salba de lacuri 
a râului Colentina. 

Amenajarea unor trasee culturale sau a unor străzi / rute 
/ piețe în care să fie încurajate mijloacele de deplasare 
nemotorizate care să faciliteze legătura între zone de 
interes atât în din cadrul zonei centrale, cât și între zona 
centrală și zonele periferice. 

Organizarea de evenimente și acțiuni culturale la nivelul 
cartierelor bucureștene care să contribuie la consolidarea 
spiritului comunitar și facilitarea accesului la o ofertă 
culturală diversificată. Acest lucru se poate implementa 
în special de către sectorul independent sau de către 
centrele culturale de sector, dar pot fi acțiuni 
descentralizate și de către principalele instituții publice 
sau de mediul privat. 

Desfășurarea permanentă a unor inițiative precum 
barometrul consumului cultural pentru a identifica 
tendințele, motivațiile și așteptările locuitorilor 
Municipiul București cu privire la accesul la activitățile 
culturale din oraș. 
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Actualizarea politicilor tarifare ale instituțiilor publice de 
cultură care să permită oferirea anumitor facilități pentru 
vizitatori. 

Actualizarea orarelor de funcționare ale muzeelor pentru 
permiterea unui program prelungit de vizitare. 

Amenajarea a 6 cuburi teatrale în cele 6 Sectoare ale 
Capitalei care să adăpostească teatre de stagiatură / de 
proiecte pentru debutanți, precum și rezidențe artistice. 
(propunere înaintată în cadrul consultărilor actorilor 
relevanți din Municipiul București) 

Organizarea de spectacole itinerante și de activități 
educaționale (de exemplu workshopuri) în sălile de 
spectacole / de sport din școli pentru descentralizarea 
ofertei culturale la nivelul zonelor de locuit. (propunere 
înaintată în cadrul consultărilor actorilor relevanți din 
Municipiul București) 

Organizarea de noi evenimente în spațiul public – spre 
exemplu, performance în stațiile de metrou. (propunere 
înaintată în cadrul consultărilor actorilor relevanți din 
Municipiul București) 

Provocări majore în ceea ce privește starea sau 
gradul de dotare a echipamentelor culturale 

Implementarea unui program de modernizare a 
instituțiilor publice de cultură astfel încât să permită 
accesul persoanelor cu dificultăți de deplasare în incinta 
acestora. 

Realizarea unui ghid de amenajare și privind serviciile 
oferite în cadrul biblioteci astfel încât acestea să poată 
purta vocația unor centre comunitare. 

Realizarea unui ghid de amenajare și privind serviciile 
oferite în cadrul muzeelor astfel încât acestea să fie mai 
atractive și să se alinieze la standardele internaționale de 
expunere a materialelor și a informațiilor. 

Implementarea unui program de modernizare a 
instituțiilor publice de cultură astfel încât să ofere servicii 
necesare și de calitate (spre exemplu, spații de parcare, 
spații de socializare etc.). 

Insuficiența sau neadecvarea sprijinului 
disponibil pentru actorii culturali 

Dezvoltarea de noi instrumente financiare pentru 
sprijinirea acțiunilor de mare amploare / multi-anuale 
pentru sectorul independent pe baza unui buget multi-
anual de finanțare al autorităților publice. 
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Continuarea inițiativelor de finanțare nerambursabilă a 
sectorului independent în domeniul cultural. 

Implementarea mecanismului de bugetare participativă. 

Realizarea și promovarea periodică a unui catalog privind 
sursele disponibile de finanțare pentru actorii culturali. 

Oferirea de asistență pentru mediul privat și / sau 
independent pentru pregătirea proiectelor în scopul 
obținerii de finanțări. (propunere înaintată în cadrul 
consultărilor actorilor relevanți din Municipiul București) 

Acordarea de facilități fiscale pentru dezvoltarea 
sectorului antreprenorial în domeniul culturii, în special 
în zonele de interes la nivelul orașului. 

Dezvoltarea unei rețele de spații de lucru pentru actorii 
din sectoarele culturale și creative, ce pot primi și 
funcțiuni de centre comunitare, spații de expoziție sau 
dotări pentru cercetare și inovare în domeniu. 

Implementarea unor programe de accelerare și incubare 
pentru antreprenorii din sectoarele culturale și creative. 

Implementarea unor programe de burse și rezidențe 
artistice. 

Implicarea directă a artiștilor și managerilor culturali în 
cadrul unui organism responsabil pentru dezvoltarea 
infrastructurii culturale care să dirijeze finanțările inclusiv 
în funcție de preferințele consumatorilor culturali. 
(propunere înaintată în cadrul consultărilor actorilor 
relevanți din Municipiul București) 

Actualizarea mecanismelor de finanțare pentru evaluarea 
proiectelor pe baza unor criterii precum fezabilitate, 
capacitate de implementare, sustenabilitate, istoric etc. 
(propunere înaintată în cadrul consultărilor actorilor 
relevanți din Municipiul București) 

Acordarea de finanțări pentru mediul privat și / sau 
independent sub forma voucherelor pentru utilități. 
(propunere înaintată în cadrul consultărilor actorilor 
relevanți din Municipiul București) 

Acordarea de finanțări pentru mediul privat și / sau 
independent pentru etapa de producție (propunere 
înaintată în cadrul consultărilor actorilor relevanți din 
Municipiul București) 

Implementarea unei politici de achiziție de artă și de 
distribuire a acesteia in galerii. (propunere înaintată în 
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cadrul consultărilor actorilor relevanți din Municipiul 
București) 

Implementarea mecanismului de returnare de TVA. 
(propunere înaintată în cadrul consultărilor actorilor 
relevanți din Municipiul București) 

Insuficienta colaborare între actorii culturali 
din Municipiul București pentru diversificarea 
și sporirea valorii adăugate a ofertei culturale 

Sprijinirea și dezvoltarea de hub-uri și programe de 
accelerare în domeniul sectoarelor culturale și creative 
care să încurajeze dezvoltarea sectorului privat în aceste 
domenii. 

Facilitarea colaborării între actorii culturali atât prin 
organizarea de consilii consultative și evenimente de 
matchmaking, cât și prin facilitarea stabilirii unor 
parteneriate pe perioadă determinată în cadrul cărora 
sectorul privat și cel independent să se poată implica în 
derularea unor proiecte în colaborare cu instituțiile 
publice de cultură. 

Organizarea unor grupuri de lucru periodice cu actori 
reprezentativi din sectoarele culturale și creative. 

Facilitarea comunicării între instituțiile culturale astfel 
încât o serie de spații tradiționale (spre exemplu, muzee, 
biblioteci etc.) să poată fi activitate prin acțiuni socio-
culturale conexe. 

Corelarea activității unor instituții precum Creart, Arcub 
și Expo Arte și chiar reuniunea lor sub aceeași instituție 
umbrelă. (propunere înaintată în cadrul consultărilor 
actorilor relevanți din Municipiul București) 

Insuficienta promovare a activităților culturale 
disponibile la nivelul Capitalei 

Dezvoltarea unei platforme online care să reunească și să 
promoveze toate activitățile din agenda culturală a 
Capitalei pe parcursul unui an. 

Dezvoltarea unui sistem de signalistică la nivelul orașului 
prin intermediul căruia să fie promovate activitățile 
culturale din oraș într-o manieră atractivă și unitară. 

Dezvoltarea unor strategii de marketing pentru domeniile 
culturale care să identifice publicul țintă pentru oferta 
culturală din Capitală și modalitățile adecvate de 
adresare a acestuia. 

Definirea unei viziuni de dezvoltare a sectorului cultural 
și creativ la nivelul Municipiului București pornind de la 
rolul pe care acesta îl poate avea în dezvoltarea orașului 
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(pentru branding, dezvoltare urbană, dezvoltare socială 
etc.) 

Insuficiența personalului calificat în domeniul 
cultural, în special în instituțiile publice 

Sprijinirea și facilitarea încheierii de parteneriate cu 
mediul privat pentru dezvoltarea ofertei educaționale, 
atât în ceea ce privește formarea managerilor culturali, 
cât și promovarea inovării și interdisciplinarității. 

Încurajarea formării profesionale și dezvoltării de 
proiecte interdisciplinare care să contribuie la 
digitalizarea ofertei culturale și introducerea new media 
în modalitățile de prezentare ale acesteia. 

Realizarea și promovarea unor colecții de bune practici 
care să ofere exemple de management și de dezvoltare a 
ofertei culturale. 

Lipsa de reprezentativitate a Municipiului 
București pe scena culturală europeană 

Organizarea de schimburi de experiență între specialiștii 
în domeniul cultural din Capitală și personal implicat în 
exemple de succes din Europa (atât prin mobilitatea 
personalului din București, cât și prin dezvoltarea de 
rezidențe artistice) pentru dezvoltarea și implementarea 
de noi practici în managementul cultural și în 
diversificarea ofertei culturale. 

Elaborarea și implementarea unei strategii de dezvoltare 
și marketing turistic care să promoveze turismul cultural 
în cadrul unei identități integrate a Municipiului 
București. 

Sprijinirea instituțiilor culturale în organizarea unor 
evenimente majore / internaționale de mare anvergură. 

INFRASTRUCTURA, ACTIVITĂȚILE, EVENIMENTELE ȘI SERVICII SPORTIVE ȘI RECREATIVE 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii și 
serviciilor sportive din Municipiul București, 
atât pentru a asigura cadrul necesar pentru 
practicarea sportului de performanță, cât și 
pentru a încuraja locuitorii să practice sportul 
de întreținere 

Realizarea și actualizarea permanentă a unei evidențe a 
infrastructurii sportive din Municipiul București (atât în 
funcțiune, cât și în stare avansată de degradare) care să 
cuprindă informații despre tipologia echipamentelor, 
starea, capacitatea și gradul de dotare a acestora. 

Implementarea unui program de modernizare continuă a 
infrastructurii sportive care necesită lucrări de 
reabilitare/extindere/dotare – spre exemplu prin 
dezvoltarea de noi dotări în jurul celor 6 Cluburi Sportive 
Școlare (cum ar fi săli polivalente de scară mai redusă 
pentru mai multe discipline sportive), noi dotări pentru 
practicarea tenisului de masă de performanță, prin 
achiziționare de noi echipamente sportive, prin 
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îmbunătățirea dotărilor conexe din sălile de sport (cum ar 
fi, dușurile, vestiarele etc.) etc. (propunere înaintată în 
cadrul consultărilor actorilor relevanți din Municipiul 
București) 

Realizarea unor dotări sportive majore care să asigure 
spațiile necesare practicării sporturilor de performanță, 
dar și organizării de evenimente și competiții de interes la 
nivel municipal, național și internațional (spre exemplu, 
sală polivalentă, stadion cu pistă de atletism etc.). Aceste 
dotări trebuie să fie localizate atât în zona centrală, cât și 
în zonele de locuit. 

Identificarea unui teren pentru realizarea unei baze 
sportive dedicate fotbalului. (propunere înaintată în 
cadrul consultărilor actorilor relevanți din Municipiul 
București) 

Dezvoltarea de instrumente financiare care să sprijinire 
realizarea de programe sportive dedicate locuitorilor 
Municipiului București, spre exemplu prin acordarea de 
finanțări nerambursabile. 

Încurajarea formării profesionale în rândul antrenorilor, 
dar și a personalului din domenii conexe și nu numai 
(precum sănătate, managementul sportului, știință și 
cercetare în sport, nutriție, psihologie, juridic, medicină, 
învățământ sportiv școlar etc.), care să practice cele mai 
actuale tehnici de antrenament al sportivilor și de 
management și dezvoltare a activităților sportive. 

Deschiderea sălilor și terenurilor de sport din cadrul 
unităților de învățământ pentru a fi închiriate în afara 
orelor de curs. (propunere înaintată în cadrul 
consultărilor actorilor relevanți din Municipiul București) 

Implementarea unui program de actualizare a zonificării 
parcurilor pentru a diferenția zonele de agrement de 
zonele dedicate sportului / mișcării – în organizarea 
spațiilor publice trebuie să fie implicați și actori relevanți 
precum organizatori de evenimente, federații sportive 
etc. (propunere înaintată în cadrul consultărilor actorilor 
relevanți din Municipiul București) 

Introducerea unor surse suplimentare de iluminare a 
parcurilor pentru siguranța sporită a utilizatorilor. 
(propunere înaintată în cadrul consultărilor actorilor 
relevanți din Municipiul București) 

Suplimentarea clinicilor medicale sportive și 
modernizarea și dotarea clinicii existente. (propunere 



309 

PROVOCĂRI, TENDINȚE ȘI NEVOI 
IDENTIFICATE 

PROPUNERI DE INTERVENȚIE 

înaintată în cadrul consultărilor actorilor relevanți din 
Municipiul București) 

Organizarea de activități sportive și recreative în aer liber 
– spre exemplu, prin blocarea accesului auto pe anumite 
străzi din cartierele de locuit săptămânal / lunar. 
(propunere înaintată în cadrul consultărilor actorilor 
relevanți din Municipiul București) 

Diversificarea infrastructurii sportive în acord cu 
interesele pe grupe de vârstă – spre exemplu locuri de 
joacă pentru grupa 0-3 ani, pereți de escaladă și camere 
virtuale care permit activități motrice etc. pentru grupele 
mai mari de vârstă. (propunere înaintată în cadrul 
consultărilor actorilor relevanți din Municipiul București) 

Amenajarea de structuri metalice în jurul terenurilor de 
sport din instituțiile de învățământ care să permită 
închiderea acestora în funcție de starea vremii. 
(propunere înaintată în cadrul consultărilor actorilor 
relevanți din Municipiul București) 

Implementarea de facilități fiscale care să sprijine 
activitățile sportive – spre exemplu, asigurarea 
transportului public gratuit pentru participanții la 
evenimente sportive majore. (propunere înaintată în 
cadrul consultărilor actorilor relevanți din Municipiul 
București) 

Dezvoltarea unui institut de cercetare în domeniul 
sportiv. (propunere înaintată în cadrul consultărilor 
actorilor relevanți din Municipiul București) 

Organizarea de evenimente sportive majore – spre 
exemplu, campionatul mondial de semi-maraton sau 
turnee internaționale de fotbal pentru copii (propunere 
înaintată în cadrul consultărilor actorilor relevanți din 
Municipiul București) 

Necesitatea unei mai bune promovări a ofertei 
de activități sportive disponibile la nivelul 
Capitalei 

Dezvoltarea unor strategii de marketing pentru diverse 
ramuri sportive / tipologii de activități sportive, care să 
identifice publicul țintă pentru oferta sportivă din 
Capitală și modalitățile adecvate de adresare a acestuia. 

Dezvoltarea unei platforme online care să reunească și să 
promoveze toate activitățile din agenda sportivă a 
Capitalei pe parcursul unui an. 

Încurajarea și sprijinirea angajatorilor să dezvolte acțiuni 
sau să ofere sprijin angajaților pentru practicarea sporului 
de întreținere. 
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Promovarea educației în domeniul sportului care să 
treacă de la zona non-formală, la cea informală – spre 
exemplu, de la marcaje și elemente de afișaj la campanii 
(inclusiv TV sau în social media), cursuri etc. (propunere 
înaintată în cadrul consultărilor actorilor relevanți din 
Municipiul București) 

Includerea foștilor sportivi de performanță în campaniile 
de promovare a sportului. (propunere înaintată în cadrul 
consultărilor actorilor relevanți din Municipiul București) 

Includerea sportului în campaniile de promovare a țării / 
orașului. (propunere înaintată în cadrul consultărilor 
actorilor relevanți din Municipiul București) 

Utilizarea spațiilor publicitare din mijloacele de transport 
în comun pentru promovarea sportului. (propunere 
înaintată în cadrul consultărilor actorilor relevanți din 
Municipiul București) 

Includerea în oferta din centrele de informare a unor 
materiale de promovare a evenimentelor sportive din 
oraș (calendar lunar, hartă etc.). (propunere înaintată în 
cadrul consultărilor actorilor relevanți din Municipiul 
București) 

Dezvoltarea de campanii pentru încurajarea sportivilor în 
susținerea unei cariere profesionale paralele. (propunere 
înaintată în cadrul consultărilor actorilor relevanți din 
Municipiul București) 

Promovarea sportului către comunitate prin campanii de 
activare, precum simulatoare sportive sau evenimente în 
centrele comerciale sau în spațiul public (spre exemplu, 
competiții sportive în centrele comerciale, canotaj pe râul 
Dâmbovița, podiumuri în spațiul public pentru exerciții de 
gimnastică etc.). (propunere înaintată în cadrul 
consultărilor actorilor relevanți din Municipiul București) 

Sprijinirea parteneriatelor cu mediul academic pentru 
promovarea sportului atât către elevi, cât și către părinți 
(spre exemplu în cadrul ședințelor cu părinții de la 
începutul de an școlar). (propunere înaintată în cadrul 
consultărilor actorilor relevanți din Municipiul București) 

Insuficiența sau neadecvarea sprijinului 
disponibil pentru actorii din domeniul 
sportului 

Realizarea manualului organizatorului de evenimente 
sportive. (propunere înaintată în cadrul consultărilor 
actorilor relevanți din Municipiul București) 

Promovarea programelor de voluntariat între 
organizatorii de evenimente sportive și studenți. 
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(propunere înaintată în cadrul consultărilor actorilor 
relevanți din Municipiul București) 

Sprijinirea realizării de parteneriate cu ASSMB pentru 
asigurarea asistenței medicale la bazele sportive. 
(propunere înaintată în cadrul consultărilor actorilor 
relevanți din Municipiul București) 

Organizarea unor grupuri de lucru permanente cu actori 
relevanți din domeniul sportiv. (propunere înaintată în 
cadrul consultărilor actorilor relevanți din Municipiul 
București) 

Oferirea de asistență pentru cluburile sportive în 
pregătirea proiectelor pentru finanțări externe. 
(propunere înaintată în cadrul consultărilor actorilor 
relevanți din Municipiul București) 

Dezechilibre accentuate în ceea ce privește 
asigurarea unui acces echitabil al tuturor 
locuitorilor Municipiului București la oferta de 
activități recreative 

Valorificarea spațiilor abandonate sau a spațiilor în stare 
avansată de degradare din oraș pentru transformarea lor 
în echipamente comunitare care să servească drept 
centre de cartier în zonele rezidențiale. 

Dezvoltarea de dotări majore de agrement în relație cu 
elemente favorabile de cadru natural (lacurile, râul 
Dâmbovița). 

Adaptarea orarelor și frecvențelor de circulație ale 
mijloacelor de transport în comun pe timp de noapte, în 
special în zilele de week-end și sărbători legale. 

Implementarea unui program de accesibilizare a 
mijloacelor de transport în comun și a dotărilor de 
agrement pentru persoanele cu mobilitate redusă. 

Necesitatea consolidării vocației de zone de 
agrement al unor areale cu potențial din 
Capitală 

Realizarea unui plan de reînnoire urbană a centrului 
istoric al orașului pentru îmbunătățirea siguranței și a 
atractivității principalei zone de agrement din Capitală. 

Acordarea de facilități fiscale pentru dezvoltarea 
sectorului activităților recreative în zonele secundare de 
agrement la nivelul orașului. 

Realizarea unui regulament de funcționare diferențiat 
pentru centrul istoric și zonele secundare de agrement 
care să încurajeze dezvoltarea activităților de 
divertisment sau mixitatea funcțională între spațiile de 
loisir, de locuire și de lucru. 

Elaborarea și implementarea unei strategii de dezvoltare 
și marketing turistic care să promoveze oferta de 
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agrement în cadrul unei identități integrate a 
Municipiului București, inclusiv în relație cu Județul Ilfov. 

Organizarea de concursuri de soluții pentru amenajarea 
principalelor spații publice din oraș. 

SERVICIILE DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI SIGURANȚA PUBLICĂ 

Deși la nivelul Capitalei (și chiar a regiunii 
București-Ilfov) există un sistem stabil de 
analiză și acoperire a riscurilor, bazat pe 
legislația în vigoare, planuri actualizate annual 
și proceduri de intervenție, structuri 
organizatorice (comitete și centre operative 
pentru situații de urgență la nivel municipal și 
de sector, centru operațional), respectiv 
responsabilități clare pentru fiecare actor 
implicat și pentru fiecare categorie de risc în 
parte, evaluarea unor riscuri (inundații, 
cutremure, fenomene meteo extreme, 
pandemii etc.) și a resurselor pentru 
intervenții în cazul manifestării acestora (de 
ex. spații de cazare sau hrănire a sinistraților) 
pare incompletă, neteritorializată cu precizie și 
nerealizată sistematic la nivelul teritoriului 
municipiului.  

În plus, procesul de elaborare a Planurilor de 
Analiză și Acoperire a Riscurilor – de la nivel 
municipal și de sector – nu implică un proces 
participativ eficient, care să reunească și alți 
actori (de ex. ONG-urile, asociațiile de 
proprietari, grupurile de inițiativă civică etc.) 
decât cei care fac parte din comitetele oficial 
constituite.  

Elaborarea de analize mai amănunțite a unor riscuri, a 
vulnerabilității Capitalei, a probablității de manifestare a 
acestora și a impactului potențial a riscurilor la nivel 
teritorial.  

Prioritară, din această perspectivă, este demararea unui 
proces amplu de expertizare a clădirilor cu risc seismic, fie 
ele locuințe, fie clădiri cu funcțiuni de interes public (de 
ex. unități de invățământ, spitale, instituții de cultură 
etc.).  

De asemenea, actualizarea analizei benzilor de 
inundabilitate pentru cele două cursuri de apă 
(Dâmbovița și Colentina), în Planul de Analiză și Acoperire 
a Riscurilor fiind prezentate unele studii care sunt vechi 
de 28-33 de ani. 

Introducerea în Plan a zonelor celor mai afectate de 
riscurile climatice, mai ales insule de căldură urbană în 
perioadele caniculare.  

Actualizarea listei spațiilor de cazare și hrană pentru 
potențialii sinistrați, astfel încât să se asigure o abordare 
unitară la nivelul tuturor sectoarelor, în present existând 
diferențe foarte mari între metodologia folosită pentru 
cartarea acestora.  

Realizarea unor studii amănunțite cu privire la resursele 
(umane, tehnice, materiale, financiare, informaționale 
etc.) de intervenție în situații de urgență de care dispun 
toate organizațiile care sunt membre ale Comitetelor 
Municipal și Locale pentru Situații de Urgență (de ex. 
SVSU, Poliție Locală, diverși operatori de utilități, 
administrații și companii municipale etc.) 

Maparea resurselor puse la dispoziție de către diferite 
ONG-uri care ar putea să fie implicate în rezolvarea unor 
situații de urgență.  

Elaborarea unei baze de date GIS cu toate zonele cele mai 
expuse / vulnerabile în cazul manifestării unor riscuri și cu 
resursele disponibile la nivelul comunității pentru 
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gestionarea situațiilor de urgență, preferabil la nivel 
territorial cât mai detaliat (de ex. cartier).  

Transformarea elaborării Planului de Analiză și Acoperire 
a Riscurilor într-un proces de planificare participativă și 
supunerea documentului pentru dezbatere publică (cel 
puțin on-line, dar și prin organizarea unor întâlniri și cu 
alți stakeholderi locali – de ex. ONG-uri, grupuri de 
inițiativă civică la nivel de sector, asociații de proprietari, 
companii private etc.) 

Deficiențele înregistrate la nivelul 
infrastructurii de înștiințare, avertizare, 
alarmare a populației în cazul unor situații de 
urgență, mai ales din prisma numărului, 
tipului, stării de funcționare și a distribuției 
geografice 

 

Continuarea procesului de extindere a numărului 
sirenelor, dar și de modernizare a acestora, prin 
înlocuirea celor electrice cu unele electronice, capabile să 
emită sunete particularizate funcție de riscul manifestat 
și cu grad de audiabilitate ridicat, legate la mai multe 
centrale electronice de alarmare și la mai multe puncte 
de comandă mobile, cu cel puțin dublă comandă (fir / 
radio / GSM / Internet), prin elaborarea unui studiu de 
fezabilitate care să indice soluțiile și locațiile cele mai 
potrivite  

Dotarea precară cu unele mijloace / tehnică de 
intervenție, precum și starea avansată de 
uzură a celor a principalilor actori implicați în 
gestionarea situațiilor de urgență (ISU B-ILF, 
SABIF).  

Timpii de deplasare în cazul unor cartiere 
periferice ale Capitalei sunt ridicați din cauza 
distanței mari față de substațiile de ambulanță 
și detașamentele de pompieri existente, dar și 
a blocajului în trafic a vehiculelor de 
intervenție  

Starea avansată de degradare a unor clădiri 
vechi în care funcționează detașamentele de 
pompieri din București 

 

Continuarea investițiilor derulate de IGSU și Ministerul 
Sănătății pentru dotarea completă a ISU ”Dealul Spirii”, 
SMURD și a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov cu 
mijloace, tehnică și dotări complete, conform cu 
necesarul întocmit de aceste instituții.  

Continuarea și popularizarea campaniilor de donații 
publice pentru colectarea de fonduri necesare dotării 
SMURD.  

Implementarea, tot printr-o campanie de donații, cu 
ajutorul ONG-urilor, a conceptului de ambulanță socială, 
care să asigure deplasarea gratuită la spital a unor 
persoane marginalizate social.  

Înființarea de noi detașamente de pompieri / puncte de 
lucru SMURD și substații de salvare în zonele cu timpi de 
intervenție ridicați, în parteneriat între ISU / SABIF, PMB 
și primăriile de sector 

Reconstrucția, reabilitarea, modernizarea, dotarea 
clădirilor în care funcționează detașamentele de pompieri 
și substațiile de ambulanță în vederea asigurării unor 
condiții de muncă  

Extinderea implementării sistemului de management al 
traficului la nivelul intersecțiilor încă neamenajate pentru 
a asigura prioritate în traficul vehiculelor de intervenție.  
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Capacitatea limitată și dispunerea teritorială 
neechilibrată a unităților de primire a 
urgențelor din București 

Continuarea demersurilor pentru înființarea Spitalului 
Metropolitan, care este planificat să dispună de unitate 
de primire a urgențelor, heliport, 1.000 de paturi etc. 

Continuarea investițiilor pentru extinderea, 
modernizarea și dotarea tuturor unităților de primire a 
urgențelor de la spitalele bucureștene (atât din 
subordinea PMB, cât și a Ministerului Sănătății) 

Educația și conștientizarea populației în 
privința riscurilor actuale, a opțiunilor de 
reacție și evoluției așteptate pe termen mediu 
și lung 

Implicarea ONG-urilor, unităților de învățământ și altor 
structuri în dezvoltarea înțelegerii manifestării și 
impactului riscurilor actuale și perspectivei schimbărilor 
climatice. Prezentarea constantă a opțiunilor de acțiune. 

 

Sprijinirea populației prin măsuri legislative și economice 
de a adopta măsuri de protejare și prevenție față de 
impactul riscurilor naturale și tehnologice. 

Deficitul acut de personal medical și suport de 
la nivelul ISU și a Serviciului de Ambulanță 
București-Ilfov, dar și a spitalelor de urgență 

Derularea, în continuare, a procesului de achiziție de 
către PMB a unor locuințe de serviciu pentru medicii care 
lucrează în sistemul de urgență 

Decontarea unei sume fixe pentru cazarea și transportul 
medicilor care nu au domiciliul in București, atât de către 
PMB (pentru spitalele din subordine), cât și de Ministerul 
Sănătății (pentru spitalele de stat).  

Continuarea alocării de fonduri de la PMB și primăriile de 
sector pentru achiziționarea de echipamente de protecție 
pentru personalul operativ și darea lor în folosință 
gratuită către angajații Serviciului de Ambulanță și 
SMURD, la fiecare doi ani (conform reglementărilor în 
vigoare). 

Susținerea de către autoritățile locale a creșterii 
numărului de voluntari din cadrul Societății de Salvare 
București și a Programului ”Există un erou în fiecare 
dintre voi”, de ex. prin intermediul finanțărilor 
nerambursabile acordate în baza Legii nr. 350/2005.   

Colaborarea dintre autoritățile locale, parlamentarii de 
București și Ministerul Sănătății pentru suplimentarea 
numărului de posturi de medic, asistent medical și 
ambulanțier la unitățile din Capitală, având în vedere aria 
largă de deservire a unităților sanitare, dar și pentru 
modificarea modului de remunerare al medicilor 
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colaboratori (mai ales în cazul Ambulanței), în vederea 
creșterii numărului acestora.  

Continuarea acordării de către autoritățile locale a unor 
ajutoare financiare pentru formare profesională continuă 
a medicilor tineri 

Asigurarea gratuită a hranei de către PMB / Primăriile de 
sector pentru personalul operativ al SMURD și al 
Serviciului de Ambulanță.  

Acordarea de către PMB, în baza Legii 215/2001, respectiv 
a Legii nr. 95/2006, a unor stimulente financiare pentru 
medicii și asistenții medicali nou-atrași de spitalele din 
subordinea ASSMB, cu prioritate în secțiile deficitare, în 
cuantum de maxim 2 salarii minime brute pe țară, pe o 
durată de minim un an, cu condiția să semneze un 
angajament că vor desfășura activitate în acel spital 
pentru minim 3 ani, în caz contrar fiind nevoiți să restituie 
sumele încasate.  
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ANEXA 1: LISTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU RISC SEISMIC DIN 
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

Sursa: https://www.edupedu.ro/lista-gradinitelor-scolilor-si-facultatilor-cu-risc-seismic-din-bucuresti/ 

 

https://www.edupedu.ro/lista-gradinitelor-scolilor-si-facultatilor-cu-risc-seismic-din-bucuresti/
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ANEXA 2: NUMĂRUL DE STUDENȚI PE UNIVERSITATE ȘI DOMENIU DE 
STUDIU 

 

Sursa: ARACIS 
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Matematică și științe ale naturii Științe inginerești Științe biologice și biomedicale

Științe sociale Științe umaniste și arte Știința sportului și educației fizice
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ANEXA 3: ARII DE CAPTARE A STUDENȚILOR DE CĂTRE 
UNIVERSITĂȚILE BUCUREȘTENE 

Harta 41 - Aria de captare a studenților aferente Universității București în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

Harta 42 - Aria de captare a studenților aferente Academiei de Științe Economice în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

 

 

https://www.rei.gov.ro/
https://www.rei.gov.ro/
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Harta 43 - Aria de captare a studenților aferente Universității Spiru Haret în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

Harta 44 - Aria de captare a studenților aferente Universității Româno-Americane în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

 

 

https://www.rei.gov.ro/
https://www.rei.gov.ro/
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Harta 45 - Aria de captare a studenților aferente Universității Tehnice și de Construcții în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

Harta 46 - Aria de captare a studenților aferente Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

  

https://www.rei.gov.ro/
https://www.rei.gov.ro/
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Harta 47 - Aria de captare a studenților aferente Academiei Tehnice Militare în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

Harta 48 - Aria de captare a studenților aferente Universității Dimitrie Cantemir în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

 

  

https://www.rei.gov.ro/
https://www.rei.gov.ro/
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Harta 49 - Aria de captare a studenților aferente Universității Hyperion în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

Harta 50 - Aria de captare a studenților aferente Universității Artifex în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

 

  

https://www.rei.gov.ro/
https://www.rei.gov.ro/
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Harta 51 - Aria de captare a studenților aferente UNArte în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

 

Harta 52 - Aria de captare a studenților aferente Universității Politehnice în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

  

https://www.rei.gov.ro/
https://www.rei.gov.ro/
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Harta 53 - Aria de captare a studenților aferente UAUIM în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

Harta 54 - Aria de captare a studenților aferente SNSPA în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

  

https://www.rei.gov.ro/
https://www.rei.gov.ro/
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Harta 55- Aria de captare a studenților aferente Universității Carol I în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

Harta 56 - Aria de captare a studenților aferente Universității Nicolae Titulescu în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

  

https://www.rei.gov.ro/
https://www.rei.gov.ro/
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Harta 57- Aria de captare a studenților aferente Institutului Teologic Penticostal în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

Harta 58 - Aria de captare a studenților aferente Universității Ecologice în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

  

https://www.rei.gov.ro/
https://www.rei.gov.ro/
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Harta 59 - Aria de captare a studenților aferente Universității Naționale de Muzică în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

Harta 60 - Aria de captare a studenților aferente Universității Bioterra în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

  

https://www.rei.gov.ro/
https://www.rei.gov.ro/
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Harta 61 - Aria de captare a studenților aferente Universității de Educație Fizică și Sport în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

Harta 62 - Aria de captare a studenților aferente USAMV  în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

  

https://www.rei.gov.ro/
https://www.rei.gov.ro/
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Harta 63 - Aria de captare a studenților aferente Universității Carol Davila în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

Harta 64 - Aria de captare a studenților aferente UNATC în 2015 

 

Sursa: https://www.rei.gov.ro 

  

https://www.rei.gov.ro/
https://www.rei.gov.ro/
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ANEXA 4. LISTA SPITALELOR PUBLICE DIN BUCUREȘTI ÎN FUNCȚIE DE 
SUBORDINEA INSTITUȚIONALĂ 

Nr. Crt. Nume spital  Subordonare 

1 SPIT.CLINIC "SF.MARIA" BUCUREŞTI PMB 

2 SPIT.CLINIC DE NEFROLOGIE  "DR.CAROL DAVILA" PMB 

3 SPIT.CLINIC OBST. GINECO. "FILANTROPIA" PMB 

4 SPIT.CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO- FACIALĂ - " PROF.DR. DAN THEODORESCU" PMB 

5 SPIT.CLINIC "Dr.I.CANTACUZINO" PMB 

6 SPIT.CLINIC COLENTINA PMB 

7 SPIT.DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF. ŞTEFAN" PMB 

8 CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE  "DR.ION STOIA "-BUCUREŞTI PMB 

9 SPIT.CLINIC DE ORTOPEDIE -TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR "FOIŞOR" PMB 

10 SPIT.CLINIC DE COPII "DR.V.GOMOIU" PMB 

11 SPIT.CLINIC "NICOLAE MALAXA" PMB 

12 SPIT.CLINIC COLŢEA PMB 

13 SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN   "DR.CONSTANTIN GORGOS" PMB 

14 SPIT.CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI  TROPICALE "DR.VICTOR BABEŞ" PMB 

15 SPIT.CLINIC PSIHIATRIE " PROF.DR. AL.OBREGIA" PMB 

16 SPIT.DE BOLI CRONICE "SF.LUCA" PMB 

17 SPIT.CLINIC "PROF.DR. THEODOR BURGHELE" PMB 

18 
CENTRUL DE EVALUARE ŞI TRATAMENT A TOXICODEPENDENŢELOR PENTRU TINERI  
"SF.STELIAN" 

PMB 

19 SPIT.CLINIC DE OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE  " PROF.DR. PANAIT SÂRBU" PMB 

20 SPIT.CLINIC DE URGENŢĂ-FLOREASCA MS 

21 SPIT.CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII  "GRIGORE ALEXANDRESCU" MS 

22 SPIT.CLINIC DE URGENŢE OFTALMOLOGICE  MS 

23 INST.CLINIC FUNDENI MS 

24 INST.DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "PROF.DR.C.C.ILIESCU" MS 

25 I.O.M.C - "PROF.DR.ALFRED RUSESCU" MS 

26 SPIT.CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICĂ REPARATORIE ŞI ARSURI MS 

27 INST.NAŢIONAL DE GERIATRIE ŞI  GERONTOLOGIE DR.ANA ASLAN MS 

28 INST.NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE  "DR.C.I.PARHON" MS 

29 INST.NAŢIONAL DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOCLIMATOLOGIE MS 

30 SPIT.CLINIC DE URGENŢĂ "Sf. PANTELIMON" MS 

31 INST.ONCOLOGIC "PROF.DR.ALEX. TRESTIOREANU" MS 

32 INST.NAŢIONAL DE DIABET,NUTRIŢIE ŞI BOLI  METABOLICE "DR.N.C.PAULESCU" MS 

33 INST.NATIONAL DE BOLI INFECŢIOASE   "PROF.DR.MATEI BALŞ" MS 

34 SPIT.CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII "MARIA SKLODOWSKA CURIE" MS 

35 SPIT.CLINIC DE URGENŢĂ  "DR.D.BAGDASAR - ARSENI" MS 

36 SPIT.CLINIC DE URGENŢĂ "SF.IOAN" MS 

37 INST.CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  "DR. MARIUS NASTA" MS 

38 INST. NAŢIONAL DE NEUROLOGIE ŞI BOLI NEUROVASCULARE ( V.VOICULESCU) MS 

39 SPIT. UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI MS 
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Nr. Crt. Nume spital  Subordonare 

40 
INST.DE FONOAUDIOLOGIE ŞI  CHIRURGIE FUNCŢIONALĂ - ORL  "PROF.DR.DORIN 
HOCIOTĂ" 

MS 

41 
CENTR. MED. CL. DE RECUP.  NEUROPSIHOMOTORIE PTR. COPII  "DR. NICOLAE 
ROBĂNESCU" 

MS 

42 
INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU MEDICINA COMPLEMENTARĂ ȘI ALTERNATIVĂ "PROF. 
DR. FLORIN BRATILA" 

MS 

43 SPIT. UNIVERSITAR DE URGENŢĂ "ELIAS" 
Academia 
Română 

44 SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI MAI 

45 
CENTRUL CLINIC DE URGENTA DE BOLI CARDIOVASCULARE AL ARMATEI 
ACADEMICIAN VASILE CANDEA / CENTRUL CLINIC DE URGENTA BOLI 
CARDIOVASCULARE AL ARMATEI C. ZAMFIR BUCURESTI 

MApN 

46 SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA MILITAR CENTRAL DR. CAROL DAVILA  MApN 

47 SPITALUL CLINIC PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU MJ 

48 (*) CENTRUL DE SĂNĂTATE R.A.T.B. RATB 

49 SPITALUL CLINIC NR. 1 CAI FERATE WITTING MT 

50 SPITALUL CLINIC NR. 2 CAI FERATE BUCURESTI MT 

51 SPITALUL CLINIC DE URGENTA PROF. DR. AGRIPPA IONESCU SRI 

Sursa: Lista unităților cu paturi publicată de Ministerul Sănătății 
http://data.gov.ro/dataset?_organization_limit=0&organization=ms folosind date I.N.S.P. - C.N.S.I.S.P, 

completată cu cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online (DSPB, ASSMB, spitale) 
și răspunsurile primite la solicitările de date trimise în cadrul SIDU. 
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ANEXA 5. SITUAȚIA RISCULUI SEISMIC ÎN CADRUL SPITALELOR 
ASSMB 

Nr. Crt. Nume spital Tipul de risc seismic (RS) 

1 SPIT.CLINIC "SF.MARIA" BUCUREŞTI  RS II 

2 SPIT.CLINIC DE NEFROLOGIE  "DR.CAROL DAVILA"  RS III 

3 SPIT.CLINIC OBST. GINECO. "FILANTROPIA"  nu are expertiză seismică 

4 
SPIT.CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO- FACIALĂ - "PROF.DR. 
DAN THEODORESCU"  

RS II 

5 SPIT.CLINIC "DR. I.CANTACUZINO"  nu are expertiză seismică 

6 SPIT.CLINIC COLENTINA  
RS II- III, multe pavilioane fără 
expertiză 

7 SPIT.DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF. ŞTEFAN"  RS II 

8 
CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE  "Dr.ION STOIA "-
BUCUREŞTI  

O parte din clădiri au risc seismic IV, 
o parte din clădiri au risc seismic II 

9 
SPIT.CLINIC DE ORTOPEDIE -TRAUMATOLOGIE SI TBC 
OSTEOARTICULAR "FOIŞOR"  

Ambulatoriul are RS II, clădirea 
spitalului a fost consolidată 

10 SPIT.CLINIC DE COPII "Dr.V.GOMOIU"  RS IV, un alt corp de clădire are RS II 

11 SPIT.CLINIC "NICOLAE MALAXA"  RS II - III 

12 SPIT.CLINIC COLŢEA  RS IV 

13 SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN   "DR.CONSTANTIN GORGOS"  RS III 

14 
SPIT.CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI  TROPICALE "DR. VICTOR 
BABEŞ"  

RS II 

15 SPIT.CLINIC PSIHIATRIE "PROF. DR. AL.OBREGIA" 
3 pavilioane cu RS I, alte pavilioane / 
clădiri fără expertiză 

16 SPIT.DE BOLI CRONICE "SF. LUCA"  RS IV 

17 SPIT.CLINIC "PROF. DR. THEODOR BURGHELE"  RS III 

18 
CENTRUL DE EVALUARE ŞI TRATAMENT A 
TOXICODEPENDENŢELOR PENTRU TINERI  "SF.STELIAN"  

Fără date 

19 
SPIT.CLINIC DE OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE  "PROF. DR. PANAIT 
SÂRBU"  

Fără date 

Sursa: ASSMB ca răspuns la solicitarea de date trimisă în cadrul SIDU. 

 

  



339 

ANEXA 6. LISTA UNITĂȚILOR SANITARE CU PATURI ACREDITATE ÎN 
BUCUREȘTI DE CĂTRE ANMCS 

Rezultatele ciclului II de acreditare pentru unitățile sanitare cu paturi din București 

Nr.crt. Denumirea unității sanitare cu paturi Categoria de acreditare 
Perioada de încadrare în 
categoria de acreditare419 

1 
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA 
MILITAR CENTRAL "DR. CAROL DAVILA" 

a II-a acreditat cu 
recomandări420 

21.11.2018 - 20.11.2023 

2 
INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI 
INFECȚIOASE ”PROF. DR. MATEI BALȘ” 

a II-a acreditat cu 
recomandări 

03.09.2018 - 02.09.2023 

3 Societatea SANADOR S.R.L. 
a II-a acreditat cu 

recomandări 
05.11.2019 - 04.11.2024 

4 MED LIFE SA 
a II-a acreditat cu 

recomandări 
21.11.2018 - 20.11.2023 

5 SPITALUL CLINIC ”DR. I. CANTACUZINO” 
a III-a acreditat cu 

rezerve421 
03.03.2020 - 02.03.2025 

6 FUNDAŢIA DR. VICTOR BABEŞ 
a II-a acreditat cu 

recomandări 
01.08.2019-31.07.2024 

7 
SPITALUL PROF. DR. CONSTANTIN 
ANGELESCU 

a II-a acreditat cu 
recomandări 

08.04.2019 - 07.04.2024 

8 Societatea MEDICOVER HOSPITALS S.R.L. 
a II-a acreditat cu 

recomandări 
03.03.2020 - 02.03.2025 

9 Societatea PROMED SYSTEM S.R.L. 
a II-a acreditat cu 

recomandări 
19.12.2019 - 18.12.2024 

10 
CENTRUL MEDICAL POLICLINICO DI MONZA 
S.R.L. 

a II-a acreditat cu 
recomandări 

03.03.2020 - 02.03.2025 

11 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN "Dr. 
CONSTANTIN GORGOS" 

a IV-a acreditat cu 
încredere redusă422 

12.06.2019 - 11.06.2024 

12 
FUNDAȚIA ”BUCURIA AJUTORULUI” - 
CENTRU MEDICAL DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE 

a II-a acreditat cu 
recomandări 

05.11.2019 - 04.11.2024 

13 Societatea LAURUS MEDICAL SRL 
a II-a acreditat cu 

recomandări 
01.08.2019-31.07.2024 

14 
CLINICA MEDICALĂ HIPOCRAT 2000 - 
SPITALUL DE RECUPERARE MEDICALĂ 
(SEDIU STR. FÂNTÂNICA) 

a V-a 
maximum 12 luni de la primirea 
de către unitatea sanitară a 
Raportului de acreditare 

15 Societatea NUTRILIFE S.R.L. a V-a 
maximum 12 luni de la primirea 
de către unitatea sanitară a 
Raportului de acreditare 

16 Societatea BAU M.A.N. CONSTRUCT S.R.L. a V-a 
maximum 12 luni de la primirea 
de către unitatea sanitară a 
Raportului de acreditare 

 
419 Reîncadrarea se face în funcție de nivelul de îndeplinire a graficului de remediere a neconformităților. 
420 Categoria II reflectă capacitatea managementului spitalului și susținerea autorității tutelare sau a patronatului, pentru a 
atinge cele mai înalte standarde. Au fost identificate deficiențele precum și soluțiile și resursele necesare corectării acestora 
și există dorința de a se conforma tuturor cerințelor standardelor de acreditare. 
421 Categoria III reflectă aceeași preocupare a managementului spitalului de a îndeplini cerințele din standarde ca și a 
spitalelor din categoria II, dar nu au reușit să obțină o susținere corespunzătoare din partea autorităților tutelare pentru 
îndeplinirea planurilor de conformare la ASF, pentru care era necesară alocarea de resurse financiare. 
422 Categoria IV – se descriu două categorii de cauze, care pot coexista: (i) Există o preocupare permanentă a managementului 
spitalului, de la toate nivelurile pentru identificarea deficiențelor privind calitatea și siguranța  serviciilor medicale, existând 
premisele îmbunătățirii continue pentru a răspunde tuturor cerințelor standardelor. (ii) Nevoile de conformare la ASF 
depășesc posibilitățile imediate ale autorităților tutelare sau ale patronatelor pentru satisfacerea acestora. 
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Nr.crt. Denumirea unității sanitare cu paturi Categoria de acreditare 
Perioada de încadrare în 
categoria de acreditare419 

17 
CLINICA MEDICALĂ ”HIPOCRAT 2000” S.R.L. 
- unitate sanitară privată cu paturi 

a V-a423 
maximum 12 luni de la primirea 
de către unitatea sanitară a 
Raportului de acreditare 

18 
Societatea OVERMED MEDICAL CENTER 
S.R.L. 

a VI-a neacreditat 

spitalul se poate înscrie într-o 
nouă procedură de acreditare în 
următorul ciclu de acreditare, 
cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare în momentul 
solicitării înscrierii sau, în același 
ciclu de acreditare, la decizia 
Ministerului Sănătății 

Sursa: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, Lista actualizată a spitalelor încadrate 
în categoriile de acreditare, în ciclul al II-lea, 3 martie 2020, https://anmcs.gov.ro/web/spitale-evaluate-in-

al-ii-lea-ciclu-de-acreditare/, accesat la data de 27 martie 2020. 

Situația acreditării transmisă de ASSMB pentru spitalele din subordine 

Nr. 
Crt. 

Nume spital 
Categoria 

(clasificarea) 
Perioada acreditării 

1 SPIT.CLINIC "SF.MARIA" BUCUREŞTI  II M 20.07.2016-19.07.2020 

2 SPIT.CLINIC DE NEFROLOGIE  "DR.CAROL DAVILA"  II M 20.07.2019-19.07.2021 

3 SPIT.CLINIC OBST. GINECO. "FILANTROPIA"  II M 20.07.2016-19.07.2021 

4 
SPIT.CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO- FACIALĂ - 
"PROF.DR. DAN THEODORESCU"  

II M 20.07.2016-19.07.2021 

5 SPIT.CLINIC "DR. I.CANTACUZINO"  III - 

6 SPIT.CLINIC COLENTINA  II 02.08.2016-01.08.2021 

7 SPIT.DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF. ŞTEFAN"  V 02.08.2016-01.08.2021 

8 
CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE  "Dr.ION STOIA 
"-BUCUREŞTI  

II M 20.07.2016-19.07.2020 

9 
SPIT.CLINIC DE ORTOPEDIE -TRAUMATOLOGIE SI TBC 
OSTEOARTICULAR "FOIŞOR"  

I M 02.08.2016-01.08.2021 

10 SPIT.CLINIC DE COPII "Dr.V.GOMOIU"  II M 02.08.2016-01.08.2021 

11 SPIT.CLINIC "NICOLAE MALAXA"  III 24.03.2015-23.03.2020 

12 SPIT.CLINIC COLŢEA  I M 05.04.2016-04.04.2021 

13 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN   "DR.CONSTANTIN 
GORGOS"  

V 10.05.2013-09.05.2018424 

14 
SPIT.CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI  TROPICALE "DR. 
VICTOR BABEŞ"  

II M 2.06.2006-1.06.2021 

15 SPIT.CLINIC PSIHIATRIE "PROF. DR. AL.OBREGIA" I M 08.05.2015-07.05.2020 

16 SPIT.DE BOLI CRONICE "SF. LUCA"  II M 30.12.2015-29.12.2020 

17 SPIT.CLINIC "PROF. DR. THEODOR BURGHELE"  II M 
20.07.2016-fără dată finală 
precizată 

18 
CENTRUL DE EVALUARE ŞI TRATAMENT A 
TOXICODEPENDENŢELOR PENTRU TINERI  "SF.STELIAN"  

V 24.03.2016-23.03.2020 

19 
SPIT.CLINIC DE OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE  "PROF. DR. 
PANAIT SÂRBU"  

II M 12.08.2016-11.08.2021 

Sursa: ASSMB ca răspuns la solicitarea de date trimisă în cadrul SIDU  

 
423 Sunt considerate unități aflate în proces de acreditare.  
424 Spitalul a fost evaluat în anul 2018, nu s-a emis certificatul, conform răspunsului la informații transmis de către ASSMB.  

https://anmcs.gov.ro/web/harta-acreditarii/
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ANEXA 7. MODEL DE INTEGRARE LA NIVEL STRATEGIC ÎNTRE 
DOMENIUL MEDICAL ȘI DOMENIUL SOCIAL  

Obiective și indicatori destinați dezvoltării, coordonării și monitorizării sistemului de Îngrijiri La 
Domiciliu - Componenta socială 

Obiectiv Indicatori de performanță 

Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate și 
comprehensive 

Asigurarea unui cadru instituțional și legislativ favorabil 
pentru dezvoltarea serviciilor de asistență medicală 
comunitară 

Asigurarea de resurse financiare, umane și 
materiale suficiente pentru dezvoltarea sistemului 
de îngrijire de lungă durată 

Număr de centre de zi, centre comunitare integrate la nivel 
comunitar 

 
Număr de persoane vârstnice beneficiare de aceste servicii 
sociale 

Crearea sistemului unificat de îngrijire de lungă 
durată 

Număr de programe de formare profesională a 
managerilor de caz și a personalului de îngrijire pentru 
serviciile de îngrijire la domiciliu 

 
Număr de proiecte privind înființarea, dotarea și 
funcționarea serviciilor de coordonare a îngrijirii la 
domiciliu la nivelul spitalelor 

 
Sistem național de colectare, prelucrare și analiză de date 
pentru domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu 

Facilitarea accesului populației vârstnice la 
programele de sănătate publică și îngrijirea 
sănătății 

Număr de campanii locale și/sau naționale de informare a 
populației vârstnice privind promovarea unui stil de viață 
sănătos și prevenirea îmbolnăvirilor   

 
Număr de persoane vârstnice informate prin aceste 
campanii 

 
Număr de cercetări și analize sociologice realizate pe 
această temă 

 
Un portal cuprinzând harta serviciilor sociale și 
infrastructura aferentă 

Prevenirea abuzurilor asupra populației vârstnice, 
inclusiv a persoanelor cu dizabilități, și a 
excluziunii sociale a acestora 

Număr de campanii anuale de control având ca temă 
intervenția în situațiile de abuz asupra persoanelor 
vârstnice derulate 

 
Număr de programe de instruire și educare sau campanii 
de informare a populației realizate 

Sursa: H.G. nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi 
protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru 

perioada 2016 - 2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora, în Matei 
et al. (2019: 34). 
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Obiective și indicatori destinați dezvoltării, coordonării și monitorizării sistemului de Îngrijiri La 
Domiciliu - Componenta medicală 

Obiectiv Indicatori de performanță Indicatori de rezultat 

Dezvoltarea serviciilor comunitare 
integrate și comprehensive 

Asigurarea unui cadru 
instituțional și legislativ favorabil 
pentru dezvoltarea serviciilor de 
asistență medicală comunitară 

Cadru normativ servicii de 
asistență comunitară revizuit 

Dezvoltarea capacității 
instituționale și tehnice a 
furnizorilor de servicii comunitare 

Număr de instrumente 
metodologice dezvoltate (ghiduri, 
standarde și/ sau protocoale de 
practică)    

Evaluarea/ cartarea nevoilor de 
servicii de asistență comunitară 

 
Număr personal format și 
certificat să ofere servicii 
comunitare 

Număr de întâlniri intersectoriale/ 
documente elaborate, inclusiv 
pentru facilitarea 
dezinstituționalizării 

 
Curriculum dezvoltat în vederea 
formării și certificării 

Numărul persoanelor din zone 
rurale derservite de servicii de 
asistență comunitară  

Creșterea accesului la servicii de 
calitate 

Plan pe termen mediu și lung de 
dezvoltare a calității 

Numărul persoanelor deservite 

 Număr de personal format 
Cheltuieli alocate îngrijirilor la 
domiciliu (% în FNUASS) 

 
Număr furnizori de servicii 
paliative contractați de FNUASS 

Cheltuieli alocate îngrijirilor de 
lungă durată (% în PIB) 

 
Număr unităților reabilitate/ 
echipate conform standardelor 

Paturi pentru îngrijiri cronice/ pe 
termen lung la 100.000 locuitori 

Îmbunătățirea infrastructurii 
disponibile 

Număr centre de îngrijiri pe 
termen lung reabilitate 

 

 
Număr centre de îngrijire 
paliative dezvoltate 

 

Sursa: Ministerul Sănătății (2015) Raport anual privind stadiul implementării în Matei et al. (2019:33-35). 
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ANEXA 8. STIMULENTELE FINANCIARE ACORDATE DE DGASMB, ÎN 
PERIOADA 04.07.2017 – 19.03.2020 

Beneficii Descriere/ Condiții de acordare Cuantum/ Stadiul 
proiectului 

Nr. beneficiari 

Stimulent nou 
născuți 

Stimulentul financiar se acordă o singură dată, 
pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere; 
Termenul de depunere a dosarului este de o 
lună de la data nașterii copilului; Cel puțin un 
părinte are domiciliul sau reședința în municipiul 
București cu cel puțin 6 (șase) luni înainte de 
depunerea cererii; Nașterea s-a înregistrat într-o 
maternitate din cadrul unităților sanitare, 
publice sau private, cu paturi de la nivelul 
municipiului București. 

Stimulent financiar 
pentru nou-născuți 
în cuantum de 
2.500/lei/nou-
născut. 

Nr. total de dosare 
depuse în perioada iulie 
2017 - martie 2020: 
52.078 
 
Nr. total de dosare 
intrate în plată până în 
februarie 2020: 
48.367 

Stimulent financiar 
pentru copiii cu 
dizabilități 

Beneficiarii stimulentului financiar sunt copiii cu 
handicap, încadrați în oricare grad de handicap, 
cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-
teritorială a municipiului București. 

Stimulent financiar 
pentru copii cu 
handicap în 
cuantum de 1.000 
lei/lună. 

Nr. total de dosare 
depuse în perioada 
august 2017 - martie 
2020: 7.558 
Toate aceste dosare au 
intrat în plată. 

Stimulent pentru 
integrarea socială a 
persoanelor adulte 
cu dizabilități 

Beneficiarii stimulentului pentru integrarea 
socială a persoanelor adulte cu handicap sunt 
adulții cu handicap, încadraţi în oricare dintre 
cele 4 grade de handicap, cu domiciliul sau 
reședința pe raza administrativ-teritorială a 
municipiului Bucureşti cu cel puțin 6 luni înainte 
de depunerea cererii. 

Stimulent pentru 
integrarea socială a 
persoanelor adulte 
cu handicap în 
cuantum de 500 
lei/lună. 

Nr. total de dosare 
depuse în perioada 
noiembrie 2017 - 
martie 2020: 64.106 
 
Toate aceste dosare au 
intrat în plată. 

Ajutor social 
comunitar pentru 
familia 
monoparentală 

Beneficiarii ajutorului social comunitar pentru 
familia monoparentală sunt familiile cu 
domiciliul sau resedința pe raza administrativ-
teritorială a municipiului Bucureşti cu cel puțin 6 
luni înainte de depunerea cererii, formate din 
persoana singură și copiii în vârstă de până la 18 
ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună 
cu aceasta. 

Ajutorul social 
comunitar se 
acordă lunar 
familiilor 
monoparentale al 
cărei venit net 
mediu lunar pe 
membru de familie 
se situează până la 
530 lei inclusiv. 

Nr. total de dosare 
depuse în perioada 
decembrie 2017 - 
martie 2020: 320 
 
Toate aceste dosare au 
intrat în plată. 

Voucher materna Voucher-ul Materna Bucuresti se acordă oricărei 
femei cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul 
stabil în București sau viză de reședință, de cel 
puțin 6 luni pe raza Capitalei, la data depunerii 
cererii, după săptămâna a 10 – a de sarcină. 

Voucherele au 
fiecare câte o 
valoare de 1.000 
lei, împărțite în 
tichete de câte 50 
lei, acordându-se 
de două ori. 

Nr. total de dosare 
depuse în perioada 
iunie 2018 - martie 
2020: 29.514 
 
Au fost eliberate și au 
intrat în plată: 
47.140 vouchere425  

Sprijin financiar 
pentru prevenirea 
abandonului școlar 

Beneficiarii sprijinului financiar pentru 
prevenirea abandonului școlar în Municipiul 
București sunt părinții/părintele/reprezentanții 
legali ai copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 
ani, încadrați într-o formă de învățământ publică 

Se acordă un 
sprijin financiar 
pentru prevenirea 
abandonului școlar 
în cuantum de 

Nr. total de dosare 
depuse în perioada 
septembrie 2018 - 
martie 2020: 1.537 
 

 
425 După procesarea cererii se acordă primul voucher, în valoare de 1000 lei. După intrarea în săptămâna a 24-a de sarcină 
se acordă al doilea voucher, la cererea femeii gravide. Este interzisă acordarea de rest în bani la vouchere.Fiecare gravidă 
beneficiază de vouchere în valoare de 2000 lei, indiferent de numarul feților. În cazul sarcinilor gemelare, valoarea voucher-
ului nu se dublează 
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Beneficii Descriere/ Condiții de acordare Cuantum/ Stadiul 
proiectului 

Nr. beneficiari 

sau privată, cu domiciliul stabil în București de 
cel puțin 6 luni sau reședința de cel puțin 6 luni 
pe raza administrativ-teritorială a Municipiului 
București, la data depunerii cererii, Venitul pe 
membru de familie să fie sub 1900 lei426 

450/copil o dată pe 
an școlar. 

Nr. total de dosare 
aprobate și intrate în 
plată până în februarie 
2020: 1.441 

Sursa: http://www.dgas.ro/stimulente-financiare/stimulent-nou-nascuti/ și https://www.dgas.ro/wp-
content/uploads/2017/12/Raportare-de-la-inceput-pana-la-19.03.2020.pdf (data accesării: 29 martie 2020). 

 

  

 
426 Se acordă doar dacă produsele achiziționate sunt: cărți, papetărie și rechizite pentru copii și nu se acordă pentru copiii 
aflați în plasament la asistentul maternal profesionist.Sursa: https://www.dgas.ro/rechizite-scolare/ (data accesării: 29 
martie 2020). 

https://www.dgas.ro/rechizite-scolare/
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ANEXA 9. LISTA SERVICIILOR DE CENTRE DE ZI ȘI RECUPERARE 
PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI DIN BUCUREȘTI 

Sector Instituție/Organizație Serviciu social 

1 Asociaţia Caritas Bucureşti Centrul de zi pentru copii cu dizabilități  

1 DGASPC Sector 1 Complexul Social de Servicii Sfânta Ecaterina - Centrul de 
zi de recuperare pentru copii cu dizabilități 

1 DGASPC Sector 1 Centrul de consiliere și asistență - Biroul Copii T. S. A. 

2 Asociaţia "A.B.C.D." - Asociaţia în 
Beneficiul Copiilor cu Dizabilități 

Centrul de zi ABCD de recuperare pentru copii cu 
dizabilităţi 

2 Asociaţia Autism Voice Centrul de zi ABA Academy 

2 Asociația de Sprijin a Copiilor 
Handicapați Fizic - România Filiala 
București 

Centrul de zi Aurora 

2 DGASPC Sector 2 Centrul de zi de Recuperare și Resurse pentru Copii cu 
Dizabilități Multiple și Familiile lor 

3 Asociaţia Help Autism Centrul de zi Delea Nouă 

3 Asociaţia Help Autism Centrul de zi Mălin 

3 Asociaţia pentru Ajutorarea Copiilor cu 
Autism din Romania " Horia Motoi" 

Recuperarea copiilor cu dizabilităţi din spectrul TSA 

3 DGASPC Sector 3 Complexul de Servicii ”Brândușa” -  ”Casa Soarelui” 

3 DGASPC sector 3 Centrul de zi "Lizuca" 

3 DGASPC Sector 3 Complexul de Servicii ”Brândușa” -  Centrul de zi 

3 DGASPC Sector 3 Complexul de Servicii ”Brândușa” -  Compartiment de 
recuperare pentru Copii cu Dizabilități 

4 Asociația Română de Terapii în Autism și 
ADHD 

Centrul de Recuperare Terapeutica ARTA ADHD 

4 DGASPC Sector 4 Centrul de zi pentru recuperare copii cu dizabilități 

4 DGASPC Sector 4 Centrul de zi de recuperare copil cu dizabilități "Harap 
Alb" 

5 Asociaţia Puzzle România Centrul ABA 

5 DGASPC Sector 5 Centrul de zi pentru recuperare copiilor cu dizabilitati 

5 DGASPC Sector 6 Complexul de Servicii de Recuperare 

6 Asociația Educare Centrul de zi EDUCARE 

6 DGASPC Sector 6 Centrul de zi pentru Copii cu Dizabilități Orșova 

6 Fundația Romanian Angel Appeal și 
DGASPC Sector 6 

Centrul de consiliere și asistență specializată pentru copii 
cu autism 

Sursa: Cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online și răspunsurile primite la 
solicitările de date trimise în cadrul SIDU. 
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ANEXA 10. LISTA SERVICIILOR PENTRU COPIII STRĂZII, FUNCȚIONALE 
ÎN 2020, BUCUREȘTI 

Sector Instituție/Organizație Serviciu social 

1 Asociaţia Caritas Bucureşti Casa Sfântul Ioan pentru copiii străzii 

1 DGASPC Sector 1 Centru de Primire în Regim de Urgenţă pentru copii străzii - CSS 
Pinochio 

2 Fundaţia St. Macrina Fundaţia Sf. Macrina - Centru de zi şi suport pentru copii străzii. 

2 DGASPC Sector 2 Adăpostul pentru Copiii Străzii ”Dănilă Prepeleac” 

3 DGASPC Sector 3 Complexul de Servicii ”Casa Noastră”- Adăpost de zi și noapte 
pentru copiii străzii 

3 DGASPC Sector 3 Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Copiii Străzii 

4 Asociaţia Sf. Stelian Asociaţia Sf Stelian - sprijin şi îmbrăcăminte copiilor străzii. 

4 Fundaţia Parada Fundaţia Parada - Centru de zi şi suport pentru copii străzii. 

5 DGASPC Sector 5 Adăpost de zi si de noapte pentru copiii străzii 

Sursa: Cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online și răspunsurile primite la 
solicitările de date trimise în cadrul SIDU. 
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ANEXA 11. LISTA SERVICIILOR SOCIALE PENTRU PERSOANELE 
ADULTE CU DIZABILITĂȚI  

Sector Instituție/Organizație Serviciu social 

1 Asociaţia Alternativa 2003 Centrul de zi Alternativa 

1 Asociaţia Alternativa 2003 Centrul de integrare prin terapie ocupațională Alternativa 

1 Asociaţia Sfânta Ana Centrul de zi Ana pentru tineri cu dizabilități mintale și asociate 
severe 

2 Asociatia Nationala pentru 
Copii si Adulti cu Autism din 
Romania (ANCAAR) 

Centrul de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități   

4 Asociația de Sprijin a Copiilor 
Handicapați Fizic - România 

Serviciul de Asistență și Suport pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități 

6 Fundaţia Estuar Centrul social sector 6 

1 DGASPC Sector 1 Caraiman "PHOENIX" - Terapie ocupațională / sector 1 

1 DGASPC Sector 1 Un pas împreună - Terapie ocupațională  / sector 1 

1 DGASPC Sector 1 Centrul de Integrare în muncă 

1 DGASPC Sector 1 Centrul de consiliere și asistență - Biroul adulți/ tineri T. S. A. 

2 DGASPC Sector 2 Centrul de ZI de servicii de recuperare neuromotorie de tip 
ambulatoriu 

3 DGASPC Sector 3 Complex de Servicii “Unirea”, destinat persoanelor cu dizabilități - 
Centrul de zi Sf. Lucian 

6 DGASPC Sector 6 Centrul pentru consiliere psihosocială persoane cu dizabilități 

1 Organizația Umanitară 
Concordia 

Centrul pentru viață independentă pentru persoane adulte cu 
dizabilități Sfântul Lazăr 

1 Asociaţia Alternativa 2003 Locuință protejată Alternativa 

1 Asociaţia Alternativa 2003 Centrul de respiro Alternativa 

1 Organizaţia Umanitară 
Concordia 

Locuință protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Casa 
Hannes 

2 Fundatia Dezvoltarea 
Popoarelor 

Locuinta Protejata Majilinda 

3 Fundaţia Umanitară Health 
Aid Romania 

Locuință protejată Casa Bobocica 

4 Fundaţia Estuar Locuință protejată pentru adulți cu probleme psihice Casa Dan 

4 Fundaţia Estuar Locuință protejată pentru adulți cu probleme psihice Casa Vasile 

5 Fundaţia Estuar Locuință protejată pentru adulți cu probleme psihice Casa Liviu 

5 Asociatia Pro Act Suport Centrul de pregatire pentru viata independenta Image 

5 Asociatia Pro Act Suport Centrul de pregatire pentru viata independenta Ileana 

6 Asociatia Pro Act Suport Centrul de pregatire pentru viata independenta Trepte 

2 DGASPC Sector 2 Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap 
Neuropsihic 

2 DGASPC Sector 2 Locuința Protejată nr. 1 - Complexul de Servicii pentru Persoane 
Adulte cu Handicap Neuropsihic 

2 DGASPC Sector 2 Locuința Protejată nr. 2 - Complexul de Servicii pentru Persoane 
Adulte cu Handicap Neuropsihic 

2 DGASPC Sector 2 Locuință protejată Ciocârliei 

2 DGASPC Sector 2 Locuință protejată Radovanu 

2 DGASPC Sector 2 Locuința Protejată Stolnicul 

3 DGASPC Sector 3 Complex de Servicii “Unirea”, destinat persoanelor cu dizabilități - 
Locuința protejată Sf. Paraschiva 
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Sector Instituție/Organizație Serviciu social 

3 DGASPC Sector 3 Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități ” Casa Max” 

4 DGASPC Sector 4 Locuință protejată AL. OBREGIA 

1 DGASPC Sector 1 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov 

1 DGASPC Sector 1 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri 
Pavilionare - Modul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Sf. Mina 

2 DGASPC Sector 2 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 1 

2 DGASPC Sector 2 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2 

3 DGASPC Sector 3 Centrul de Recuperare Persoane Adulte ”Căuzași” 

6 DGASPC Sector 6 Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihică Uverturii 

Sursa: Cercetare de birou pe surse de date administrative disponibile online și răspunsurile primite la 
solicitările de date trimise în cadrul SIDU. 
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ANEXA 12. LISTA OBIECTIVELOR GENERALE STRATEGICE DIN DOMENIUL SOCIAL, ÎN BUCUREȘTI, PE 
SECTOARE 

Ob. 
Gen. 

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 
Municipiul 
București 

1. 

Dezvoltarea 
pachetului de 
servicii sociale și 
medico-sociale 
existente 

Protecția și 
promovarea 
drepturilor 
fundamentale ale 
copiilor din 
sectorul 2 

Asigurarea îngrijirii, 
creșterii, formării, 
dezvoltării și 
educării în cadrul 
propriilor familii a 
copiilor expuși 
riscului de 
excluziune socială 

Identificarea și 
soluționarea 
urgențelor sociale 
individuale și 
colective ale 
comunității427 

Protecția și 
promovarea 
drepturilor 
fundamentale ale 
copiilor din 
sectorul 5428 

Protecția și 
promovarea 
drepturilor 
copilului 

Identificarea și 
soluționarea 
urgențelor sociale 
individuale și 
colective ale 
comunității429  

2. 

Îmbunătățirea 
managementului 
resurselor 
disponibile430  

Asistența socială a 
persoanelor 
aparținând 
grupurilor 
vulnerabile 

Protecția socială a 
copilului separat 
de părinți431  

 

Asigurarea 
protecției/ 
asistenței sociale a 
persoanelor 
singure432  

Protecția copiilor și 
adulților cu 
dizabilități 

 

3. 

Maximizarea 
randamentului 
capacităților 
administrative  

Creșterea 
capacității 
administrative a 
DGASPC sector 2 

Prevenirea, 
combaterea 
violenței 
domestice și 
acordarea 
serviciilor 
destinate 

 

Creșterea calității 
vieții persoanelor 
cu dizabilități și 
participarea 
acestora433 

Protecția 
persoanelor 
vârstnice 

 

 
427 Prin implementarea acțiunilor antisărăcie, de prevenire și combatere a marginalizării sociale. 
428 Prin creșterea investițiilor (financiare, materiale, umane) în dezvoltarea și bunăstarea copilului, pe baza unei abordări holistice și integrate de către toate instituțiile și autoritățile locale, în 
colaborare cu cele centrale ale statului, în condițiile respectării drepturilor copilului, satisfacerii nevoilor acestuia, precum și accesului universal la servicii. 
429 Prin implementarea acțiunilor antisărăcie, de prevenire și combatere a marginalizării sociale. 
430 Financiare, materiale, umane. 
431 Și asigurarea unei îngrijiri personalizate cât mai apropiată de mediul familial. 
432 Sau familiilor aparținând grupurilor vulnerabile, prin garantarea unui nivel minim de venituri pentru populația săracă, furnizarea de beneficii de asistență socială și dezvoltarea rețelei locale 
de servicii sociale de bună calitate, distribuite adecvat în teritoriu și accesibile tuturor celor de la nivelul comunității locale a sectorului 5. 
433 Cu drepturi depline și șanse egale la viața socio-economică și cultural-civică a comunității locale a sectorului 5. 
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Ob. 
Gen. 

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 
Municipiul 
București 

victimelor violenței 
domestice 

4.   

Promovarea 
drepturilor 
persoanelor adulte 
cu dizabilități434 

 

Prevenirea 
violenței în 
familiile care fac 
parte din 
comunitatea locală 
a sectorului 5435 

Prevenirea și 
combaterea 
marginalizării 
sociale 

 

5.   

Promovarea 
drepturilor 
persoanelor 
vârstnice, 
integrarea socială a 
acestora și 
prevenirea 
instituționalizării 

 

Creșterea 
incluziunii socio-
economice a 
cetățenilor români 
aparținând 
minorității rome436  

Prevenirea și 
combaterea 
violenței 
domestice 

 

6.   
Incluziunea socială 
și combaterea 
sărăciei 

 

Asigurarea 
protecției/ 
asistenței sociale a 
persoanelor 
singure/ familiilor 
aparținând 
grupurilor 
vulnerabile 

Intervenția în 
regim de urgență 

 

7.   
Prevenirea 
marginalizării 
sociale a 

 
Reducerea 
îmbătrânirii fizice 
premature437  

Îmbunătățirea 
stării de sănătate a 
cetățenilor 

 

 
434 Integrarea socială a acestora și prevenirea instituționalizării. 
435 Precum și protecția victimelor violenței în familie și responsabilizarea agresorilor prin construirea unui cadru instituțional integrat și adoptarea/aplicarea unor programe și măsuri specifice 
la nivel local. 
436 Și asigurarea de șanse egale prin inițierea și aplicarea unor programe și măsuri în domenii precum educația, formarea profesională, sănătatea, locuirea și mica infrastructură, cultura, infrastructura 
socială locală, prevenirea și combaterea discriminării etnice (în domeniul protecției copilului). 
437 Prin măsuri care să încurajeze populația vârstnică din sectorul 5 să lucreze mai mult timp și să își aducă contribuția la viața comunității locale prin activități civice. 
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Ob. 
Gen. 

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 
Municipiul 
București 

persoanelor adulte 
fără adăpost 

8.   

Îmbunătățirea/dez
voltarea capacității 
DGASPC S3 de a 
furniza servicii de 
calitate438  

 

Prevenirea 
violenței în 
familiile care fac 
parte din 
comunitatea 
locală439  

Comunicare, 
informare și 
promovare 

 

9.   

Crearea și 
implementarea 
unui sistem 
integrat de control 
intern managerial 
în cadrul DGASPC 
S3440  

 

Creșterea 
incluziunii socio-
economice a 
cetățenilor români 
aparținând 
minorității rrome și 
asigurarea de 
șanse egale 

Susținerea și 
atragerea de 
parteneriate 
public-private 

 

10.     

Protejarea și 
asigurarea 
exercitării 
complete și egale a 
tuturor drepturilor 
și libertăților 
fundamentale 
pentru persoanele 
cu dizabilități441  

Elaborarea de 
proiecte și 
dezvoltarea 
serviciilor prin 
accesarea de 
fonduri 
nerambursabile 

 

11.     

Creșterea 
capacității 
administrative a 
DGASPC sector 5442  

Încurajarea 
participării și a 
voluntariatului 

 

 
438 În concordanță cu nevoile identificate la nivelul comunității sectorului 3. 
439 Similar obiectivului general 4, dar în domeniul protecției persoanei adulte/ familiei. 
440 Astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor DGASPC sector 3, într-un mod eficient, eficace și economic. 
441 Din comunitatea locală a sectorului 5. 
442 Inclusiv prin promovarea cooperării intersectoriale și susținerea parteneriatului cu societatea civilă și a parteneriatului public-privat în implementarea programelor și măsurilor în domeniul asistenței 
sociale. 
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Ob. 
Gen. 

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 
Municipiul 
București 

12.      
Creșterea calității 
serviciilor 

 

Sursa: Autorii, pe baza analizei de birou realizate în ianuarie 2020.
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ANEXA 13. BENEFICIARII DE LOCUINȚE SOCIALE ȘI GRUPURILE 
VULNERABILE ÎN ROMÂNIA 

Programe naționale Beneficiari cf. legislației în vigoare Observații 

Programul de construcţii de 
locuinţe sociale 

 

Legea 114/1996, 

HG 1275/2000 

Tinerii care au vârsta de până la 35 de 
ani 

Nu se cunosc: 

- nivelul real al cererii, la 
nivelul teritoriului naţional, 

- numărul și ponderea 
persoanelor care 
beneficiază de locuinţe 
sociale din fiecare 
categorie. 

 

Tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire 
socială şi care au împlinit vârsta de 18 
ani 

Invalizii de gradul I şi II 

Persoanele cu handicap 

Pensionarii 

Veteranii şi văduvele de război 

Beneficiarii prevederilor Legii nr. 341/ 
2004 

Beneficiarii prevederilor Decretului-lege 
nr. 118/ 1990 

Alte persoane sau familii îndreptăţite 

Programul de construcţii de 
locuinţe sociale destinate 
chiriaşilor evacuaţi din 
locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari 

 

OUG 74/2007 

Persoanele şi familiile evacuate sau  care 
urmează a fi evacuate din locuinţele 
retrocedate foştilor proprietari 

Nu se cunoaşte nivelul real 
al cererii, la nivelul 
teritoriului naţional, dar se 
poate specula că numărul 
de potenţiali beneficiari 
este în continuă scădere. 

Programul de construcţii de 
locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, prin ANL 

 

Legea 152/ 1998, 

HG 162/ 2001  

Tinerii care au vârsta de până la 35 de 
ani 

Nu se cunoaşte nivelul real 
al cererii, la nivelul 
teritoriului naţional 

FĂRĂ PROGRAM 

OUG 44/ 2004 

Refugiaţii, solicitanţii de azil  

FĂRĂ PROGRAM 

Legea 17/ 2000 

Persoanele vârstnice (care au împlinit 
vârsta de pensionare stabilită de lege) 

 

Sursa: MDRAP (2016). 

Programe naționale Beneficiari potenţiali incluşi în legislaţie Observații 

FĂRĂ PROGRAM 

 

Legea asistenţei sociale 
292/2011, art. 6, lit. p) 

Persoane vulnerabile pe motiv de boală  

Persoane cu dizabilități (*)  

Persoane/gospodării în sărăcie  

Persoane dependente de substanțe 
(droguri, alcool) 
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Grupuri care au dreptul la o 
locuință, dar nu există o 
trimitere clară la locuințe 
sociale. 

 

Alte persoane vulnerabile  

Persoane fără adăpost  

Persoane fără locuință stabilă  

Sursa: MDRAP (2016). 

 

Programe naționale 
Beneficiari potenţiali neacoperiți de 
legislaţie 

Observații 

FĂRĂ PROGRAM Șomerii, în special cei pe termen lung  

 Săracii care muncesc (*) Pentru aceste categorii 

 Familiile monoparentale, în special 
mamele singure cu copii 

există programe 
guvernamentale sau  

Fără legislaţie specifică Persoanele vârstnice fără pensie, în 
special cei care locuiesc singuri 

instrumente de asistenţă 
punctuală din fondul de 

 Familiile mari sau tinere cu copii rezervă al guvernului. 

 Minorităţile etnice, în special romii (*)  

 Persoane evacuate din alte motive decât 
retrocedarea 

 

 Alte persoane strămutate  

 Victime ale catastrofelor  naturale -  
inundatii, deplasari în masă (alunecări de 
teren, prăbuşiri), seisme (*) 

 

Sursa: MDRAP (2016). 
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ANEXA 14. PRINCIPALELE INSTITUȚII CULTURALE PUBLICE ȘI 
ECHIPAMENTE CULTURALE (PUBLICE ȘI PRIVATE) DIN BUCUREȘTI 

INSTITUȚII PUBLICE MUNICIPALE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI 

1. Biblioteca Metropolitană București, cu 33 filiale la nivelul întregului oraș 
2. Muzeul Municipiului București, care include 12 muzee și case memoriale: 

1. Palatul Suțu 
2. Casa Filipescu-Cesianu  
3. Muzeul Theodor Aman 
4. Muzeul George Severeanu 
5. Muzeul Victor Babeș 
6. Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei 
7. Muzeul Nicolae Minovici 
8. Casa Memorială Nottara 
9. Muzeul Stork 
10. Observatorul Astronomic Vasile Urseanu  
11. Palatul Voievodal Curtea Veche  
12. Casa Memorială Gheorghe Tattarescu  

3. Muzeul Național al Literaturii Române, care coordonează și o rețea de 6 case memoriale, din 
care 4 în București: 

1. Tudor Arghezi – Mărțișor 
2. Casa Memorială „George și Agatha Bacovia” 
3. Casa Memorială „Ion Minulescu – Claudia Millian” 
4. Casa Memorială „Liviu si Fanny Rebreanu” 

4. Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești 
5. Opera Comică pentru Copii 
6. Teatrul de animație Țăndărică 
7. Teatrul Bulandra 
8. Teatrul de Comedie 
9. Teatrul Excelsior 
10. Teatru Evreiesc de Stat 
11. Teatrul Ion Creangă 
12. Teatrul Masca 
13. Teatrul Mic (administrează și Teatrul Foarte Mic – închis pentru consolidare) 
14. Teatrul C. I. Nottara  
15. Teatrul Odeon 
16. Teatrul de Revistă Constantin Tănase, care are în administrare și Teatrul de Vară din Parcul 

Herăstrău 
17. Teatrul Tineretului Metropolis 
18. Circ & Variete GLOBUS 
19. Casa de Cultură Friedrich Schiller 
20. Școala de Artă București 
21. Universitatea Populară loan I. Dalles 
22. Teatrul Stela Popescu  

SERVICII ȘI INSTITUȚII PUBLICE CU MANDAT CULTURAL ÎN CADRUL SAU ÎN SUBORDINEA 
PRIMĂRIILOR DE SECTOR 

1. Centrul Cultural pentru Tineret Sector 1  
2. Primăria Sectorului 2 – care coordonează și activitatea Galeriei Dialog din spațiul primăriei 
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3. Centrul Cultural „Mihai Eminescu” Sector 2  
4. Centrul Socio-Cultural Jean-Louis Calderon Sector 2 
5. Primăria Sectorului 3, Direcția Cultură, Sport și Tineret 
6. Centrul Cultural Casa Artelor Sector 3 
7. Centrul Cultural European pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” Sector 4 
8. Centrul Cultural European Sector 6 

INSTITUȚII PUBLICE NAȚIONALE (ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI CULTURII) 

1. Biblioteca Națională a României 
2. Muzeul Național de Artă al României, care include, la nivel infrastructură, și un Auditorium și 

administrează și alte 5 muzee și case memoriale: 
1. Muzeul Colecțiilor de Artă 
2. Muzeul „K. H. Zambaccian” 
3. Muzeul „Theodor Pallady” 
4. Muzeul Memorial „Dimitrie și Aurelia Ghiață” 
5. Muzeul „Dr. Ioan și Nicolae Kalinderu”  

3. Muzeul Național de Artă Contemporană  
4. Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi 
5. Muzeul Național de Istorie a României din București 
6. Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” 
7. Muzeul Național al Țăranului Român – include, la nivel de infrastructură, și Noul Cinematograf 

al Regizorului Român 
8. Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 
9. Muzeul de Artă „Vasile Grigore – pictor și colecționar” 
10. Muzeul Național „George Enescu” 
11. Teatrul Național „I.L. Caragiale”  
12. Opera Națională București / care include și Teatrul de Operetă și Musical „Ion Dacian” și 

Muzeul Operei Naționale București 
13. Filarmonica „George Enescu”, administratorul Ateneului Român  
14. Centrul Național al Dansului București 
15. Centrul Național de Artă „Tinerimea Română” 
16. Corul Național de Cameră Madrigal – Marin Constantin 
17. ARTEXIM 
18. Administrația Fondului Cultural Național 
19. Centrul Național al Cinematografiei, în subordinea căruia se află și Arhiva Națională de Filme 

Cinemateca Română 
20. Studioul Cinematografic „Sahia Film” SA 
21. Studioul Cinematografic „Animafilm” SA 
22. Studioul de Creație Cinematografică din București 
23. Studioul Video Art 
24. Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor „România Film” 
25. Institutul Național al Patrimoniului 
26. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 
27. Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală 
28. Compania Națională a Imprimeriilor „Coresi” SA 
29. Direcția pentru Cultură a Municipiului București 

INSTITUȚII PUBLICE ÎN SUBORDINEA ALTOR AUTORITĂȚI 

1. Muzeul Național al Aviației Române 
2. Muzeul Băncii Naționale a României 
3. Muzeul Căilor Ferate Române 
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4. Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Minovici“ 
5. Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I“ 
6. Muzeul Național al Pompierilor 
7. Muzeul Național Cotroceni 
8. Muzeul Național de Geologie 
9. Muzeul Național Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida“ 
10. Muzeul Telecomunicațiilor 
11. Muzeul Sportului 
12. Muzeul Nevăzătorilor 
13. Muzeul Parlamentului 
14. Sala Radio și Orchestra Națională Radio 
15. Institutul Cultural Român 
16. Palatul Copiilor 
17. Arhivele Naționale 

 

INFRASTRUCTURA CULTURALĂ A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI INSTITUTELOR DE CERCETARE 

1. Biblioteca Academiei (BAR), în subordinea Academiei Române 
2. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” (BCUB) cu filiale 
3. Biblioteca Universității Politehnice București 
4. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” 
5. Biblioteca Centrală a Academiei de Studii Economice 
6. Alte biblioteci universitare, publice și private, care deservesc în primul rând corpul profesoral, 

cercetători și studenți 
7. Bibliotecile institutelor naționale de istorie, istoria artei, fizică, științele educației etc. – 

biblioteci specializate cu colecții de cercetare 
8. Biblioteci școlare – peste 300 unități în majoritatea unităților școlare din capitală 
9. Grădina Botanică „Dimitrie Brândză“ a Universității București 
10. Muzeul Universității din București 
11. Muzeul Universității Politehnice 
12. Muzeul Nevăzătorilor 
13. Universitatea Națională de Muzică București – săli de concerte 
14. Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică – săli de spectacole și proiecție 
15. Rețeaua școlară (grădinițele, școlile și liceele)  

MUZEE SAU BIBLIOTECI APARȚINÂND CULTELOR 

1. Muzeul de Istorie a Evreilor „Șef rabin Dr. Moses Rosen“ 
2. Muzeul „Mitropolit Antim Ivireanul“ 
3. Muzeul Holocaustului 
4. Colecția Muzeală a Episcopiei Armeano – Gregoriene 
5. Biblioteca Sfântului Sinod: bibliotecă specializată cu colecții de carte veche și de patrimoniu în 

subordinea Patriarhiei Române 

SĂLI DE SPECTACOLE ȘI CONCERTE 

1. Teatrul Național I.L Caragiale 
2. Teatrul Național I.L Caragiale – amfiteatru în aer liber 
3. Circ & Variete GLOBUS 
4. Opera Națională București 
5. Palatul Național al Copiilor 
6. Sala Radio 
7. Ateneul Român 
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8. Teatrul Lucia Sturdza Bulandra 
9. Teatrul de Operetă și Musical Ion Dacian 
10. Teatrul Nottara 
11. Muzeul Național de Artă 
12. Teatrul Ion Creangă 
13. Teatrul de revistă Constantin Tănase – Sala Savoy 
14. Teatrul de revistă Constantin Tănase – Teatrul de vară Herăstrău 
15. Teatrul Țăndărică 
16. Teatrul de Comedie  
17. Teatrul Odeon 
18. Teatrul Mic 
19. Teatrul Evreiesc 
20. ARCUB Gabroveni 
21. Centrul Național de Artă „Tinerimea Română” 
22. Teatrul Masca – sală spectacol 
23. Teatrul Masca – amfiteatru în aer liber 
24. Centrul Socio Cultural Jean Louis Calderon, Primăria Sectorului 1 
25. Centrul Național al Dansului 
26. Centrul Cultural pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu“ al Sectorului 4 
27. CREART – Sala Teatrelli 
28. CREART – Grădina de filme 
29. Teatrul de Vară, Parcul Național – Centrul Cultural Mihai Eminescu al Primăriei Sectorului 2 

INFRASTRUCTURĂ CULTURALĂ DE TIP SPAȚIU GAZDĂ ÎN DOMENIUL PUBLIC 

1. Sala Palatului  
2. Cercul Militar Național 
3. Complexul Sportiv Național „Sala Polivalentă” 
4. Pavilionul Romexpo 
5. Arenele Romane 
6. Stadionul Național Lia Manoliu 
7. Palatul Copiilor 
8. Casa de Cultură a Studenților 

MUZEE PRIVATE 

1. Colecția muzeală a aromânilor 
2. Muzeul Culturii Romilor 
3. Muzeul Löwendal 
4. Muzeul Kitsch-ului 
5. Museum of Senses  

TEATRE – ECHIPAMENTE PRIVATE 

1. Teatrul Act 
2. Teatrul de pe Lipscani 
3. Centrul de Teatru Educațional Replika 
4. UnTeatru 
5. Teatrul Luni de la Green Hours 
6. Teatrul de Artă București (parțial și spațiu gazdă) 
7. POINT 
8. TAG 
9. Teatrul Elisabeta 
10. Godot Café-Teatru 
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11. In culise 
12. Teatrul ARCA (Club La Scena) 
13. Teatrul Mignon 
14. Macaz 

GALERII & ART SPACES 

1. 418 Contemporary Art Gallery 
2. Aiurart 
3. ALERT studio 
4. Allegra Nomad Gallery 
5. Anaid Art Gallery 
6. Anca Poterașu Gallery 
7. AnnArt Gallery 
8. ARCUB (8 galerii și spații) 
9. Art Halle, Combinatul Fondului Plastic (UAP) 
10. Art Yourself Gallery 
11. Artfooly, The Slice of Art Gallery 
12. ArtPhoto 
13. Atelier 030202 
14. Atelier 35 (UAP) 
15. Atelierul de print 
16. Cărturești Carusel 
17. Cărturești Verona 
18. CAV – Centrul Artelor Vizuale (Galeria Căminul Artei) (UAP) 
19. Centrul Cultural Casa Artelor a Sectorului 3 
20. Cercul Militar Național (3 spații de expunere: Sala Rondă, Sala Foaier și Galeria Artelor) 
21. Eastwards Prospectus 
22. European Art Gallery 
23. Funnel Contemporary Art 
24. Galeria 26 
25. Galeria The Art of Living 
26. Galeria Carol 
27. Galeria creart 
28. Galeria Danaart / Galeria Odeon (Teatrul Odeon) 
29. Galeria Dialog (Primăria Sectorului 2) 
30. Galeria Galateca 
31. Galeria Galateea (UAP) 
32. Galeria Horațiu Mălăele 
33. Galeria Imbold 
34. Galeria Montage 
35. Galeria Occidentului 
36. Galeria Orizont (UAP) 
37. Galeria Posibilă 
38. Galeria Romniceanu 
39. Galeria Rottenberg Uzunov 
40. Galeria Signum 
41. Galeria Suprainfinit 
42. Galeria Tipografia, Combinatul Fondului Plastic (UAP) 
43. Galeriile Artmark 
44. Galeriile BMR 
45. Galeriile Williams 
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46. Gallery 
47. H’art Appendix 
48. H’art Gallery 
49. Hanul Gabroveni (ARCUB) 
50. Home Mătăsari 
51. Imbold Galeria 
52. Ivan Gallery 
53. Laborna contemporary art gallery 
54. Make a Point 
55. Mobius Gallery 
56. MORA (More Opportunities for Romanian Artists) 
57. Outsider Art 
58. PleshooContemporary 
59. POINT 
60. Pop-Up Open Air Street Art Museum 
61. PostModernism Museum 
62. Sala Dalles (MNAC) (în renovare) 
63. Salonul de proiecte 
64. Spațiul Platforma 
65. The Ark (spațiu gazdă) 
66. The CAN 
67. Tranzit.ro 
68. UNAgaleria 
69. Urbanesc 
70. Victoria Art Center 
71. Zorzini Gallery 
72. Anexa MNAC (Închisă risc seismic gr. I) 
73. Galeria Simeza (UAP) (Închisă risc seismic gr.I) 

CINEMATOGRAFE – CINEMATOGRAFE CLASICE 

1. Cinema Pro 
2. Noul Cinematograf al Regizorului Român (Muzeului Țăranului Român) 
3. Elvira Popescu (Institutul Francez) 
4. Cinemateca Eforie (Sala Jean Georgescu) (Arhiva Națională de Filme) 
5. Cinemateca Union (Sala Paul Călinescu) (Arhiva Națională de Filme)  
6. Europa (RADEF Româniafilm) (în rețeaua Europa Cinemas) 

MULTIPLEXURI/CINEMATOGRAFE ÎN MALL-URI 

1. Grand Cinema & More Băneasa Shopping City 
2. Cinema City Sun Plaza Sun Plaza 
3. Cinema City Cotroceni AFI Palace Cotroceni 
4. Cinema City Mega Mall Mega Mall 
5. Cinema City Park Lake 
6. Movieplex Cinema Plaza Romania 
7. Hollywood Multiplex București Mall 
8. The Light Cinema Liberty Center 
9. Cine Grand Titan Iris Shopping Center 
10. MV Cinema Grand Arena 

INSTITUTELE CULTURALE STRĂINE 

1. The British Council 
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2. Centrul Ceh 
3. Centrul Cultural Turc „Yunus Emre” 
4. Forumul Cultural Austriac 
5. Goethe-Institut 
6. Institutul Cervantes 
7. Institutul Balassi – Institutul Maghiar din București 
8. Institutul Francez 
9. Institutul Italian de Cultură 
10. Institutul Polonez 
11. Delegația Wallonie-Bruxelles 
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ANEXA 13. PRINCIPALELE EVENIMENTE DIN ANUL 2019 ÎN 
BUCUREȘTI 

Tip eveniment Data Denumire eveniment Locația Organizator 

eveniment 
cultural 

24.01.2019-
27.01.2019 

Sărbătorirea „Zilei Unirii 
Principatelor Române” la Arcul de 
Triumf 

Arcul de 
Triumf 

Administrația 
Monumentelor și 
Patrimoniului turistic 

eveniment 
cultural 

18.04.2019 Lecția de Istorie  cu ocazia Zilei 
Internaționale a Monumentelor și a 
siturilor 

Arcul de 
Triumf 

Administrația 
Monumentelor și 
Patrimoniului turistic 

eveniment 
cultural 

23.04.2019-
24.04.2019 

Noaptea Cărților deschise Arcul de 
Triumf 

Administrația 
Monumentelor și 
Patrimoniului turistic 

eveniment 
cultural 

25.04.2019-
15.04.2019 

Cartea în Trimuf - Campania de 
promovare și încurajare a lecturii 

 

Administrația 
Monumentelor și 
Patrimoniului turistic 

eveniment 
cultural 

25.10.2019 Manifestări dedicate Zilei Armatei 
Române  

Arcul de 
Triumf 

Administrația 
Monumentelor și 
Patrimoniului turistic 

eveniment 
cultural 

01-02.12.2019 Manifestări dedicate Zilei Naționale 
a României 

Arcul de 
Triumf 

Administrația 
Monumentelor și 
Patrimoniului turistic 

eveniment 
cultural 

13.03.2019 Eveniment dedicat Zilei Internaționale a 
Francofoniei - Expoziție „Cele mai importante 
edificii Bucureștene realizate de arhitecți francezi” 

Administrația 
Monumentelor și 
Patrimoniului turistic 

expoziție 03-07.04.2019 Expoziție și colocviu „București - la 
răscrucea Europelor” 

Viena, 
Austria 

Administrația 
Monumentelor și 
Patrimoniului turistic 

eveniment 
cultural 

06.04.2019 Inaugurarea bustului cosmonautului 
rus Iuri Alekseevici Gagarin 

 

Administrația 
Monumentelor și 
Patrimoniului turistic 

eveniment 
cultural 

27.06.2019 Ziua Rotondei Scriitorilor 

 

Administrația 
Monumentelor și 
Patrimoniului turistic  

2019 Artă pentru seniori 

 

CENTRULUI PENTRU SENIORI 
AL MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI  

2019 Aplauze pentru seniori 

 

CENTRULUI PENTRU SENIORI 
AL MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI 

eveniment 
sportiv 

15.03.-
17.03.2019 

Dance Masters 

 

CENTRUL PENTRU TINERET 
AL MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI 

eveniment 3.2019 Pentru tine, femeie 

 

CENTRUL PENTRU TINERET 
AL MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI 
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Tip eveniment Data Denumire eveniment Locația Organizator 

teatru 4.2019 Tineri pentru tineri 

 

CENTRUL PENTRU TINERET 
AL MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI 

eveniment 
sportiv 

4.2019 The Color Run 

 

CENTRUL PENTRU TINERET 
AL MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI 

eveniment 
sportiv 

4-5.05.2019 Campionatul European de dans 
sportiv Grand Prix 

 

CENTRUL PENTRU TINERET 
AL MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI 

eveniment 
sportiv 

9.2019 The Color Run by Night  

 

CENTRUL PENTRU TINERET 
AL MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI  

09.-12.2019 Descoperă patrimonial multicultural 
al orașului tău! – Ediția II 

 

CENTRUL PENTRU TINERET 
AL MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI  

11.2019 UNIFEST 

 

CENTRUL PENTRU TINERET 
AL MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI  

05.2019-
07.2019 

VISUAL ART UNDERVAL 

 

PROEDUS  

 

03.-12.2019 Caravana Talentelor 

 

PROEDUS   

04.-06.2019 Festivalul Copiilor 

 

PROEDUS   

01.-06.2019 Celebrarea evenimetelor ce au 
marcat istoria romanilor 

 

PROEDUS  

 

06.-12.2019 Cartierul excelenței în educație 

 

PROEDUS   

07.-10.2019 Kid’s City 

 

PROEDUS   

09.-12.2019 „HAI SA DESCOPERIM!” 

 

PROEDUS   

10.-09.2019 Festivalul Fulgilor de Nea 

 

PROEDUS  

Cinematograf 2019 La film în sectorul 1 

 

Centrul Cultural al Sectorului 
1 

Concert 2019 Muzică de promenadă Parc 
Bazilescu 

Centrul Cultural al Sectorului 
1  

12.2019 1 Decembrie - Ziua Națională a 
României 

 

Centrul Cultural al Sectorului 
1  

6.2019 Lumea Copiilor promenada 
mall 

Centrul Cultural al Sectorului 
1  

6.2019 Vacanta în parc Parc 
Bazilescu 

Centrul Cultural al Sectorului 
1 

targ 2019 Târgul Iei și al costumului popular 
românesc 

 

Centrul Cultural al Sectorului 
1 

targ 9.2019 Târgul Toamnei Parc 
Bazilescu 

Centrul Cultural al Sectorului 
1 
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Tip eveniment Data Denumire eveniment Locația Organizator  

12.2019 Târgul Iernii Parc 
Bazilescu 

Centrul Cultural al Sectorului 
1  

2019 Târg Tradițional Gara de Nord Gara de 
Nord 

Centrul Cultural al Sectorului 
1  

2019 Istoria culturii în Sectorul 1 

 

Centrul Cultural al Sectorului 
1  

2019 Pantelimon 301 

 

Centrul Cultural Mihai 
Eminescu Sector 2  

2019 ALBUME CU IMAGINI SI ISTORII 
REPREZENTATIVE DESPRE SECTORUL 
2 

 

Centrul Cultural Mihai 
Eminescu Sector 2 

 

2019 TEATRU PENTRU SECTORUL 2 

 

Centrul Cultural Mihai 
Eminescu Sector 2  

2019 CUNOASTE LUMEA! 

 

Centrul Cultural Mihai 
Eminescu Sector 2  

3.2019 PRIMĂVARA INCEPE CU UN 
MĂRȚIȘOR  

 

Centrul Cultural Mihai 
Eminescu Sector 2  

3.2019 DUMINICA ORTODOXIEI 

 

Centrul Cultural Mihai 
Eminescu Sector 2  

5.2019 TÂRGUL ANTICARILOR 

 

Centrul Cultural Mihai 
Eminescu Sector 2  

6.2019 MÂNDRI CĂ SUNTEM ROMÂNI  

 

Centrul Cultural Mihai 
Eminescu Sector 2  

7.2019 PARK FILM FESTIVAL 

 

Centrul Cultural Mihai 
Eminescu Sector 2  

8.2019 SLAGARE ROMANESTI 

 

Centrul Cultural Mihai 
Eminescu Sector 2  

9.2019 TÂRGUL ANTICARILOR 

 

Centrul Cultural Mihai 
Eminescu Sector 2  

9.2019 ZILELE SECTORULUI 2 

 

Centrul Cultural Mihai 
Eminescu Sector 2  

11.2019 BALUL DE CARITATE AL PRIMARIEI 
SECTORULUI 2 

 

Centrul Cultural Mihai 
Eminescu Sector 2  

12.2019 ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

 

Centrul Cultural Mihai 
Eminescu Sector 2  

12.2019 BILANȚ CULTURAL LA SFÂRȘIT DE AN 

 

Centrul Cultural Mihai 
Eminescu Sector 2  

12.2019 COLINDE PENTRU SUFLET 

 

Centrul Cultural Mihai 
Eminescu Sector 2  

11.-
12.05.2019 

Zilele Sectorului 3 

 

Direcția învățământ Cultură - 
Serviciul Cultură, Sport și 
Tineret 
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Tip eveniment Data Denumire eveniment Locația Organizator 

eveniment 
cultural 

8.-09.06.2019 Evenimentul cultural artistic în aer 
liber Flori pentru suflet 

 

Direcția învățământ Cultură - 
Serviciul Cultură, Sport și 
Tineret  

05-12.2019 Programul educațional Pepiniera de 
Talente 

 

Direcția învățământ Cultură - 
Serviciul Cultură, Sport și 
Tineret 

concert 14.06.-
15.09.2019 

Stagiunea Muzicală Estivală, ediția a 
XlV-a: 

 

Direcția învățământ Cultură - 
Serviciul Cultură, Sport și 
Tineret 

concert 15.06-
15.09.2019 

Festivalul de muzică clasică Simfonii 
de Vară, ediția a X-a 

 

Direcția învățământ Cultură - 
Serviciul Cultură, Sport și 
Tineret 

Cinematograf 08.-09.2019 Cinema în aer liber, ediția a Vll-a 

 

Direcția învățământ Cultură - 
Serviciul Cultură, Sport și 
Tineret  

12.2019 Manifestări cultural-artistice dedicate Zilei 
Naționale, Crăciunului și Revelionului 

Direcția învățământ Cultură - 
Serviciul Cultură, Sport și 
Tineret 

eveniment 
cultural 

15.01.2019 Mihai Eminescu – Trecut, prezent, 
viitor  - colocviu cultural 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

23.01.2019 Ceremonia de dezvelire a 
monumentului statuie Tudor 
Vladimirescu 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache” 

 

24.01.2019 Ceremonia de dezvelire a 
monumentului statuie DAC 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

24.01.2019 24 ianuarie 1859 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

24.01.2019 ”ZIUA PRINCIPATELOR UNITE” 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

27.01.2019 Ziua Internațională de Comemorare 
a Victimelor Holocaustului 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

01.-12.2019 Centenar prin înfrățire 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

2019 Recunoașterea și promovarea valorilor sociale, 
culturale, sportive și artistice din Sectorul 5 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

29.01.2019 Ziua internaționala a puzzle-urilor 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

01.-03.2019 Teatrul pentru toți 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

2019 ”Memoria apei” 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

2019 Ansamblu statuar dedicat latinității 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

2019 Trupa de teatru Ștefan Iordache 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache” 
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Tip eveniment Data Denumire eveniment Locația Organizator  

2019 Susținerea tinerilor actori  

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

2019 Educație prin cultură 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

3.02.2019 Spectacol aniversar ”Ștefan 
Iordache” 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

1-13.02.2019 Caragiale – 167 de ani de la nașterea 
marelui dramaturg 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

14.02.2019 Ziua iubitorilor bibliotecilor 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

21.02.2019 Ziua internaționala a limbii materne 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

24.02.2019 De dragoste și de dor-Sărbătoarea 
dragostei la români – Dragobete - 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

1-3.03.209 În întâmpinarea primăverii 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

8.03.2019 Spectacol de Ziua Internațională a 
Femeii  

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

16.03.2019 Constantin Brâncuși – ”Tăcerea 
infinitului” 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

20.03.2019 Ziua mondială a spunerii de povești 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

20.03.2019 ”UITAȚI DE CLIȘEE” Ziua 
Internațională a Francofoniei ”ceva 
cu 5” 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache” 

 

21.03.2019 Ziua Mondială a poeziei 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

27.03.2019 Ziua mondiala a teatrului 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

3.2019 Cupa primăverii la Șah 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

31.03.2019 Nichita Stănescu- recital de poezie 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

8-11.04.2019 Ziua internaționaăa a rromilor -
Festival al tradițiilor țigănești 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

13.03.2019 Sergiu Nicolaescu- filme românești 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

2-5.05.2019 HOP ȘHA ȘHA FESTIVAL 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

14.05.2019 Dumitru Prunariu- confecționăm planete, sistemul 
solar, nave spațiale, astronauți, învățăm prin joacă 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

15.05.2019 Ziua internațională a familiei – 
NUNTA DE AUR 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache” 
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Tip eveniment Data Denumire eveniment Locația Organizator  

31.05-
2.06.2019 

Tara poveștilor 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

24.06.2019 Ia de România 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

26.06.2019 Ziua Drapelului National 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

07-08.2019 Seri estivale in Sectorul 5 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

31.07-
4.08.2019 

Festivalul Internațional de 
Folclor ”Zilele Prieteniei” 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

9.2019  Open București – Concurs de șah 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

9.2019 Festivalul Național de Teatru Pentru 
Adolescenți ”ȘTEFAN IORDACHE” 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

9.2019 Zilele Sectorului 5#refresh5 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

9.2019 Gala tânărului actor – Gala Hop 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

10.2019 Concurs de șah cu școlile din 
Sectorul 5  

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

19.10.2019 150 de ani de la Prima Gară din România și 
București  Gara Filaret Concert Orchestra Națională 
de Tineret a României 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache” 

  

Festivalul de muzică pentru copii 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

11.2019 Festivalul de film pentru adulți și 
copii 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

11.2019 Festivalul filmului de dragoste 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

1.12.2019 Hai să dăm mână cu mână 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

6-31.12.2019 Poveste de Crăciun 

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

12.2019 Campionat de șah cu școlile din 
Sectorul 5  

 

Centrul Cultural și de 
Tineret ”Ștefan Iordache”  

1.2019 Stagiunea SalutCULTURA 

 

Centrul Cultural al Sectorului 
6 al Municipiului București   

3.2019 Festivalul național de muzică folk 
„Adrian Păunescu” 

 

Centrul Cultural al Sectorului 
6 al Municipiului București   

4.2019 „Conferințele TEDx la Politehnică 
București” 

 

Centrul Cultural al Sectorului 
6 al Municipiului București   

4.2019 Noaptea Învierii 

 

Centrul Cultural al Sectorului 
6 al Municipiului București  
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5.2019 Șase Fest - Distrează-te cât șase! 

 

Centrul Cultural al Sectorului 
6 al Municipiului București   

5.2019 Serile Credință și Cultură 

 

Centrul Cultural al Sectorului 
6 al Municipiului București   

5.2019 Satul în creația corală românească  

 

Centrul Cultural al Sectorului 
6 al Municipiului București   

8.2019 Cinema sub stele 

 

Centrul Cultural al Sectorului 
6 al Municipiului București   

8.2019 Stagiunea Muzicală SalutCULTURA 

 

Centrul Cultural al Sectorului 
6 al Municipiului București   

9.2019 Sympho kids 

 

Centrul Cultural al Sectorului 
6 al Municipiului București   

9.2019 Music in the park 

 

Centrul Cultural al Sectorului 
6 al Municipiului București   

9.2019 Dokstation 

 

Centrul Cultural al Sectorului 
6 al Municipiului București   

12.2019 Târgul de Crăciun  

 

Centrul Cultural al Sectorului 
6 al Municipiului București   

12.2019 Povești de iarnă 

 

Centrul Cultural al Sectorului 
6 al Municipiului București  

concert 19.02.2019 Căutarea tonului - concert aniversar 
Grigore Leșe 65 

Ateneul 
Român 

ARCUB 

concert 5.03.2019 Concert Aurelian Temișan Oameni-
Tribut Aurelian Andreescu 

Teatrul 
Național 
București 

ARCUB 

Eveniment 18-21.04.2019 Spotlight Calea 
Victoriei 

ARCUB 

târg 6.2019 Strada Anticarilor Piața Sfântul 
Anton 

ARCUB 

concert 7.2019 Bucharest Jazz Festival Piața 
George 
Enescu 

ARCUB 

Teatru 7.2019 Festivalul internațional al școlilor de 
teatru  

Teatrul 
Bulandra, 
Teatrul 
Metropolis 

ARCUB 

eveniment 7.2019 Festivalul internațional de teatru de 
stradă București - B-FIT IN THE 
STREET nr.11 

Centrul 
Vechi 

ARCUB 

Cinematograf 9.2019 Un secol de cinema românesc la 
București 

ARCUB (str. 
Lipscani 84-
90) 

ARCUB 

expoziție 9.2019 Salonul National de arta medievală - 
Ipostaze medievale - Revalorificări 

ARCUB (str. 
Lipscani 84-
90) 

ARCUB 
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contemporane. Expoziție de Artă 
plastică și decorativă  

9.2019 Piața Festivalului George Enescu Piața 
George 
Enescu 

ARCUB 

concert 11.2019 Gala Folk You! Florian Pittiș Piața 
George 
Enescu 

ARCUB 

teatru 10.2019 Festivalul Național de Teatru 

 

ARCUB 

eveniment 4.2019 Tradiții și Flori de sărbători  Parcul 
Herăstrău 

CREART 

eveniment 
cultural 

5.2019 Festivalul Aici - Acolo la Teatreli - 
Expo, Film, jazz 

Piața 
Lahovari, nr. 
7 

CREART 

Cinematograf 6.2016 Grădina cu Filme Piața 
Alexandru 
Lahovari, nr. 
7 

CREART 

eveniment 
cultural 

6.2019 Festivalul internațional de 
folclor ”Muzici și tradiții în 
București” 2019 

Parcul Izvor CREART 

 

6.2019 IEsc - urban, contemporan, 
românesc 2019 

Parcul Izvor CREART 

eveniment 
cultural 

7.2019 Copacul cu cărți 2019 Parcul 
Cișmigiu 

CREART 

concert 7.2019 Creative Fest Romexpo CREART 

eveniment 
cultural 

8.2019 La pas pe Calea Victoriei Calea 
Victoriei 

CREART 

concert 9.2019 Hey Day Music Festival 2019 Parcul Izvor CREART 

eveniment 
cultural 

9.2019 Zilele Bucureștiului - iCeleBrate my 
city 

Piața 
Constituției, 
Bulevardul 
Libertății 

CREART 

eveniment 
cultural 

9.2019 iMapp Bucharest - Winners League Piața 
Constituției, 
Bulverdul 
Libertății 

CREART 

târg 12.2019 Bucharest Christmas Market Piața 
Constituției, 
Bulverdul 
Libertății 

CREART 

concert 3.2019 Jazz in Church Biserica 
Lutherana 
București 

 

Cinematograf 4.2019 Bucharest Fashion Film Festival  
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Cinematograf 4.2019 American Independent Film Festival Muzeul 
Țăranului 

 

târg 4.2019 AUTOR - Târg Internațional de 
Bijuterie Contemporană 

Teatrul 
Național 
București 

AUTOR 

eveniment 5.2019 BurgerFest 

  

expoziție 5.2019 Romanian Design Week Clădirea BCR 
din Piața 
Universității 

The Institute 

expozitie 5.2019 Noaptea Muzeelor 

  

eveniment 5.2019 East European Comic Con Romexpo 

 

 

5.2019 Creative Quarter Design Festival Cartierul 
Creativ 

The Institute 

eveniment 6.2019 Femei pe Mătăsari 

  

eveniment 6.2019 Street Delivery Str. Arthur 
Verona 

 

teatru 6.2019 Contact Bucharest Festival 

  

Cinematograf 6.2019 Bucharest International Film Festival Cinema 
Elvire 
Popesco 

 

concert 9.2019 Festivalul George Enescu 

  

eveniment 9.2019 Bucharest Craft Beer Festival  

  

 

9.2019 The Carnival București 2019 Romexpo 

 

expoziție 9-10.2019 Art Safari Palatul 
Oscar 
Maugsch - 
BCR - Piața 
Universității 

Fundația Centrul Cultural Art 
Society 

Cinematograf 10.2019 Festivalul Internațional de Film de 
Animație Anim”est 

  

eveniment 10.2019 Local - Festival de cultură 
Gastronomică 

  

Cinematograf 10.2019 KINOFEST - International Digital Film 
Festival 

  

Cinematograf 10.2019 Les films de Cannes a Bucharest 

  

 

10.2019 Noaptea Galeriilor 

 

Asociația Ephemair 

concert 11.2019 Bucharest Early Music Festival 

  

expoziție 

 

Bucharest Biennale Art and Fashion 
for Education 

  

expoziție 10.2019 Diploma Str. C.A. 
Rosetti nr. 3 

The Institute 

eveniment 2019 Explore dance festival 
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expoziție 2019 Bienala de arhitectura 

  

expoziție 11.2019 RADAR – Romanian Artists 
Developing Alternative Realities 

Uzina 
Electrica 
Filaret 

 

expoziție 11.2019 BINAR fostul 
restaurant 
Cina din 
Piața 
George 
Enescu 

The Institute 

Cinematograf 10-11.2019 CinePOLSKA Cinema 
Elvire 
Popesco 

Cinema Elvire Popesco 

Cinematograf 11.2019 UrbanEye Film Festival Cinema 
Elvire 
Popesco 

Asociația ARTA în dialo 

Conferință 11.2019 Share X Radisson Blu 
Hotel 

ABplus events, OAR, UAUIM 

târg 11.2019 Made in RO Impact Hub Designist.ro 

târg 10.2019 MATERIA - Târg de design în piele Palatul 
Telefoanelor 

AUTOR 

 

11.2019 Bucharest Gaming Week Palatul 
Parlamentul
ui 

 

concert 11.2019 JAZZ UP! FESTIVAL “Dan Mândrilă” Casa Radio - 
Sala Radio + 
Green Hours 

Jazz Syndicate Live Sessions 

performance 11.2019 Nu o lua personal :: Irina Marinescu MNAC Asociația Developing Art 

Conferință 11.2019 Future Summit 2019 Palatul 
Universul 

Social Innovation Solutions 

Conferință 11.2019 Augmenting Performance CINETic CINETic 

Conferință 11.2019 International Tattoo Convention Palatul 
Bragadiru 

 

târg 10.2019 BOOKerini - Târg Internațional de 
Carte pentru Copii 

Biblioteca 
Națională a 
României 

Asociația „Câte-n lună și-n 
mansardă” + EDU CULT 
CREATIV+ De basm #LittleLit. 

eveniment 
cultural 

10.2019 Strada de C'Arte 

 

Biblioteca Centrală 
Universitara Carol I + 
Fundația Universitară Carol I 

teatru 10.2019 Fest(in) pe Bulevard Teatrul 
Nottara, 
Teatrul Mic, 
Teatrul 
Țăndărică, 
Teatrul 
Odeon 

Teatrul Nottara 
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concert 10.2019 Concert Goran Bregović Sala 
Palatului 

 

concert 01.2019 Michale Graves Quantic 
Club 

Metalhead 

concert 01.2019 LIUN+the Science Fiction Band Control Twin Arts 

concert 02.2019 Brass Against Hard Rock 
Cafe 

BestMusic Live Concerts 

concert 02.2019 Algiers Club Control 

 

concert 02.2019 David Duchovny Sala Radio 

 

concert 02.2019 Arstioir Quantic 
Club 

 

concert 02.2019 IAMX Quantic 
Club 

 

concert 02.2019 Playing the Mode beraria H 

 

concert 03.2019 David Ellefson Megadeth Hard Rock 
Cafe 

BestMusic Live Concerts 

concert 03.2019 Godsmack Arenele 
Romane 

Metalhead 

concert 03.2019 Skyharbor Club Control 

 

concert 04.2019 Goran Bregovic Sala 
Palatului 

BestMusic Live Concerts 

concert 04.2019 Bullet for my Valentine Arenele 
Romane 

Metalhead 

concert 04.2019 SUUNS Control 

 

concert 04.2019 Suffocation, Belphegor și God 
Dehtroned 

Quantic 
Club 

Metalhead 

concert 04.2019 Avishai Cohen CinemaPro Jazz Syndicate Live Sessions 

concert 04.2019 Helheim Quantic 
Club 

 

concert 05.2019 Jonathan Bree Control 

 

concert 05.2019 RYMDEN Control Twin Arts 

concert 10.2019 Apocalyptica Arenele 
Romane 

BestMusic Live Concerts 

concert 06.2019 Chris Botti Sala 
Palatului 

German Quality 
Entertainment 

concert 06.2019 Garbage Arenele 
Romane 

Metalhead 

concert 07.2019 Billy Corgan Smashing Pumpkins beraria H BestMusic Live Concerts 

concert 07.2019 Black Stone Cherry Quantic 
Club 

Maximum Rock, Promusic 
Events 
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concert 07.2019 Slayer Arenele 
Romane 

Metalhead 

concert 07.2019 Bon Jovi Piata 
Constituției 

D&D East Entertainment, 
East European Production 

concert 07.2019 Louis King - the King of the Rockin 
Blues 

Quantic 
Club 

 

concert 07.2019 The Cure Piata 
Constituției 

D&D East Entertainment, 
East European Production 

concert 07.2019 Michael Bolton Sala 
Palatului 

German Quality 
Entertainment 

concert 08.2019 Metallica Arena 
Nationala 

Emagic 

concert 09.2019 Evanescence Arenele 
Romane 

Metalhead 

concert 09.2019 Mark Stam Hard Rock 
Cafe 

BestMusic Live Concerts 

concert 09.2019 Jacob Lee Expirat Club 

 

Concert 09.2019 Kimbra Quantic 
Club 

BestMusic Live Concerts 

concert 09.2019 Charlie Siem Ateneul 
Român 

 

concert 10.2019 Hooverphonic Hard Rock 
Cafe 

BestMusic Live Concerts 

concert 11.2019 Lara Fabian Sala 
Palatului 

 

concert 11.2019 Annihilator Quantic 
Club 

Metalhead 

concert 11.2019 Makaya McCraven Club Control Control TwinArts 

concert 11.2019 PowerWolf Arenele 
Romane 

Metalhead 

concert 07.2019 Ed Sheeran Arena 
Nationala 
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TIPOLOGIE DENUMIRE ACOPERIRE PROPRIETAR ADMINISTRATOR 

Baza Sportiva 
Academia de Tenis "Ilie 
Năstase" 

În aer liber Ministerul Finanțelor Fundația Ilie Năstase 

Baza Sportiva 
Complex Sportiv "Ion 
Țiriac" 

În aer liber 
Fundația Olimpică 
Română 

Fundația Olimpică 
Română 

Baza Sportiva 
Clubul Sportiv Școlar Nr. 
1 - Pajura 

În aer liber 
Clubul Sportiv Școlar Nr. 
1 - Pajura 

Clubul Sportiv Școlar Nr. 
1 - Pajura 

Baza Sportiva Baza Sportivă ICSIM În aer liber S.C. ICSIM S.A. S.C. ICSIM S.A. 

Baza Sportiva Baza Sportivă IOR În aer liber SC.IOR.SA Clubul Sportiv Juniorul 

Baza Sportiva Baza Sportivă Aversa În aer liber Aversa CS Aversa 

Baza Sportiva Pescariu Sports & Spa 
Acoperit / În 
aer liber 

Fundația Dinu Pescariu 
Ministerul Educației 
Naționale 

Baza Sportiva 
Complex Sportiv 
Antilopa 

Acoperit / În 
aer liber 

SC Antilopa SC Antilopa 

Baza Sportiva Club Sportiv Școlar Nr. 6 
Acoperit / În 
aer liber 

Ministerul Educației 
Naționale 

Clubul Sportiv Școlar Nr. 
6 

Baza Sportiva Baza Sportivă RATB 
Acoperit / În 
aer liber 

Primăria Municipiului 
București 

RATB 

Baza Sportiva 
Baza Sportivă 
Politehnica 

Acoperit / În 
aer liber 

Ministerul Educației 
Naționale 

Universitatea 
Politehnică București 

Baza Sportiva Baza Didactică UNEFS 
Acoperit / În 
aer liber 

Universitatea Naționala 
de Educație Fizică și 
Sport București 

Universitatea Națională 
de Educație Fizică și 
Sport București 

Bazin Olimpic Clubul Sportiv Dinamo Acoperit Clubul Sportiv Dinamo Clubul Sportiv Dinamo 

Bazin Inot 
Complex Sportiv 
Floreasca 

Acoperit / În 
aer liber 

Autoritatea Naționala 
pentru Sport și Tineret 

Autoritatea Naționala 
pentru Sport și Tineret 

Bazin Inot Club Miramar Acoperit Public  

Club Sportiv Delfinul București (DEB) Acoperit 
Asociația Municipală de 
Natație București 

Asociația Municipală de 
Natație București 

Club Sportiv Steaua CSA (STE) Acoperit 
Asociația Municipală de 
Natație București 

Asociația Municipală de 
Natație București 

Club Sportiv Club Sportiv Olimpia Acoperit 
Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Club Sportiv CSS Triumf București Acoperit 
Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Club Sportiv 
CS Tehnico Aplicative 
București 

Acoperit 
Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Club Sportiv 
Clubul Central de Șah 
București 

Acoperit 
Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Club Sportiv 
Complex Sportiv 2000 
(TCB) 

Acoperit / În 
aer liber 

Asociația Municipală de 
Natație București 

Asociația Municipală de 
Natație București 
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Club Sportiv Aqua Team 
Acoperit / În 
aer liber 

Federația Romana de 
Tenis 

Asociația Municipală de 
Natație București 

Complex Sportiv CCS Studențesc Tei În aer liber 
Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Complex Sportiv Baza Sportivă Romprim În aer liber Romprim CS Romprim 

Complex Sportiv 
Complex Sportiv 
Extreme Titan 

Acoperit / În 
aer liber 

Anchor Group AS Timpuri Noi 

Complex Sportiv 
National 

Complex Sportiv 
Național Lia Manoliu 

Acoperit / În 
aer liber 

Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Complex Sportiv 
National 

CSN Sala Polivalentă Acoperit 
Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Complex Sportiv 
National 

Complex Sportiv Dinamo În aer liber 
Ministerul Afacerilor 
Interne 

Ministerul Afacerilor 
Interne 

Stadion Stadionul Iolanda Balas În aer liber 
Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Stadion Arena Națională În aer liber 
Primăria Municipiului 
București 

Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Stadion Stadionul Național În aer liber 
Banca Națională a 
României 

Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Stadion Baza Sportivă Rocar În aer liber 
Universitatea Naționala 
de Educație Fizică și 
Sport București 

Universitatea Naționala 
de Educație Fizică și 
Sport București 

Teren de sport 
Asociația Sportivă Radio 
Romania 

În aer liber Radio Romania 
Societatea Română de 
Radiodifuziune 

Teren de sport Clubul Copiilor Nr. 1 În aer liber 
Ministerul Educației 
Naționale 

Clubul Copiilor Nr. 1 

Teren de sport Club Sportiv Voinicelul În aer liber 
Ministerul Educației 
Naționale 

Global Sport Promotion 

Teren de sport 
Baza Sportivă Șoimii 
IMUC 

În aer liber MApN MApN 

Teren de sport 
Baza Sportivă Sport 
Arena 

În aer liber 
Ministerul Educației 
Naționale 

CS Sport Arena 

Teren de sport 
Baza Sportivă "Juventus 
București" 

În aer liber Primăria Sectorului 2 Club Juventus București 

Teren de sport 
Baza Sportivă Nicolae 
Titulescu 

În aer liber 
Universitatea Nicolae 
Titulescu 

Universitatea Nicolae 
Titulescu 

Teren de sport Parcul Sportiv Dinamo În aer liber Clubul Sportiv Dinamo CNI S.A 

Teren de sport 
Club Sportiv "Cautis 
Steaua Sudului" 

Acoperit / În 
aer liber 

CS Cautis CS Cautis 

Stadion Stadionul Steaua 
În 
reconstrucție 

Proprietatea publică a 
statului 

Clubului Sportiv al 
Armatei Steaua 
București 
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Stadion 
Stadionul Cotroceni 
(Parcul cu Platani) 

În aer liber 
Banca Națională a 
României 

Banca Națională a 
României 

Teren de sport Arenele BNR În aer liber Public 
Ministerul Tineretului si 
Sportului 

Teren de sport 
Club Sportiv Municipal 
București 

Acoperit 
Consiliului General al 
Municipiului București 

Consiliului General al 
Municipiului București 

Teren de sport 
Clubul Sportiv Sportul 
Studențesc București 

Acoperit/ în aer 
liber 

Ministerul Educației 
Naționale 

Clubul Sportiv Sportul 
Studențesc București 

Teren de sport IDM Club Acoperit 
I.D.M. KENNEDY GROUP 
CO SRL 

I.D.M. KENNEDY GROUP 
CO SRL 

Teren de sport Sala Leu Acoperit UPB Mihaela PETRESCU 

 

  



377 

ANEXA 15. PRINCIPALELE EVENIMENTE SPORTIVE DIN ANUL 2019 ÎN 
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CSM București - HC Zalău - 
handbal feminin 

21.01.2019 Sala Rapid 
Club Sportiv Municipal București, Primăria 
Municipiului București 

CSM București - Corona 
Brașov - handbal feminin 

06.02.2019 Sala Polivalenta 
Club Sportiv Municipal București, Primăria 
Municipiului București 

CSM București - HC Dukla 
Praha - handbal masculin 

16.02.2019 Sala Dinamo 
Club Sportiv Municipal București, Primăria 
Municipiului București 

Triathlon Arena 22.02.2019 
Băneasa Shopping 
City 

Băneasa Shopping City 

Crosul pentru Viață 16.03.2019 Parcul Al. I. Cuza  Studenți pentru Viață, Pegas Triatlon Club 

Dance Masters 
15.03.2019 - 
17.03.2019 

Sala Polivalenta 
Centrul pentru Tineret al Municipiului 
București 

Festivalul Sportului 
04.04.2019 - 
14.04.2019 

Parcul Tineretului 
PROEDUS, Primăria Municipiului București, 
Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive 
București 

Campionatul European de 
Lupte 

05.04.2019 - 
14.04.2019 

Federația Română de 
Lupte 

Centrul pentru Tineret al Municipiului 
București 

Poli Olympics 
06.04.2019 - 
14.04.2019 

Universitatea 
Politehnică București 

Liga Studenților din Facultatea de 
Automatică și Calculatoare 

10K&FAMILY RUN 07.04.2019 Parcul Izvor Bucharest Running Club 

Crosul ”Campionii Sănătății” 13.04.2019 
Parcul Al. I. Cuza (fost 
IOR) 

RO Club Maraton, Elite Running 

Crosul Build&RUN 20.04.2019 Parcul Tineretului 
Asociația Studenților la Matematică și 
Informatică ASMI 

The Color Run 20.04.2019 Biblioteca Națională Primăria Municipiului București 

Bucharest International 10K 21.04.2019 Arcul de Triumf 
Primăria Municipiului București, Habitat for 
Humanity, Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Liga Liceelor 
10.03.2019 - 
21.04.2019 

Proedus 
PROEDUS, Primăria Municipiului București, 
Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive 
București 

Bucharest Dance Festival 
Spring Edition 

04.05.2019 
Palatul Național al 
Copiilor 

 

Campionatul European de 
dans sportiv Grand Prix 

04.05.2019 - 
05.05.2019 

Centrul Sportiv Apollo Asociația Clubul Sportiv GENERAȚIA 9 

Crosul Veteranilor de Război 
VeteRUN 

05.05.2019 Piața Presei Libere MApN, Primăria Sectorului 1 

Aleargă pentru Viață 05.05.2019 
Universitatea 
Politehnica București 

Liga Studenților Electroniști 
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Competiția Națională de 
Biliard în Scaun Rulant 

11.05.2019 IDM Club București 
Asociația Sportivă Mereu Împreună pentru 
Oameni, Consiliul Național al Dizabilității 
din România 

Bucharest Half Marathon 
11.05.2019 - 
12.05.2019 

Piața Constituției Bucharest Running Club 

Crosul Universității din 
București - Cora Lujerului 
Challenge 

18.05.2019 
Facultatea de Drept - 
Parcarea Cora 
Lujerului 

Cora, Primăria Sectorului 6, Primăria 
Municipiului București 

Prima Evadare 19.05.2019 Casa Alba, Băneasa NoMad Multisport 

Campionat Municipal 
Outdoor S,T,J1,J2,J3,Masters 

18.05.2019 - 
19.05.2019 

Stadionul I.B. Soter Asociația Municipală de Atletism București 

”Stagii gratuite de pregătire 
sportivă” pentru elevii 
claselor V-VIII 

25.02.2019 - 
02.06.2019 

Stadionul Național 
Arena 

PROEDUS, Primăria Municipiului București, 
Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive 
București 

Crosul Companiilor 06.06.2019 Arena Naționala B2Run Romania 

Titan Triathlon 
08.06.2019 - 
09.06.2019 

Parcul Al. I. Cuza  Campofrio 

Crosul IT-iștilor 22.06.2019 Parcul Tineretului Infodesing Group, F-Secure 

România - Spania 05.09.2019 Arena Naționala Federația Română de Fotbal 

Competiție de Ciclism Turul 
României 

11.09.2019 - 
15.09.2019 

Etapa 5: Piața 
Victoriei - Piața Presei 
Libere 

Auchan, Ministerul Tineretului și Sportului, 
Primăria Municipiului București 

The Color Run by Night 14.09.2019 Bulevardul Unirii Primăria Municipiului București 

Sun Challenge 28.09.2019 
Parcul Natural 
Văcărești 

Sun Plaza, Asociația Parcul Natural 
Văcărești 

Băneasa Race 29.09.2019 Academia de Poliție Băneasa Shopping City 

”Pașaport pentru Sport” 05.10.2019 Parcul Sebastian 
Primăria Sector 5, CSS Steaua, UNEFS, CS 
Stirom, CSM Onești 

Cupa ”Echipa Campionilor” la 
Karate 

05.10.2019 
Liceul cu Program 
Sportiv ”Mircea 
Eliade” 

Centrul Cultural Sector 6, Primăria 
Sectorului 6 

Crosul UniFest 08.10.2019 Insula Trandafirilor Primăria Municipiului București, ARCUB 

Jocurile Olimpice Mondiale 
pentru Persoane cu 
Dizabilități 

12.10.2019 - 
13.10.2019 

Special Olympics Bucharest Marathon 

Academia Sportului 
14.01.2019 - 
24.11.2019 

Proedus 
PROEDUS, Primăria Municipiului București, 
Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive 
București 

Kids Sport Festival 
26.10.2019 - 
03.11.2019 

Liceul Matei Basarab 
PROEDUS, Primăria Municipiului București, 
Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive 
București 

Bucharest Marathon 
12.11.2019 - 
13.11.2019 

Piața Constituției Raiffeisen BANK 
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DENUMIRE PERIOADA LOCAȚIA ORGANIZATOR 

Cupa Proatletic 09.11.2019 
Sala de Atletism Ioan 
Soter 

Asociația Municipală de Atletism București 

Bucharest Dance Festival 
Spring Edition 

09.11.2019 
Palatul Național al 
Copiilor 

 

Concurs National - Cupa 
Începătorului C1,C2,C3,C4,C5 

16.11.2019 - 
17.11.2019 

Sala de Atletism Ioan 
Soter 

Asociația Municipală de Atletism București 

MoonTimeBike 19.11.2019 
Parcul Alexandru Ioan 
Cuza 

NoMad Multisport 

București MTB Race 26.11.2019 
Parcul Natural 
Văcărești 

Parcul Natural Văcărești, BikeXpert, 
Primăria Municipiului București, Primăria 
Sectorului 4 

Bucharest Urban Athletics 27.11.2019 Arcul de Triumf 
Auchan, People for Sport, SPORT LA ORICE 
VÂRSTĂ 

Maratonul 1 Decembrie 01.12.2019 
Parcul Al. I. Cuza (fost 
IOR) 

RO Club Maraton, Elite Running, Primăria 
Sectorului 3 

Cupa de Iarnă 
S,T,J1,J2,J3,Masters 

07.12.2019 - 
08.12.2019 

Sala de Atletism Ioan 
Soter 

Asociația Municipală de Atletism București 
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