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CUVÂNT ÎNAINTE

Dragi locuitori ai Sectorului 1,
 
Prin intermediul acestui raport, îmi doresc să vă
prezint proiectele pe care le consider importante
pentru comunitatea noastră. Încă de la începutul
manadatului, mi-am propus să înglobez la nivelul
tuturor activităților întreprinse de mine și echipa
mea câteva dintre principiile în care cred cu tărie.
Astfel, dreptatea socială, solidaritatea,
transparența și sustenabilitatea au reprezentat un
fundament pentru întreaga mea activitate.
Totodată, implicarea cetăţenilor în deciziile
administraţiei publice locale a stat la baza creării
unei strategii eficiente. În perioada 2018 - 2019,
am menţinut un contact permanent cu locuitorii
sectorului prin dezbateri publice şi întâlniri
cetăţeneşti și am lansat platforma de bugetare
paritcipativă. Este nevoie în continuare de o
echipă puternică şi responsabilă, formată din
administraţia publică şi cetăţeni, capabilă să
continue procesul de dezvoltare început.
 
Vă propun în următoarele pagini o privire
detaliată asupra modului în care am ales să
contribui la creșterea bunăstării colective a
comunității Sectorului 1!

D A N I E L A  P O P A

VICEPRIMAR SECTOR 1
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Dreptate socială
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2.1. RAPORT „LOCUINȚE
SOCIALE ÎN SECTORUL 1”

Pornind de la premisa că problematica locuirii

este una complexă care necesită o abordare

integrată, alături de colegii din cadrul

Compartimentului Fond Imobiliar și din cadrul

Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului, am coordonat scrierea

documentului ”Locuințe Sociale în Sectorul 1”.

Prin intermediul acestui document ne-am

propus ca în prima parte să prezentăm cele mai

relevante cadre legislative (strategii, legi)

internaționale și naționale care au o

componentă dedicată locuirii sociale sau de stat

și care se raportează la intersecția locuire –

social, iar în cea de a doua parte să prezentăm

situația locuințelor din Sectorului 1 și să
identificăm, în urma unei analize statistice

descriptive a dosarelor de locuințe sociale din

anul 2015 și 2017, caracteristicile acestui

fenomen. Consider că acest demers reprezintă
un prim pas în identificarea necesităților reale

legate de locuirea la nivelul Sectorului 1 și

formularea unor măsuri de prevenire și de

combatere a locuirii precare. Documentarea și

scrierea acestui raport s-au desfășurat pe o

perioadă de peste 3 luni.RAPORTUL POATE FI
CONSULTAT PE SITE-UL
PRIMĂRIEI SECTORULUI 1 LA
URMĂTORUL LINK: 

http://www.primariasector1.ro/rapoart

e-anuale-locuinte-sociale.html     Achiziționarea de locuințe de pe piața

liberă;

 Construirea din fonduri de la bugetul local a

unor blocuri de locuințe sociale;

 Acordarea extinsă a ajutorului de chirie

(chirie socială, vouchere de chirie).

CA URMARE A RAPORTULUI LOCUINȚE
ÎN SECTORUL 1, AM STABILIT
URMĂTOARELE DIRECȚII DE ACȚIUNE:

http://http//WWW.PRIMARIASECTOR1.RO/DOWNLOAD/LOCUINTESOCIALE/RAPORT%20LOCUIN%C8%9BE%20SOCIALE%202017.PDF


2.2. ACHIZIȚIONARE
LOCUINȚE SOCIALE

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.
32 din 31.01.2018, a fost aprobată
reluarea procedurii de achiziţie de pe
piaţa liberă, a unor imobile de locuinţe
care vor avea destinaţia de locuinţe
sociale.
 
În momentul de față au fost identificate
două imobile cu 25 și, respectiv, 215
apartamente care urmează să fie
achiziționate în scopul atribuirii
acestora persoanelor și familiilor care
se află pe lista de priorități pentru
acordarea unei locuințe sociale. 

2.3.  EXTINDEREA AJUTORULUI
LA PLATA CHIRIEI

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 28.02.2019,  Sectorul 1 al
Municipiului București vine în sprijinul persoanelor și familiilor care
nu au acces la o locuință decentă prin acordarea unui ajutor de
urgență pentru plata chiriei. Anteriori acestei hotărâri de consiliu,
doar persoanele și familiile evacuate din locuințe retrocedate
beneficiau de acest sprijin.
 
1 cameră - 700 lei 
2 camere - 900 lei
3 camere - 1100 lei



Numeroasele evacuări din casele
retrocedate de pe raza Sectorului 1, cât
și existența unor persoane ale căror
venituri reduse fac imposibilă
achiziționarea/închirierea unei locuințe
de pe piața liberă, au determinat
înregistrarea a peste 7100 de solicitări
pentru locuințe sociale în perioada
1996 – 2017. Ca răspuns în fața acestei
realități, Consiliul Local al Sectorului 1
a hotărât în 2008 achiziționarea de
locuințe de pe piața liberă, iar în 2010
a fost aprobat programul Deceniul
Locuirii 2010 – 2020 care a presupus
construirea a 414 locuințe sociale, din
fonduri proprii, pe Șoseaua Odăi. 
În momentul actual, a fost reluat
procesul de construire a 366 de
locuințelor sociale în cartierul Odăi.
Proiectul se află în etapa de
achiziționare a studiului de fezabiliate
și a proiectării. 

2.4.LOCUINȚE SOCIALE -
ODĂI  I I



2.5. SOLUȚIONAREA CERERILOR
DE LOCUINȚE SOCIALE ÎN

PERIOADA 2016 - 2019

Având în vedere că, din anul 2012, nu au

fost construite sau achiziționate locuințe

sociale pentru rezidenții Sectorului 1, în

perioada 2016 - 2019 singurele locuințe

repartizate au fost cele eliberate (decesul

beneficiarilor, beneficiari care au

achiziționat o locuință de pe piața liberă)

sau cele prin mișcarea a II-a. Astfel, au

fost reatribuite pe lista de priorități 76 de

locuințe.

 În intervalul 23.09.2016 – 31.12.2016
au fost atribuite 10 locuințe sociale;
 
În intervalul 01.01.2017 – 31.12.2017 au
fost atribuite 32 de locuințe sociale; 
 
În intervalul 01.01.2018 – 31.12.2018 au
fost atribuite 13 locuințe sociale; 
 
În intervalul 01.01.2019 –004.09.2019
au fost atribuite 21 de locuințe sociale;
 
TOTAL 
În intervalul 23.09.2016 – 04.09.2019
au fost atribuite 76 de locuințe sociale.



 2.6.DEZVOLTARE COMUNITARĂ
ÎN CARTIERUL DE LOCUINȚE

SOCIALE ODĂI 

În încercarea de a identifica cele mai bune mecanisme de incluziune
socială pentru comunitatea din cartierul de locuințe sociale Odăi,
împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 1, am stabilit ca oportună înființarea Centrului
Multifuncțional socio –educațional Odăi. Acest centru comunitar va
facilita accesul copiilor și adulților aflați în situații de excluziune
socio – economică și marginalizare socială la sprijin specializat. În
momentul de față, au fost finalizate toate demersurile legislative,
urmând ca în decursul anului 2020, Centrul Comunitar să devină
funcțional pentru membrii comunității din Cartierul Odăi.



3.STRATEGII DE DEZVOLTARE
DURABILĂ, PROGRAME ȘI PROIECTE
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Odată cu înființarea Serviciului de
Strategii de Dezvoltare Durabilă,
Programe, Proiecte și Management
Informațional, Sectorul 1 al
Municipiului București își asumă
angajamentul față de valorile
fundamentale ale sustenabilității. Conform
Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1
nr. 296 / 2018, Serviciului de Strategii de
Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte
și Management Informațional are atribuții
în elaborarea planurilor de acțiune
privind Strategia pentru Dezvoltare
Durabilă a Sectorului 1. În acest sens,
Serviciul de Strategii de Dezvoltare
Durabilă, Programe, Proiecte și
Management Informațional, sub
coordonarea mea, a demarat o serie de
proiecte extrem de relevante pentru
comunitatea sectorului 1. 



3.1. STRATEGIA DE DEVOLTARE
DURABILĂ SECTOR 1 „2020 - 2030”
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În anul 2015, cele 193 de state membre ONU au adoptat Agenda 2030 și cele
17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă (ODD). România, în calitate de stat
membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene (UE), și-a
exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale
Agendei 2030. În acest context, în 2018, Departamentul Guvernului pentru
Dezvoltare Durabilă a lansat Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă
a României 2030. Prin această Strategie, România își stabilește cadrul
național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea setului de
17 ODD (obiective de dezvoltare durabilă). Strategia susține dezvoltarea
României pe trei direcții principale respectiv economică, socială și de mediu,
orientată către cetățean, care să se centreze pe inovație, optimism, reziliență
și încredere că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil,
eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat.
Toate Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă au ținte care sunt în mod direct
legate de responsabilitățile autorităților locale. Tocmai de aceea, realizarea
ODD-urilor depide și de capacitatea autorităților locale de a promova o
dezvoltare locală integrată, incluzivă și sustenabilă.
 
Viitorul Sectorului 1 și al cetățenilor săi se află pe mâini bune, adică pe
mâinile celor mai buni experți și specialiști din țară în domeniul politicilor
publice. Pe 28 august 2019, în Ședința de Consiliu a Sectorului 1, a fost votat
în unanimitate proiectul Protocolului de Cooperare interinstituțională dintre
Primăria Sectorului 1 și Școala Națională de Studii Politice și Administrative
(SNSPA), proiect care se referă la elaborarea Strategiei de Dezvoltare
Durabilă 2020 - 2030 a Sectorului 1.
 
Pentru mai multe detalii despre desfășurarea acestui proiect, puteți accesa
următorul link - http://www.primariasector1.ro/strategia-dezvoltare-
durabila.html 
 
 



Bugetarea participativă reprezintă un instrument inovator pentru
promovarea unei democrații incluzive și pentru modernizarea și creșterea
capacității de răspundere a autorităților locale. Prin intermediul
procesului de bugetare participativă, cetățenii care au domiciliul sau
adresa de reședință pe raza Sectorului 1 al Municipiului București și care
au împlinit vârsta de 16 contribuie în mod direct la procesul decizional cu
privire la destinația unei părți a resurselor publice disponibile. În acest
fel, membrii comunității au oportunitatea de a delibera, dezbate și
influența alocarea bugetului Sectorului 1, fiind implicați în definirea
priorităților de dezvoltare prin propunerea de proiecte. Aceste proiecte
sunt validate de autoritatea locală și apoi supuse unui proces de votare
prin care se asigură reprezentativitatea rezultatelor. Proiectele
câștigătoare în urma votului vor fi implementate de Primăria Sectorului 1
începând cu anul 2020.
 
MECANISMUL BUGETĂRII PARTICIPATIVE:
 
CETĂȚEANUL (COMUNITATEA) ARE O IDEE;
IDEEA ESTE TRANSPUSĂ ÎNTR-UN PROIECT;
PROIECTUL ESTE DEPUS (ONLINE SAU FIZIC);
PROIECTUL ESTE ANALIZAT DE PRIMĂRIE ȘI VALIDAT;
PRIMA ETAPĂ DE VOTARE A PROIECTELOR;
VALIDAREA VOTULUI ȘI PRIMA SELECȚIE A PROIECTELOR;
A DOUA ETAPĂ DE VOTARE A PROIECTELOR;
VALIDAREA VOTULUI ȘI SELECȚIA FINALĂ A PROIECTELOR;
FINANȚAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR.

3.2. BUGETARE PARTICIPATIVĂ ÎN
SECTORUL 1
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3.3. INIȚIATIVA „POL DE
COMPETITIVITATE PENTRU

TRANSFORMARE DIGITALĂ”

În contextual actual al implementării Strategiei Naționale privind Agenda
Digitală pentru România – 2020, obiectivul principal al seminarului „Pol de
competitivitate pentru transformare digitală” îl reprezintă constituirea unui

grup de lucru format din actorii reprezentativi și potențialii beneficiari direcți
(universități, centre de cercetare – dezvoltare – inovare, companii, IMM-uri,
ONG-uri) a cărui misiune va fi aceea de a accelera procesul de înființare a

„Polului de competitivitate pentru transformare digitală” în conformitate cu
prevederile legale naționale și reglementările Uniunii Europene specifice

domeniului abordat.



3.4. STRATEGIA DE DIGITALIZARE A
PRIMĂRIEI SECTORULUI 1

Inițierea Strategiei de digitalizare a Primăriei Sectorului 1 al Municipiului
București în acord cu obiectivele prevăzute în Agenda Digitală 2030,  în
acest sens fiind inițiate și desfășurate mai multe demersuri precum:
discuții/ întâlnirii cu reprezentanți și consultanți IT, elaborarea
documentației specifice, întocmirea  caietelor de sarcini aferente. În
acest sens, vor fi propuse pentru achiziționarea noi sisteme informatice
și soluții pentru eficientizarea fluxurilor interne (documente, informații,
procesul de arhivare) și se va asigura actualizarea evidenței
echipamentelor hardware și software în sensul inventarierii, la nivel
central, a tuturor echipamentelor din cadrul PS1 și structurilor
subordonate. Totodată se va asigura identificarea acelor componente
sau părți ale activității curente susținute insuficient din punct de vedere
informatic și se va asigura iterconectarea și interopeabilitatea
sistemului informatic al PS1 cu sistemele informatice ale altor organisme,
elaborarea și implementarea unui sistem de indicatori de performanță
IT necesari unei mai bune evaluări și monitorizări a activității IT și la
fundamentarea deciziilor, upgradarea sistemelor informatice la nivelul
întregii instituții astfel încât să fie eliminate breșele de securitate
existente, reconstrucția portalului primarias1.ro pentru a răspunde
cerințelor OUG 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a
aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, elaborarea
politicilor de securitate IT și implementarea recomandărilor Curții de
Conturi și a S.T.S, proiectarea și implementarea la nivelul aparatului
primarului a unei aplicații de tip GIS;



3.5. LANSAREA UNEI PLATFORME
SOFTWARE CARE VA ASIGURA

PREZENTAREA ȘI FURNIZAREA DE
SERVICII ONLINE LA NIVELUL

SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI ,,PORTALUL

CETĂȚEANULUI’’ LA NIVELUL
SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI;



3.6. PRIMĂRIA SECTORULUI 1 IMPLEMENTEAZĂ
PROIECTUL "MECANISME ȘI INSTRUMENTE

IMPLEMENTATE LA NIVELUL SECTORULUI 1 AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU

FUNDAMENTAREA DECIZIILOR ȘI PLANIFICĂRII
STRATEGICE PE TERMEN LUNG"

Lansat în data de 4 octombrie 2019, proiectul cu finanțare europeană are
ca scop principal digitalizarea administrației publice, astfel încât
cetățeanul să beneficieze de cele mai bune servicii publice. Datorită
evoluției accelerate a tehnologiei informatice în ziua de azi, administrația
publică trebuie să se adapteze la noile cerințe ale societății și să răspundă
cât mai eficient la provocările pe care le au cetățenii în viața de zi cu zi.
Rezultatele preconizate ale proiectului:
- Strategia de management și dezvoltare a instituției (inclusiv criterii de
prioritizare a investițiilor la nivel local) elaborată;
- Planul strategic instituțional (PSI) aferent anilor 2020-2021 elaborat;
- Metodologie de implementare, monitorizare și raportare a indicatorilor
Strategiei de dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1;
- Instrument IT suport pentru Planul anual al achizițiilor publice realizat în
scopul îmbunătățirii planificării strategice și execuției bugetare;
- Proceduri ale sistemului de management al documentelor în vederea
digitalizării realizate;
- Aplicație software pentru management documente implementată și
auditată.



Conform Institutului Național de Statistică, în anul 2016, patru din cinci

gospodării (88,4% din populație) situate în regiunea București Ilfov au avut acces

la internet cu o viteză de 80.14 Mbps, Bucureștiul fiind astfel capitala europeană
cu cel mai rapid internet. Datele menționate anterior justifică necesitatea

dezvoltării unei strategii de informatizare a administrației publice, în speță a

Primăriei Sectorului 1. În acest fel, ceea ce mi-am propus este să construim un

„digital document management system” și să transformăm serviciile publice pe

care Primăria Sectorului 1 le oferă în așa fel încât să răspundă necesitățiilor unei

comunități puternic digitalizate. 

4. MANAGEMENTUL
DOCUMENTELOR. DIGITALIZAREA

PRIMARIEI SECTORULUI 1

( C )  T H E  N E I G H B O R H O O D  2 0 1 6  •  T H E N E I G H B O R H O O D . C O M

Principiile pe care le am în vedere
sunt cele ale unui „smart city”:
1.centrarea pe cetățean; 
2.transparența;
3.standarde și bune practici;
4.durabilitatea. 
 

Obiectivele acestui proiect sunt:
• transparentizarea procesului
birocratic;
• întărirea relației cu cetățenii
Sectorului 1;
• crearea unei infrastructuri
digitalizate care să fie la îndemâna
cetățenilor și care să se ridice la
standarde europene/globale;
• centralizarea petițiilor și accesul
consilieriilor locali la acestea în
vederea unor soluționări cât mai
rapide. 



5.CONTROLUL INTERN
MANAGERIAL IN CADRUL

SECTORULUI 1
 În vederea monitorizării,

coordonării și îndrumării
metodologice a implementării și
dezvoltării sistemului de control
intern managerial, Primarul
Sectorului 1 a dispus constituirea
unei structuri cu atribuții în acest
sens, denumită Comisia de
monitorizare care este coordonată
de Viceprimarul Sectorului 1, Daniela
Popa. Controlul intern reprezintă
ansamblul de dispozitive alese de
conducere și implementate de către
responsabili de la toate nivelurile
entității publice în scopul deținerii
controlului asupra funcționării
globale a entității publice, precum și
a desfășurării fiecărei
activități/acțiuni astfel încât
obiectivele fixate să fie atinse.
Procesul de proiectare și
implementare a sistemului de
control intern în cadrul Sectorului 1
al Municipiului București are la bază
standardele de control
intern/managerial aprobate prin
OSGG nr. 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităților publice, cu
modificările şi completările
ulterioare.



O u r  T i m e l i n e
PREPARED  BY  SOCIAL  MEDIA

MANAGERS

Obiectivele de bază ale Sectorului 1 sunt grupate în trei categorii:
- eficiența și eficacitatea funcționării – grupează obiectivele legate de
misiunea entității publice, de utilizarea eficientă a resurselor
materiale financiare și umane, precum și obiectivele privind
protejarea resurselor de utilizare inadecvată sau de pierderi cauzate
de eroare, risipă, abuz sau fraudă;
- fiabilitatea informațiilor interne si externe – grupează obiectivele
legate de organizarea adecvată a contabilității şi cele legate de
fiabilitatea informațiilor utilizate;
- conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne –
grupează obiectivele care asigură că activitățile entității publice se
desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de legi, regulamente,
respectarea politicilor interne și a deciziilor conducerii.



6. STRATEGIA NAȚIONALĂ
ANTICORUPȚIE 

P R I M Ă R I A
S E C T O R U L U I  1
S P U N E  „ N U ”
C O R U P Ț I E I

„Consider că toate
instituțiile publice din
România trebuie să
facă eforturi serioase
în implementarea
unor mecanisme 
eficiente de
combatere a tuturor
actelor de corupție”
Viceprimar Daniela
Popa

Sub coordonarea viceprimarului
Sectorului 1, Daniela Popa, are loc
procesul de implementare a Strategiei
Naționale Anticorupție (SNA) 2016 –
2020. Până în acest moment au fost
parcurse următoarele etape:
(1) Adoptarea și transmiterea Declarației
de aderare prin care am exprimat
adeziunea față de valorile, principiile,
obiectivele și măsurile și termenele
prevăzute de SNA 2016 – 2020;
(2) Am identificat riscurile și
vulnerabilitățile specifice Primăriei
Sectorului 1, precum și a măsurilor de
remediere;
(3) În momentul de față lucrăm la
elaborarea unui plan de integritate prin
care detaliem măsurile din strategia
anticorupție ce sunt aplicabile la nivelul
Primăriei Sectorului 1.



7. ESC ELEVI ȘI STUDENȚI
ÎN ANUL CENTENARULUI

Universitatea din București a implementat proiectul „Elevi și
studenți în anul Centenarului”, proiect finanțat de Primăria
Sectorului 1, București, prin Programul Centenar pentru Toți –
sesiunea 2017-2020. Proiectul s-a derulat în perioada 1 iunie-31
decembrie 2019 cu participarea Facultății de Istorie, a Facultății
de Matematică și Informatică și a Departamentului de Consiliere
și Orientare pentru Carieră din cadrul Universității din
București.
 
Activitățile avute în vedere prin acest proiect cultural au vizat
marcarea cu ajutorul instrumentelor educaționale și a noilor
tehnologii a unor evenimente istorice importante pentru
evoluția statului român și semnificația pentru memoria colectivă
a importanței realizării Marii Unire din 1918, precum și a
parcursului de recunoaștere internațională a acesteia. Prin
implicarea elevilor din sectorul 1 și a studenților Universității din
București în proiecte de cercetare, în colaborare, s-a construit
un cadru propice valorificării potențialului cultural și creativ
existent, dar și a transferului de cunoaștere în privința
conștientizării importanței Marii Uniri de la 1918.
 
 



8. PROIECTE ÎN
DESFĂȘURARE PENTRU
MODERNIZAREA
PATRIMONIULUI
CULTURAL DIN
SECTORUL 1

TEATRUL MASCA - concurs de
proiecte în parteneriat cu OAR în
vederea amenajării și
modernizării
 
CINEMA CONTROCENI -
achiziționarea de proiectare și
execuție
 
TEATRUL DE VARĂ BAZILESCU - în
proces de modernizare
 
CINEMA EXCELSIOR - lucrări de
intervenție 



9. MINI-BIBLIOTECI URBANE
PENTRU IUBITORII DE CARTE DIN

SECTORUL 1 ÎN PARCURILE
KISELEFF ȘI BAZILESCU

RE:START ROMÂNIA, împreună cu Primăria Sectorului 1,
Administrația Domeniului Public Sector 1 și Centrul Cultural al
Sectorului 1 au "conspirat" să scoată în calea bucureștenilor care
ies la plimbare în Parcurile Kiseleff și Bazilescu standuri încărcate
cu cărți interesante atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici.
 
Standurile RE:START ROMÂNIA – BIBLIOTECA DESCHISĂ sunt mini-
biblioteci urbane, unde oamenii pot aduce cărți și lua la schimb
altele, fără a fi condiționați de un abonament sau de un orar
prestabilit, bazându-se exclusiv pe responsabilitatea cititorilor și
pe dragostea acestora față de lectură și față de cărți.



ACTIVITATE VICEPRIMAR ÎN
CIFRE

În perioada 2018 - 2019 am discutat

și consiliat peste 250 de locuitori ai

Sectorului 1 atât în acțiuni de teren,

cât și la sediul instituției, implicându-

mă în rezolvarea problemelor

acestora. 

Am inițiat peste 10 proiecte relevante

pentru comunitatea locuitorilor din

Sectorul 1 care, în momentul de față,

se află în curs de desfășurare.

Am reprezentat Primăria Sectorului 1

pe plan internațional în cadrul a 2

delegații.

 

Am încheiat 5  parteneriate de

colaborare cu Grupuri de Inițiativă
Civică și organizații neguvernamentale.

 


