
 

  

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A 

SECTORULUI 6 BUCUREȘTI 



        STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI 6 BUCUREŞTI (2014-2023)  

 

   1 

 

 

STRUCTURA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SECTORULUI 6 

BUCUREŞTI 

 

I  REZUMAT ........................................................................................................................................ 4 

II ASPECTE METODOLOGICE ALE PROCESULUI DE PLANIFICARE ........................................................... 5 

III DATE GENERALE PRIVIND SECTORUL 6 ............................................................................................ 7 

IV AUDIT TERITORIAL, ECONOMIC ŞI SOCIAL……………………………………………………………………………………..11  

4.1. Cadrul natural şi calitatea factorilor de mediu ................................................................................ 11 

4.1.1. Clima şi calitatea aerului ........................................................................................................... 11 

4.1.2. Apa ............................................................................................................................................ 16 

4.1.3. Solul şi depozitele de deşeuri ................................................................................................... 17 

4.1.4.Vegetaţia şi fauna ...................................................................................................................... 20 

4.2. Infrastructura şi situaţia locativă ..................................................................................................... 21 

4.2.1. Infrastructura de transport ....................................................................................................... 21 

               4.2.1.1. Circulaţia rutieră şi feroviară .................................................................................... 21 

                        4.2.1.2.  Transportul de suprafaţă şi subteran ...................................................................... 29 

      4.2.2. Telecomunicaţiile ..................................................................................................................... 35 

 4.2.3. Energia ..................................................................................................................................... 35 

                        4.2.3.1. Alimentarea cu energie electrică şi iluminatul public .............................................. 35 

                    4.2.3.2 Alimentarea cu energie termică ............................................................................... 36 

                4.2.3.3. Alimentarea cu gaze naturale .................................................................................. 37 

           4.2.4. Infrastructura de canalizare şi alimentare cu apă ................................................................... 37 

                4.2.4.1. Alimentare cu apă și canalizare. .............................................................................. 37 

4.3. Demografie şi capital uman ............................................................................................................. 44 

 4.3.1. Situaţia demografică şi structura populaţiei ............................................................................ 44 

         4.3.2. Forţa de muncă şi şomajul ........................................................................................................ 49 

4.4. Economia .......................................................................................................................................... 51 

4.4.1. Situaţia economică generală ..................................................................................................... 51 

         4.4.2. Industria .................................................................................................................................... 52 

     4.4.3. Comerţul şi sectorul terţiar ...................................................................................................... 53 



        STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI 6 BUCUREŞTI (2014-2023)  

 

   2 

 

 4.5. Turismul ........................................................................................................................................... 53 

     4.6 Dinamica investiţiilor ........................................................................................................................ 56 

  4.6.1. Investiţii publice realizate în perioada 2007-2013 .................................................................. 56 

           4.6.2.  Proiecte publice cofinanţate din fonduri naţionale şi europene ........................................... 57 

 4.7. Sănătatea şi protecţia socială.......................................................................................................... 61 

  4.7.1. Sistemul sanitar ....................................................................................................................... 61 

           4.7.2. Protecţia socială ...................................................................................................................... 62 

4.8. Educaţie, cercetare şi cultură ........................................................................................................... 67 

  4.8.1. Educaţie şi cercetare ............................................................................................................... 67 

  4.8.2. Cultură ..................................................................................................................................... 68 

4.9. Sport, societate civilă şi mass media………………………………………………………………………............. ………70  

  4.9.1. Sport ........................................................................................................................................ 70 

          4.9.2. Societate civilă ......................................................................................................................... 71 

4.9.3. Siguranţă şi ordine publică ........................................................................................................ 72 

   V ANALIZA SWOT .......................................................................................................................... 73 

  5.1 Puncte tari ....................................................................................................................................... 73 

       5.2 Puncte slabe .................................................................................................................................... 75 

   5.3 Ameninţări ...................................................................................................................................... 76 

       5.4 Oportunităţi .................................................................................................................................... 77 

VI VIZIUNEA ŞI OBIECTIVELE STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE SECTORULUI 6 ................................... 78 

  6.1 Viziunea de dezvoltare .................................................................................................................... 78 

      6.2 Obiective strategice ......................................................................................................................... 80 

  VII DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ....................................................................................... 81 

  7.1 Dezvoltarea şi competivitatea economică ...................................................................................... 81 

  7.2 Dezvoltare şi regenerare urbană ..................................................................................................... 82 

7.2.1. Probleme strategice .................................................................................................................. 83 

7.2.2. Propuneri de programe ............................................................................................................ 85    

7.3 Dezvoltare comunitară ...................................................................................................................... 87 

7.3.1 Tineret ........................................................................................................................................ 87 

         7.3.2  Cultură ....................................................................................................................................... 90 

    7.3.3 Seniori ......................................................................................................................................... 96 

7.3.4 Sănătate ..................................................................................................................................... 97 



        STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI 6 BUCUREŞTI (2014-2023)  

 

   3 

 

7.3.5 Servicii sociale .......................................................................................................................... 100 

     7.3.6 Sport ........................................................................................................................................ 106 

7.3.7 Multiculturalism și diversitate ................................................................................................. 111 

      7.4. Lista de proiecte ........................................................................................................................... 113 

    VIII EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI STRATEGIC .............................................................. 118 

    IX  ANEXE ................................................................................................................................... 119 

 

                

                

               

               

             

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI 6 BUCUREŞTI (2014-2023)  

 

   4 

 

I REZUMAT 

  

 Dezvoltarea teritorială durabilă şi consolidarea structurilor zonale reprezintă o prioritate, 

fiind astfel absolut necesară o abordare durabilă a tuturor proceselor de dezvoltare, o cooperare 

intensă între instituţiile la nivelul Sectorului 6 pentru a răspunde provocărilor multiple ale 

perioadei de tranziţie. 

 Strategia de Dezvoltare a Sectorului 6 reprezintă debutul  în vederea integrării proiectelor 

şi abordărilor sectoriale la nivelul întregului sector, în vederea maximizării impactului fondurilor 

publice investite, în beneficiul comunităţilor. 

 Structural, Strategia de Dezvoltare a Sectorului 6 este construită pe metodologia 

planificării strategice adaptată după Kotler (1999) şi se compune din cinci etape: (1) Audit, (2) 

Viziune şi obiective strategice, (3) Politici de dezvoltare, (4) Implementare, (5) Monitorizare şi 

evaluare, după cum urmează:  

I. AUDIT: Starea sistemului urban astăzi, dintr-o perspectivă de dezvoltare (Identificarea 

factorilor dezvoltării, Identificarea tendinţelor de dezvoltare, Analiza SWOT) 

II. VIZIUNE ŞI OBIECTIVE STRATEGICE: Cum ar trebui să fie, sau să devină Sectorul 6 în 

viziunea comunităţii (Conceptul strategic de dezvoltare bazat pe valorile/identitatea locală, 

Formularea obiectivelor strategice prin combinaţia optimă a factorilor de dezvoltare); 

III. FORMULAREA POLITICILOR DE DEZVOLTARE: Identificarea politicilor de dezvoltare 

pe clase de probleme (Politici general-sectoriale de dezvoltare, programe şi proiecte organizate 

pe politici sectoriale); 

IV. IMPLEMENTARE: Paşii de urmat pentru implementarea programelor şi proiectelor              

(Identificarea organizaţiilor, Condiţii de implementare);  

V. MONITORIZARE ŞI EVALUARE: Modalităţi de asigurare a implementării cu succes a 

proiectelor (Monitorizare, Evaluare indicatori, Analiza impactului); 
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   Strategia de dezvoltare a Sectorului 6 vizează definirea cadrului de planificare a 

comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani.  

 Planificarea strategică propusă prin strategia de dezvoltare locală trebuie însoţită de 

promovarea la nivelul administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate 

nivelurile, capabil să identifice şi să pună în evidenţă oportunităţile apărute în beneficiul 

colectivităţii locale. 

 

 

II ASPECTE METODOLOGICE ALE PROCESULUI DE 

PLANIFICARE 

 

Planificarea strategică la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti reprezintă un 

demers ambiţios dar extrem de necesar în contextul dezvoltării urbane accelerate a acestei zone. 

Existenţa unei viziuni de dezvoltare unitară care să includă armonizarea propunerilor de proiecte 

ale Primăriei cu aşteptările cetăţenilor sectorului şi corelarea acestor două componente cu 

programele de finanţare europeană nerambursabilă disponibile pentru perioada 2014-2020, 

reprezintă pilonul principal al creşterii social-economice a Sectorului 6.  

Metodologia care stă la baza realizării acestui document are drept fundament experienţa 

naţională şi internaţională a echipei de lucru, intenţionând să reunească eforturile tuturor 

actorilor interesaţi, în scopul celei mai bune gestionări a liniilor de dezvoltare propuse de către 

conducerea Primăriei, în contextul implicării cetăţenilor în luarea deciziilor care îi privesc.  

Metodologia privind planificarea dezvoltării locale 2014-2023 îşi propune să dezvolte un 

set minimal de elemente cu privire la conţinutul cadru şi procesul de elaborare şi aprobare a 

proiectelor acordând în acelaşi timp o atenţie deosebită elementelor exerciţiilor anterioare de 

planificare. Scopul final este de a oferi un cadru standardizat care să răspundă provocărilor 

specifice perioadei de finanţare 2014-2020 şi care să fundamenteze elaborarea proiectelor pentru 
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acest interval, contribuind la instituirea de instrumente specifice de implementare a politicii 

pentru dezvoltare locală post 2014.  

Principiul de bază propus este acela de a combina rigoarea impusă prin standardizarea 

anumitor aspecte ale procesului de planificare locală în paralel cu flexibilitatea oferită 

autorităţilor locale în elaborarea liniilor directoare ale dezvoltării urbane.  

Strategia de dezvoltare a Sectorului 6 reprezintă platforma de coordonare a investiţiilor 

multisectoriale şi de pregătire a administraţiei publice locale în vederea accesării şi gestionării 

fondurilor structurale planificate pentru perioada 2014-2020. În acest sens obiectivul Strategiei 

de Dezvoltare este de a conferi Consiliului local al Sectorului 6 un instrument metodologic şi 

tehnic, pe baza căruia să poată realiza, în parteneriat, planificarea spaţială a teritoriului în 

contextul regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.  

Strategia de Dezvoltare a Sectorului 6 se fundamentează pe trei piloni susţinuţi de 

programele operaţionale finanţate de Uniunea Europeană respectiv:  

- Competivitate şi inovaţie - în scopul consolidării unei economii locale nepoluante şi 

cu o valoare adăugată ridicată;  

- Coeziune socială şi teritorială – în scopul asigurării accesului egal la infrastructura 

urbană de servicii si utilităţi;  

- Parteneriat cu comunitatea locală – în scopul implementării deciziei publice 

fundamentată pe aşteptările cetăţenilor;  

             Procesul de planificare a dezvoltării la nivel local oferă o bază strategică esenţială pentru 

includerea măsurilor şi a proiectelor implementate de către autoritatea locală în viitoarele 

programe de finanţare, indiferent de sursele de finanţare ale acestor programe. Strategia de 

dezvoltare locală, elaborată în cadrul unui parteneriat inclusiv şi reprezentativ legitimează 

opţiunile strategice ale administraţiei locale. Cu cât procesul de consultare este mai intens, cu 

atât sunt mai relevante măsurile şi proiectele propuse de administraţie, crescând şansele acesteia 

de a-şi atinge obiectivele de dezvoltare identificate prin asumarea lor de către toţi actorii 

implicaţi.  
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   Acest document este elaborat în conformitate cu Cadrul Strategic Naţional de Referinţă, 

Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020/Bucureşti-Ilfov  şi cu practica UE privind finanţarea 

din fonduri structurale. Strategia se bazează pe consultarea şi coordonarea cu beneficiarii direcţi, 

reprezentanţi ai administrației publice locale, a structurilor din subordinea autorităţii publice 

locale, a principalelor instituţii publice şi private ce îşi desfaşoară activitatea pe raza Sectorului 6 

precum şi cu cetăţenii.  

 

 

III DATE GENERALE PRIVIND SECTORUL 6 

 

Sectorul 6 este o subdiviziune a Municipiului Bucureşti, amplasată în vestul Capitalei pe 

o suprafaţă de 37 kmp şi cu o populaţie de peste 360.000 locuitori. Sectorul 6 este al doilea ca 

mărime din cadrul Municipiului Bucureşti. Sectorul 6 se învecinează la nord cu Sectorul 1 (de la 

Podul Cotroceni şi Calea Plevnei spre Giuleşti), la sud cu Sectorul 5 (de la Palatul Cotroceni spre 

Drumul Sării şi Bulevardul Ghencea), iar în extremitatea sa vestică cu Judeţul Ilfov. 

Principalele cartiere ale sectorului 6 sunt: Crângaşi, Drumul Taberei, Ghencea, Militari, 

Giuleşti, Grozăveşti.  

Legătura Sectorului 6 cu celelalte sectoare ale capitalei se face prin următoarele artere 

principale: Splaiul Indepedenţei, Calea Crângaşi, Bulevardul Timişoara şi Bulevardul Ghencea. 

De asemenea, Bulevardul Uverturii face legătura cu comuna Roşu, iar Bulevardul Iuliu Maniu se 

prelungeşte cu autostrada Bucureşti-Piteşti (E70). 

În cadrul sectorului nu există gări sau aeroporturi, dar se află foarte aproape de acestea. 

Gara Basarab şi Gara de Nord se găsesc în Sectorul 1, la 500 metri de limita de nord a Sectorului 

6, în timp ce aeroportul Băneasa se află la 5 km de limita nordică, iar aeroportul Otopeni la 15 

km. 
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Figura nr. 1. Sectoarele Municipiului București 

Sursa: www.wikipedia.org 

Pe harta Sectorului 6 sunt prezente edificii de valoare artistică deosebită, precum 

lăcaşurile medievale de la Cotroceni şi Crângaşi, sau mănăstirea Chiajna. Câteva personalităţi al 

căror destin a fost legat de aceste locuri şi au rămas în memoria comunităţii: Tudor 

Vladimirescu, care în 1821 şi-a aşezat tabăra de panduri pe locurile care azi îi poartă numele 

(precum Drumul Taberei), cărturarul Dinicu Golescu, care şi-a deschis conacul său de la 

Belvedere pentru militanţii progresişti ai vremii, domnitori luminaţi ca Alexandru Ioan Cuza, cel 

care a pus bazele statului român, dr. Carol Davila, întemeietorul serviciului sanitar al armatei, 

fondatorul învăţământului medical românesc şi participant activ în războiul pentru Indepedenţă. 

Prezenţa în Sectorul 6 a unor instituţii de învăţământ şi cercetare vechi și renumite, 

precum Institutul Politehnic, Institutul Pasteur, Institutul Botanic şi Institutul de Aeronautică 

Emil Carafolli, dau o mare importanță Sectorului 6 al Capitalei. De asemenea își au bazele pe 

raza Sectorului 6 trei din cele mai mari cluburi sportive din ţară: Steaua, Rapid-ul şi Sportul 

Studenţesc.  

Populaţia: 333.422 locuitori (conform recensământului din anul 2011), fiind al doilea 

sector al Capitalei din punct de vedere al numărului de locuitori. Din punct de vedere a structurii 
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populaţiei pe grupe de vârstă, în Sectorul 6 numărul de locuitori cel mai mare se află între 14 şi 

54 ani.  

Clima: Temperat continentală, caracterizată prin veri calde, uscate şi ierni reci. Maxima 

absolută a temperaturii a fost de 40.56°C (atinsă în 24.07.07), iar minima absolută a temperaturii 

a fost de -17.22°C (atinsă în 06.02.05 – 23.01.06 – 24.01.06). Diferenţele mari de temperatură 

iarnă – vară ajung până la 60 de grade. În timpul verii media precipitaţiilor şi a umidităţii este 

scăzută, dar pot apărea, în mod sporadic, furtuni puternice, adesea violente. În timpul primăverii 

şi toamnei, precipitaţiile sunt mai ridicate decât în timpul verii, cu ploi mult mai frecvente, dar şi 

mult mai blânde. 

 Economia locală: În prezent, în Sectorul 6 în Municipiul București își desfășoară 

activitatea 9.870 de agenţi economici. Dintre aceștia un număr mic de agenţi economici, doar 

10% din numărul total, își desfășoară activitatea în cadrul industriei prelucrătoare, ponderea cea 

mai mare aparţinând industriei alimentare şi a băuturilor. În ultimii ani se observă o creştere a 

indicilor producţiei industriale din cadrul Sectorului 6 cu 1,2%, această creştere fiind dată în 

special de producţia industrială de energie termică şi electrică, gaze şi apă, cât şi a privatizării 

principalelor întreprinderi din Sectorul 6, în special a celor din zona Militari.  

 În Sectorul 6 există peste 10 mari centre comerciale, dintre care cele mai importante sunt: 

Metro, Carrefour, Bricostore, Praktiker, AFI Mall, Plaza România, Cora, Expo Construct 

Militari, Dedeman, Billa, Complexul Comercial SIR, etc. şi 1.281 de magazine care desfăşoară 

activităţi comerciale. Pieţele agroalimentare sunt concentrate în cartierele Militari (2) şi Drumul 

Taberei (5), în timp ce în cartierul Crângaşi există două pieţe. 

 Instituţii de învăţământ: La nivelul Sectorului 6 sunt înregistrați un număr mare de elevi 

şi studenţi, un total de 70.200, dintre care ponderea cea mai mare o reprezintă elevii din 

învăţământul primar. În cadrul Sectorului 6 au sediul următoarele unităţi de învăţământ: 

Universitatea Politehnică Bucureşti, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Institutul 

Teologic Penticostal, şcoli generale – 27, şcoli speciale – 2, licee teoretice – 6, grupuri şcolare – 

5, colegii – 1, cluburi pentru copii – 2. 
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 Cultură: Printre obiectivele culturale, existente în Sectorul 6 menţionăm: 3 

cinematografe, un teatru, două muzee şi cinci biblioteci publice, filiale ale Bibliotecii 

Metropolitane Bucureşti.  

 Sănătate: În cadrul Sectorului 6 şi în apropierea acestuia sunt şase spitale importante, trei 

policlinici, o casă de bătrâni, patru dispensare şi un număr mare de farmacii. 

 Parcuri şi spaţii verzi: Sectorul 6 este unul dintre sectoarele Capitalei în care suprafaţa 

parcurilor şi grădinilor a crescut în ultimii 14 ani. Locuitorii sectorului și nu numai se pot bucura 

de trei parcuri mari (Parcul Crângaşi, Parcul Drumul Taberei, Parcul Giuleşti) şi o grădină 

(Grădina Botanică),  

 Siguranţa cetăţeanului: Poliţia Locală Sector 6 îşi desfăşoară activitatea în scopul 

apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, 

prevenirea şi descoperirea infracţiunilor.  

 Protecţia socială: În Sectorul 6 protecția socială este asigurată de 20 de unităţi de 

protecţie a copilului. Acestea derulează trei programe de protecţie a copilului în cadrul a trei 

centre de plasament. 

 Transportul urban: Transportul urban de suprafaţă este asigurat de către RATB, care 

acoperă întreaga suprafaţă a Sectorului 6. Transportul subteran este realizat de către 

METROREX, existând pe aria Sectorului 6 două magistrale de metrou: M3 magistrala 

Industriilor – Eroilor şi M2 magistrala Dristor 1 – Gara de Nord – Republica. 

 Utilităţi: Alimentarea cu apă a Sectorului 6 se face de către firma APA NOVA S.A. 

Această firmă deţine 378,880 Km din reţeaua de canalizare şi de furnizare de apă potabilă. 

Această reţea este împărţită astfel: 191,737 km de reţea de apă şi 187,143 km de reţea de 

canalizare. 

 Alimentarea cu energie electrică în Sectorul 6 se face de către ELECTRICA S.A. Reţeaua 

de distribuţie a energiei electrice acoperă 97.13% din suprafaţa stradală a Sectorului 6.  
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Alimentarea cu gaze naturale este realizată de către DISTRIGAZ S.A. Toate blocurile din 

Sectorul 6 sunt racordate la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale. Reţeaua de furnizare a 

gazelor naturale acoperă 70.74% din suprafaţa stradală. 

Salubrizarea este realizată în Sectorul 6 de către firma URBAN S.A. Această firmă acoperă o 

suprafaţă de 180,523 km din totalul de 216,052 km, ceea ce reprezintă 83,56%. De asemenea se 

întinde pe 394 străzi, ceea ce înseamnă 70.74%. 

 Telecomunicaţii: Pe teritoriul Sectorului 6 există şase centrale de telecomunicaţii, dintre 

care patru sunt analogice şi două sunt digitale. Se observă dezvoltarea serviciilor de telefonie 

mobilă şi creşterea numărului de furnizori de Internet. 

 Termoficare: Alimentarea cu energie termică în Sectorul 6 se face de către RADET, care 

dispune de o reţea de distribuţie a energiei termice ce acoperă 62,64% din suprafaţa străzilor 

(134,343 km din totalul de 216,052 km) şi de asemenea acoperă un număr de 233 de străzi, ceea 

ce reprezintă 41,83 % din numărul total de străzi (în număr de 557). Sectorul 6, în ceea ce 

priveşte alimentarea cu energie termică, este împărţit în 3 mari zone: Militari cu 32 de puncte 

termice, Crângaşi cu 29 de puncte termice şi Drumul Taberei cu 37 de puncte termice. 

 

 

IV AUDIT TERITORIAL, ECONOMIC ŞI SOCIAL 

4.1 CADRUL NATURAL ŞI CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 

4.1.1. CLIMA ŞI CALITATEA AERULUI  

 

Clima oraşului este temperat continentală, cu uşoare nuanţe excesive şi cu unele 

diferenţieri ale valorilor temperaturii aerului cauzate de încălzirea suplimentară a reţelei stradale 

din interiorul său, de arderile de combustibili industriali şi casnici, de radiaţia exercitată de 

zidurile clădirilor etc. Astfel, valorile temperaturii medii anuale cresc de la periferia oraşului spre 
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centrul acestuia. Temperatura maximă absolută înregistrată a fost de 42,4 ºC (5 iulie 2000, la 

staţia meteorologică Bucureşti Filaret), iar minima absolută de –32,2 ºC (25 ianuarie 1942, la 

staţia meteorologică Bucureşti Băneasa).  

Verile sunt calde uneori toride şi deseori secetoase, iar iernile sunt reci, cu zăpezi 

abundente însoţite frecvent de viscole. În general iernile durează de la sfârşitul lunii noiembrie 

până la sfârşitul lunii februarie. Primăverile sunt de obicei scurte, cu contraste termice evidente 

de la o zi la alta. Cantitatea de precipitaţii însumează cca. 600 mm anual, cele mai mari valori 

înregistrându-se în perioada mai - iulie, ploile având şi caracter torenţial.  

Prima ninsoare cade de obicei în ultima decadă a lunii noiembrie, iar ultima, către 

sfârşitul lunii martie. Vânturile dominante bat dinspre E şi NE (îndeosebi iarna), cu viteze medii 

anuale de 3-4 m/s şi dinspre S şi SV în restul anului. Cele mai mari viteze ale vântului se 

înregistrează iarna, spulberând şi viscolind zăpada. Creşterea continuă a gradului de poluare în 

interiorul oraşului, ca urmare a numărului mare de întreprinderi industriale, automobile, şantiere 

de construcţii etc., sporeşte considerabil numărul de zile în care se produce ceaţa. 

 

Tabel 4.1. Temperatura aerului (ºC) la staţia Bucureşti Filaret în anul 2012 (media lunară şi anuală) 

Ianuarie -1,5 

Februarie -1,4 

Martie 6 

Aprilie 11,4 

Mai 16,6 

Iunie 21,3 

Iulie 23,9 

August 23,3 
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Septembrie 21,3 

Octombrie 10,9 

Noiembrie 4,1 

Decembrie 3,3 

Media anuală 11,6 

Amplitudinea anuală 25,4 

                                              Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie 

 Temperatura maximă absolută la staţiile meteorologice Bucureşti-Afumaţi, Bucureşti-

Băneasa şi Bucureşti-Filaret a fost înregistrată în anul 2000 și a atins valoarea de 42,4 (ºC) iar 

cea minimă a atins valoarea de -32,2 (ºC). 

 

Tabel 4.2. Temperatura medie anuală a aerului (ºC) şi normală climatologică la staţiile meteorologice Bucureşti-

Afumaţi, Bucureşti-Băneasa şi Bucureşti-Filaret  

Staţia 

Temperatura medie anuală 

2012 

Temperatura normală climatologică 

(1961-1990) 

Bucureşti-Afumaţi 11,9 10,5 

Bucureşti-Băneasa 11,5 10,6 

Bucureşti-Filaret 12,6 11,2 

Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie 

 În Sectorul 6 a fost înregistrată cantitatea anuală de precipitații conform tabelului de mai 

jos: 

Staţia 

Cantitatea 

anuală de 

preciitații din 

2012 

Cantitatea 

normală 

climatologică 

(1961-1990) 

Cantitatea max. de 

precipitații în 24 ore din 

2012/ Data de producere 

Cantitatea max. absolută de 

precipitații în 24 ore/ Data 

de producere 
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Bucureşti- 731,2 611,9 51,4/21.09.2012 152,3/20.09.2005 

Bucureşti-

Băneasa 

735,4 596,1 52,6/21.09.2012 126,4/20.09.2005 

Bucureşti- 671,8 611,3 45,5/21.09.2012 161,4/20.09.2005 

Tabel 4.3  Cantitatea anuală de precipitaţii (mm) şi cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24 de ore 

(mm) la staţiile meteorologice Bucureşti-Afumaţi, Bucureşti-Băneasa şi Bucureşti-Filaret 

Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie 

 

DIOXID DE AZOT ȘI OX IZII DE AZOT 

Tabel 4.4 Situaţia statistică a concentraţiilor de dioxid de azot în anul 2012 

Judeţ Oraş Staţia 
Tipul 

staţiei 

Tip 

Poluant 

Număr 

determinări 

Concentraţia 

anuală 

(μg/mc) 

Număr  

depăşiri 

ale VL 

orare 

Obs. 

Bucureşti Buc 
Drumul 

Taberei 
Industrială 

NO2- 

1h 
7642 45 19 

Depăşire 

VL 

anuală 

Bucureşti Buc 
Lacul 

Morii 
Fond urban 

NO2- 

1h 
3158 24 0  

 

   Pentru oxidul de azot,NO2, valorile medii anuale au scăzut foarte mult începând cu anul 

2009, comparativ cu anii anteriori. Totuşi, valorile medii anuale depăşesc valoarea limită anuală 

pentru protecţia sănătăţii umane la staţia Drumul Taberei, datorită traficului rutier. 

DIOXID DE SULF 

Tabel 4.5 Situaţia statistică a concentraţiilor de dioxid de sulf în anul 2012 

Municipiul 

Bucureşti 

Oraş Staţia Tipul staţiei Tip 

Poluant 

Număr 

determinări 

Concentraţia 

anuală 

(μg/mc) 

Număr  

depăşiri 

VL  

Obs. 
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Municipiul 

Bucureşti 

Oraş Staţia Tipul staţiei Tip 

Poluant 

Număr 

determinări 

Concentraţia 

anuală 

(μg/mc) 

Număr  

depăşiri 

VL  

Obs. 

Bucureşti Buc 
Drumul 

Taberei 
Industrială SO2- 1h 7811 3,9 0  

Bucureşti Buc 
Lacul 

Morii 
Fond urban SO2- 1h 6489 8,9 0  

Bucureşti Buc 
Drumul 

Taberei 
Industrială 

SO2- 24 

h 
318 3,9 0  

Bucureşti Buc 
Lacul 

Morii 
Fond urban 

SO2- 

24h 
282 8,9 0  

 

         Pentru SO2 nu s-au  semnalat probleme deosebite, concentraţiile înregistrate încadrându-se  

în anul 2012 sub valorile limită orare (350 μg/mc) sau zilnice (125 μg/mc). Comparativ cu anii 

anteriori, concentraţiile de dioxid de sulf se menţin la acelaşi nivel, mult sub valorile limită 

pentru protecţia sănătăţii umane. Pentru dioxidul de sulf, în anul 2012 nu s-a înregistrat depăşirea 

pragului de alertă la nici o staţie de monitorizare. 

PULBERI ÎN SUSPENSIE 

 Pulberile monitorizate, conform cerinţelor Directivelor UE sunt pulberile PM10 şi PM 

2.5, adică particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10μm, respectiv mai mic de 2,5 μm. 

Aceste pulberi fine sunt cele mai periculoase, întrucât pot intra foarte adânc în sistemul respirator 

şi cauza sau acutiza boli pulmonare. 

Tabel 4.6  Situaţia statistică a concentraţiilor de Pulberi PM10 în anul 2012 

Judeţ Oraş Staţia Tipul staţiei 
Tip Număr Concentraţia 

Număr 

depăşiri 
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Poluant determinări anuală 

(μg/mc) 

VL 

Bucureşti Buc 
Drumul 

Taberei 
Industrială PM10 311 12 88 

Bucureşti Buc 
Lacul 

Morii 
Fond urban PM10 319 38 66 

 

 

Faţă de anii anteriori, se observă o scădere a concentraţiilor de pulberi PM10, însă nu 

suficient, înregistrându-se încă mai mult de 35 de zile cu depăşiri ale VL zilnice la aproape toate 

staţiile de monitorizare. 

 

 

4.1.2 APA 

         Sectorul 6 este străbătut de râul Dâmboviţa şi are pe teritoriul său administrativ Lacul 

Morii - bazinul de acumulare construit în scopul regularizării râului. Râul străbate Municipiul 

Bucureşti pe o distanță de aproximativ 22 de km, parcurgând orașul de la nord-vest la sud-est. 

Deși este principala sursă de apă în alimentarea Bucureștiului, râul a ridicat de-a lungul timpului 

diverse probleme, din cauza fenomenelor hidrologice rezultate din traversarea orașului: inundații, 

înmlăștiniri. Ca urmare a acestor fenomene, cursul râului a suferit o serie de amenajări, în 

prezent întregul său curs fiind canalizat.  

        La trecerea prin Municipiul București, râul a fost barat pentru a forma Lacul Morii. În 

aval de acest lac, cursul râului a fost canalizat pe toată porțiunea de albie care străbate capitala. 

În aval de București, Dâmbovița are ca afluent râul Colentina.  

 În amonte de București, Dâmbovița este canalizată pentru ca apoi din râu să se desprindă 

spre sud un braț care va forma râul Ciorogârla. După ce râul se desparte în două, Dâmbovița își 

urmează cursul spre București în albia sa naturală. Astfel, în cazul în care Dâmbovița are un 
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debit foarte mare, surplusul va fi preluat de Râul Ciorogârla și Bucureștiul nu va fi inundat. De 

asemenea, modificarea traseului natural al râului are și efecte negative precum scăderea debitului 

râului în aval. 

4.1.3 SOLUL ŞI DEPOZITELE DE DEŞEURI 

 Terenurile şi solurile reprezintă resurse vitale şi stau la baza majorităţii premiselor de 

dezvoltare. În arealul ocupat de Municipiul Bucureşti solurile au fost puternic modificate 

antropic, tipurile naturale întâlnindu-se astăzi doar pe suprafeţe restrânse din unele parcuri şi din 

zonele periferice. 

Amenajarea teritoriului poate juca un rol important în realizarea unei exploatări mai 

durabile a terenurilor ţinând cont de calitatea şi caracteristicile diferitelor suprafeţe de teren şi de 

funcţiile solurilor în raport cu obiective şi interese concurente. 

Solul trebuie să fie protejat pentru a: 

 asigura aprovizionarea, atât în prezent, cât  şi în viitor, cu alimente sigure şi de bună 

calitate; 

 contribui la menţinerea curăţeniei apelor de suprafaţă şi a celor subterane; 

 stoca carbonul, a reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi a ne adapta la schimbările 

climatice; 

 contribui la gestionarea  şi atenuarea efectelor inundaţiilor şi ale altor catastrofe 

naturale; 

 sprijini biodiversitatea  şi a proteja componentele acesteia; 

 menţine zone de recreere sănătoase; 

 conserva geodiversitatea, patrimoniul cultural  şi cel arheologic. 

 

    Având în vedere că Bucureştiul este unul dintre cele mai urbanizate oraşe, ar trebui să se 

promoveze o mobilitate durabilă, favorabilă incluziunii şi sănătoasă.  

Dezvoltarea economică nu poate fi separată de consecinţele activităţii umane asupra 

mediului. Efectele consumului şi utilizării resurselor, asupra mediului sunt în creştere. O 
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problemă de însemnătate decisivă este aceea a nivelului şi a ritmului dezvoltării economico-

sociale. Activitatea de producţie este caracterizată ca fiind un proces în care are loc schimbul 

permanent între om şi natură, desprinderea resurselor din natură pentru prelucrarea lor în produse 

folositoare şi restituirea în mediul natural a materialelor sub forma finală de deşeuri. În general, 

utilizarea resurselor şi generarea de deşeuri continuă să crească, întrucât dezvoltarea economică 

se bazează încă foarte mult pe resursele naturale.  

Consumul ridicat de resurse creează presiuni asupra mediului, care includ epuizarea 

resurselor neregenerabile, utilizarea intensivă a resurselor regenerabile, transporturile, emisii 

mari în apă, aer şi sol provenite din activităţi miniere, precum şi producţia, consumul şi 

producerea de deşeuri.  

După unele estimări, aproximativ o treime din resursele utilizate sunt transformate în 

deşeuri şi emisii. Deşeurile reprezintă o pierdere de resurse naturale (cum ar fi metalele sau alte 

materiale reciclabile pe care le conţin sau potenţialul acestora ca sursă de energie). După un 

anumit timp, cu o întârziere mai mică sau mai mare, o parte din deşeuri sunt integrate în circuitul 

biologic, iar altă parte, în circuitul economic. 

 Cea mai eficientă cale de acţiune este prevenirea formării deşeurilor, deoarece în lipsa 

acestora se elimină şi ameninţările la adresa mediului. Deşi prevenirea are cel mai mare potenţial 

pentru reducerea presiunilor asupra mediului, politicile de reducere a generării de deşeuri au fost 

rare şi, adesea, nu foarte eficiente. 

 În Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti activitatea de colectare şi transport a deşeurilor 

menajere şi stradale este asigurată de către SC. SALSERV ECOSISTEM S.A. Întreaga cantitate 

de deşeuri colectată din Bucureşti se depozitează la cele trei depozite ecologice existente în 

regiune, şi anume: Depozitul Iridex din Bucureşti, Depozitul Glina (Ecorec) şi Depozitul Vidra 

(Ecosud) din jud. Ilfov. În paralel cu depozitarea directă, o parte din deşeuri este supusă 

operaţiilor de sortare şi balotare, reducând considerabil cantitatea de deşeuri depozitată pe 

depozitele ecologice. 

De asemenea, deşeurile rezultate în urma sortării sunt procesate în staţia S.C. URBAN 

S.A. din Bd. Preciziei nr. 40, Sector 6, Bucureşti, respectiv în cea a S.C. SUPERCOM S.A. din 

str. Gherghiţei nr. 23 C, Sector 2, şi trimise spre valorificare în instalaţiile de coincinerare din 

ţară, fără a mai ajunge pe depozite. 
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O contribuţie importantă  în realizarea  activităţii de colectare şi transport a deşeurilor 

stradale o are şi Administraţia Domeniului Public din Sectorul 6 a Municipiului Bucureşti. 

La nivelul Sectorului 6 există autorizate următoarele puncte de colectare deşeuri DEEE ( 

deşeuri de echipamente electrice şi electronice)Bd. Preciziei nr. 40A, Sector 6 S.C. URBAN 

S.A. 

- puncte de colectare ale S.C. GREMLIN COMPUTER S.R.L. 

1. Aleea Poarta Sărutului  (fără număr); 

2. Str. Chilia Veche nr. 2; 

3. Str. 1 Mai nr. 49; 

4. Str. Fabricii nr. 22; 

5. Str Ruseţu nr. 17; 

6. Calea Crângaşi x str. Mehadiei; 

7. Str. Moineşti (fără număr). 

Gestionarea deşeurilor de ambalaje cuprinde: colectarea separată, sortarea, reciclarea sau 

valorificarea energetică a acestora şi numai în ultimul rând eliminarea prin depozitare sau 

incinerare. 

În conformitate cu planul de implementare al Directivei nr. 94/62/CE privind ambalajele 

şi deşeurile de ambalaje şi a Hotărârii Guvernului nr. 621/2005, modificată şi completată prin 

H.G. nr. 1872/2006, ce reglementează gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, 

autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale împreună cu alţi factori implicaţi, au 

obligaţia să realizeze colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie, unul din 

angajamentele pe care România şi le-a asumat în cadrul procesului de aderare la Uniunea 

Europeană. 

Colectarea deşeurilor municipale este responsabilitatea municipalităţii, direct (prin 

serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale), sau indirect (prin cedarea acestei 

responsabilităţi pe bază de contract, către firme specializate în servicii de salubrizare). 
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Colectarea selectivă a deşeurilor municipale (ambalajele şi deşeurile de ambalaje), se 

realizează în Municipiul Bucureşti prin continuarea proiectelor pilot, iniţiate de către societăţile 

de salubrizare şi primării, în colaborare cu asociaţiile de locatari (pentru populaţie), şcoli, 

instituţii şi agenţi economici, fiind în continuă extindere, în funcţie de rezultatele obţinute şi de 

fondurile disponibil. 

 

 

4.1.4 VEGETAȚIE ŞI FAUNĂ  
În lipsa unui studiu ştiinţific privind flora şi fauna din Municipiul Bucureşti, nu se 

cunoaşte cu precizie numărul speciilor. Plante sălbatice întâlnim în special la periferie, pe 

terenurile cu destinaţie agricolă. Printre plantele cultivate în jurul blocurilor se numără: frasinul, 

catalpa, teiul, nucul, salcia, plopul, piersicul, cireşul, corcoduşul, viţa de vie, caprifoiul, iasomia, 

forstiţia, lemnul câinesc, Spirea, Hibiscus, dracila, trandafirul etc., o parte dintre acestea 

constituindu-se în adevărate garduri vii.  

În spaţiile dens construite sunt plantate şi acoperişurile cu viţă de vie, dar mult mai 

frecventă este îmbrăcarea zidurilor exterioare cu viţă de cultură sau sălbatică. Câteva dintre 

aceste plante sunt declarate monumente ale naturii: Aesculus Hippocastanum (castanul roşu), 

Torreya nucifera (toreia) sau Sophora japonica (salcâm japonez), etc., fiind incluse pe lista 

arborilor ocrotiţi din Bucureşti. 

 Sub aspectul faunei, predomină ca număr animalele domestice, în special  câinii fără 

stăpân, pisicile, etc., dar sunt întâlnite şi specii sălbatice care s-au adaptat mediului urban. 

Speciile de păsări sălbatice care pot fi admirate pe lacuri şi în parcuri sunt în număr de 89.  

 Pe teritoriul Sectorului 6 al Municipiului București nu au fost desemnate arii naturale 

protejate.       

 

Tabel 4.7 Situaţia spaţilor verzi în Municipiul Bucureşti 

Sector 
METRU PĂTRAT PE 

CAP DE LOCUITOR 

NUMĂRUL 

DE ARBORI 

SUPRAFAȚA 

DE SPAŢII 

SPAŢII VERZI 

DEGRADATE 
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VERZI 

Sectorul 1 77,19 555.366 1.757,7 88,6 

Sectorul 2 12,43 196.340 444 19,1 

Sectorul 3 16,27 253.221 649,7 2,2 

Sectorul 4 21,12 233.887 634,2 
224,7 (cu  fostul lac 

Văcăreşti) 

Sectorul 5 12,8 198.638 369,6 16,1 

Sectorul 6 17,71 279.887 657 17,0 

 

     

 

4.2. INFRASTRUCTURA ŞI SITUAŢIA LOCATIVĂ  

 4.2.1. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

4.2.1.1.CIRCULAŢIA RUTIERĂ ŞI FEROVIARĂ 

Analiza circulației rutiere și feroviare pentru Sectorul 6 a Municipiului București se 

raportează la contextul integrării Municipiul București la nivel internațional, național, regional și 

local.  

CIRCULAȚIA RUTIERĂ  

Sistemul major de circulaţie al Municipiului București este dezvoltat pe o structură 

radial-concentrică de-a lungul axelor de circulație, cu rol în preluarea principalelor drumuri ce 

converg spre București.  
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Sistemul major de circulație al Bucureștiului cuprinde: artere inelare ( inelul central ( I), 

inelul principal ( II), inelul median ( III), artera de centură ( IV), artere radiale diametrale 

(diametrala nord- sud, diametrala est-vest, diametrala NV-SE, diametrala SV-NE) și artere 

radiale tangente la zona centrală ( tangenta SV-SE, tangenta NE-SV, tangenta NV, E).  

Rețeaua stradală principală a Municipiului București ( sistemul major de circulație) are o 

lungime de 453 km din care 216,052 km ( 47,6%) sunt aferenți rețelei stradale a sectorului 6. 

(Conform PIDU Sector 6) 

Relațiile de legătura rutieră actuale ale Sectorului 6 cu celelalte sectoare componente 1 și 

5, precum şi cu Artera de centură, se realizează prin intermediul următoarelor artere de circulaţie 

rutieră de categoria I și II:  

- Legătura cu sectorul 1 se face prin intermediul arterei Calea Crângași-pasajul denivelat 

superior Grant, pasajul denivelat superior Grozăvești-Basarab, Șoseaua Cotroceni;  

- Relaționarea cu sectorul 5 se face prin intermediul Bulevardului Ghencea.  

Relaționarea sectorului cu Şoseaua de Centură se face prin 2 puncte: primul punct se află 

la intesecția B-dului Iuliu Maniu cu autostrada A1, cel de al doilea punct aflat la intesecția 

Prelungirii Ghencea cu Şoseaua de Centură, ieșirea spre Domnești.  
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                     Figura nr. 2 Harta Municipiului Bucureşti. Sursa: Primăria Sectorului 6 

Rețeaua rutieră a sectorului cuprinde atât străzile principale cu rol major în preluarea 

fluxurilor de circulație (rețea majoră), cât şi străzi secundare care asigură dirijarea fluxurilor de 

circulaţie spre rețeaua majoră.  

Sistemul de circulație rutieră pe întreg teritoriu administrativ al Sectorului 6, este 

organizat în 556 artere, conform Adresă nr. 3557/27.02.2007 emisă de către Direcția Evidență 

Imobiliară și cadastrală a Primăriei Municipiului București.  

 

Figura nr. 3 Rețeaua de drumuri a Sectorului 

6. Sursa Primăria Sectorului 6 
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Conform P.U.Z. Coordonator a Sectorului 6 categoriile de artere existente sunt  

diferențiate între ele în funcție de rolul acestora în cadrul sistemului major de circulaţie și în 

funcție de prospect, în baza articolului nr. 5-prospectele arterelor de circulație pe categorii și 

funcțiuni urbane- Anexa 66/2006 HCGMB nr.66 din 06.04.2006:  

- 11 artere categoria I (2% din total) – prospect min 35.00 m: Bd-ul Geniului, Bd. Iuliu 

Maniu, Bd. Timișoara - tronsonul Valea Oltului - str. Brașov, Calea Giulești – tronson Bd.ul 

Constructorilor- str. Finta, Calea Plevnei, Şos. Pasajul Lujerului, Şos. Virtuții - tronson 

Uverturii-Iuliu Maniu, Splaiul Independenței, Str. Brașov, Str. Preciziei, Drumul Taberei;  

- 22 artere categoria II –prospect min 24.00 m (4% din total);  

- 473 artere categoria III- prospect min.12,00m-13,00m (85% din total);  

- 50 artere categoria IV- prospect min 5,00m (9% din total). 

 

 

Tabel 4.8 Starea drumurilor din cadrul Sectorului 6, după îmbrăcămintea părții carosabile se prezintă astfel 

conform PIDU 

STRĂZI NUMĂR 

Asfaltate 219 

Asfalt degradat 1 

Asfalt parțial 6 

Asfalt și balast 6 
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Asfalt și beton 35 

Asfalt, beton și balast 1 

Asfalt și bolovani 5 

Asfalt, bolovani de râu și beton 1 

Balast 149 

Balastru 1 

Beton 85 

Beton, macadarn, piatră de râu 3 

Bolovani 14 

Pământ și piatră 1 

Pavele, asfalt și beton 1 

Piatră cubică 3 

Piatră de râu 16 

 

Conform anexei nr.1 la HCGMB nr.43/2011, din totalul de 556 artere, 104 ( 18,7%) 

străzi sunt în administrația Primăriei Municipiului București. 

DISFUNCȚIONALIȚĂȚI  

Din analiza structurii reţelei de străzi se observă următoarele disfuncționalități:  

- Străzile de categoria a III-a - prospect 12-13,00 m au ponderea cea mai mare din totalul 

celor 556 de artere;  
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- Străzile de categoria I-a și a II-a se continuă în multe situații cu străzi de categoria a III-

a sau chiar a IV-a;  

- În urma analizei situației existente și a vizitelor pe teren au fost identificate următoarele 

3 zone lipsite de o rețea coerentă de drumuri publice:  

1) zona Giulești, Giulești-Sârbi, zonă delimitată de următoarele repere: la nord drumul 

Săbăreni, la sud și est Calea Giulești, la vest str. Răsadniței;  

2) zona delimitată de arterele: la est, str. Valea Oltului, la sud, Prelungirea Ghencea, la 

vest, Șoseaua de Centură şi la nord str. Preciziei;  

3) zona delimitată la sud de Bd. Iuliu Maniu, la vest de Drumul Osiei, la nord de Drumul 

Ciorogârla-str. Crivățului, la vest Șoseaua de Centură.  

4) Din structura rețelei de străzi fac parte și intersecțiile rezultate la întâlnirea străzilor de 

aceiași categorie sau categorii diferite. 

Au fost identificate astfel un număr de 17 intersecții cu probleme de trafic, din punct de 

vedere al fluidizării traficului:  

1. Str. Lujerului-Bd. Iuliu Maniu- Şos. Virtuții  

2. Str. Valea Cascadelor- Bd. Iuliu Maniu  

3. Str. Preciziei-Str. Valea Cascadelor  

4. Str.Preciziei- Iuliu Maniu  

5. Bd. Timişoara- str. Valea Cascadelor  

6. Str. Brașov- Prelungirea Ghencea  

7. Prelungirea Ghencea- Drumul Sării  

8. Bd. Iuliu Maniu- Şos. Cotroceni  

9. Drumul Taberei- Drumul Sării  

10. Bd. Timisoara- Str. Progresului ( Nod Răzoare )  

11. Bd. Iuliu Maniu-Drumul Osiei  

12. Bd. Iuliu Maniu- Acces zona comercială Militari  

13. Şos. Virtuții- Splaiul Independenței  

14. Bd. Constructorilor- Calea Crângași  

15. Calea Giulești- Drumul Săbăreni  

16. Str. Brașov- Drumul Taberei  
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17. Valea Oltului- Prelungirea Ghencea  

18. Prelungirea Ghencea – Șoseaua de Centură 

Conform adresei nr. 20211 din 26.06.2009, emisă de către Direcția Generală de Poliție a 

Municipiului București, Brigada de Poliție Rutieră, s-au identificat artere cu următoarele tipuri 

de probleme:  

 artere cu trafic intens  

-dul Constructorilor, Șoseaua Cotroceni, Calea Crângași, P-ța 

Danny Huwe, strada Dreptății, b-dul Ghencea, Calea Giulești, P-ța Leu, strada Lt. Av. Găină, b-

dul Iuliu Maniu, b-dul G-ral Vasile Milea, strada Mionești, strada Constantin Noica, strada C-tin 

Titel Petrescu, strada Preciziei, strada Romancierilor, Drumul Sării, strada Sibiu, Drumul 

Taberei, b-dul Timișoara, b-dul Uverturii, strada Valea Cascadelor, strada Valea Lungă, strada 

Valea Oltului, strada Veteranilor, Șoseaua Virtuții, strada Lt. Col. C-tin Marinescu.  

 artere cu partea carosabilă ocupată de vehicule staționate neregulamentar  

Sibiu, Drumul Taberei, b-dul 

Timișoara, b-dul Uverturii, strada Valea Cascadelor, B-dul 1 Mai.  

Relațiile dintre funcţiunile existente pe teritoriul administrativ al sectorului 6 sau dintre 

sector, Municipiul București şi teritoriul de influență generează fluxuri de circulaţie, fluxuri care 

în desfăşurarea lor sunt preluate de reţeaua de străzi prin elementele geometrice ale acestora.  

Datorită fluxurilor generate sau atrase de centrele de interes, apar în anumite zone din 

oraș probleme de preluare a acestora de străzi, în condiții de fluență și siguranță. Fluxurile de 

circulație preluate de rețeaua de străzi și care se interferează sunt de diferite tipuri și anume:  

 locale – generate de relațiile dintre zonele de locuit, cele cu locuri de muncă, de recreere 

și sport, administrative, etc. În această categorie intră traficul de aprovizionare și cel de 

transport public de călători;  

 de penetraţie – generat de relația sectorului cu teritoriul de influență;  
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 de tranzit – categorie în care intră traficul de lung parcurs și al cărui traseu trece prin 

Municipiul Bucureşti traversându-l pe diferite străzi, relația cea mai importantă fiind cea 

care se înscrie pe direcția B-dului Iuliu Maniu.  

O altă problemă este rezervarea spaţiilor necesare dezvoltării reţelei de comunicaţie rutieră, 

cu interdicţii temporare sau chiar definitive de construire, astfel încât aceste terenuri să rămână 

libere pentru a fi utilizate în diferite scopuri funcţionale (zonă de protecţie şi siguranţă, spaţiu 

verde, platforme şi parcaje etc.). 

 

CIRCULAȚIA FEROVIARĂ  

Teritoriul administrativ al sectorului 6 este străbătut de următoarele linii de cale ferată 

conform adresei nr. P5/16/01.02.2010 emisă de către Compania Națională de Căi Ferate CFR-

S.A, Regională CF Bucureşti- Divizia Patrimoniu: 

1. Linii ferate existente pe distanța de circulație București Vest-Antestația Cotroceni:  

- Linia ferată București Vest-Antestația Cotroceni între stația CFR București Vest și pasajul la 

nivel str. Lujerului;  

- Linia ferată industrială colectoare ‖MOBINS‖, cu punct de racord din stația CFR București 

Vest, amplasată paralel cu linia ferată prezentată la punctul 1, având limita de terminare în 

pasajul la nivel str. Lujerului.  

2. Liniile ferate din Antestația Cotroceni:  

- Linia ferată colectoare Dealul Spirii face legătura dintre antestația Cotroceni și zona Trafic 

Greu, prin pasajul Vasile Milea, intersecția Răzoare.  

 

Starea de funcționare a acestor linii se prezintă astfel, conform aceleași adrese:  

Linii ferate existente pe distanța de circulație București Vest-Antestația Cotroceni:  
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- Liniile ferate existente pe distanța de circulație București Vest-Antestația Cotroceni, aparțin 

domeniului public al statului, concesionat de CNCF ―CFR‖ S.A. și este gestionat de Sucursala 

Regională Căi Ferate București. Liniile se află în stare bună de funcționare;  

- Linia ferată industrială colectoare ‖MOBINS‖ cuprinsă între stația CF București Vest și pasajul 

Moinești este funcțională, cu o uzură tehnică de aproximativ 50%. Porțiunea de linie industrială 

colectoare ‖MOBINS‖ cuprinsă între pasajul Moinești și pasajul str. Lujerului este nefuncțională, 

cu un grad de uzură tehnică de aproximativ 70%;  

- Liniile ferate din Antestația Cotroceni - aceste linii ferate prezintă un grad de uzură tehnică de 

aproximativ 50%;  

- Linia ferată colectoare Dealul Spirii este proprietatea CNCF ―CFR‖ S.A., gestionată de 

Sucursala Regională de Căi Ferate București-linia prezintă o uzură tehnică de aproximativ 50% 

și este închisă, colmatată cu pământ în zona APACA. Sectorul 6 beneficiază de o singură gară 

urbană: Gara Cotroceni- nefuncțională.  

 Suprafața totală de teren deținută de Sucursala CREIR CF București, pe raza Sectorului 6 

este de 435.209,18 mp formată din: 427.122,18 mp aferenți liniilor și instalațiilor CF, precum și 

o suprafață de 8.087,00 mp-terenuri în proprietate CFR (se va consulta Plan reglementări 

Urbanistice, zonificare funcțională). In proporție de 50 % liniile de cale ferată de pe raza 

Sectorului 6 sunt nefuncționale. 

  

DISFUNCȚIONALITĂȚI  

 Au fost identificate 4 treceri la nivel cu CF fără bariere astfel: 1) km 5+785 – Valea 

Cascadelor; 2) km 4+545- Moineşti; 3) km 3+150- Răsăritului; 4) km 3+350- Lujerului, fiind 

astfel un pericol pentru populația Sectorului 6 al Municipiului București. 

 

4.2.1.2 TRANSPORTUL URBAN DE SUPRAFAȚĂ ȘI SUBTERAN  

În Sectorul 6 sistemul de desfăşurare a transportului public de călători de suprafaţă este 

organizat pe mai multe tipuri de mijloace de transport şi anume:  

- cu tracţiune electrică: tramvaie şi troleibuze;  
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- autobuze.  

Situaţia existentă se prezintă astfel: 55 de linii de tramvai, troleibuz sau autobuze din 

care:  

Linii de tramvai 12 

Linii de troleibuz 10 

Linii de autobuze 33 

 Parcul de vehicole din Sectorul 6 are pe inventar: 82 tramvaie; 65 troleibuze; 90 

autobuze.  

      Reţeaua se înscrie, în cea mai mare proporţie, pe străzi de categoria I şi a II-a, care au atât 

în plan orizontal, cât şi vertical, elementele geometrice care să permită vehiculelor, care prin 

construcţie impun anumite condiţii să circule. Traseele desfăşurate pe reţeaua de transport public, 

indiferent de tipul de mijloc de transport care circulă pe fiecare traseu, au porţiuni de 

suprapunere, lucru determinat de mărimea fluxurilor de călători ce se deplasează pe direcţiile 

respective.Se observă următoarele suprapuneri legate de principale fluxuri urbane de circulație, 

respectiv de penetraţie și de tranzit:  

 suprapuneri ale liniilor de autobuz și trolebuz pe Bd. Iuliu Maniu și Drumul Taberei-linii 

directe între periferia Municipiului București și nucleul central, lungime aproximativă 

traseu;  

 suprapuneri ale liniilor de tramvai și autobuz: Şos. Virtuții, Calea Giulești-tronsonul 

Bd.Constructorilor, capăt linie tramvai 41. Bd. Ghencea- tronson Drumul Sării, str. 

Brașov.  

      Pe raza sectorului 6 au fost identificate 4 terminale de tramvai (pe Bd. Ghencea, str. 

Preciziei și Calea Giulești), 2 terminale de autobuz (pe Iuliu Maniu, ieșirea spre A1 și Bd. 

Timișoara) și o autogară (Autogara Militari) din care R.A.T.B. deţine următoarele instalaţii fixe 

şi unităţi administrative: 

   1. CALEA GIULEŞTI  
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a) Pe Calea Giuleşti se regăsesc linii de tramvai, stâlpi pentru susţinerea reţelei de contact 

tramvai, linii de autobuz şi capăt de linie împreună cu toate instalaţiile aferente-racord electric, 

canal şi apă.  

b) În trotuarele Căii Giuleşti de la stadionul ―Valentin Stănescu‖ până la str. Carpenului-trasee de 

cabluri electrice c.c. subterane şi centrale de alimentare pentru reţeaua de contact tramvai.  

c) În spatele blocului nr. 111 de pe Calea Giuleşti nr. 147- substaţie electrică de tracţiune şi 

trasee de cabluri electrice c.c. subterane.  

d) Calea Giuleşti nr. 250- Depoul de Tramvaie-Giuleşti.  

              2. CALEA CRÂNGAŞI  

a) Pe Calea Crângaşi se regăsesc linii de tramvai, stâlpi care susţin reţeaua de contact şi linii de 

autobuz.  

              3. ŞOSEAUA VIRTUŢII  

a) Pe Şoseaua Virtuţii se regăsesc linii de tramvai, stâlpi pentru susţinerea reţelei de contact 

tramvai, linii de autobuz.  

b) În zona Pod Ciurel-Splai Independenţei-substaţie electrică de tracţiune, cabluri electrice c.c. 

subterane şi centru de alimentare.  

 4. BULEVARDUL IULIU MANIU  

a) În trotuarele din zona intersecţiei cu Şoseaua Cotroceni-Bulevardul Geniului-Şoseaua 

Grozăveşti se regăsesc trasee de cabluri electrice c.c. subterane şi centre de alimentare.  

b) Pe Bulevardul Iuliu Maniu-linii de troleibuz, stâlpi pentru susţinerea reţelei de contact 

troleibuz, centru de alimentare, linii de autobuz şi două capete de linie, împreună cu toate 

instalaţiile aferente-racord electric, canal şi apă.  

c) Strada Lujerului (str. Vagonetului nr. 1)-substaţie electrică de tracţiune şi trasee de cabluri 

electrice c.c. subterane.  

d) În trotuarele din str. Lujerului- traseu de cabluri electrice c.c. subterane.  

            5. BULEVARDUL TIMIŞOARA  
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a) Linie de tramvai în zona proprie, stâlpi pentru susţinerea reţelei de contact tramvai, centre de 

alimentare şi linii de autobuz.  

b) Bulevardul Timişoara nr. 62-Garaj de troleibuze ―Bujoreni‖ şi în incinta garajului, substaţie 

electrică de tracţiune şi cabluri electrice c.c. subterane.  

c) În zona CET VEST-capăt de linie tramvai împreună cu instalaţiile aferente-racord electric, 

canal şi apă.  

d) Strada Valea Cascadelor- linie de tramvai în zona proprie, stâlpi pentru susţinerea reţelei de 

contact, centre de alimentare, trasee de cabluri electrice c.c. subterane şi linii pentru autobuze.  

6. BULEVARDUL PRECIZIEI  

a) Pe Bulevardul Preciziei se regăsesc linii de tramvai în zona proprie, stâlpi pentru susţinerea 

reţelei de contact tramvai, trasee de cabluri electrice c.c. subterane, centre de alimentare.  

b) Bulevardul Preciziei nr. 2-4 – Garajul de autobuze ―Militari‖ şi în incinta garajului, substaţie 

electrică de tracţiune şi trasee de cabluri electrice c.c. subterane.  

c) Bulevardul Preciziei nr. 19-21 – capăt de linie tramvai împreună cu instalaţiile aferente-racord 

electric, canal şi apă-Depoul de tramvaie ―Militari‖ şi în incinta depoului, substaţie electrică de 

tracţiune, trasee de cabluri electrice c.c. subterane şi centre de alimentare.  

7. STRADA BRAŞOV  

a) Linie de tramvai în zona proprie, stâlpi pentru susţinerea reţelei de contact tramvai şi 

troleibuz, trasee de cabluri electrice c.c. subterane, centre de alimentare şi linii de autobuz.  

b) Între blocurile de locuit de pe Aleea Sanduleşti-substaţie electrică de tracţiune şi cabluri 

electrice c.c. subterane.  

c) Aleea Compozitorilor nr. 8 - substaţie electrică de tracţiune şi cabluri electrice c.c. subterane.  

8. DRUMUL TABEREI  

a) Stâlpi pentru susţinerea reţelei de contact troleibuz, trasee cabluri electrice c.c. subterane, 

centre de alimentare, linii de troleibuz şi autobuz.  

9. BULEVARDUL GHENCEA  
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a) Linie de tramvai în zona proprie, stâlpi pentru susţinerea reţelei de contact tramvai, trasee 

cabluri electrice c.c. subterane, centre de alimentare şi linii de troleibuz şi autobuz.  

b) Lângă stadionul Steaua-Terminal Multimodal-GHENCEA-bucla de întoarcere a tramvaielor, 

capăt linii autobuze împreună cu instalaţii aferente-racord electric, apă şi canal, stâlpi pentru 

susţinerea reţelei de contact tramvai, substaţie electrică de tracţiune, trasee cabluri electrice c.c. 

subterane şi centre de alimentare.  

10. ŞOSEAUA COTROCENI  

a) Pe Şoseaua Cotroceni nr. 58, lângă Grădina Botanică- substaţie electrică de tracţiune, trasee 

cabluri electrice c.c. subterane, stâlpi pentru susţinerea reţelei de contact troleibuz, centre de 

alimentare şi linii de autobuz. 

 11. INTRAREA GHEORGHE CARANDA  

a) Lângă sediul A.D.P. Sector 6-substaţie electrică de tracţiune şi trasee cabluri electrice c.c. 

subterane.  

12. VALEA ARGEŞULUI ŞI VALE IALOMIŢEI  

a) Capăt de linie troleibuz şi autobuz împreună cu instalaţiile aferente-racord electric, canal şi 

apă- stâlpi pentru susţinerea reţelei de contact troleibuz şi centru de alimentare.  

13. PASAJ BASARAB-GROZĂVEŞTI  

a) Sub pasajul Basarab-Grozăveşti, intersecţie Calea Giuleşti-Calea Plevnei - P.M.B. a 

modernizat şi amplasat pentru R.A.T.B., linii de tramvai, stâlpi pentru susţinerea reţelei de 

contact tramvai, substaţie electrică de tracţiune, trasee cabluri electrice c.c. subterane, centre de 

alimentare. Aceste instalaţii nu sunt încă predate de P.M.B. spre administrarea R.A.T.B.  

14. BULEVARDUL 1 MAI  

a) Stâlpi pentru susţinerea reţelei de contact tramvai, centre de alimentare şi linii autobuz.  

15. BULEVARDUL VASILE MILEA  

a) Linii tramvai, stâlpi pentru susţinerea reţelei de contact tramvai şi troleibuz, trasee cabluri 

electrice c.c. subterane, centre de alimentare şi linii de troleibuz şi autobuz.  
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b) Lângă Staţia Electrică-RENEL-substaţie electrică de tracţiune şi trasee de cabluri electrice c.c. 

subterane.  

16. STRĂZILE SIBIU, VALEA OLTULUI ŞI DRUMUL SĂRII  

a) Stâlpi pentru susţinerea reţelei de contact troleibuz.  

 Datorită lucrărilor la Magistrala 5 de metrou-Drumul Taberei-Hașdeu, R.A.T.B. va 

înfiinţa noi linii de troleibuz pe următoarele artere de circulaţie:  

a) STRADA MOINEŞTI-între b-dul Timişoara şi b-dul Iuliu Maniu.  

b) STRADA SIBIU- între b-dul Timişoara şi Drumul Taberei.  

      Din punct de vedere al transportului subteran pe raza Sectorului 6 se află 2 linii de metrou 

respectiv Linia M1 ( Magistrala M1) și Linia M3 ( Magistrala M3), cu Depoul Militari:  

 Linia M1: Magistrala 1 este cea mai veche magistrală a metroului bucureștean, fiind 

deschisă oficial pe 19 decembrie 1979. Magistrala formează o "centură" ce leagă orașul 

de la vest la est, având o lungime de 31,7 km și 22 de stații. Pe raza Sectorului 6 se află o 

porțiune din tronsonul 1: Semănătoarea- Timpuri Noi, cu 3 stații: Semănătoarea, 

Grozăvești și Crângași;  

 Linia M3: Magistrala 3 A fost construită în două părți. Primul tronson — inițial un 

fragment al magistralei 1 – leagă cartierul Militari cu stația de corespondență Eroilor, 

asigurând o legătură între partea de vest a Municipiului Bucureşti, respectiv platforma 

industrială Militari și centrul urban al orașului. Tronsonul a fost deschis în august 1983 și 

conține patru stații (Politehnica, Armata Poporului – astăzi Lujerului, Păcii și Industriilor 

– astăzi Preciziei; mai târziu s-a deschis o stație suplimentară Gorjului).  
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Figura nr. 4  Rețeaua de transport urban de suprafață; Sursa: Primăria Sectorului 6 

 

Conform Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) Primăria Sectorului 6 

Bucureşti 2007-2013, RATB acoperă întreaga suprafață a Sectorului 6. Principalele 

disfuncționalități semnalate la nivelul transportului urban sunt următoarele:  

 Inexistenţa unei linii care să facă legătura dintre Sectorul 6 şi partea de Est a orașului 

București;  

 Inexistenţa unei magistrale de metrou care să facă legătura cu cartierul Drumul Taberei.  

 O altă problemă majoră este absența unor linii de transport în comun, care să facă 

legătura între Municipiul București și comunele limitrofe Sectorului 6 – Domnești, Clinceni, 

Chiajna etc. 

  

 

 

 

 

4.2.2. TELECOMUNICAŢIILE 
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În prezent, pe teritoriul Sectorului 6, ca pe întreg teritoriul Municipiului Bucureşti, sunt 

furnizate mai multe rețele și servicii de comunicații electronice de către societăți comerciale. 

Cele mai importante dintre acestea sunt: Romtelecom S.A., Orange Romania S.A, Vodafone 

România S.A., Cosmote România S.A., UPC România S.A., RCS&RDS S.A. Aceste societăți 

oferă rețele de comunicații electronice și servicii de date, telefonie fixă sau/și mobilă (în diverse 

tehnologii digitale), cablu TV sau acces Internet pentru administrația publică, persoane juridice și 

persoane fizice din Sectorul 6.  

Administratorul rețelei de telefonie SC ROMTELECOM SA, deține o rețea cu o lungime 

de 13.796,698 km din care:  

Canal subteran 4.519,928 km 

Canal aerian 2.856,825 km 

Canalizații telefonice 6.419,945 km 

 

Printre principalele disfuncționalități în ceea ce privește rețeaua de telecomunicații o 

reprezintă prezența unor mari aglomerări de tronsoane de cabluri și rezerve de cabluri, inclusiv 

joncțiuni de cabluri. 

 

4.2.3. ENERGIA 

4.2.3.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI ILUMINATUL PUBLIC  

Alimentarea cu energie electrică în Sectorul 6 se face de către ELECTRICA S.A. 

Conform datelor din PIDU 2009-2015 pentru Sector 6, reţeaua de distribuţie a energiei electrice 

are o lungime de 18.565 km, din care:  

 165 km de 110kv;  

 9.200 km de 6-20 kv;  

 9.200 km de 220 kv , din care 4.350 km rețea aeriană.  

Reţeaua de iluminat public este administrată de SC LUXTEN LIGHTING S.A. De 

asemenea rețeaua acoperă un număr de 519 străzi din totalul de 557, ceea ce reprezintă 93,18%.  
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 Alimentarea cu energie electrică se face cu ajutorul termocentralelor electrice care sunt în 

număr de 2 în Sectorul 6: CET Grozăvești cu o suprafață totală de 69.779,00 mp și CET 

București Vest cu o suprafață de 323.532,00 km.  

Conform PIDU 2009-2015 pentru Sectorul 6, din totalul de 155.795 locuințe 

(reprezentate de 132.233 locuințe colective și 23.562 locuinte individuale) sunt racordate la 

rețeaua de energie electrică 129.298 locuințe colective (98%) și 19.530 locuințe individuale 

(83%). 

 

4.2.3.2 ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ  

RADET dispune de o reţea de distribuţie a energiei termice ce acoperă 62,64% din 

suprafaţa străzilor (134,343 km din totalul de 216,052 km) şi de asemenea acoperă un număr de 

233 de străzi, ceea ce reprezintă 41,83 % din numărul total de străzi (557). Rețeaua de 

termoficare are o lungime totală de 1.357 km, din care: 

Canale principale 514 km 

Canale secundare 843 km 

 Din totalul rețelei de termoficare 80% are peste 25 de ani vechime, necesitând lucrări de 

modernizare. În ultimii ani s-a pus mare accent pe alimentarea cu energie termică și de aceea se 

încearcă schimbarea tubulaturii rețelei și modernizarea punctelor termice pentru a se reduce 

pierderile de agent termic. Primăria Municipiului București a început un program de contorizare 

a scărilor de bloc, program cu finanțare externă.  

În ceea ce privește alimentarea cu energie termică Sectorul 6 este împărțit în 3 mari zone:  

 Militari cu 32 de puncte termice;  

 Crângași cu 29 de puncte termice;  

 Drumul Taberei cu 37 de puncte termice.  

Conform PIDU 2009-2015 pentru Sectorul 6, din totalul de 155.795 locuințe (reprezentat 

de 132.233 locuințe colective și 23.562 locuințe individuale) sunt racordate la rețeaua de energie 

termică 102.266 locuințe colective (77%). 
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4.2.3.3. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 

Gazele naturale sunt furnizate de către DISTRIGAZ S.A. Reţeaua de distribuţie a gazelor 

naturale se întinde pe 180,523 km de stradă din totalul de 216,052 km, ceea ce reprezintă  un 

procent de 83,56% din km de străzi disponibili în Sectorul 6. De asemenea, se întinde pe 394 

străzi ceea ce înseamnă 70.74% din totalul străzilor. Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale are 

o lungime de 2.947,321 km din care 70% are peste 15 ani vechime. Toate blocurile din Sector 6 

sunt racordate la reţeaua de distribuție a gazelor naturale dar, înregistrarea consumului se face pe 

contoare de scară sau de bloc.  

 Pentru modernizarea și extinderea rețelei s-au executat, se execută și se vor executa un 

număr de 42 de lucrări ce se vor desfășura pe 38,049 km.  

Conform PIDU 2009-2015 pentru Sectorul 6, din totalul de 155.795 locuințe 

(reprezentate de 132.233 locuințe colective și 23.562 locuințe individuale) sunt racordate la 

rețeaua de distribuție a gazelor naturale 119.987 locuințe colective (90% din totalul locuințelor 

colective) și 18.200 locuințe individuale (77% din totalul locuințelor individuale). 

 

 

4.2.4. INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE ŞI ALIMENTARE CU APĂ  

4.2.4.1. ALIMENTAREA CU APĂ ŞI CANALIZARE 

Alimentarea cu apă a Sectorului 6 se face de către firma S.C. APA NOVA S.A. Aceeași 

societate furnizează și serviciile de canalizare. Conform informațiilor Primăriei Sectorului 6, 

lungimea rețelei de apă de pe teritoriul administrativ al acesteia este de 341,42 km (nu conține 

lungimea branșamentelor) și de 345,87 km (nu conține lungimea racordurilor)  cea de canalizare. 

 

Tabel nr. 4.9  Lungime tipuri conductă apă; Sursa: Date furnizate de Primăria Sectorului 6 

Lungime tipuri conductă apă [km]  Stare  
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Transport  102,02  Stare tehnică bună; vechime în funcţionare 

cuprinsă între 30 şi 50 ani;  

Distribuţie  239,40  Stare tehnică bună; vechime în funcţionare 

cuprinsă între 30 şi 50 ani; Tronsoanele cu 

probleme au fost înlocuite cu conducte din 

PEHD;  

Branşamente  78,17  Stare tehnică bună; vechime în funcţionare 

cuprinsă între 30 şi 50 ani; Branşamentele 

avariate au fost înlocuite.  

 

Tabel nr. 4.10 Lungime tipuri conductă canalizare; Sursa: Date furnizate de Primăria Sectorului 6 

Lungime tipuri conductă  canalizare [km]  Stare  

CANALIZARE MENAJERĂ, din 

care:  

1,17  Stare tehnică bună; vechime în funcţionare 

cuprinsă între 30 şi 50 ani;  

Canal de serviciu (nevizitabil)  1,14  Stare tehnică bună; vechime în funcţionare 

cuprinsă între 30 şi 50 ani;  

Conductă de refulare  0,03  Stare tehnică bună; vechime în funcţionare 

cuprinsă între 30 şi 50 ani;  

CANALIZARE PLUVIALĂ, din 

care:  

11,74  Stare tehnică bună; vechime în funcţionare 

cuprinsă între 30 şi 50 ani;  

Canal colector secundar 

(semivizitabil)  

0,85  Stare tehnică bună; vechime în funcţionare 

cuprinsă între 30 şi 50 ani;  

Canal de serviciu (nevizitabil)  10,89  Stare tehnică bună; vechime în funcţionare 

cuprinsă între 30 şi 50 ani;  

CANALIZARE UNITARĂ, din 

care:  

322,96  Stare tehnică bună; vechime în funcţionare 

cuprinsă între 30 şi 50 ani;  
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Canal colector  20,00  Stare tehnică bună; vechime în funcţionare 

cuprinsă între 30 şi 50 ani;  

Canal colector principal 

(vizitabil)  

18,00  Stare tehnică bună; vechime în funcţionare 

cuprinsă între 30 şi 50 ani;  

Canal colector secundar 

(semivizitabil)  

31,99  Stare tehnică bună; vechime în funcţionare 

cuprinsă între 30 şi 50 ani;  

Canal de serviciu (nevizitabil)  261,56  Stare tehnică bună; vechime în funcţionare 

cuprinsă între 30 şi 50 ani;  

Conductă de refulare  1,41  Stare tehnică bună; vechime în funcţionare 

cuprinsă între 30 şi 50 ani;  

RACORDURI  71,09  Stare tehnică bunaă vechime în funcționare 

cuprinsă între 30 şi 50 ani;  

 

Reţeaua de distribuţie a apei potabile în Bucureşti este de tip inelar. Conductele sunt 

confecţionate predominant din fontă, oţel azbociment, P.V.C.  

Cea mai mare parte a locuitorilor din Sectorul 6 locuiesc în imobile destinate locuințelor 

colective. Numărul total al locuințelor din Sectorul 6, conform Planului Integrat de Dezvoltare 

Urbană al Primăriei Sector 6 2009-2015, era conform datelor statistice existente la data 

elaborării acestuia, de 155.233 locuințe. Dintre acestea 132.233 sunt locuințe colective (85%).  

Tot P.I.D.U. 2009-2015 al Primăriei Sector 6 ne informează asupra datelor statistice 

existente în 2009, 98% din totalul locuințelor și 88% din totalul locuințelor individuale colective 

erau racordate la rețeaua de apă și canalizare.  

Structura clienților conectaţi la rețelele de apă și canalizare în Sectorul 6 se prezintă 

conform tabelului următor: 

Tabel nr. 4.11 Lungime tipuri conductă canalizare Sursa: Date furnizate de Primăria Sectorului 6 

Categorie clienţi  Număr clienţi 

apă 

Număr clienţi apă 

şi canalizare  

Număr clienţi 

canalizare  

Total  
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Agenţi Economici şi 

Instituţii Publice  

87  1473  104  1664  

Asociaţii de 

Locatari/Proprietari  

0  1989  0  1989  

Casnici  689  5814  99  6602  

Total  776  9276  203  10255  

 

Conform tabelului categoria agenților economici și instituțiilor publice numărul celor 

racordați doar la rețeaua de canalizare este mai mare decât a celor racordați la rețeaua de apă, în 

timp ce numărul clienții casnici racordați la canalizare este de circa 3 ori mai mică raportat la 

numărul celor racordați doar la rețeaua de apă.  

 

În perioada 2005-2011 s-au realizat extinderi pe următoarele străzi: 

Nr. 

Crt.  

Tip arteră  Denumire arteră  Tip reţea  

1.  Strada  Apostol Gh. Constantin, serg.  Apă  

2.  Intrare  Apostol Gh.Constantin, serg.  Apă şi Canalizare  

3.  lntrare  Cicliştilor  Apă şi Canalizare  

4.  Intrare  Colaborării  Apă şi Canalizare  

5.  Intrare  Flondor Tudor, comp.  Apă  

6.  Intrare  Foşnetului  Canalizare  
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7.  Intrare  lerbei  Apă şi Canalizare  

8.  Strada  Liniei  Apă  

9.  Bulevard  Maniu luliu  Apă şi Canalizare  

10.  Strada  Mărgelelor  Apă  

11.  Strada  Marinescu Constantin, It. col.  Apă  

12.  Strada  Oncescu Nicolae  Apă  

13.  Strada  Orşova  Apă şi Canalizare  

14.  Strada  Răsadniţei  Canalizare  

15.  Drum  Săbăreni  Apă şi Canalizare  

16.  Strada  Spartachiadei  Apă şi Canalizare  

17.  Strada  Strigăturii  Apă şi Canalizare  

18.  Strada  Sudului  Apă  

19.  Strada  Tataruş  Apă şi Canalizare  

20.  Strada  Vâlsan George  Apă 

21.  Strada  Zboina Neagră  Apă  

Tabel nr 4.12. Extinderi rețea de canalizare Sursa: Date furnizate de Primăria Sectorului 6 

 

Pe teritoriul administrativ al Sectorului 6 există străzi pe care nu există rețea de apă sau 

canalizare, pentru unele dintre acestea existând proiecte de extindere a reţelei pentru care au fost 

emise autorizații de construire în 2011. 

Tabel nr. 4.13 Străzi lipsite de rețea de apă și canalizare Sursa: Date furnizate de Primăria Sectorului 6  
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Nr. Crt.  Tip arteră  Denumire arteră  Lipsă rețea de apă  Lipsă rețea  

1.  Alee  Arheologilor   X 

2.  Alee  Bistra  X  

3.  Alee  Bărăganu   X 

4.  Alee  Brătescu Constantin   X 

5.  Alee  Bujoreni  X  

6.  Alee  Crăiești  X  

7.  Alee  Culcer V. Ioan, g-ral  X X 

8.  Alee  Dreptăţii   X 

9.  Alee  Hamului  X X 

10.  Alee  lliu Victor   X 

11.  Alee  Lacul Morii  X X 

12.  Alee  Obcina Mică  X   

13. Alee  Poiana Cernei   X 

14.  Alee  Poiana Mare   X 

  

 

Trebuie să menționăm că străzile lipsite de rețele se concentrează preponderent în zona 

Lacul Morii, zona Giulești, zonele periferice adiacente Bd-ului Iuliu Maniu și Prelungirea 

Ghencea. Pentru o parte din străzile menționate ca fiind lipsite de rețele nu este necesar să se facă 
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extinderi, construcțiile existente sau cele viitoare având posibilitatea de a se racorda la rețelele de 

apă și canalizare existente pe străzile adiacente.  

Una din principalele componente a rețelei de apă de pe teritoriului Sectorului 6 o 

reprezintă apeductele Roșu-Bragadiru, care obligă la stabilirea unor culoare de protecție de 

minim 10,00 metri stânga - dreapta. Aducțiunile de apă (apeductele) au fost executate ca 

investiții publice, de mare importanță pentru alimentarea cu apă a Municipiului București.  

În vederea respectării constrângerilor ―Master Planului de Canalizare/S.E.A.U. Glina‖ 

aferent Municipiului București, avizat conform H.C.G.M.B. nr. 113.2012, pentru diferitele 

zonări, se fac următoarele precizări (după caz) pentru canalizarea pluvială:  

 Dacă rețeaua de canalizare din zona studiată este prevazută/executată în sistem separativ, 

amenajările terenurilor trebuie să prevadă racorduri individuale pentru ape pluviale, 

distincte de racordurile pentru evacuarea apelor uzate menajere;  

 Dacă rețeaua de canalizare din zona studiată este prevăzută/executată în sistem unitar, 

gestiunea apelor pluviale se va face cu prioritate în incinta parcelelor cu S ≥ 1000 m², cu 

scopul reducerii volumelor de apă pluviale deversate la canalizarea publică și combaterii 

inundațiilor provocate de punerea sub presiune a canalizării. Apele pluviale astfel stocate 

pot fi folosite pentru udarea spațiilor verzi aferente parcelei, cu scop gospodăresc sau pot 

fi infiltrate în pânza freatică (cu acordul A.N.A.R.);  

 Pentru parcelele edificabile din zone cu terenuri actualmente permeabile (foste agricole, etc.) cu 

S ≥ 1ha, debitul total de apă evacuat la canalizarea publică în sistem unitar (ape uzate menajere, 

tehnologice şi pluviale) nu poate depăși 10 l/s și ha. La amenajarea acestor terenuri (mari spații 

comerciale, ansambluri rezidențiale, zone de agrement, etc.) se va aloca teren pentru construirea 

unei retenții de ape pluviale excedentare de tip lagună, amenajată peisagistic ca spațiu verde, 

apele stocate putând fi utilizate în scop de agrement, udare spații verzi/uz gospodăresc sau 

infiltrate în sol. 

 

4.3    DEMOGRAFIE ȘI CAPITAL UMAN  
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4.3.1  SITUAȚIA DEMOGRAFICĂ ȘI STRUCTURA POPULAȚIEI 

 

 Structura populației: Din punct de vedere a structurii populației pe grupe de vârstă, în 

Sectorul 6 numărul de locuitori cel mai mare se află între 14 și 54 ani. 

Tabel nr 4.14 Populația stabilă și densitatea populației  Sectorului 6 în anii 2000 – 2012  

Total 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total  

Sector 6 

401779 359396 361825 360638 371050 371861 371819 366833 361305 

-femei 211399 192898 194185 193536 197956 198246 198537 196157 193425 

0 – 4 ani 12916 14145 15440 16495 17564 18756 19559 19588 19554 

-femei 6235 6748 7367 7940 8472 9010 9432 9435 9361 

5 – 9 ani  13120 11245 11441 11790 12231 12941 13900 14886 15678 

-femei 6373 5469 5555 5704 5867 6194 6604 7091 7556 

10 – 14 

ani 

23430 12006 11450 11257 10953 10839 11036 10994 11137 

-femei 11365 5887 5652 5535 5385 5309 5388 5356 5388 

15 – 19 

ani 

31053 22719 21405 19496 19324 16736 14609 12405 10962 

-femei 17898 11330 1045 9777 9549 8301 7225 6149 5499 

20 – 24 

ani 

48354 28005 27833 26398 34370 34344 32505 29129 22598 

-femei 23174 14376 14202 13400 17069 17175 16436 14757 11561 

25 – 29 

ani 

33067 37144 37376 35477 34967 33143 32372 31090 30989 

-femei 16871 19020 19336 18412 17962 16929 16723 16151 16045 

30 – 34 

ani 

34148 30394 32257 34386 36778 38341 38325 38433 37732 

-femei 17777 15619 16486 17442 18586 19410 19414 19468 19085 

35 – 39 

ani 

21290 31020 33043 34201 29193 28462 29743 31073 33285 

-femei 11462 16234 17235 17756 15074 14556 15086 15678 16628 
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40 – 44 

ani 

31617 19613 18463 18537 24579 27689 29800 31337 32406 

-femei 17587 10660 9908 9910 13010 14562 15574 16343 16829 

45 – 49 

ani 

35679 28270 25860 23620 21517 20062 18859 17536 17492 

-femei 19086 15908 14581 13299 11894 11012 10308 9478 9431 

50 -54 ani 27906 31498 31740 31590 30353 28878 26653 24195 22082 

-femei 14769 17186 17451 17612 17118 16330 15123 13774 12530 

55 – 59 

ani 

19398 24346 26096 27425 28570 28877 29099 29111 28875 

-femei 10581 13172 14242 14936 15710 16047 16211 16355 16484 

60 – 64 

ani 

20463 16837 17337 17733 18427 20049 22217 23608 24656 

-femei 11431 9463 9606 9809 10223 11066 12329 13248 13835 

65 – 69 

ani 

17748  17173 16502 16030 15515 15290 15032 15392 15721 

-femei 10207 10014 9670 9367 9068 8879 8756 8825 9008 

70 – 74 

ani 

14775 14394 14396 14309 14330 14575 14680 14156 13799 

-femei 8517 8666 8691 8634 8704 8840 8898 8618 8410 

75 – 79 

ani 

9564 11178 11254 11541 11497 11504 11423 11432 11420 

-femei  6195 6693 6817 7042 7062 7141 7167 7215 7223 

80 – 84 

ani 

3858 6397 6730 6904 7161 7398 7700 7815 8124 

-femei 2650 4347 4472 4506 4529 4635 4804 4946 5199 

85 de ani  

și peste 

3393 3012 3202 3449 3721 3977 4307 4653 4795 

-femei 2221 2106 2269 2455 2673 2850 3059 3270 3353 

Sursă: Direcția Regională de Statistică București, Documentare cu date statistice 2000 – 2012, pe sectoare 

administrative 

 Din punct de vedere al populației ocupate populația Sectorului 6 se împarte în: populație 

totală activă în număr de 161.361 de locuitori, populația ocupată în număr de 149.972 de 
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locuitori, șomeri în număr de 11.393 de locuitori, populație totală inactivă în număr de 215.115 și 

pensionari în număr de 96.370. 

  

 Evoluţia structurii populaţiei în perioada  

2000 – 2012 este caracterizată de o 

tendinţă de îmbătrânire demografică în 

creştere, după cum apreciem anterior. 

Diferenţele de la nivelul anilor 2005 – 

2012 sunt negative în ceea ce priveşte 

populaţia tânără şi pozitive în ceea ce 

priveşte populaţia peste 45 ani. Prin 

urmare tendinţa demografică este încă o 

dată demonstrată a fi cea de tranziţie, cu 

influenţe de îmbătrânire. Cu o natalitate în 

scădere şi un sold migratoriu negativ 

această evoluţie a populaţiei Sectorului 6 

este susţinută spre o direcţie de 

îmbătrânire treptată.  

 

Figura nr. 5 Structura populaţiei pe grupe de vârstă 
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   În cadrul populației se produc 

modificări permanente ale 

numărului şi structurilor, ca urmare 

a intrărilor și ieșirilor din sistem.  

  Populația Sectorului 6 constituie 

un sistem geografic deschis în 

cadrul căruia schimbările de efectiv 

și de structură se datorează creșterii 

numărului populaţiei ca urmare a 

nașterilor și imigrărilor, iar pe de 

altă parte diminunarea numerică 

datorită deceselor și emigrărilor. 

Modificarea stării acestui sistem are 

loc ca urmare a mișcării generale a 

populaţiei, formată din mişcarea 

naturală și migratori. 

 

 

 

 

 

        Figura nr. 6  Evoluţia demografică a Sectorului 6, 2000 - 2012 

Tabel nr 4.15 Mișcarea naturală a populaţiei între anii 2000 - 2012 

Număr 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

   Date  absolute  -număr     

Născuți - vii 2882 3659 3705 3767 4103 4182 4194 3789 3675 

Decedați 3838 4006 3934 3946 3872 3725 3757 3898 3999 

Spor natural -956 -347 -229 -181 231 457 437 -109 -342 
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Căsătorii 2667 2884 3057 3156 3061 2800 2339 2317 2243 

Divorțuri 718 777 823 827 670 858 1204 1075 960 

Născuți morți 21 14 15 14 8 13 8 7 8 

Morți în vârstă 

de sub 1 an 

34 36 33 15 25 22 22 14 9 

  Proporţii  la 1000  locuitori     

Născuți - vii 7.5 10.2 10.4 10.5 11.5 11.7 11.7 10.6 10.2 

Decedați 10.0 11.2 11.0 11.0 10.8 10.4 10.4 10.9 11.1 

Spor natural -2.5 -1.0 -0.6 -0.5 0.7 1.3 1.2 -0.3 -1.0 

Căsătorii 6.9 8.1 8.5 8.8 8.5 7.8 6.5 6.5 6.2 

Divorțuri 1.87 2.17 2.33 2.31 1.87 2.39 3.34 3.01 2.67 
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Natalitatea, fenomen demografic care 

reprezintă intensitatea naşterilor din 

cadrul unei populaţii, este influenţată 

de o serie de elemente: structura pe 

grupe de vârstă şi sexe, ponderea 

populaţiei fertile, politicile 

demografice iniţiate în diferite etape, 

nivelul de dezvoltare economică, 

standardele de viaţă, gradul de 

instruire al populaţiei. În ceea ce 

priveşte evoluţia ratei natalităţii la 

nivelul Sectorului 6 se constată că în 

ultimii ani prezintă o evoluţie 

ascendentă, care deşi nu este marcată 

de creşteri mari, prezintă valori 

pozitive în perioada analizată (2008-

2010).                               

                                                                                

 

                         Figura nr. 7  Natalitatea 
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Tabel nr. 4.16  Numărul șomerilor înregistrați 

Număr 2009 2010 2011 2012 

Numărul total al șomerilor 
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din care: fără experiență în muncă 166 205 215 285 

 - femei 99 116 106 146 

-Șomeri neindemnizați 1222 706 1907 1901 

 - femei 714 365 975 1055 

                            Sursă: Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă 

                                                                                                                        

     Scăderea  numărului de șomeri în intervalul de 

timp 2009 – 2011 se datorează creșterii 

economice la nivelul Municipiului, dar și la 

nivelul sectorului prin deschiderea unor centre 

comerciale mari. Realitatea la nivelul anului 

2012 este ceva mai tristă deoarece numărul 

șomerilor a crescut și aceasta datorându-se 

recensiunii economice. 

 

                                                                                                                         Figura nr. 8 Numărul șomerilor 

 

Tabel nr. 4.17  Șomeri înregistrați, după nivelul de instruire, la data de 31 Decembrie 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numărul total al 

șomerilor înregistrați 

8042 3127 3478 3253 3263 5250 4897 3658 3821 

   din care femei 4590 1878 1975 1924 2082 2749 2481 1969 2114 
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din total nivel de 

instruire superior 

629 352 380 299 323 966 1224 1034 1263 

din care  femei 361 216 218 167 206 566 702 618 776 

Sursă: Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă 

 

 

4.4. ECONOMIA 

4.4.1. SITUAŢIA ECONOMICĂ GENERALĂ 
Economia  întregii zone a Sectorului 6 al Municipiului București are un caracter complex, 

principalele ramuri cu ponderi fiind: industria alimentară și a băuturilor, comerţul, industria 

energiei electrice şi termice, gaze și apă, industria de prelucrare a lemnului, industria 

confecţiilor. 

Industria reprezintă 12,17% din totalul agenților economici identificați la nivelul 

Sectorului 6. De asemenea, cele mai multe unități încadrate în industria prelucrătoare sunt 

reprezentate de edituri, sau unități ce au ca activități specifice poligrafia sau reproducerea 

înregistrărilor pe suporți. 

În cadrul Sectorului 6 se constată aceeaşi tendinţă de scădere dramatică a activităţii 

industriale ca cea de la nivel mondial. 

Evoluţia cifrei totale de afaceri la nivelul sectorului 6 este în creştere cu 21% în anul 

2012 faţă de 2010. La analiza evoluţiei cifrei de afaceri, creşteri anuale semnificative s-au 

înregistrat mai ales în domeniul comerţului şi industriei. Aceasta se explică prin faptul că în 

aceste sectoare sunt cu preponderenţă firme mari, cu mulţi angajaţi. Din punct de vedere al 

numărului de firme active, se constată o rată de creştere mai mare în domeniul comerțului şi cel 

al serviciilor. 

La nivelul infrastructurii, zona este foarte atractivă pentru investitori, datorită reţelei de 

drumuri bine reprezentate, a reţelelor de utilităţi, a terenurilor. Se constată totuşi lipsa 

infrastructurii în zonele de dezvoltare economică (este necesară extinderea reţelei de drumuri, 

reabilitarea de spații verzi, alei pietonale, trotuare, parcări). 
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În economia locală, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii este foarte bine reprezentat, 

absorbind peste 60% din forţa de muncă angajată. 

În ceea ce priveşte dinamica investiţiilor, Sectorul 6 ocupă unul din primele locuri la 

nivel naţional, favorizată fiind, bineînţeles, şi de poziţia sa geografică. 

 

 

4.4.2. INDUSTRIA 
Industria Sectorului 6 a cunocut în ultimii ani un proces de restructurare și privatizare. 

Totodată s-au constituit noi operatori economici cu capital privat care au compensat în parte 

urmările negative generate de inconsecvențele legislative din acest interval de tranziție la 

economia de piață. 

Sectoarele industriale reprezentative pentru Sectorul 6 al Municipiului București şi 

perimetrul de proximitate, dezvoltate ca o consecinţă a evoluţiei istorice a zonei, sunt: industria 

alimentară și a băuturilor, industria textilă și a produselor textile, industria lemnului, industria 

construcţiilor metalice şi a produselor din metal, prelucrarea cauciucului și a maselor plastice. 

Principalele produse care pot fi realizate de industria chimică sunt: materiale plastice, 

cauciuc artificial, oxigen şi azot. 

Industria materialelor de construcţii asigură, în cea mai mare parte necesarul de materiale 

specifice: ciment, produse de balastieră, confecţii prefabricate, piatră compozită din nisipuri 

silicioase şi răşini poliesterice, produse asfaltice, etc. 

Industria uşoară produce confecţii pentru bărbaţi, femei şi copii, echipament de lucru, 

lenjerie de pat, tricotaje, saci din iută şi polipropilenă. Produsele se valorifică pe piaţa internă, 

dar preponderent (cca. 70%) sunt livrate pe piaţa externă: Olanda, Italia, Spania, Franţa, Belgia, 

SUA, Cipru și Marea Britanie.  

Industria de prelucrare a lemnului produce o bogată gamă sortimentală de mobilier pentru 

locuinţe,  birouri şi gradină. Se exportă în Franţa, Olanda, Canada, Germania și Italia.  
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4.4.3. COMERŢUL ŞI SECTORUL TERŢIAR 
Comerțul și sectorul terțiar reprezintă un domeniu economic tradițional și identitar pentru 

Sectorul 6, caracterizând specificul economiei locale și având o pondere importantă la formarea 

produsului intern brut la nivel local. De asemenea, în aceste domenii este angrenată o pondere 

importantă din forța de muncă locală.  

Comerţul din Sectorul 6 cuprinde un număr important de unităţi comerciale, de 

alimentaţie publică şi depozite, cea mai mare parte a agenţilor economici din Sectorul 6 

desfăşurându-şi activitatea în acest domeniu. Cele mai importante unităţi comerciale de retail 

sunt: Carrefour Militari – Autostrada București-Pitești; Carrefour Orhideea – Splaiul 

Independenței, 210 - 210B;  Bricostore - Autostrada București-Pitești; Metro București 2 

(Militari) – Bd. Iuliu Maniu 500;  Expo Construct Militari – Str. Valea Cascadelor 23; Billa – 

Filiala Drumul Taberei;  Complexul Comercial Sir. De asemenea în cadrul Sectorului 6 există și 

piețe agroalimentare: Piața Gorjului; Piața Veteranilor; Piața Drumul Taberei; Piața Favorit; 

Piața Orizont; Piața Crângași; Piața Valea Ialomiței; Piața Giulești. 

În ceea ce priveşte sectorul financiar – bancar, în Sectorul 6 funcţionează filialele şi 

sucursalele unui număr de 47 de bănci, oferind agenţilor economici şi persoanelor fizice o gamă 

largă și în continuă extindere de produse şi servicii specifice. 

 

 

4.5. TURISMUL 

Deşi turismul este slab dezvoltat, îmbinarea dintre vechi şi nou, dintre tradiţie şi 

modernitate este nota caracteristică a Sectorului 6 Bucuresti. Incursiunea în istoria acestor locuri 

poate dezvălui amatorului de inedit inestimabile valori de patrimoniu cultural de interes naţional 

şi internaţional, între care se remarcă: 

 Muzeul Național Cotroceni,  

 Palatul Belvedere (Casa cu Turn), 
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 Clădirea fostului Corp Regal de Gardă al Palatului Cotroceni, 

 Monumentul Geniului, 

 Statuia infanteristului, 

Muzeul Național Cotroceni este unul dintre cele mai importante muzee din București, 

situat în Palatul Cotroceni, unde pot fi vizitate spații din fosta mănăstire de la Cotroceni și fostul 

palat regal de la Cotroceni, unde au locuit regele Ferdinand și regina Maria precum și colecțiile 

de artă veche decorativă europeană. 

Printre edificiile de arhitectură civilă cu valoare deosebită, amintim Palatul Belvedere sau 

Casa cu Turn din Cartierul Grant (strada Ţibleş nr. 64), o casă veche boierească ridicată în 1814 

de cărturarul Dinicu Golescu (n. 1777 - d. 1830), care a înfiinţat aici o şcoală de fete, după 

modelul şcolii pentru băieţi de la moşia sa de la Goleşti. 

Pe raza Sectorului 6 se află edificii laice şi religioase cu valoare arhitecturală deosebită. 

Cel mai vechi aşezământ, ce datează din 1774, este biserica mănăstirii Chiajna, de la capătul Căii 

Giuleşti, edificiu ajuns în stare de ruină dupa epidemia de ciumă din secolul al XIX-lea. 

Unul dintre cele mai impresionante monumente dedicate eroilor din primul război 

mondial este Monumentul Eroilor Genişti – Leul, realizare a sculptorului Spiridon Georgescu, 

una dintre capodoperele cu care Bucureştiul se poate mândri. O altă lucrare închinată luptătorilor 

din primul război mondial este Statuia Infanteristului realizată în 1930 de acelaşi Spiridon 

Georgescu şi plasată în scuarul de lângă podul Cotroceni 

Potenţialul turistic natural se completează în mod fericit cu: 

 Grădina Botanică, 

 Lacul Morii, 

 Parcul Drumul Taberei, 

 Parcul Crângaşi. 

 Grădina Botanică din București, a fost amplasată în locația actuală din 1884, cu o 

suprafață de aproximativ 17 hectare, datorită pasiunii Prof. Dr. Dimitrie Brânză și arhitectului 

peisagist Fuchs, originar din Bruxelles. Finalizarea Grădinii Botanice are loc în 1891, când se 

înaugurează serele (astăzi vechi) și clădirea Institutului Botanic, ce a fost și bombardată în 1944. 

Grădina cuprinde: sectorul plantelor ornamentale, grupe geografice (plante rare din flora 

României, plante din zona mediteraneană), sectorul flora Dobrogei, cascada, grădina italiană, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_Cotroceni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regele_Ferdinand
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria
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rozariu, sectorul plante utile, sectorul "sistemul plantelor", arboret - dendrariu, și în sfârșit, deși 

nu în cele din urmă, complexul de sere. Complexul de sere este unul din cele mai importante 

edificii din grădină, care permite cultura plantelor exotice din regiunile calde ale globului. 

Grădina Botanică din București rămâne și azi o oază de liniște, de meditație, de încântate a 

ochiului și a spiritului. 

 Muzeul Grădinii Botanice este situat în imediata apropiere a porții intr-un frumos edificiu 

construit în stil brâncovenesc. Este amenajat în 20 de săli și cuprinde planșe pictate, fructe, 

semințe, fragmente de plante uscate sau conservate în formol, expuse după criterii ecologice, 

sistematice și funcționale. Așadar, pot fi vizitate săli cu teme specifice ce cuprind: flora Deltei 

Dunării, flora de câmpie, de deal și de munte. Tot aici poate fi analizat un biotop de turbărie, 

diorame cu aspecte din deltă și chiar și o "peștera", manuscrise, aparate de cercetare de pe 

timpuri, colecții de piese de artizanat din materiale vegetale. 

 Lacul Morii s-a format prin bararea Dâmboviței pentru a se împiedica o eventuală 

inundare a Bucureștiului, înainte de Revoluție; lacul are și o insulă artificială. Cândva aici se afla 

o mare biserică, Biserica Sfântul Nicolae, cei care au proiectat lacul nu au dorit sa țină cont de 

amplasarea acesteia, așadar autoritățile comuniste au hotărât demolarea, azi foarte puțini își mai 

aduc aminte. 

Sectorul 6 nu se evidenţiază prin tradiţii locale, altele decât cele ale întregii Capitale, însă 

acesta promovează, prin manifestări de tradiţie, obiceiuri din toate zonele bogat-folclorice ale 

ţării. Regăsim târguri şi expoziţii de produse tradiţionale, alimentare sau nu, articole ţesute 

manual, originale, aduse din diferite regiuni şi comercializate pe marea piaţă de desfacere pe care 

o reprezintă Bucureştiul.  

 Totuși regiunea concentrează  evenimente locale din care amintim: 

 Sădim cool-tura în Sectorul 6, 

 Târg de Paşti (anual), 

 Celebrarea Zilei Europei (anual), 

 Aqua film, muzică şi teatru, 

 Serbările Toamnei (anual), 

 Vara vine în Sectorul 6!, 

 Festivalul Internaţional de Film de Animaţie AnimalFest, 
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 Halloween Parks (anual), 

 Parcul lui Moş Crăciun, 

 Iepuraş Coconaş vine, vine în Crângaşi,  

 Crosul liceenilor. 

 În afara statisticilor oficiale, un număr important de turiști vizitează obiectivele turistice 

mai sus amintite, aceștia optând pentru variante de cazare neconvenționale, închiriând locuințe 

sau camere de la localnici. Există în număr redus și tipuri de structuri de primire turistică 

precum: hoteluri, moteluri, vile turistice și pensiuni turistice urbane. 

 De asemenea, turismul de afaceri a devenit din ce în ce mai important din punct de 

vedere al numărului de turiști care vizitează zona, având și pentru viitor un mare potențial de 

creștere. În ansamblu, turismul are un important potențial de dezvoltare, fiind principala ramură 

economică din zonă. 

 

 

4.6 DINAMICA INVESTITIILOR 

4.6.1. INVESTIȚII PUBLICE REALIZATE ÎN PERIOADA 2007-2013 
La nivel local, investițiile publice decisive realizate în perioada 2007-2013 asigură o mai 

bună calitate a vieţii. Se spune că oamenii migrează către locurile unde există oportunităţi, dar 

rămân acolo unde există o bună calitate a vieţii. Astfel, investițiile  realizate au vizat: dezvoltarea 

şi întreţinerea unui sistem de transport public vast, dinamic şi eficient (care să faciliteze accesul 

către toate zonele oraşului); protejarea şi extinderea spaţiilor verzi; crearea de spaţii publice de 

calitate şi facilitarea accesului către aceste spaţii; încurajarea interacţiunii dintre oameni prin 

găzduirea de evenimente de genul atelierelor de lucru, întâlnirilor între profesioniştii din 

domeniul industrial sau festivalurilor.  

Prin urmare, în Sectorul 6 s-a avut în vedere o abordare integrată a investițiilor astfel 

încât după finalizarea lor zona publică să poată oferi un mediu mai plăcut, o siguranță a 

cetățenilor pe spațiul public, drumuri și accese decente, o atracție mărită către spațiile verzi (în 

special pentru copii). Această abordare integrată a vizat următoarele obiective: 
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 Pasajul Basarab, 

 Reabilitarea urbană a zonei Giuleşti – Sârbi, 

 Extinderea cartierului "Constantin Brâncuşi", 

 Reabilitarea termică a tuturor blocurilor din Sectorul 6. 

 

 

4.6.2  PROIECTE PUBLICE COFINANȚATE DIN FONDURI NAȚIONALE SI 

EUROPENE 

 În Sectorul 6 au fost implementate și sunt în curs de implementare proiecte privind 

dezvoltarea integrată conform tabelului următor: 

Tabel nr. 4.18 – Lista proiectelor implementate de Primăria Sectorului 6 cofinanțate din fonduri naționale și 

europene 2007 – prezent 

Denumirea 

proiectului  

finanțat 

Denumirea 

programului 

în care se 

încadrează 

proiectul  

finanțat 

Valoarea 

totală a 

contractului 

finanțat 

-mii lei- 

Finanțare 

neramburs

abilă 

Contribuție  

locală 

Perioada  

 

implementare 

Data 

semnare 

contract 

Data 

estimată 

a 

finalizării 

implementări

i 

contractului 

Stadiul 

de 

implementa

re 

la 

zi 

Modernizare 

urbanistică 

spații verzi 

în Cartierul 

Drumul 

Taberei 

Zona 1 

Program 

Operațional 

Regional/Ax

a 1 

Domeniul de 

intervenție 

1.1 Planuri 

integrate de 

dezvoltare 

urbană 

34.733.025

,57 

27.421.0

93,00 

7.311.93

2,57 
33 luni 

27.09.20

12 
26.06.2015 

În 

derulare 

Modernizare 

urbanistică 

străzi, 

trotuare, 

parcări în 

Cartierul 

Drumul 

Taberei 

Program 

Operațional 

Regional/Ax

a 1 

Domeniul de 

intervenție 

1.1 Planuri 

integrate de 

30.070.309

,37 

22.132.3

54,30 

7.937.95

5,07 
37 luni 

26.11.20

12 
26.12.2015 

In 

derulare 
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Zona 1 dezvoltare 

urbană 

Modernizare 

urbanistică 

spații verzi 

în Cartierul 

Militari 

Zona 1 

Program 

Operațional 

Regional/Ax

a 1 

Domeniul de 

intervenție 

1.1 Planuri 

integrate de 

dezvoltare 

urbană 

27.181.199

,15 

21.481.9

15,46 

5.699.28

3,69 
39 luni 

08.02.20

12 
07.05.2015 

In 

derulare 

Modernizare 

urbanistică 

străzi, 

trotuare, 

parcări în 

Cartierul 

Militari 

Zona 1 

 

Program 

Operațional 

Regional/Ax

a 1 

Domeniul de 

intervenție 

1.1 Planuri 

integrate de 

dezvoltare 

urbană 

31.870.033

,20 

23.291.5

52,75 

8.578.48

0,45 
40 luni 

08.02.20

12 
07.06.2015 

In 

derulare 

Asigurarea 

siguranței 

publice 

Cartierul 

Drumul 

Taberei și 

Militari 

Program 

Operațional 

Regional/Ax

a 1 

Domeniul de 

intervenție 

1.1 Planuri 

integrate de 

dezvoltare 

urbană 

3.646.926,

80 

2.815.90

5,34 

831.021,

46 
42 luni 

15.05.20

12 
17.11.2015 

In 

derulare 

Modernizare

a 

arhitecturală 

și 

peisagistică 

a Parcului 

Drumul 

Taberei 

Program 

Operațional 

Regional/Ax

a 1 

Domeniul de 

intervenție 

1.1 Planuri 

integrate de 

dezvoltare 

urbană 

75.188.177

,45 

59.574.6

85,33 

15.613.4

92,12 
51 luni 

01.09.20

11 
01.12.2015 

In 

derulare 
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Achiziționar

ea și 

instalarea 

sistemului 

de 

supravegher

e video 

pentru 

creșterea 

siguranței și 

prevenirea 

criminalității 

în Parcul 

Drumul 

Taberei 

Program 

Operațional 

Regional/Ax

a 1 

Domeniul de 

intervenție 

1.1 Planuri 

integrate de 

dezvoltare 

urbană 

1.806.467,

69 

1.222.83

4,29 

583.633,

41 
44 luni 

01.09.20

11 
01.05.2015 

In 

derulare 

Investim în 

resursa 

umană 

pentru 

performanță, 

calitate și 

bunăstare - 

Program de 

formare 

profesională 

pentru 

angajații 

Primăriei 

Sectorului 6 

Programul 

Operațional 

Dezvoltarea 

Capacității 

Administrati

ve/Axa 1 

Domeniul 

1.3. 

Îmbunătățire

a eficacității 

organizațion

ale 

1.101.091,

00 

1.079.06

9,18 

22.021,8

2 
21 luni 

12.03.20

12 
12.11.2013 Finalizat 

Extindere 

 rețele de 

alimentare 

cu apă, 

canalizare  

menajeră și 

canalizare 

pluvială în  

Sectorul 6 

 

Programul  

vizând 

protecția  

resurselor 

 de apă,  

sisteme 

integrate de 

alimentare 

cu 

apă, stații de 

tratare, 

canalizare și  

stații de 

epurare 

derulat prin  

2.851.482,

40 

2.138.61

1,80 

712.870,

60 
36 luni 

16.07.20

14 

16.07.2017

  

In 

derulare 
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Administrați

a 

Fondului 

pentru 

Mediu 

Amenajare  

parc ANL 

Brâcuși  

Sector 6 

Administrați

a 

Fondului 

pentru 

Mediu 

2.292.491,

10 

2.000.00

0 

292.491,

10 

55 luni si 

15 zile 

16.05.20

11 
31.12.2015 

In 

derulare 

Amenajări  

peisagistice 

în parcul 

Iuliu Maniu 

Fabricii 

Programul  

național 

de  

îmbunătățire  

a calității 

mediului 

prin 

realizarea de 

spații verzi 

în localități 

2.000.000 
2.000.00

0 
  12 luni 

28.11.20

07 
28.10.2008 Finalizat 

Utilizare 

energii 

neconvențio

nale 

Complexul 

de  

servicii 

sociale 

"Sf. 

Nectarie" 

Programul 

de 

înlocuire sau 

de 

completare a 

sistemelor 

clasice de  

încălzire cu 

sisteme care  

utilizează 

energia 

solară, 

energie 

geotermală 

și 

energie 

eoliană 

ori alte 

sisteme 

care conduc 

la 

îmbunătățire

a  

calității 

aerului, 

601,839 481,471 120,368 18 luni 
27.09.20

10 
27.02.2012 Finalizat 
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apei și 

solului.. 

Utilizare 

energii 

neconvențio

nale 

Bloc de  

locuințe 

sociale 

"Dealul 

Tugulea" 

Programul 

de 

înlocuire sau 

de 

completare a 

sistemelor 

clasice de  

încălzire cu 

sisteme care  

utilizează 

energia 

solară, 

energie 

geotermală 

și 

energie 

eoliană 

ori alte 

sisteme 

care conduc 

la 

îmbunătățire

a  

calității 

aerului, 

apei și 

solului. 

1.739.304 
1.391.44

4 
347,860 18 luni 

27.09.20

10 
27.02.2012 Finalizat 

 

 

 

4.7. SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ 

4.7.1 SISTEMUL SANITAR 
La nivelul Sectorului 6 există mai multe unități spitalicești ce deservesc populația 

existentă. Acestea sunt: Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sârbu, Centrul 

Multifuncțional de Sănătate ―Sf. Nectarie‖- Spital Social, Centrul de Evaluare și Tratament al 

Toxicodependențelor pentru Tineret  ‖Sf. Stelian‖, Ambulatoriul de Specialitate pentru Copii și 
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Tineri al Spitalului Universitar București, Ambulatoriul Spitalului Universitar de Urgență 

București. De asemenea mai funcționează pe raza Sectorului 6: Centrul Medical Regie, 

Policlinica Spitalului Universitar Nr. 2, Policlinica Apusului, Policlinica Cetatea Histria, 

Policlinica Valea Oltului.  

Un număr considerabil de cabinete individuale de medici de familie și de diverse alte 

specialități  se află la dispoziția locuitorilor sectorului 6, completând tabloul serviciilor medicale 

disponibile. De asemenea, în Sectorul 6 mai există o casă de bătrâni, 4 dispensare și un număr 

mare de farmacii. 

 

 

4.7.2 PROTECȚIA SOCIALĂ  
Protecţia socială în Sectorul 6 este asigurată prin Direcția Generală de Asistența Socială 

și Protecția Copilului. Această instituție realizează la nivelul sectorului măsurile de asistență 

socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. DGASPC are rolul de a 

asigura, la nivelul sectorului 6, aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de asistență 

socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale şi a sărăciei. 

În domeniul protecției copilului şi a familiei, Direcția Generală de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului Sector 6  asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, 

prevenire a separării acestuia de familie, propune şi aplică măsurile de protecție specială pentru 

copiii aflați în dificultate sau cu handicap. 

În domeniul protecției persoanelor adulte (persoane singure, persoane vârstnice, etc.), 

sprijină aceste categorii de persoane aflate în nevoie prin consiliere şi le asigură servicii 

adecvate  în vederea refacerii şi dezvoltării capacităților individuale şi familiale pentru a depăşi 

situațiile dificile în care se află prin acordarea de suport financiar, material şi juridic, în condițiile 

legii. De asemenea, asigură măsurile de protecție  necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte 

care s-au aflat în situații de risc. 

În domeniul protecției persoanelor cu handicap, asigură respectarea drepturilor 

persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, 

recuperare, reabilitare, orientare şi formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în 
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funcție de nevoile persoanelor cu handicap, în bază încadrării  acestora în categorii de persoane 

cu handicap. 

 

 

Proiecte cu finanțare nerambursabilă aflate în stadiul de implementare în anul  2013 

Denumire proiect: „REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE ȘI ECHIPARE 

CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL HARAP-ALB” 

Program de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale;      

Perioada de desfăşurare:18luni  

Buget proiect:-sumatotală 4.168.880,00lei  

Obiectiv general: Proiectul ―Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centru Social 

Multifuncțional Harap-Alb‖ își propune să transforme unitatea actuală într-o destinație 

multifuncțională care va putea acoperi o gamă variată de servicii esențiale de tip sănătate, 

educație, protecție socială și siguranță publică conforme cu normele Uniunii Europene, 

contribuind astfel, la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale. 

Obiectivul principal  al acestui proiect îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii la 

nivelul Centrului Social Multifuncțional Harap-Alb și asigurarea îmbunătățirii serviciilor sociale 

oferite în mod echilibrat pe întreg teritoriul Sectorului 6 al capitalei pentru asigurarea unui acces 

egal al cetățenilor din Sector 6 la astfel de servicii. 

 

  

PROIECTE CU FINANŢARE LOCALĂ aflate în stadiul de  IMPLEMENTARE în anul 

2013 

o Denumire proiect: “Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru persoane cu 

handicap Neuropsihic “Uverturii” 

Program de finanţare: Bugetul Local Sector 6 

Perioada de desfăşurare: 18 luni 
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o Denumire proiect: “Școală după școală” 

Program de finanțare: Bugetul Local Sector 6 

Perioada de desfășurare: 12 luni 

Obiectiv general: Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de educaţie prin oferta 

Programului Şcoală după Şcoală  ce va oferi participarea activă a elevilor din clasele I-VIII (7-16 

ani) din toate şcolile generale de pe raza sectorului 6 în procesul instructiv-educativ  prin 

sprijinirea elevilor dezavantajaţi (proveniţi din familii care nu le pot asigura un suport material-

fianaciar şi instructiv-educativ corespunzător; elevii din medii sociale la risc). După orele de 

şcoală, în vederea petrecerii în siguranţă, util şi plăcut, a timpului de după orele de curs. 

 

PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ  aflate în stadiul de  implementare în 

anul 2013 -  în parteneriat cu  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  -  Aplicant 

principal 

 Denumire proiect: “ECHILIBRU – O NOUĂ ABORDARE A VIEŢII FAMILIALE CU CEA 

PROFESIONALĂ” 

 În cadrul proiectului “ Echilibru - o nouă abordare a vieții familiale cu cea 

profesională” ID 60002 implementat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale 

împreună cu  Primăria Sector 6 București prin  Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului  Sector 6 București, acesta în calitatea  de partener 5 își asumă să desfășoare 

următoarele activități: 

 punerea la dispoziție a spațiul necesar dezvoltării centrului de excelență ce se va constitui 

într-un model pentru activitatea complexă ce va fi derulată acolo: centru de zi pentru 

activități "școală după școală", centru de tip creșă, 

 centru de formare continuă a profesioniștilor, 

 monitorizarea  continuă și  implicarea  în realizarea investiției și organizarea centrului. 

 preluarea  pe o perioadă de cel puțin 5 ani, după finalizarea proiectului, 

a  finanțării  centrului și a personalului ce lucrează în el. 
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  implicarea în programul de formare și în  selectarea persoanelor ce vor fi baby sitters, 

  asigurarea  experienței practice în domeniu, 

  Intervenții punctuale și în cadrul seminariilor de informare din proiect prin prezentarea 

exemplului "personal" altor autorități locale. 

Bugetul proiectului: - valoare totală  20.514.656,00 lei  

Durata de desfăşurare: 36 luni 

 

PROIECTE FINALIZATE 

 

o Denumire proiect: “Dezvoltarea Capacităţii Administrative de Planificare Strategică 

Consiliul Local Sector 6 - Strategii Europene ” cod SMIS 12541. 

Program de finanţare: Fondul Social European. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative 

Bugetul proiectului: suma totală: 270.450,00 lei; contribuţie DGASPC: 83.001,105 lei + 

46.188,00 lei TVA 

Durata de desfăşurare: 12 luni 

Scop: Elaborarea Strategiei DGASPC  Sector 6 pe 7 ani – Dezvoltarea Strategică pe termen lung 

pentru adecvarea măsurilor de intervenţie socială la nevoile comunităţii prin îmbunătăţirea 

capacităţii administrative a DGASPC Sector 6 de a eficientiza strategia organizaţiei pentru o mai 

bună planificare instituţionalizată. 

Grup ţintă: 24 de şefi de servicii şi funcţionarii serviciului Strategii Programe 

Obiectiv general: îmbunătăţirea durabilă a capacităţii DGASPC Sector 6, prin realizarea unor 

îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici sociale şi 

administrative. 

 

o Denumire proiect: ”Formare profesională pentru o administraţie publică 

modernă” SMIS 17642 

Program de finanţare: Fondul Social European - Programul Operaţional Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative 

Bugetul proiectului: Valoarea totală a proiectului se ridică la valoarea eligibilă  892.932,00  lei, 

contribuţia din Fondul Social European reprezentând 875.073,36 lei (98%), contribuţia DGASPC 
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Sector 6 fiind de 17.858, 64 (2%). 

Durata de desfăşurare: 12 luni 

Scop: Pregătirea profesională a personalului din cadrul Direcţiei de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 6 București în domenii cheie, care vor sprijini îmbunătăţirea capacităţii 

organizatorice şi implementarea politicilor publice la nivel local, respectiv a „Programului 

Operaţional Multianual București 2007 – 2013‖ şi a „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

la nivelul Municipiului București, 2008 – 2013‖ 

Obiectiv general: Îmbunătăţirea capacităţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 București în vederea dezvoltării viabile a structurii şi a proceselor de management la 

nivelul  politicilor publice, pentru o mai bună implementare a acestora. 

 

o Denumire proiect: Înfiinţarea Departamentului „Management de Caz” şi 

implementarea metodei – premiza pentru reducerea perioadei de livrare / asistență 

publică pentru copii și adulți. 

Program de finanţare: Fondul Social European. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative 

Bugetul proiectului: suma totală: 774.166,00 lei; contribuţie DGASPC: 410.619,32 lei + 

42.750,00 lei TVA 

Durata de desfăşurare: 14 luni 

Scop: Crearea Departamentului de Management de Caz pentru reducerea perioadei de livrare a 

serviciilor de asistență publică și eficientizarea managementului cazurilor de copii și adulți în 

procesul de luare a deciziilor în conformitate cu drepturile acestora prevăzute de lege. 

Obiectiv general: Îmbunătățirea calității și eficienței Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului în implementarea serviciilor sociale către populație. 

o Denumire proiect: „Mediul: descoperă-l şi protejează-l!” 

Program de finanţare: Programul ‖Tineret în acţiune‖, Acţiunea 1 - Tineri pentru Europa, Sub-

Acţiunea 1.1 – Schimburi de tineri; 

Perioada de desfăşurare: 31.04.2009 – 31.07.2010 

Buget proiect: suma totală 8.922 euro; contribuţia DGASPC: 1.940 euro 
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Obiectiv general: cooperarea interculturală în rândul tinerilor, în vederea unei dezvoltări 

individuale şi sociale durabile; 

Obiective specifice: 

 promovarea educaţiei ecologice în rândul tinerilor; 

 sensibilizarea tinerilor în ceea ce priveşte protecţia mediului favorizând descoperirea de 

noi soluţii şi materii reciclabile şi practica activităţilor în aer liber; 

 promovarea respectului între oameni, al solidarităţii şi respectului faţă de mediul 

înconjurător şi faţă de dreptul la bunăstare al semenilor; 

 responsabilizarea tinerilor prin implicarea lor în gestiunea activităţii cotidiene şi a 

activităţilor de grup; 

 dezvoltarea reţelelor sociale active ca bază de experienţă în formarea unor atitudini 

propice cooperării, implicării sociale, elaborării de metode şi de urmărire a efectelor pe 

perspectiva extinsă 

o Denumire proiect: “Orizont 2009” - în parteneriat cu DGASPC Sector 1, finanțat 

din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor 

Umane, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale 

 

 

4.8. EDUCAŢIE, CERCETARE ŞI CULTURĂ 

4.8.1. EDUCAȚIE ȘI CERCETARE 
Învățământul preuniversitar de stat la nivelul Sectorului 6 este reprezentat după cum 

urmează: 26 de grădinițe, 25 de școli, 14 licee și colegii, 2 școli speciale, 1 club sportiv si 1 club 

al elevilor. Învățământul privat este reprezentat de 21 de grădinițe, 5 școli primare, 4 licee și o 

școală postliceală.  

Există un număr mare de elevi şi studenţi, 70.200, dintre care ponderea cea mai mare o 

reprezintă elevii din învăţământul primar. În cadrul Sectorului 6 au sediul următoarele unităţi de 
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învăţământ universitar: Universitatea Politehnică Bucureşti, Academia Naţională de Educaţie 

Fizică şi Sport, Institutul Teologic Penticostal.  

 

 

4.8.2. CULTURĂ 
În directa subordine a Consiliului Local se află Centrul Cultural European Sector 6. 

Instituția publică de cultură de interes local are ca scop identificarea nevoilor culturale ale 

comunității și susținerea de proiecte culturale majore. Cultura este mecanismul prin care ne 

definim identitatea ca indivizi, comunități sau națiuni. Cultura e o formă de viață prin care o 

colectivitate umană își exprimă forța creatoare. 

  În contextul actual obiectivul prioritar al societății românești este de afirmare a identității 

sale culturale, cultura reprezentând pârghia de armonizare a valorilor locale și naționale cu 

valorile europene. La nivel internațional o tot mai mare atenție este acordată potențialului culturii 

de a canaliza procesele de dezvoltare, acordându-se o atenție deosebită creativității. 

 Existența Centrului Cultural European Sector 6 este necesară din nevoia dinamizării vieții 

culturale a Sectorului 6. Aceasta se realizează prin: organizarea de evenimente culturale, 

concerte, spectacole de divertisment, festivaluri; dezvoltarea de programe educaționale și 

culturale pentru copii și tineri; promovarea spectacolelor realizate de absolvenții instituțiilor de 

cultură; sprijinirea mobilității artiștilor și a produsului cultural prin prezentarea producțiilor 

culturale locale în alte localități din țară și din străinatate; prezența artiștilor la festivaluri și 

evenimente de anvergură la nivel internațional. În cadrul Sectorului 6 al Municipiului București 

se află următoarele: 

CINEMATOGRAFE  

o Movieplex Cinema Plaza, 

o Cinema City – Afi Palace Cotroceni, 

o Cinema Drumul Sării, 

o Cinema Glendale Studio, 

o Cinema Samsung Imax. 



        STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI 6 BUCUREŞTI (2014-2023)  

 

   70 

 

MUZEE  

o Casa Memorială Ion Minulescu - Claudia Millian, 

o Muzeul Memorial „Liviu Rebreanu‖, 

o Muzeul Național Cotroceni, 

o Palatul Cotroceni – Sala Unirii. 

TEATRE 

o Teatrul Masca 

BIBLIOTECI (FILIALE ALE BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCUREȘTI) 

o FILIALA MIHAI EMINESCU  -   Aleea Valea Prahovei nr. 3, 

o FILIALA NICOLAE LABIŞ - str. Brașov nr. 14, 

o FILIALA GHEORGHE LAZĂR - str. Dealul Țugulea nr. 12, 

o FILIALA NICHITA STĂNESCU - Calea Crângași nr. 19, bl.11 B, 

o FILIALA PENTRU COPII ŞI TINERET GEORGE TOPÎRCEANU - str. Veteranilor nr. 

6 , bl. 6 

INSTITUȚII RELIGIOASE 

Pe teritoriul Sectorului 6 se află 21 de așezăminte religioase: 

 Biserica Creștin - OrtodoxĂ „Buna Vestire‖ GiuleȘti,  

 Biserica Creștin - Ortodoxă „Sf. Gheorghe‖, Plevnei,  

 Biserica Creștin - Ortodoxă cu hramul „Sf. Apostol Andrei‖, 

    Biserica Creștin - Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului‖, Parohia Militari I,  

 Biserica Creștin - Ortodoxă „Buna Vestire - Cărămidarii de Sus‖ I, 

 Biserica Creștin - Ortodoxă „Cuvioasa Paraschiva‖ (Dreptății),  

 Biserica Creștin - Ortodoxă „Schimbarea la Față‖ Ghencea I, 

 Biserica Creștin - Ortodoxă „Sf. Spiridon‖ Ghencea,  

 Biserica Creștin - Ortodoxă „Sfânta Maria‖ – Giulești - Sarindar din Cimitirul Vechi,  

http://www.bibmet.ro/detalii-articol.aspx?artId=258&c=3&catId=268
http://www.bibmet.ro/detalii-articol.aspx?artId=257&c=3&catId=268
http://www.bibmet.ro/detalii-articol.aspx?artId=256&c=3&catId=268
http://www.bibmet.ro/detalii-articol.aspx?artId=255&c=3&catId=268
http://www.bibmet.ro/detalii-articol.aspx?artId=254&c=3&catId=268
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 Biserica Creștin - Ortodoxă „Sfântul Vasile‖ Răzoare,  

 Biserica Creștin - Ortodoxă „Buna Vestire‖ (din Cimitirul Buna Vestire) Giulești – Sârbi,  

 Biserica Creștin - Ortodoxă „Sf. Grigore Palama‖, Paraclisul Politehnicii București,  

 Biserica Creștin - Ortodoxă „Sf. Ioan Botezătorul‖, Militari III – Valea Lungă, 

 Biserica Creștin - Ortodoxă „Sf. Nicolae‖ Giulești – Sârbi,  

 Biserica Romano - Catolică „Adormirea Maicii Domnului‖,  

 Biserica „Adormirea Maicii Domnului‖ - Costeasca Giulești,  

 Biserica „Sf. Andrei‖ – Drumul Taberei,  

 Biserica „Sf. Nicolae‖ Crângași,  

 Biserica „Sf. Prooroc Ilie‖ – Grant,  

 Așezământul Religios Ortodox „Înălțarea Domnului‖ Boteni.  

 

 

4.9. SPORT, SOCIETATE CIVILĂ ŞI MASS MEDIA 

4.9.1. SPORT 

Pe raza Sectorului 6 se află mai multe cluburi sportive din care enumerăm: 

 Clubul Sportiv Central al Armatei STEAUA  

o arte marțiale, atletism, box, caiac – canoe, călărie, canotaj, fotbal, 

gimnastică, haltere, handball, hochei, înot, judo, lupte greco – romane, 

polo, rugby, scrimă, tenis de câmp, tir, volei.  

 Clubul Sportiv Școlar nr. 5 – Calea Plevnei nr. 124 

o atletism, baschet, handball 

 Clubul Sportul Studențesc București  

o Stadion Regie 
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o Capacitate 12.000 de locuri 

o Culorile clubului: alb –negru 

 Stadionul Rapid București  

o Capacitate 19.000 de scaune 

o Culorile clubului alb –vișiniu. 

 Stadionul Steaua  

o Steaua București  

o Stadionul Steaua 

o Capacitate 27.000 de scaune 

o Culorile clubului roșu-albastru 

                    Clubul Sportiv Școlar nr. 3 Steaua București 

                    Clubul Sportiv Rapid – Calea Giulești 

                    Clubul Copiilor Sector 6 București – str. Berzei nr. 7 

 

 De asemenea există Săli de sport în toate liceele din Sectorul 6 și în școli. Totodată pe 

raza Sectorului 6 există Academia Națională de Educație Fizică și Sport și  liceul sportiv ―Mircea 

Eliade‖. 

 

 

4.9.2. SOCIETATE CIVILĂ 

În Sectorul 6 își desfășoară activitatea asociații non-guvernamentale, dintre care cele mai 

importante sunt: 

- ASOCIAȚIA PENTRU COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 

“DREPTURILE OMULUI, MEDIERE ȘI ARBITRAJ” BUCUREȘTI,  

- ASOCIAȚIA DE LUPTĂ ANTIDROG A.M.A, 
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- ASOCIAȚIA INVENTATORILOR INDEPENDENȚI,  

- ASOCIAȚIA MERIDIANE SOCIO-CULTURALE,  

- ASOCIAȚIA METROLOGILOR DIN ROMÂNIA,  

- ASOCIAȚIA PENTRU SIGURANȚA COMUNITARĂ ȘI ANTIDROG-

ROMÂNIA,  

- ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A ANGAJAȚILOR DIN PAZĂ, 

- ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI - PATRONATUL APEI,  

- ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE MANAGEMENT ȘI MARKETING POLITIC,  

- ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI SPORT, 

- ASOCIAȚIA YOUNG FOR PUBLIC AREA,  

- ASOCIAȚIA ZDREANȚA,  

- ASOCIAȚIA GENERAȚIA VERDE,  

- BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL,  

- FUNDAȚIA GEORGE ENESCU - Aleea Dumbrăvița, nr. 2,  București - 6 

- FUNDAȚIA SENSE INTERNAȚIONAL ROMÂNIA,  

- SINDICATUL NAȚIONAL AL TAXIMETRIȘTILOR INDEPENDENȚI – 

SNTI.  

 

 

4.9.3. SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ 

  Ordinea publică pe raza Sectorului 6 este realizată de: 3 secții de poliție: Secția 20, Secția 

21 și Secția 22 precum și de Poliția Locală Sector 6. Activitatea Poliţiei Locale se realizează în 

scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale PERSOANEI, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor. În 

îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliţia Locală cooperează cu Poliţia Română şi Jandarmeria 

Română, cu alte instituţii ale statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile 
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neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii. De asemenea pe 

raza Sectorului 6 se află o unitate de pompieri și una de jandarmi. 

 

 

     V ANALIZA SWOT 

5.1. PUNCTE TARI 

 Sectorul 6 București este al doilea sector al Capitalei amplasat în vestul Capitalei pe o 

suprafață de 37 km2 și cu o populație de peste 376.480 locuitori. 

 Sectorul 6 București dispune de o cantitate însemnată de resurse de apă care  asigură 

alimentarea cu apă potabilă și cu apă menajeră. 

 Poluarea fonică în Sectorul 6 se încadrează în limitele normale în marea perioadă a 

timpului. 

 Constituirea a tot mai multor operatori economici cu capital privat care au compensat 

urmările negative ale crizei. 

 În ultimii 2 ani se observă o creștere a indicilor producției industriale din cadrul 

sectorului 6 cu 1,2%, această creștere fiind dată în special de producția industrială de 

energie termică și electrică, gaze și apă. 

 Existența a 10 mari centre comerciale, dintre care cele mai importante sunt: Metro, 

Carrefour, Bricostore, Praktiker, AFI Mall, Plaza România, Cora, Expo Construct 

Militari, Dedeman, Billa, Complexul Comercial Sir, etc. şi 1.281 de magazine care 

desfăşoară activităţi comerciale. 

 În Sectorul 6 pieţele agroalimentare sunt concentrate în cartierele Militari (2) şi Drumul 

Taberei (5), în timp ce în cartierul Crângaşi există două pieţe. Numărul ridicat de servicii 

telefonice oferite. 
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 Existența  unor valori de patrimoniu cultural de interes naţional şi internaţional și a unui 

potențial turistic natural. 

 Turismul de afaceri a devenit din ce în ce mai important din punct de vedere al numărului 

de turiști care vizitează Bucureștiul, având și pentru viitor un mare potențial de creștere 

 Pe raza Sectorului 6 se află edificii laice şi religioase cu valoare arhitecturală deosebită. 

 Numărul mare de sedii și filiale de instituții financiar bancare, răspândite uniform pe 

întreaga suprafață a Sectorului 6 

 Majoritatea locuințelor sunt racordate la rețeaua de furnizare a energiei electrice 

 Majoritatea blocurile din Sectorul 6 sunt racordate la rețeaua de distribuție a gazelor 

naturale 

 În sectorul 6 există  obiective culturale importante din care menţionăm: 3 cinematografe, 

un teatru, două muzee şi cinci biblioteci publice, filiale ale Bibliotecii Metropolitane 

Bucureşti  

 Din punct de vedere a structurii populației pe grupe de vârstă în Sectorul 6 numărul de 

locuitori cel mai mare se află între 14 și 54 ani 

 Există un număr mare de elevi şi studenţi, 70.200, dintre care ponderea cea mai mare o 

reprezintă elevii din învăţământul primar. 

 Existența a 6 spitale importante în cadrul Sectotului 6, trei policlinici, o casă de bătrâni, 

patru dispensare, peste 20  de unități de protecție a copilului şi un număr mare de 

farmacii 

 Existența unui număr mare de unități de învățământ și cercetare: Institutul Politehnic, 

Institutul Pasteur, Institutul Botanic şi Institutul de Aeronautică Emil Carafolli. 

 În Sectorul 6 sunt trei din cele mai mari cluburi sportive și stadioane din ţară: Steaua, 

Rapid și Sportul Studențesc 
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 Sectorul 6 ocupă primul loc din punct de vedere al parcurilor și grădinilor, spațiilor verzi 

stradale, fiind unul dintre sectoarele Capitalei în care suprafaţa parcurilor şi grădinilor a 

crescut în ultimii 14 ani 

 Buna acoperire a sectorului 6 cu o rețea structurată de transport terestru și subteran 

 În ultimii ani se observă dezvoltarea serviciilor de telefonie mobilă şi creşterea numărului 

de furnizori de Internet 

 În sectorul 6 își desfășoară activitatea peste 36 de asociații non-guvernamentale care 

desfășoară numeroase proiecte umanitare 

 Preocupare constantă privind colaborarea dintre autorități și mass-media 

 Scăderea numărului infracțiunilor în ultimul an. 

 

5.2 PUNCTE SLABE 

 Starea drumurilor care fac legătura cu celelalte sectoare ale Municipiului București și cu 

celelalte zone învecinate este destul de proastă, mai ales a celor care fac legătura cu 

comunele învecinate Sectorului 6 

 Traseele desfăşurate pe reţeaua de transport public, indiferent de tipul de mijloc de 

transport care circulă pe fiecare traseu, au porţiuni de suprapunere, lucru determinat de 

mărimea fluxurilor de călători ce se deplasează pe direcţiile respective 

 În multe zone ale Sectorului 6 valorile poluării aerului depașesc limitele admise, mai ales 

în zona industrială Militari, și în zona Gozăvești 

 Numărul mic al agenților economici din industrie, doar 10% din numărul total 

desfășurându-și activitatea în cadrul industriei prelucrătoare, ponderea cea mai mare 

aparținând industriei alimentare și a băuturilor 

 Scăderea în ultimii ani a numărului de locuințe finalizate 
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 În cadrul Sectorului turismul este foarte slab dezvoltat existând doar un număr foarte mic 

de tipuri de structuri de primire turistică precum: hoteluri, moteluri, vile turistice și 

pensiuni turistice urbane  

 Scăderea încrederii populației în serviciile financiar bancare 

 Există străzi lipsite de rețea de apă și canalizare care se concentrează preponderent în 

zona Lacul Morii, zona Giulești, zonele periferice adiacente Bd-ului Iuliu Maniu și 

Prelungirea Ghencea  

 În ceea ce privește rețeaua de telecomunicații se remarcă prezența unor mari aglomerări 

de tronsoane de cabluri și rezerve de cabluri, inclusiv joncțiuni de cabluri 

 În Sectorul 6 există un număr prea mic de policlinici raportat la numărul de locuitori din 

sector și  un număr mic de medici de familie 

 Un număr foarte mare de absolvenți de liceu nu continuă studiile fapt care conduce la 

creșterea șomajului în rândul tinerilor  

 Lipsa de interes a sponsorilor pentru foarte multe activități sportive 

 Numărul prea mic de secții de poliție în comparație cu numărul de locuitori 

 

5.3 AMENINȚĂRI 

 Valorile ridicate ale poluării aerului și calitatea apei potabile reprezintă o adevărata 

amenințare asupra sănătății populației din Sectorul 6 

 Descurajarea agenților economici care își desfășoară activitatea în industrie datorită 

birocrației poate conduce la o scădere a numărului acestora și implicit a cifrei de afaceri 

 Condițiile de igienă și de prezentare a mărfii în cadrul piețelor sunt foarte proaste acestea 

putând constitui o amenințare asupra stării de sănătate a populației 
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 Indicele mic de utilizare netă a locurilor de cazare poate reprezenta o amenințare în ceea 

ce privește numărul tipurilor de unități de cazare 

 Există foarte multe blocuri care nu au filtru pentru apa potabilă, aceasta putând conduce 

la creșterea sensibilității din punct de vedere al sănătății persoanelor 

 Creșterea numărului agenților economici ce desfășoară activități de instalare de centrale 

termice reprezintă o amenințare ce ar putea avea ca urmare scăderea clienților RADET 

 Creșterea continuă a prețurilor utilităților publice, și în special creșterea prețurilor giga 

kaloriei 

 Scăderea puterii de cumpărare a populației poate conduce la o scădere continuă a 

interesului pentru cultură a locuitorilor sectorului 6 

 Scăderea interesului pentru sport poate fi o amenințare din punct de vedere al sănătății 

populației, mai ales în rândul tinerilor 

 Creșterea încontinuu a parcului auto va conduce la creșterea numărului parcărilor, a 

poluării  și prin urmare la reducerea suprafeței spațiilor verzi 

          

5.4 OPORTUNITĂȚI  

 Oferirea de avantaje pentru investitori va duce la crearea de noi locuri de muncă în cadrul 

industriei și la creșterea cifrei de afaceri a acesteia 

 Turismul are un important potențial de dezvoltare 

 Proiecte de modernizare și înlocuire a rețelei de apă potabilă și canalizare 

 Proiecte de modernizare a punctelor termice și de extindere a rețelei de furnizare a 

energiei electrice 

 Proiecte care să vizeze finalizarea  programul de modernizare peisagistică și urbanistică 

în tot sectorul 6 
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 Proiecte de reabilitare și extindere a rețelei stradale 

 Proiecte de modernizare a spitalelor, școlilor și principalelor edificii turistice. 

 

VI VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE STRATEGICE DE 

DEZVOLTARE ALE SECTORULUI 6 

   6.1 VIZIUNEA DE DEZVOLTARE 
Oportunităţile de transformare a sectorului 6 au la baza conceptele moderne de 

management al cunoaşterii şi informaţiei, a schimbării şi a calităţii. În acest context, 

administraţia publică locală a dezvoltat o abordare inovativă pentru planificarea sectorului, 

aceasta fiind considerată un proces continuu, participativ şi integrat, care să aibă în vedere 

obiectivele regenerării şi dezvoltării economice, creării de locuri de muncă, ameliorării 

condiţiilor de educaţie, de sănătate şi a calităţii vieţii. Un motto potrivit ar putea fi „curat, 

civilizat, economic”.  

Această abordare deschide posibilitatea creării unor coaliţii bazate pe o viziune comună, 

pe nevoia de a lucra şi realiza proiecte împreună. Sectorul 6  a creat baza acestor coaliţii, în care, 

după ce învăţăm împreună, suntem deschişi către acceptarea unei varietăţi de stiluri de lucru, de 

viaţă şi culturale. 

Viziunea de dezvoltare a Sectorului 6 se fundamentează pe principiile şi orientările pe 

care Uniunea Europeană le promovează în cadrul politicilor şi strategiilor sale, în contextul 

globalizării economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere, incluzând: Perspectiva europeană pentru 

dezvoltare teritorială (ESPD), politica de coeziune economică şi socială, politică de dezvoltare 

regională şi principiile dezvoltării urbane sustenabile, Strategia de la Lisabona şi Strategia 

privind dezvoltarea sustenabilă de la Goteborg. 

Scopul viziunii de dezvoltare este acela de a agrega obiectivele socio-economice 

formulate la nivelul local cu priorităţile europene, naţionale şi regionale şi cu schimbările care au 

loc în prezent în dinamica spaţială, economică şi socială la nivelul capitalei, în contextul 

globalizării şi crizei economice mondiale. 
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Viziunea răspunde dezideratelor comune de dezvoltare ale tuturor cetăţenilor sectorului, 

dar şi celor specifice definite teritorial şi sectorial în scopul: 

1) asigurării creşterii economice a zonei pe termen mediu şi lung, 

2) combaterii disparităţilor sociale şi teritoriale şi 

3) conformării progresive cu standardele de mediu pe care România va trebui să le atingă în 

totalitate pana in anul 2020. 

 

VIZIUNEA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI 6: SUSTENABILITATE-

IDENTITATE-COMPETITIVITATE 

- Un pol de dezvoltare la nivelul Municipiului București, care să-şi asume rolul de 

gestiune a resurselor locale şi cel de generator de dezvoltare economică dominat 

de activităţi productive inovative. 

- Un loc de viaţă atractiv, confortabil şi nepoluat. 

- Sectorul 6 este deschis, conectat si competitiv, inovează şi produce valorificând 

identitatea sa culturală. 

Întreaga dezvoltare urbanistică trebuie privită în mod unitar, integrat cu planurile de 

dezvoltare similare ale celorlalte sectoare ce alcătuiesc Municipiul București. Fără o strategie 

coerentă care să conducă la reactivarea sectorului, întregul municipiu va avea de suferit printr-o 

lipsa de poziționare ca și capitala europeana ce oferă servicii integrate tuturor locuitorilor săi.  

Distingem în cadrul Sectorului 6, două tipuri de zone în care se impune implementarea 

unor strategii de reabilitare urbană respectiv: zona urbană destructurată (fostele platforme 

industriale și de cercetare precum și a complexelor studențești) și zona de locuințe colective.  

Din analiza SWOT se reliefează situația existentă care pe lângă disfuncționalitățile 

complexe concentrate în aceste zone, indică totuși un ridicat potențial de valorificare și 

dezvoltare a acestora.  Prin fixarea unor obiective strategice și prin derularea unor programe de 

acțiuni în scopul revitalizării, reabilitării și reconstrucției urbane a acestor zone, Primăria 

Sectorului 6 are șansa lansării de parteneriate public-private în scopul valorificării oportunităților 
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de afaceri și a creșterii gradului de satisfacție a locuitorilor sectorului vis-a-vis de serviciile 

prestate de către municipalitate.  

 

 

 

 

             6.2 OBIECTIVE STRATEGICE  
Obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 6 se integrează obiectivelor 

Programului Operațional Regional 2014-2020, deoarece susțin prin intermediul proiectelor de 

investiții, creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, o dată cu reabilitarea 

infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane.  

Prin implementarea măsurilor de dezvoltare urbane prezentate în această strategie, 

administrația publică locală a Sectorului 6 dorește să atingă următoarele obiective generale:  

- creșterea atractivității cartierelor sectorului și integrarea acestora în marea familie a 

cartierelor europene, în vederea susținerii elementelor cheie de coeziune socială; 

- identificarea identității culturale, promovarea, susținerea și punerea în valoare a 

acesteia;  

- crearea unui climat turistic și investițional mai atractiv;  

- îmbunătățirea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă pentru locuitorii 

sectorului;  

- protecția și îmbunătățirea calității mediului înconjurător, prin diminuarea poluării 

aerului și a poluării vizuale;  

- întărirea libertăților individuale, sporirea siguranței cetățenilor și a familiei; 

- creșterea capacității administrative a autorităților locale în concordanță cu principiile 

unei bune guvernări: transparență, echitate, receptivitate și implicare, eficacitate și eficiență, 

responsabilitate și respectarea legii; 
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VII DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

         7.1 DEZVOLTAREA ȘI COMPETIVITATEA ECONOMICĂ 

Strategia privind dezvoltarea şi competitivitatea economică locală subsumează elemente 

ale celorlalte strategii de dezvoltare la care se alătură particularitaţi proprii sectoarelor economice  

reprezentative.  

Pentru a stabili instrumentele şi politicile de atingere a acestor deziderate am luat în 

considerare poziţionarea sectorului 6 în mediul concurenţial local, regional, naţional.  

Principalele surse de competitivitate în plan local sunt: capitalul intelectual; calitatea 

vieţii; structura economiei pe ramuri-foarte bună reprezentare a sectorului serviciilor cu valoare 

adăugată ridicată; infrastructură; costul afacerilor (cost of doing business); networking-ul, 

instituţiile locale.  

Strategia de dezvoltare a economiei locale pleacă de la elementele care pot să conducă la 

creşterea competitivităţii: încurajarea creşterii economice la nivel de firmă, din perspectiva 

productivităţii şi  a cifrei de afaceri; stimularea şi susţinerea investiţiilor în sectoarele cheie ale 

economiei Sectorului 6 în scopul creşterii competitivităţii şi a gradului de ocupare a acestora; 

identificarea unor noi sectoare de activitate si localizări spaţiale ale acestora; asigurarea forţei de 

muncă ce prezintă calificările cerute de profilul firmelor care îşi desfăşoară activitatea în zonă; 

stabilirea, susţinerea şi menţinerea parteneriatelor în elaborarea şi aplicarea strategiei; întărirea 

capacităţii instituţionale în plan local. 

Probleme strategice identificate:  
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- Resursele bugetare aflate la dispoziţia municipalităţii şi alocate dezvoltării 

economice locale insuficiente, nu acoperă nici pe departe nevoile existente ale 

comunităţii.  

- Nivelul investiţiilor este încă redus comparativ cu potenţialul de care dispune 

Sectorul 6.  

- Puterea micilor întreprinzători este redusă, iar în rândul acestora nu există un 

spirit antreprenorial. De asemenea sistemul financiar-bancar nu sprijină începerea 

unei afaceri, accesul la credite fiind dificil.  

- Existenţa unui număr relativ redus de produse de marcă/brand, care sa acţioneze 

ca un agent de marketing pe plan internaţional şi care ar putea concura pe 

sectoarele de nişă ale pieţei europene.  

- Inexistenţa unor contacte mai strânse între administraţie şi agenţii privaţi, astfel 

încât să se poată satisface într-o măsură cât mai mare nevoile celor din urmă prin 

eliminarea autorizaţiilor inutile, reducerea duratei de evaluare a cererilor şi de 

elaborare a deciziilor.  

- Existenţa unei crize de locuinţe şi terenuri pentru construcţii  

DIRECŢII STRATEGICE:   

 Luând în considerare problemele strategice identificate, în urma analizei SWOT şi cea de 

cluster au fost identificate următoarele direcţii strategice de dezvoltare:  

DIRECŢIA STRATEGICĂ 1 Crearea unui mediu economic competitiv şi atractiv investiţiilor  

autohtone şi străine;  

DIRECŢIA STRATEGICĂ 2 Gestionarea eficientă a dezvoltării economice locale  

Pentru fiecare direcţie strategică au fost identificate obiective şi programe operaţionale menite să 

contribuie la atingerea obiectivelor: Propuneri de programe. 

           

 

          7.2 DEZVOLTARE ȘI REGENERARE URBANĂ  



        STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI 6 BUCUREŞTI (2014-2023)  

 

   84 

 

Regenerarea urbană este definită în general după cum urmează: ―Aducerea la viață a 

zonelor urbane cu efortul cooperativ al municipalităţilor, proprietarilor și a altor actori implicaţi 

cu scopul de a îmbunătăţi condiţiile de trai, de a crește calitatea mediului și a climatului social și 

de a întări economia locală. 

Conform acestei definiții regenerarea urbană are 3 piloni, fizic, economic şi social. În 

funcție de situaţia din zona respectivă trebuie sa ne referim mai mult sau mai puțin la cei trei 

piloni în momentul în care dezvoltăm un plan de regenerare urbană. 

 

Figura nr. 9  Pilonii regenerării urbane 

 Se poate spune că atât timp cât scala este la un nivel mai ridicat şi procesul de regenerare 

urbană va dura mai mulţi ani, de aceea în definirea proiectului trebuie clarificaţi şi termenii 

diferiţi ai obiectivelor ce trebuie îndeplinite.  

 Obiectivele pe termen scurt, 1 până la 5 ani sunt în general orizontul de percepţie al 

rezidenţilor. Dacă aceştia sunt şi proprietari (ex: au făcut şi investiţii în apartament) devin 

interesaţi şi de termenele medii, 5 până la 10 ani deoarece au o perspectivă economică care 

înseamnă o creștere a valorii investiției. Din punct de vedere comercial, termenele medii sunt 

relevante şi pentru antreprenorii din zonă. Obiectivele pe termen lung, de la 10 până la 20 de ani 

se adresează perspectivei de longevitate a infrastructurii şi a clădirii, proiectelor care necesită 

mult timp pentru a fi dezvoltate şi care răspund dezvoltării sociale şi economice ce se doreşte 

pentru zona respectivă. 
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            7.2.1. PROBLEME STRATEGICE  

 Sectorul 6 are capacitatea de a atrage firme şi investiţii, să crească 

accesibilitatea/mobilitatea şi să ofere un cadru de parteneriat pentru administraţie, mediul de 

afaceri şi cel educaţional. Corolar al acestei capacităţi este:
1
 

 

Tabel nr 7.1  Axa conceptuală a strategiei 

Axe conceptuale  

 

Teme structurale şi obiective strategice 

 

 

 

 

 

HABITAT 

 

1 – Accesibilitate şi 

mobilitate 

 

2 – Calitatea vieţii 3 – Reţele ecologice şi 

spaţiul public 

 

Anticiparea şi 

satisfacerea cererilor 

pentru accesibilitate şi 

mobilitate 

 

Anticiparea şi 

satisfacerea cererii 

comunităţii pentru un 

mediu curat şi sănătos, 

cu servicii publice 

eficiente şi prezervarea 

resurselor naturale 

 

Anticiparea şi 

satisfacerea 

cererii comunităţii pentru 

utilizarea spaţiului de 

către 

comunităţile locale în 

Baia 

Mare şi în localităţile 

învecinate într-un mod 

sustenabil, prin utilizarea 

şi 

remodelarea spaţiului 

public 

şi privat 

 

 Dezvoltare sustenabilă - componentă teritorială / infrastructurală 

 

 4 – Mediul economic 

 

5 – Zone de 

regenerare urbană 

 

6 – Sistemul urban 

Sectorul 6 

 

                                                                 
1
 http://www.primarie6.ro/download/Planuri%20de%20dezvoltare%20urbana/PIDU%20Drumul%20Taberei.pdf 

 

http://www.primarie6.ro/download/Planuri%20de%20dezvoltare%20urbana/PIDU%20Drumul%20Taberei.pdf
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ECONOMIE 

 

Diversificarea economiei 

locale, inclusiv prin 

dezvoltarea turismului şi 

a economiei bazate pe 

cunoaştere, pe bază de 

resurse naturale şi 

potenţialul 

de inovare 

Dezvoltare urbană integrată şi consolidarea sistemului 

urban Sector 6 Bucuresti 

 

Dezvoltare sustenabilă - componentă economică 

 

 

 

SOCIETATE 

 

7 – Serviciile publice 

pentru cetăţeni 

 

8 – Reţele culturale şi 

sociale 

 

9- Guvernanţa de 

construcţii 

instituţionale 

 

Satisfacerea cererii 

comunităţii pentru 

servicii publice, 

educaţionale, de asistenţă 

socială şi sanitară, 

eficiente, pentru 

promovarea dezvoltării 

resurselor umane şi a 

incluziunii sociale 

 

Dezvoltarea serviciilor 

culturale şi sociale 

moderne în cadrul unui 

pact social 

 

Sporirea capacităţilor de 

rezolvare a problemei 

administrative, inclusiv 

prin dezvoltarea e-

guvernării 

 

Dezvoltare sustenabilă - componentă socială 

 

 

 

 

          7.2.2. PROPUNERI DE PROGRAME 
 În vederea atingerii obiectivelor strategice mai sus menţionate, Strategia de dezvoltare a 

Sectorului 6 prevede implementarea unui ansamblu de intervenţii / operaţiuni în cadrul 

următoarelor Teme Structurale: 

 1. Accesibilitatea şi mobilitatea 

2. Calitatea vieţii 

3. Reţele ecologice şi spaţiul public 
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4. Mediul de afaceri 

5. Zone de regenerare urbană 

6. Sistemul urban  

7. Serviciile Publice pentru cetăţeni 

8. Reţele culturale şi sociale 

9. Guvernanţa de Construcţii instituţionale 

Prin operaţionalizarea obiectivelor strategice în jurul acestor teme structurale s-au 

identificat următoarele direcții de intervenţie: 

DIRECȚIA DE INTERVENȚIE „HABITAT”: 

DI 1 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi a mobilităţii urbane 

DI 2 Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii primare şi 

conservarea mediului înconjurător 

DI 3 Îmbunătăţirea mediului urban prin dezvoltarea spaţiilor publice şi a reţelelor ecologice 

pentru cetăţeni 

DIRECȚIA DE INTERVENŢIE „ECONOMIE”: 

DI 4 Promovarea creşterii economice şi expansiunii urbane 

DIRECȚIA DE INTERVENŢIE „SOCIETATE”: 

DI 5 Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor sociale şi 

sanitare 

DI 6 Consolidarea reţelelor culturale, guvernanţei şi coeziunii sociale. 

 

Tabel nr. 7.2 Obiective strategice 

Obiectivul 

strategic 

Obiectivele 

generale 

Obiectivele 

specifice 

Prioritățile de 

dezvoltare 

Tema 

structurală 

Direcția de 

intervenţie 

Programe Proiecte 

Creșterea 

calității vieţii 

prin 

reabilitarea 

infrastructurii 

urbane şi 

îmbunătăţirea 

serviciilor 

sociale 

Reabilitarea 

infrastructurii 

urbane; 

Crearea şi 

modernizarea 

spațiilor verzi 

(parcuri, 

mobilier 

urban, etc.); 

Amenajare

a de spații 

verzi; 

Zone de 

regenerare 

urbană 

Habitat Îmbunătăţirea 

mediului 

urban prin 

dezvoltarea 

spaţiilor 

publice şi a 

reţelelor 

ecologice 

pentru cetăţeni 

Utilarea cu 

mobilier 

urban a 

spațiilor 

verzi; 

       Crearea și 

refacerea 
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amenajărilor 

peisagistice; 

       Crearea și 

suplimentare

a spațiilor 

de recreere 

 

 

 

 

7.3  DEZVOLTARE COMUNITARĂ 
Societatea democratică presupune existenţa unor cetăţeni activi şi responsabili, un sistem 

politic pluripartit, o economie de piaţă concurenţială şi un sector nonprofit puternic. În acest 

context dezvoltarea comunitară este definită ca un proces menit să creeze condiţiile de progres 

economic şi social pentru întreaga comunitate cu participarea activă a acesteia şi cu totala 

încredere în iniţiativa comunităţilor reprezentând una din posibilele definiri în accepţiunea 

Organizaţiei Naţiunilor Unite din deceniul şase. 

În cadrul acestei componente de planificare strategică sunt incluse şase domenii distincte 

de politici publice, care împreună alcătuiesc documentul programatic în domeniul dezvoltării 

comunitare în Sectorul 6. Cele nouă domenii în care se elaborează politicile de dezvoltare 

comunitară sunt. TINERET, CULTURĂ, SENIORI, SĂNĂTATE, SERVICII SOCIALE, 

SPORT, MULTICULTURALISM ŞI DIVERSITATE, MEDIUL ASOCIATIV 

 

 

 7.3.1 TINERET  
Politica în domeniul tineretului în România a devenit o componentă a Programului de 

guvernare (constituind un capitol distinct în planul naţional de guvernare), înscriindu-se în 

acelaşi timp în contextul mai larg al procesului de aderare la structurile europene. Astfel, la nivel 

naţional a fost elaborat un Plan National de Acţiune pentru Tineret în 2000, revizuit în 2003 şi în 

2005. 
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Obiectivul fundamental al politicii de tineret vizează corelarea politicilor Guvernului/ 

Autorităților locale cu nevoile/problemele majore specifice tinerei generaţii, în scopul atingerii 

unei dezvoltări social-economice şi culturale durabile. Acţiunile în domeniu au în vedere o mai 

bună valorificare a uneia dintre cele mai importante resurse: tineretul. Cu toate acestea, la nivel 

regional nu există o strategie elaborată special pe partea de tineret pentru perioada actuală. 

DIRECŢII STRATEGICE: 

- Furnizarea de condiţii privind buna derulare a procesului de educaţie formală 

- Menţinerea facilităţilor privind furnizarea serviciilor de transport în comun pentru a 

menţine acces mai uşor la educaţie; 

- Creşterea accesului la informaţii din domenii diverse, precum şi dezvoltarea serviciilor de 

consiliere profesională în cadrul şcolilor, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar; 

- Sporirea participării civice a tinerilor – formarea de structuri reprezentative alese de tineri 

şi formate din tineri care să constituie partener de discuţie pentru autorităţile locale care 

să transmită nevoile tinerilor aşa cum sunt percepute de aceştia, precum şi sprijinirea 

acestora să desfăşoare proiecte proprii pentru soluţionarea acestor probleme; 

- Sprijinirea ONG pentru derularea de activităţi cu caracter educaţional non-formal care să 

vizeze diverse aspecte: sănătate, protecţie socială, activităţi cu caracter cultural, recreativ 

şi de divertisment; 

- Îmbunătăţirea condițiilor de trai – raportat la locuinţe – prin sprijinirea construirii de 

locuinţe pentru tineret (ANL), sprijinirea construirii de cămine private şi prin sprijinirea 

dezvoltării în continuare a zonelor de campus studenţesc incluzând creșterea accesului la 

servicii publice furnizate (de exemplu, iluminat public în zona campusurilor studenţeşti); 

-  Încurajarea iniţiativelor cu caracter antreprenorial în rândul tinerilor, precum şi crearea 

unui cadru propice pentru crearea de locuri de muncă pentru studenţi cu program parţial 

de muncă; 

 

Pentru a veni în întâmpinarea problemelor strategice identificate pentru perioada 2014- 2023 

au fost definite o serie de programe operaţionale în domeniul dezvoltării comunitare după cum 

urmează. 
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 Ca şi mijloace prin care se intenţionează realizarea acestor programe, proiecte 

operaţionale, putem enumera folosirea oportunităţilor de finanţare externă, parteneriatul public 

privat, fonduri proprii ale celor care se ocupă de acest domeniu sau susţinerea acestora din 

fonduri din bugetul local sau central. O altă metodă de lucru va fi transparenţa în utilizarea 

fondurilor şi consultarea specialiştilor din fiecare domeniu în parte. 

PROGRAME OPERAŢIONALE: 

1. Promovarea educaţiei non-formale – prin dezvoltare personală, voluntariat şi implicare 

civică 

Actori implicaţi/responsabili: Organizaţii de tineret, Autoritatea de tineret și sport a Municipiului 

București 

Termen de realizare: 2014- 2023 

2. Consolidarea vieţii asociative – cultivarea de relaţii sociale, servicii pentru tineret, implicare 

în luarea deciziilor, implicare în structuri asociative, participare civică. 

Actori implicaţi/responsabili: Organizaţii de tineret, Autoritatea de tineret și sport a Municipiului 

București 

Termen de realizare: 2014- 2023 

3. Dezvoltare economică – Muncă şi participare economică - dezvoltarea carierei, piaţa muncii, 

drepturile și obligaţiile tinerilor angajaţi 

Actori implicaţi/responsabili: Autoritatea Judeţeană pentru Tineret, instituţii abilitate în domeniul 

pieţei muncii şi ONG- le de profil 

Termen de realizare: 2014- 2023 (continuu) 

4. Dezvoltarea resurselor umane - Învăţământ preuniversitar, învăţământ universitar, educaţie 

continuă - dezvoltarea personală, dezvoltarea relaţională. 

Actori implicaţi/responsabili: Autoritatea de tineret și sport a Municipiului București, instituţii de 

învăţământ 

Termen de realizare: 2014- 2023 
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5. Cultură- teatru, muzică, muzee, cultură scrisă, arte vizuale şi plastice 

Actori implicaţi/responsabili: Autoritatea de tineret și sport a Municipiului București, instituţii de 

cultură, organizaţii de profil  

Termen de realizare: 2014- 2023 

6. Petrecerea timpului liber şi sport- servicii pentru tineri, activități sportive de sală şi în aer liber, 

activităţi artistice, mobilitate 

Actori implicaţi/responsabili: Autoritatea de tineret și sport a Municipiului București, asociaţii 

sportive 

Termen de realizare: 2014- 2023 

7. Politici de sănătate - droguri ilicite şi licite, igiena, sănătatea reproducerii, sănătate mintală, 

accidente şi prim ajutor, asistenţă medicală. 

Actori implicaţi/responsabili: ONG şi instituţiile active în domeniu 

Termen de realizare: 2014- 2023 

 

 

 

           7.3.2  CULTURA 
Cultura reprezintă un set de trăsături spirituale, materiale, intelectuale şi afective distincte 

ale unei societăţi sau a unui grup social şi cuprinde, pe lângă arte vizuale, muzică, teatru, dans, 

literatură etc şi elemente definitorii pentru stilul de viaţă, sistemul de valori, tradiţiile şi credinţa 

respectivului grup. (UNESCO 2002). La nivel internaţional o tot mai mare atenţie este acordată 

potenţialului culturii de a cataliza procesele de dezvoltare.  

Planurile de dezvoltare strategică a oraşelor europene, în special în ţări ca Marea Britanie, 

Elveţia, Suedia, acordă o atenţie deosebită culturii şi creativităţii – se vorbeşte despre oraşe 

creative (oraşe ale căror politici de dezvoltare sunt definite prin implicarea cetăţenilor prin 

metode specifice domeniului cultural), despre industriile creative (acele ramuri ale industriei care 

fac uz de creativitate ca principal capital – producţia de carte, producţia cinematografică, 
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industria modei, publicitatea etc - a căror rată de creştere este de 5 ori mai mare decât a 

industriilor tradiţionale).  

Prin urmare este important ca Sectorul 6 să îşi definească propria strategie în domeniul 

culturii. Scopul unei astfel de strategii îl reprezintă consolidarea şi dezvoltarea calitativă a actului 

cultural în Sectorul 6, astfel încât acesta să fie recunoscut pe plan regional şi naţional ca o 

comunitate care preţuieşte, sprijină şi dezvoltă cultura şi artele şi are un aport cultural valoros pe 

plan local, naţional şi internaţional. 

PROBLEME STRATEGICE: 

- Lipsa unor spaţii adecvate pentru activitatea instituţiilor şi organizaţiilor culturale; 

- Slaba dinamică a vieţii culturale sectorului: creşterea calităţii ofertei culturale şi a cererii 

produsului cultural; 

- Lipsa de sustenabilitate a instituţiilor culturale; 

- Insuficientul accent pe dezvoltarea parteneriatului între operatorii culturali, mediul de 

afaceri, mediul academic şi administraţia publică locală; 

- Lipsa unor politici comunitare în domeniul cultural: 

DIRECŢII STRATEGICE: 

- Asigurarea unor spaţii adecvate pentru activitatea instituţiilor şi organizaţiilor culturale; 

- Dinamizarea vieţii culturale sectorului: creşterea calităţii ofertei culturale şi a cererii 

produsului cultural; 

- Creşterea sustenabilităţii instituţiilor culturale; 

- Punerea accentului pe dezvoltarea parteneriatului între operatorii culturali, mediul de 

afaceri, mediul academic şi administraţia publică locală; 

- Adoptarea unor politici comunitare în domeniul cultural. 

PROGRAME OPERAŢIONALE: 

Pe baza problemelor strategice identificate pentru domeniul culturii se propun 

următoarele domenii de acţiune: 
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- îmbunătăţirea infrastucturii de lucru la nivelul instituţiilor culturale din Sectorul 6, 

- creşterea calităţii ofertei culturale şi a cererii de produse culturale, 

- creşterea sustenabilităţii instituţiilor şi activităţilor culturale, 

- dezvoltarea parteneriatului intra şi intersectorial. 

Programele operaţionale au fost pregătite pentru cele patru domenii strategice identificate: 

 

 

 

 

NEVOIA UNOR SPAŢII ADECVATE PENTRU ACTIVITATEA INSTITUŢIILOR ŞI 
ORGANIZAŢIILOR CULTURAL 
 

1. Construirea unui complex cultural-artistic şi de conferinţe. 

Descrierea proiectului: Construirea unui complex cultural-artistic şi de conferinţe care să 

găzduiască evenimente culturale, în care să-şi desfăşoare activitatea operatorii culturali din sector 

sau din capitala şi care să ofere spaţiu de creaţie şi expunere artiştilor. 

Actori implicaţi/ responsabili: administraţia locală şi operatorii culturali  

Termen de realizare: 2014- 2023 

2. Inventarierea spaţiilor publice 

Descrierea proiectului: Inventarierea spaţiilor neutilizate din cadrul instituţiilor culturale aflate 

sub jurisdicţia Consiliului Local, a Ministerului Culturii (Ministerul Culturii a acceptat această 

recomandare din partea sectorului cultural independent), a unor instituţii, companii, ONG-uri, 

etc., evaluarea activităţii din aceste spaţii şi realocarea spaţiilor folosite necorespunzător sau sub-

utilizate pentru ONG-uri (nu doar pentru cele culturale), pe baza planului de acţiune propus de 

fiecare organizaţie sau, artiştilor şi organizaţiilor culturale pe perioadă determinată, pe baza unei 

competiţii de propuneri de programe culturale. 

Actori implicaţi/ responsabili: administraţia locală, organizaţiile neguvernamentale şi operatorii 

culturali din sector 
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Termen de realizare: 2014- 2023 

3. Dezvoltarea de parteneriate intrasectoriale 

Descrierea proiectului: Dezvoltarea de parteneriate între instituţiile publice de cultură şi sectorul 

cultural independent şi deschiderea spaţiilor acestor instituţii şi pentru evenimente ale artiştilor şi 

grupurilor de creatori independenţi 

Actori implicaţi/ responsabili: operatorii culturali din sector 

Termen de realizare: 2014- 2023 

 

NEVOIA DE DINAMIZARE A VIEŢII CULTURALE: CREŞTEREA CALITĂŢII 

OFERTEI CULTURALE ŞI A CERERII PRODUSULUI CULTURAL 

 

4. Îmbunătăţirea activităţilor de promovare a ofertei culturale 

Descrierea proiectului: Realizarea de activităţi de dezvoltare a publicului pe întreg parcursul 

anului de către instituţiile şi organizaţiile culturale – organizarea de evenimente conexe 

programelor culturale principale destinate educaţiei artistice şi dialogului cu publicul, dezbateri 

şi ateliere deschise publicului 

5. Creşterea nivelului de transparenţă în alocarea de fonduri 

Actori implicaţi/ responsabili: operatorii culturali din sector 

Termen de realizare: 2014- 2023 

6. Încurajarea şi sprijinirea dezvoltării profesionale a artiştilor şi lucrătorilor din domeniul 

cultural. 

Descriere: Introducerea obligativităţii participării la cursuri de formare şi specializare a 

operatorilor din instituţiile culturale publice; sprijinirea participării artiştilor şi managerilor 

culturali la programe de formare. 

Actori implicaţi/ responsabili: operatorii culturali din sector 

Termen de realizare: 2014- 2023 
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7. Sprijinirea mobilităţii artiştilor şi a produsului cultural. 

Descriere: Sprijinirea mobilităţii artiştilor şi a produsului cultural prezentarea producţiilor 

culturale locale în alte locaţii din ţară şi în străinătate, încurajarea prezenţei artiştilor la festivaluri 

şi evenimente de anvergură la nivel internaţional, prezentarea în sector a unor producţii artistice 

de calitate ale artiştilor din afara capitalei şi din alte ţări. 

Actori implicaţi/ responsabili: operatorii culturali din sector 

Termen de realizare: 2014- 2023 

 

8. Organizarea unei gale în cadrul căreia să fie apreciate/premiate creaţiile şi creatorii 

locali. 

Descriere:Organizarea anuală a unei Gale culturale unde să fie prezentate şi premiate creaţiile 

artiştilor locali. 

Actori implicaţi/ responsabili: operatorii culturali din sector 

Termen de realizare: 2014- 2023 

9. Dinamizarea vieţii culturale a sectorului pe timp de vară 

Descriere: Pentru a umple golul de spectacole şi evenimente culturale pe timp de vară se propune 

organizarea unor evenimente speciale cu scopul dinamizării vieţii culturale şi pe timp de vară. 

Actori implicaţi/ responsabili: operatorii culturali din sector 

Termen de realizare: 2014- 2023 

 

10. Promovarea activităţilor culturale 

Descriere: Se propune intensificarea activităţilor de promovare a ofertei culturale din sector 

pentru ca acestea să devină mai accesibile populaţiei, dar şi promovarea unor produse cultural 

realizate de diferite categorii de artişti (de ex. tineri absolvenţi). 

Actori implicaţi/ responsabili: operatorii culturali locali 

Termen de realizare: 2014- 2023 
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11. Protejarea şi marcarea clădirilor vechi cu valoare istorică şi culturală 

Descriere: Protejarea clădirilor vechi cu valoare istorică şi culturală din sector prin interzicerea 

afişării bannerelor publicitare pe acestea şi promovarea lor prin afişarea unor plăcuţe de 

identificare în limbile română si engleză. 

Actori implicaţi/ responsabili: autorităţile locale  

Termen de realizare: 2014- 2023 

12. „Zile Culturale Sector 6” 

Descriere: Organizarea cu anumite intervale de timp a Zilelor Culturale în care se vor prezenta 

produse culturale realizate de artişti locali din diferite domenii: teatru, film, operă, pictură etc. 

Actori implicaţi/ responsabili: operatorii culturali din sector 

Termen de realizare: 2014- 2023 

13. Stimularea și sprijinirea inițiativelor studențești 

Descriere: Sprijinirea organizaţiilor studenţeşti în organizarea celor două evenimente pentru ca 

acestea să dețină un impact cât mai mare la nivelul sectorului 

Actori implicaţi/ responsabili: organizaţiile studenţeşti  

Termen de realizare: 2014- 2023 

 

NEVOIA DE A CREŞTE SUSTENABILITATEA INSTITUŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR 
CULTURAL 

 

14. Reformarea metodologiei de finanţare a instituţiilor culturale. 

Descriere: Îmbunătăţirea metodologiei de finanţare a instituţiilor culturale prin condiţionarea 

cuantumului finanţării din bugetul public a instituţiilor culturale de nivelul fondurilor atrase din 

alte surse – programe de finanţare, vânzare de bilete, activităţi generatoare de venituri. 

Actori implicaţi/ responsabili: autorităţile locale, judeţene şi operatorii culturali  

Termen de realizare: 2014- 2023 
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15. Sprijinirea de proiecte culturale din bugetul Consiliului Local. 

Descriere: Sprijinirea de proiecte culturale din bugetul Consiliului Local pe baza unor proceduri 

transparente şi competitive (fie prin înfiinţarea unui program de finanţare a proiectelor culturale, 

fie în cadrul programului general de finanţare de la bugetul local, în fiecare caz însă selecţia 

făcându-se pe baza listei de priorităţi identificate pentru dezvoltarea culturală la nivel local). 

Actori implicaţi/ responsabili: autorităţile locale  

Termen de realizare: 2014- 2023 

 

NEVOIA DEZVOLTĂRII PARTENERIATULUI ÎNTRE OPERATORII CULTURALI, 
MASS MEDIA, MEDIUL DE AFACERI, MEDIUL ACADEMIC ŞI ADMINISTRAŢIA 
PUBLICĂ LOCALĂ. 

 

16. Încurajarea de parteneriate între instituţiile cultural-artistice şi firmele private. 

Descriere: Dezvoltarea de parteneriate între operatorii culturali şi firme private interesate de 

acest domeniu cu scopul promovării unor proiecte culturale şi a diversificării ofertei culturale din 

capitală 

Actori implicaţi/ responsabili: operatorii culturali şi firmele private din sector 

Termen de realizare: 2014- 2023 

17. Dezvoltarea parteneriatului dintre sectorul cultural şi mass media locală 

Descriere: Pentru o mai bună promovare în presă a evenimentelor culturale şi a materialelor cu 

conţinut cultural se propune dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între operatorii culturali şi 

massmedia locală. 

Actori implicaţi/ responsabili: operatorii culturali şi mass-media locală  

Termen de realizare: 2014- 2023 

18. Dezvoltarea parteneriatului dintre sectorul cultural şi mediul academic 

Descriere: Iniţierea de parteneriate între mediul academic şi operatorii culturali în vederea 

dezvoltării de studii şi proiecte de cercetare în domeniul cultural. 



        STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI 6 BUCUREŞTI (2014-2023)  

 

   98 

 

Actori implicaţi/ responsabili: operatorii culturali şi mediul academic din sector 

Termen de realizare: 2014- 2023 

 

 

    7.3.3. SENIORI  

 La nivelul sectorului Sectorului 6 sunt inregistrati 96.370 pensionari. Pensionarea şi 

bătrâneţea pot aduce cu sine izolarea socială. Foarte mulţi vârstnici se confruntă după o viaţă 

plină de activităţi, cu sentimentul inutilităţii şi singurătăţii. Implicarea vârstnicilor în activităţi 

joacă un rol important în menţinerea stării lor de sănătate fizică şi psihică, prevenind izolarea 

socială. In sectorul 6 al Municipiului Bucuresti a fost înființat centrul de zi ,,Clubul Seniorilor‖. 

 ,,Clubul seniorilor’’ este o unitate de asistenţă socială, fără personalitate juridică, în 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 (D.G.A.S.P.C. 

Sector 6), înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 6, Bucureşti şi funcţionează în 

Municipiul Bucureşti, Sector 6 la adresa din Calea Plevnei nr. 234. Este un centru de zi modern, 

cu o capacitate de 100 locuri/zi, un spaţiu de relaxare şi agrement pentru pensionarii din sectorul 

6, fiind destinat stimulării comunicării la orice vârstă şi readucerii persoanelor de vârsta a treia în 

viaţa socială activă. Centrul de Zi facilitează şi încurajează legăturile interumane, inclusiv cu 

familiile persoanelor vârstnice. Prin activităţile pe care le desfăşoară permite menţinerea sau 

ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice, stimulează participarea 

persoanelor vârstnice la viaţa socială. 

 Asociația Umanitară EquiLibre a implementat în 2009 proiectul ,,Centru social pentru 

persoane vârstnice’’ din sectorul 6, București: 

- suma solicitată: 489.240 lei din bugetul local, în anul 2009;  

- pondere contribuție financiară: aproximativ 78% de la bugetul local pentru serviciile prestate;  

- nr. beneficiari: 480 persoane vârstnice domiciliate pe raza sectorului 6;  
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- servicii prestate: îngrijire la domiciliu, furnizare masă la domiciliu, consiliere psihologică, masă 

cantină, activităţi de club 

 

 

  7.3.4 SĂNĂTATE 

 Sănătatea şi asistenţa medicală reprezintă un domeniu prioritar al politicilor publice de 

la nivel naţional,  având  influenţe  profunde  asupra  altor  domenii  cum  ar  fi  protecţia  socială,  

munca, dezvoltarea economică, etc. În ultimii ani s-a remarcat tendinţa de descentralizare a 

politicilor de sănătate spre nivelurile administrative locale şi intermediare (judeţean).  

 În acest context este importantă elaborarea unei strategii în acest domeniu la nivel local 

care să completeze şi să fie coroborată cu strategiile la nivel naţional.  

 

SPITALE CU LOCALIZARE ÎN SECTORUL 6  

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sarbu 

Adresa: Cal. Giulești nr. 5 

Centrul Multifuncțional de Sănătate “Sf Nectarie”- Spital Social  

Adresa: Bulevardul Uverturii 81 

Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineret  Sf.Stelian 
Adresa: Str. Ing.Cristian Pascal nr. 25-27 

Ambulatoriul de Specialitate pentru Copii și Tineri al Suub    
Adresa: Spl. Independenței nr. 200 

Ambulator SUUB 
Centrul Medical Regie: 

Adresa: Bd. Regiei nr. 8, Sector 6,  

Policlinica Spitalului Universitar Nr.2 

Adresă: Splaiul Independenţei, Nr.200, Sector 6,  

Policlinica Apusului 

Policlinica Cetatea Histria – str.Cetatea Histria nr.12 
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Policlinica Valea Oltului – str. Valea Oltului nr. 77-79 

PROBLEME STRATEGICE:  

- Lipsa unei capacităţi reale şi eficiente de analiză şi prognoză care impietează inclusiv asupra  

conceperii unui plan de management strategic de dezvoltare. 

- Lipsa autonomiei financiare a instituţiilor abilitate 

- Incidenţa bolilor transmisibile şi a bolilor cronice 

- Capacitatea managerială la nivelul instituţiilor abilitate în domeniul sănătăţii. 

 

 Direcţiile strategice de acţiune identificate în urma analizei sectoriale efectuate 

au determinat următoarele OBIECTIVE STRATEGICE:  

 Crearea unei structuri suprainstituţionale, a unei echipe interdisciplinare, la nivelul 

sectorului 6,  care  să  includă  atât  instituţiile  guvernamentale  abilitate  în  domeniul 

sănătăţii, reprezentanţii autorităţilor publice locale, reprezentanţi ai populaţiei, reprezentanţi 

ai  organizaţiilor  profesionale  ale  furnizorilor  de  servicii  medicale,  reprezentanţi  ai 

instituţiilor de învăţământ universitar, cât şi organizaţii non  - guvernamentale active în 

domeniul sănătăţii şi îndomeniul social. 

 Activitate de lobby în ceea ce priveşte dezvoltarea unui sistem informatic integrat al tuturor  

structurilor menţionate, care să permită dezvoltarea capacităţii de analiza, prognoză şi  

dezvoltare în domeniul sănătăţii. 

 Efectuarea unei analize comprehensive a stării de sănătate a populaţiei din Sectorul 6 şi  

stabilirea priorităţilor şi a obiectivelor. 

PROGRAME OPERAŢIONALE:  

1. Crearea de posibilităţi de cazare pentru persoanele care însoţesc bolnavii din alte 

oraşe/judeţe. 

Descriere: Sectorul 6  este un important centru medical unde sosesc pacienţi din mai multe judeţe 

apropiate Bucureștiului şi nu numai care suferă de diferite afecţiuni care necesită investigaţii 

complexe. Având în vedere că aceste tratamente necesită perioade mai mari de spitalizare, apare 

o problemă  de cazare la persoanele care însoţesc bolnavii. Din acest motiv se impune crearea în 
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cadrul spitalelor sau în vecinătatea acestora a unor spaţii de cazare specifice destinate acestor 

categorii de persoane.  

Actori implicaţi/responsabili: Direcția de sănătate publică București, unitățile spitalicești și  

Administraţia locală  

Termen de realizare: 2014- 2023 

2. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu 

Descriere: Dezvoltarea acestor servicii va contribui la întărirea capacităţii de asistenţă socială 

comunitară pentru a răspunde nevoilor cetăţenilor, în special grupurilor vulnerabile cu dificultăţi 

socio-economice. Prin susţinerea dezvoltării serviciilor de îngrijire la domiciliu, se vine în sprijinul 

preconizat de reforma sistemului sanitar în vederea reducerii numărului de zile de spitalizare şi 

implicit a costurilor internărilor nejustificate, dar şi prin prevenirea instituţionalizării. Alocarea unor 

spaţii pentru amenajarea de Unități Medico-Sociale şi dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, 

alocarea de fonduri pentru amenajarea, precum şi asigurarea serviciilor la domiciliu, în regim 

permanent, pentru persoanele adulte cu dizabilități neuro-motorii grave. 

Actori implicaţi/responsabili: Direcția de sănătate publică București, unitățile spitalicești și  

Administraţia locală  

Termen de realizare: 2014- 2023 

3. Elevi mai sănătoşi 

Descriere: Implicarea mai puternică a cadrelor medicale existente la nivelul unităţilor şcolare în 

profilaxia unor boli specifice tinerilor (ex: deformaţii ale coloanei vertebrale generate de activitatea 

prelungită la masa de lucru sau în faţa computerului) şi în prevenirea unor deprinderi 

comportamentale nocive pentru sănătate (ex: fumatul, consumul drogurilor). Tot în cadrul acestui 

program se prevede intensificarea eforturilor pentru înfiinţarea în cadrul şcolilor de cartier a unor 

cabinete medicale de profilaxie stomatologică.  

Actori implicaţi/responsabili: cadrele medicale din şcoli şi conducerea şcolilor.  

Termen de realizare: 2014- 2023 

 

         7.3.5 SERVICII SOCIALE 



        STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI 6 BUCUREŞTI (2014-2023)  

 

   102 

 

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând ansamblul de măsuri şi acţiuni realizate 

pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii unor 

situaţii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea 

marginalizării şi excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale. Serviciile sociale sunt 

asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de persoane fizice sau 

persoane juridice publice ori private, în condiţiile actelor normative în vigoare.  

Rolul administrației locale este de a asigura acordarea asistenţei sociale prin 

dezvoltarea sau înfiinţarea de servicii proprii, instituţii de asistenţă socială, servicii pilot sau prin 

concesionarea de servicii sociale unor furnizori de servicii sociale specializaţi, acreditaţi în 

condiţiile legii (unităţi de asistenţă medico-socială, asociaţii sau fundaţii, culte religioase, 

persoane fizice) sau finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care 

înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza standardelor obligatorii de calitate, 

cu proceduri şi planuri intervenţie şi asistenţă,  cu  monitorizarea,  evaluarea  costurilor  şi  

eficienţei  serviciilor  sociale  acordate,  în conformitate cu actele normative în vigoare.  

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, creează cadrul general al sistemului  de asistenţă 

socială. Principiile şi valorile conturează sistemul naţional de asistenţă socială pe două 

componente majore, respectiv sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii 

sociale constituite ca măsuri  unitare, complementare şi corelate ajustate la nevoile beneficiarilor. 

Beneficiile sociale au impact direct asupra beneficiarilor, reprezentând sume acordate lunar 

persoanelor îndreptăţite şi care vizează combaterea riscului de sărăcie (ajutorul social) sau 

susţinerea familiilor cu copii (alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiilor, 

îndemnizaţia pentru creşterea copilului). Serviciile sociale reprezintă activităţi sau ansamblu de 

activităţi realizate în funcţie de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari, ele pot să 

aibă atât un impact direct cu adresabilitate pe individ sau familie sau pot să aibă un impact 

indirect atunci când se adresează unui grup sau comunitate. 

Grupurile cu risc ridicat de excluziune socială sunt: copiii şi tinerii ajunşi în stradă, tinerii 

care părăsesc centrele de plasament, familiile dezorganizate, persoanele vârstnice, persoanele cu 

dizabilităţi fără susţinători legali şi cu un grad mare de dependenţă socio-economico-medicală, 

victimele violenţei în familie, persoanele fără adăpost, persoanele cu diferite adicţii, respectiv 

consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc, etc., victimele 
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traficului de persoane, persoanele private de libertate, persoanele sancţionate cu măsură 

educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, 

persoanele cu afecţiuni psihice, persoanele din comunităţile izolate, şomeri de lungă durată, 

precum şi o parte semnificativă a populaţiei de rromi, care acumulează mai multe dizabilităţi 

sociale. Acestea sunt legate de educaţie scăzută, lipsa de calificare, o istorie de neparticipare la 

economia formală, număr mare de copii, lipsa de locuinţă.  

 În subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

funcţionează mai multe centre, care oferă protecţie de tip rezidenţial şi alternativ copiilor şi 

adulţilor aflaţi în dificultate din sectorul 6: 

 Reţeaua de centre de zi pentru copiii şcolari cuprinde 5 locaţii aflate în cele 3 cartiere 

ale sectorului 6: Centrul de zi Militari, Centrul de zi Drumul Taberei şi Centrul de zi 

Crângaşi-Giuleşti (funcţionează în incinta a 3 şcoli generale) şi un centru specializat, 

Centrul de zi “Speranţa‖, care asigură îngrijire şi supraveghere pe timpul zilei, program 

de odihnă şi servirea mesei, asistenţă socială, educaţională, psihologică şi medicală, 

activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber;  

 Două centre pentru copii cu nevoi speciale, Centrul de Plasament pentru Copii cu 

Dizabilităţi “Sf. Andrei” şi Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi 

“Domniţa Balaşa‖, care dezvoltă şi aplică pentru copiii cu deficienţe mentale şi 

senzoriale programe de sprijin şi reintegrare socială în sistem de internat şi semiinternat, 

desfăşoară programe de recuperare personalizate;  

 Un centru de primire în regim de urgenţă, Centrul Primire şi Evaluare în Regim de 

Urgenţă “Arlechino‖, pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat care este un serviciu 

pentru protecţia copilului care are drept misiune asigurarea protecţiei copilului, pe o 

perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria 

familie, familia lărgită sau în familia substitutivă;  

 “Complexul de servicii pentru protecţia copilului – apartamente sociale de tip 

familial” a luat fiinţă la sfârşitul anului 2009, fiind realizat de Direcţia Generală de 

http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectia-copilului_doc_576_reteaua-de-centre-de-zi-din-sectorul-6_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectia-copilului_doc_36_centrul-de-zi-speranta_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectia-copilului_doc_38_centrul-pentru-copii-cu-dizabilitati-sf-andrei_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectia-copilului_doc_38_centrul-pentru-copii-cu-dizabilitati-sf-andrei_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectia-copilului_doc_37_centrul-pentru-copii-cu-dizabilitati-domnita-balasa_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectia-copilului_doc_37_centrul-pentru-copii-cu-dizabilitati-domnita-balasa_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectia-copilului_doc_39_centrul-primire-si-evaluare-in-regim-de-urgenta-arlechino_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectia-copilului_doc_39_centrul-primire-si-evaluare-in-regim-de-urgenta-arlechino_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectia-copilului_doc_631_complexul-de-servicii-pentru-protectia-copilului-apartamente-sociale-de-tip-familial_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectia-copilului_doc_631_complexul-de-servicii-pentru-protectia-copilului-apartamente-sociale-de-tip-familial_pg_0.htm
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Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 printr-un proiect în cadrul  Programului 

de Interes Naţional ―Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi 

înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi apartamente. Acest proiect a fost finanţat cu 

sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Protecția Drepturilor Copilului, suma totală pentru 

implementare fiind de 2.632.500 lei, contribuţia autorităţii locale ridicându-se la 832.500 

lei;  

 Centrul Pilot Multifuncţional Romania Kids. Proiectul îşi propune susţinerea 

familiilor defavorizate din Sectorul 6 prin acordarea unui ajutor în ceea ce priveşte 

integrarea preşcolară şi şcolară a copiilor din aceste familii în scopul prevenirii 

abandonului timpuriu al şcolii.   

 În sectorul 6, funcţionează 3 creşe cu program normal şi program prelungit: Centrul 

social multifuncţional “Neghiniță”, Centrul social multifuncţional “Pinochio”, 

Centrul social multifuncţional “Harap Alb”  

 Complexul de servicii sociale “Floare Roşie” este unitatea de asistenţă socială care 

acordă o varietate de servicii, în cadrul componentelor, după cum urmează: Componenta 

găzduire şi îngrijire persoane vârstnice- (regim instituţionalizat) este destinată 

persoanelor vârstnice care au domiciliul legal pe raza Sectorului 6 şi îndeplinesc criteriile 

de eligibilitate privind instituţionalizarea; Componenta recuperare socio-medicală – 

amenajată corespunzător şi dotată cu aparatură modernă care oferă servicii de specialitate 

la cele mai înalte standarde atât pentru persoanele vârstnice găzduite în cadrul 

complexului, cât şi pentru persoanele cu dizabilităţi din comunitatea locală, care au 

nevoie de astfel de intervenţii. Clubul seniorilor - club destinat atât persoanelor 

vârstnice găzduite în cadrul complexului de servicii, cât şi a persoanelor vârstnice din 

comunitatea locală, este un spaţiu de socializare, culturalizare şi de petrecere a timpului 

liber;  

 Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi este un serviciu care acordă 

sprijin persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora, pentru a se asigura persoanei cu 

dizabilităţi o dezvoltare personală şi o integrare socio-profesională optimă.  

http://www.protectiacopilului6.ro/unitati-de-protectie-sociala_doc_1004_centrul-pilot-multifunctional-romania-kids_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-economica_doc_144_centrul-social-multifunctional-neghinita_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-economica_doc_144_centrul-social-multifunctional-neghinita_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-economica_doc_142_centrul-social-multifunctional-pinochio_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-economica_doc_143_centrul-social-multifunctional-harap-alb_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_274_complex-de-servicii-sociale-sf-nectarie_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_274_complexul-de-servicii-sociale-floare-rosie_pg_0.htm#1
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_274_complexul-de-servicii-sociale-floare-rosie_pg_0.htm#1
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_274_complexul-de-servicii-sociale-floare-rosie_pg_0.htm#2
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_990_centrul-de-zi-clubul-seniorilor_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_567_complexul-de-servicii-pentru-persoane-cu-dizabilitati_pg_0.htm
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 Spitalul Social "Sfântul Nectarie" este o instituţie publică specializată, fără 

personalitate juridică, aflată în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 6, care acordă servicii de 

îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-

sociale.  

 Centrul pentru persoane vârstnice “Sfântul Mucenic Fanurie” este unitatea de 

asistenţă socială care oferă servicii specializate (consiliere, găzduire, recuperare) pentru 

persoanele vârstnice aflate în dificultate cu domiciliul stabil în Sectorul 6 Bucureşti.  

DIRECŢII STRATEGICE: 

Direcţiile strategice de acţiune pentru rezolvarea problemelor identificate în domeniul politicilor 

comunitare de sevicii sociale pentru perioada 2014- 2023 sunt: 

1. Consolidarea capacităţilor parentale în procesul de creştere, îngrijire şi educare al 

copilului 

Descrierea proiectului: Crearea şi derularea de programe destinate educării părinţilor și 

persoanelor care au responsabilitatea îngrijirii copiilor; Informarea şi consilierea femeilor 

gravide predispuse abandonului; Iniţierea şi derularea de programe privind sănătatea 

reproducerii.  

Actori implicaţi/responsabili: Administraţia locală, D.G.A.S.P.C. Sector 6  si ONG-uri  

Termen de realizare: 2014- 2023 

2. Asigurarea proximităţii serviciilor sociale prin diversificarea şi dezvoltarea unor 

servicii care să limiteze perpetuarea unor situaţii ce pun în pericol integritatea 

dezvoltării armoniase a copiilor. 

Descrierea proiectului: Dezvoltarea şi diversificarea serviciile specifice unor probleme sociale 

care pun în pericol integritatea copilului, prin: Crearea unor reţele de suport pentru susţinerea 

securităţii copilului în familie; Înfiinţarea unor servicii de informare, consiliere sau asistare 

pentru victimele violenţei domestice 

Servicii oferite copiilor care săvârşesc fapte penale 

Servicii oferite copiilor cu comportament delincvent şi predelincvent 

Programe educativ preventive 

http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_933_spitalul-social-sfantul-nectarie_pg_0.htm
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_902_centrul-pentru-persoane-varstnice-sfantul-mucenic-fanurie_pg_0.htm
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Centre de reabilitare socio-profesională pentru tineri 

Cămine sociale pentru tineri 

Actori implicaţi/responsabili: Administraţia locală,  D.G.A.S.P.C. Sector 6  si ONG-uri 

Termen de realizare: 2014- 2023 

3. Promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile social în procesul de furnizare a 

serviciilor 

Descrierea proiectului: Informarea angajaţilor din serviciile sociale şi a beneficiarilor asupra 

procedurii serviciilor  privind  relaţia  personalului  cu beneficiarii (informarea privind 

regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare şi a normelor interne); Informarea  şi  consilierea  

beneficiarilor  de servicii sociale asupra  drepturilor şi responsabilităţilor lor, asupra valorilor 

promovate de comunitate; Instruirea  angajaţilor  din  serviciile  sociale privind  tematica  în  

domeniul  situaţiilor  de urgenţă,   privind   tematica   în   domeniul sănătăţii şi securităţii muncii 

Actori implicaţi/responsabili: Administraţia locală,  D.G.A.S.P.C. Sector 6  si ONG-uri 

Termen de realizare: 2014- 2023 

 

4. Creşterea  gradului de ocupare profesională a persoanelor vulnerabile social 
 

Descrierea proiectului: Informarea   şi   consilierea   persoanelor vulnerabile social cu privire la 

posibilitatea accesului la un loc de muncă, în colaborare cu AJOFM şi autorităţile locale; 

Realizarea  de  evaluări  beneficiarilor  din serviciile  sociale  în  vederea  identificării 

potenţialului pentru desfăşurarea tipului de activităţi de terapie ocupaţională; Monitorizarea   

beneficiarilor   la   locul   de munca    în  vederea  menţinerii  locului  de muncă; Informarea 

potenţialilor angajatori cu privire la  dreptul  de  muncă  al  beneficiarilor  şi susţinerea  de  care  

pot  beneficia  pentru angajarea unui beneficiar (ex. persoană cu handicap) 

Actori implicaţi/responsabili: Administraţia locală,  D.G.A.S.P.C. Sector 6  si ONG-uri 

Termen de realizare: 2014-2023 

 

5. Organizarea unor campanii de sensibilizare a cetăţenilor pentru creşterea gradului de 

acceptare la nivelul comunităţii a persoanelor aflate la risc de marginalizare socială 

(grupuri minoritare, persoane cu dizabilităţi, persoane infectate HIV)  
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Descriere: Restructurarea industrială de după 1989 a adus cu sine şi mutaţii în plan social, 

generând fenomene şi comportamente sociale care au indus marginalizarea unor categorii sau 

grupuri de indivizi: comunităţi de romi, persoane cu handicap, persoane infectate cu HIV. 

Fenomenul excluderii/autoexcluderii sociale este identificat în foarte multe situaţii în care un 

individ este ―altfel‖ decât ceilalţi. Măsura urmăreşte sensibilizarea cetăţenilor pentru creşterea 

gradului de acceptare la nivelul comunităţii a persoanelor aflate la risc de marginalizare socială. 

Actori implicaţi/responsabili: Administraţia locală,  D.G.A.S.P.C. Sector 6  si ONG-uri 

Termen de realizare: 2014- 2023 

 

 

 

 

6. Dezvoltarea unui program de voluntariat şi implicarea voluntarilor în furnizarea de  

servicii persoanelor aflate la risc de marginalizare socială 

Descriere: O cultură a voluntariatului este foarte slab conturată în Sectorul 6. Problemă de cultură 

civică şi de mentalitate, voluntariatul este şi o problemă de resurse într-o societate în plin proces de 

restructurare şi cristalizare a păturilor sociale: săracii, clasa de mijloc, bogaţii şi cei foarte bogaţi. 

Serviciile derulate cu voluntari din cadrul comunităţii au două avantaje fundamentale:  

cheltuieli scăzute de personal fără a prejudicia volumul activităţilor şi creşterea gradului de  

incluziune socială a celor marginalizaţi şi defavorizaţi. Măsura urmăreşte dezvoltarea unei culturi a 

voluntariatului în sectorul 6.  

Actori implicaţi/responsabili: Administraţia locală,  D.G.A.S.P.C. Sector 6  si ONG-uri 

Termen de realizare: 2014- 2023 

 

 

   7.3.6 SPORT 
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Sportul este definit în Carta Europeană a sportului ca o ―activitate mai mult sau mai puţin 

organizată de practicare a exerciţiilor fizice sub toate aspectele, care provoacă o stare de bine 

psihofizică, ridică gradul de sănătate al populaţiei, contribuie la ridicarea nivelului calităţii vieţii, 

are rol de socializare şi poate să producă performanţe sportive la diferite niveluri de participare‖. 

Toate documentele semnate de miniştrii sportului din ţările CE reliefează importanţa― implicării 

autorităţilor administrative (administraţia locală şi centrală) în susţinerea activităţilor sportive, 

conform legilor şi ordonanţelor elaborate în concordanţă cu normativele ONU, UNESCO―. În 

concluzie, este necesară o elaborare a unei strategii pe termen mediu si lung pentru dezvoltarea 

mişcării sportive în Sectorul 6. 

PROBLEME STRATEGICE: 

- Slaba reprezentare a sportului de masă 

- Dificultăţi în domeniul educaţiei fizice şcolare şi universitare 

- Lipsa de susţinere pentru sportul de performanţă 

- Baza materială sportivă / de agrement – limitată 

DIRECŢII STRATEGICE: 

Direcţiile strategice de acţiune pentru rezolvarea problemelor identificate în domeniul politicilor 

comunitare de sport pentru perioada 2014- 2023 sunt: 

- Dezvoltarea sportului pentru toţi; 

- Dezvoltarea activităţilor de educaţie fizică şcolară şi universitară; 

- Susţinerea sportului de performanţă; 

- Dezvoltarea bazei materiale / de agrement– sportive; 

Programe operaţionale: 

Sportul pentru toţi 

1. Traseul sănătăţii 

Descrierea proiectului: Elaborarea unor studii de fezabilitate privind realizarea a câte unui traseu 

al sănătăţii în fiecare cartier al sectorului; construcţia unor piscine în cartierele Sectorului 6; 

construirea în parcurile existente a unor piste pentru role, mountain-bike  
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Actori implicaţi/responsabili: Administraţia locală şi Direcţia Judeţeană de Sport 

Termen de realizare: 2014- 2023 

2. Creşterea gradului de accesabilitate a activităţilor sportive 

Descrierea proiectului: Creşterea gradului de accesibilitate a activităţilor sportive prin înfiinţarea 

de spaţii stradale pentru sport (de ex. street ball). 

Actori implicaţi/responsabili: Administraţia locală şi Direcţia Judeţeană de Sport 

Termen de realizare: 2014- 2023 

3. Diversificarea activităţilor sportive 

Descrierea proiectului: Diversificarea sporturilor practicabile la nivel de masă şi performanţă în 

Sectorul 6,  precum escalada (înfiinţarea unui panou sau turn de escaladă) culturismul, ciclismul, 

patinajul viteză, patinajul pe gheaţă, alpinismul, speologia, luptele; de reluat şi consolidat 

orientarea turistică ca domeniu. 

Actori implicaţi/responsabili: Administraţia locală şi Direcţia Judeţeană de Sport 

Termen de realizare: 2014- 2023 

4. Realizarea unui calendar al evenimentelor sportive din Sectorul 6 

Descrierea proiectului: Realizarea unui calendar anual al evenimentelor sportive prin colaborarea 

Primărie – cluburi sportive (comunicarea are loc în perioada de planificare a alocărilor pentru 

anul următor). Tot în cadrul acestui program pentru creşterea vizibilităţii toate cluburile sportive 

vor putea să îşi prezinte pe site-ul Primăriei programul de lucru (zile, ore, vârste de participanţi la 

activităţi, nr. De şedinţe sâptămânal). 

Actori implicaţi/responsabili: Administraţia locală şi Direcţia Judeţeană de Sport 

Termen de realizare: 2014- 2023 

5. Stimularea asociativităţii în domeniul sportiv la nivelul şcolilor 

Descrierea proiectului: Fiecare şcoală poate să îşi constituie propria asociaţie sportivă sau să se 

afilieze la o asociaţieexistentă şi să înregistreze membri (persoane din cartierul respectiv) care să 

plătească o cotizaţie (folosită ulterior pentru modernizări/înlocuiri/investiţii); membrii clubului 

vor fi legitimaţi la intrare astfel încât să se ştie cine este responsabil pentru eventualele daune. 
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Actori implicaţi/responsabili: Direcţia Judeţeană de Sport şi reprezentanţii şcolilor de pe raza 

sectorului 

Termen de realizare: 2014- 2023 

6. Program de promovare a sporturilor 

Descrierea proiectului: Organizarea unui eveniment anual – primăvara – de promovare a 

sporturilor, combatere a sedentarismului, în cadrul căruia toate cluburile îşi cresc vizibilitatea 

(deci potenţialul de atragere de resurse complementare) şi recrutează sportivi de performanţă, dar 

şi amator preocupaţi de sănătate 

Actori implicaţi/responsabili: Direcţia Judeţeană de Sport şi reprezentanţii cluburilor sportive de 

pe raza Municipiului 

Termen de realizare: 2014- 2023 

Educaţia fizică şcolară şi universitară 

7. Nici o şcoală fără sală de sport 

Descrierea proiectului:Se presupune iniţierea unui program pe termen mediu şi lung care are ca 

şi obiectiv, la nivelul fiecărei şcoli din sector, contruirea unei săli de sport 

Actori implicaţi/responsabili: Inspectoratul Judeţean Şcolar şi reprezentanţii şcolilor de pe raza 

sectorului 

Termen de realizare: 2014- 2023 

8. Modernizarea bazelor sportive 

Descrierea proiectului: Iniţierea programului de modernizare a bazelor sportive aflate în 

proprietatea şcolilor, universităţilor şi a cluburilor sportive. Se are în vedere modernizarea nu 

doar a terenurilor şi a sălilor de sport ci şi a vestierelor şi a grupurilor sociale aferente acestora. 

Actori implicaţi/responsabili: Inspectoratul Judeţean Şcolar, Primăria şi reprezentanţii şcolilor de 

pe raza Municipiului 

Termen de realizare: 2014- 2023 

9. Sporturi individuale 
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Descrierea proiectului: Susţinerea cu prioritate de la buget a sporturilor individuale 

Actori implicaţi/responsabili: Administraţia locală şi Direcţia Judeţeană de Sport 

Termen de realizare: 2014- 2023 

10. Program de suţinere a concursurilor adresate elevilor şi studenţilor. 

Descrierea proiectului: Pe baza parteneriatului dintre Direcţia Judeţeană de Sport şi Inspectoratul 

Judeţean Şcolar se va realiza organizarea, susţinerea şi permanentizarea unor competiţii sportive 

pe diferite ramuri sportive organizate în Sectorul 6 la nivel şcolar, local şi regional cu scopul 

promovării sportului. 

Actori implicaţi/responsabili: Direcţia Judeţeană de Sport, Inspectoratul Judeţean Şcolar şi 

reprezentanţii şcolilor de pe raza sectorului 

Termen de realizare: 2014- 2023 

Sportul de performanţă 

11. Program de sustenabilitate a sporturilor fanion ale sectorului 

Descrierea proiectului: Găsirea unei modalităţi de finanţare substanţială (conform programelor) a 

sporturilor fanion ale sectorului (termen permanent). 

Actori implicaţi/responsabili: Direcţia Judeţeană de Sport, cluburile sportive şi sectorul de 

afaceri din localitate 

Termen de realizare: 2014- 2023 (continuu) 

12.Recompensarea sportivilor de performanţă pentru păstrarea lor în comunitate. 

Descrierea proiectului: Păstrarea în comunitate a acelor sportivi care în competiţiile naţionale sau 

internaţionale au obţinut performanţe notabile. 

Actori implicaţi/responsabili: Direcţia Judeţeană de Sport, cluburile sportive şi administraţia 

locală 

Termen de realizare: 2014- 2023 

 

Baza materială 
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13. Construirea unui stadion modern 

Descrierea proiectului: Construirea unui stadion modern compatibil cu standardele internaţionale 

în sector este un demers foarte important având în vedere posibilitatea de a atrage competiţii 

sportive de anvergură internaţională în sector. (termen mediu, lung). 

Actori implicaţi/responsabili: Direcţia Judeţeană de Sport, cluburile sportive, administraţia locală 

şi administraţia judeţeană 

Termen de realizare: 2014- 2023 

14. Construirea unei săli polivalente 

Descrierea proiectului: Construirea unei săli polivalente care să fie folosită atât pentru competiţii 

sportive cât şi pentru manifestări culturale cu o capacitate de 6.000 de locuri. 

Actori implicaţi/responsabili: Direcţia Judeţeană de Sport, cluburile sportive, administraţia locală 

şi administraţia judeţeană. 

Termen de realizare: 2014- 2023 

15. Complex sportiv 

Descrierea proiectului: Construcţia unui complex sportiv în proprietatea sectorului care să fie 

compus dintr-o sală de sport, dar şi terenuri de sport în aer liber (ex. teren de fotbal de iarbă 

pentru elevi), care să funcţioneze la standarde internaţionale. 

Actori implicaţi/responsabili: Direcţia Judeţeană de Sport, cluburile sportive, administraţia locală 

şi administraţia judeţeană. 

Termen de realizare: 2014- 2023 

16. Parteneriate public – privat pentru sport 

Descriere pe baza modelului de parteneriat dezvoltat între diferite şcoli şi întreprinzători privaţi 

pentru construcţia reabilitarea unor terenuri de sport are în vedere promovarea extinderea unor 

asemenea iniţiative cu scopul de a înbunătăţi infrastructura sportivă existentă la nivelul sectorului 

Actori implicaţi/responsabili cu implementarea acestui program: Direcţia Judeţeană de Sport, 

şcolile din sector şi întreprinzători privaţi 
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Termen de realizare: continuu, 2014- 2023 

             

 

7.3.7 MULTICULTURALISM SI DIVERSITATE 
 Sectorul 6 se remarcă prin prezenţa unei importante minorităţi de romi care în număr de 

1776 romi, pe lângă populația de etnie romă se mai număra și maghiari (611 persoane), germani 

(196 persoane) și turci (217 persoane). 

 România a făcut progrese deosebite în ceea ce priveşte protejarea minorităţilor etnice. 

Legislaţia românească s-a îmbogăţit cu o serie de prevederi care sunt menite să protejeze 

minorităţile şi să le sprijine în păstrarea identităţii şi tradiţiilor.  

PROBLEME STRATEGICE:  

- Necesitatea promovării de politici publice multiculturale; 

DIRECŢII STRATEGICE:  

În domeniul politicilor comunitare în domeniul multiculturalismului putem idientifica următoarele 

direcţii strategice:  

- Definirea unei identităţi multiculturale a Sectorului 6  şi promovarea acesteia 

prin intermediul tuturor canalelor de comunicare 

- Încurajarea  şi  promovarea  parteneriatelor  între  instituţiile  publice,  private,  

organizaţii nonguvernamentale în diferite domenii de activitate: educaţie, cultură, 

turism etc.; 

- Conştientizarea  problematicii  romă  ca  o  componentă  a  potenţialului  

multicultural  al Sectorului 6  

 

PROGRAME OPERAŢIONALE: 

1. Evaluarea situaţiei prin realizarea unei cercetări sociologice pentru a analiza starea 

relaţiilor interetnice din Sectorul 6  şi acele domenii care necesită intervenţia 

Descriere: Realizarea unei cercetări sociologice pentru a analiza starea realţiilor interetnice din 

Sectorul 6  poate ajuta la definitivarea căilor de acţiune în acest domeniu. 
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Actori implicaţi/ responsabili: ONG-urile şi reprezentanţii firmelor de specialitate  

Termen de realizare: 2014- 2023 

 

2. Elaborarea unei strategii de comunicare a identităţii multiculturale a Sectorului 6  

Descriere: Existenţa unei strategii de comunicare în conformitate cu identitatea multiculturală a 

oraşului poate ajuta foarte mult la crearea unui mediu favorabil dezvoltării.  

Actori implicaţi/ responsabili: ONG-le şi reprezentanţii mass-media din Sectorul 6   

Termen de realizare: 2014- 2023 

3. Realizarea unei publicaţii reprezentative care să ilustreze potenţialul multicultural al  

Sectorului 6  

Descriere: Realizarea unei publicaţii de promovare a multiculturalismului, a activităţilor 

desfăşurate de reprezentanţii diferitelor etnii din localitate ar avea un impact deosebit asupra 

profilului multicultural al Sectorului 6   

Actori implicaţi/ responsabili: autorităţile locale, ONG-le şi reprezentanţii diferitelor etnii din 

Sectorul 6  

Termen de realizare: 2014- 2023 

4. Înfiinţarea unei instituţii sau a unor secţii în cadrul instituţiilor existente de promovare 

a acestora (un muzeu al romilor etc.). 

Descriere: Înfiinţarea în cadrul unor instituţii de cultură locală a unor secţii speciale destinate 

populaţiei romă. 

Actori implicaţi/ responsabili: autorităţile locale, ONGuri-le şi reprezentanţii mass-media din 

Sectorul 6  

Termen de realizare: 2014- 2023 

 

 

7.4 LISTA DE PROIECTE 

     

PROGRAME STRATEGICE PROIECTE 
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Promovarea investițiilor de afaceri în inovare 

și cercetare, dezvoltarea legăturilor și a 

sinergiilor între intreprinderi, centre de 

cercetare-dezvoltare și de educație, în special 

dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer 

tehnologic, inovare socială, networking, 

clustere 

 Crearea unui centru de afaceri dotat care va 

dispune de o bază de date comerciale 

privind firmele din Sectorul 6, centru în 

cadrul căruia se pot realiza expoziţii de 

promovare a firmelor, conceptul de 

networking şi clustere, stimularea spiritului 

antreprenorial al tinerilor, acordarea 

asistenței pentru lansarea și dezvoltarea 

afacerilor; 

 Crearea unor centre de parteneriat între 

intreprinderi, centrele de cercetare-

dezvoltare și unitățile de învățământ atât din 

Sectorul 6 cât și celelalte sectoare privind 

transferul tehnologic; 

Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea 

energiei regenerabile în infrastructura 

publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul 

locuințelor 

 Sporirea eficienței energetice prin 

reabilitarea clădirilor vechi ale instituțiilor 

publice 

 Reabilitarea termică a unităților de 

învățământ 

 Incălzirea apei în blocurile de locuințe 

sociale prin utilizarea energiei solare pentru 

producerea energiei termice 

 Folosirea sistemelor solare fotovoltaice 

pentru iluminare clădirilor de patrimoniu 

Creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale și sistemele de iluminat public 

din zonele urbane 

 Reabilitarea termică a blocurilor din 

Sectorul 6 și integrarea acestora în 

peisagistica Sectorului 6 

 Reabilitarea și modernizarea instalaţiei de 

distribuţie a agentului termic 

 Modernizarea sistemului de iluminat public 

prin înlocuirea cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durata mare 

de viață pentru o dezvoltare urbană durabilă 

 Iluminat public prin corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durata mare 

de viață 
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 Extinderea sistemului de iluminat public 

Promovarea strategiilor de reducere a 

emisiilor de dioxid de carbon pentru toate 

tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, 

inclusiv promovarea planurilor sustenabile de 

mobilitate urbană și a unor măsuri relevante 

pentru atenuarea adaptărilor 

 Modernizarea parcului de transport în 

comun prin achiziționarea mijloacelor de 

transport noi, nepoluante ș dotarea acestora 

pentru persoanele cu dizabilități, în vederea 

asigurării accesibilității tuturor cetățenilor 

 Serviciu public de transport în cadrul 

Sectorului 6 – pentru rute unde lipsește 

transportul public general 

 Dotarea mijloacelor de transport în comun 

cu camere de supraveghere pentru siguranța 

cetățenilor 

 Imbunătățirea stațiilor de transport public 

existente, inclusiv realizarea de noi stații și 

terminale intermodale pentru mijloacele de 

transport în comun 

 Decongestionarea traficului prin 

implementarea unui sistem de transport 

modern 

 Realizarea sistemelor de e - ticketing pentru 

facilitarea utilizării transportului public) 

 Reabilitarea trotuarelor și a aleilor pietonale 

pentru siguranța cetățenilor 

 Amenajarea pistelor pentru bicicliști 

Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, 

revitalizarea orașelor, regenerarea și 

decontaminarea siturilor poluate și 

promovarea masurilor pentru reducerea 

zgomotului 

 Reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi 

prin dotarea cu mobilier pentru     

îmbunătățirea calității petrecerii timpului 

liber al cetățenilor și spații de joacă pentru 

copii 

 Reabilitare și independență energetică a 

parcurilor din Sectorul 6 

 Reabilitarea terenurilor abandonate, zonelor 

pietonale și comerciale din Sectorul 6 

 Modernizarea clădirilor publice vechi 

pentru a găzdui centre sociale adresate 
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populației 

 Construcția unui centru multifuncțional 

pentru tineret 

 Acțiuni de ecologizare în spațiile publice 

prin încurajarea cetățenilor la o participare 

activă  

 Dezvoltarea urbanistică a cartierelor 

Sectorului 6 

 Realizarea unui sistem de monitorizare și 

iluminare din surse de energie solară a 

tuturor zonelor verzi reabilitate 

Conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural 
 Restaurarea, consolidarea, protecţia şi 

conservarea monumentelor istorice pentru 

valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural; 

 Restaurarea şi remodelarea plasticii 

faţadelor si încadrarea acestora in 

peisagistica Sectorului 6 pentru o 

dezvoltare integrată; 

 Reabilitare cinematografe și transformarea 

acestora în centre multifuncționale 

 Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi 

dotări pentru asigurarea condiţiilor de 

climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie) a 

clădirilor de patrimoniu; 

 Dotări pentru expunerea şi protecţia 

patrimoniului cultural mobil şi imobil; 

 Activități de marketing și promovare 

turistică a obiectivelor restaurate prin 

organizarea campaniilor de promovare și a 

expozițiilor; 

Sprijinirea regenerării economice și sociale a 

comunităților defavorizate din mediul urban 

 

 Construirea locuințelor sociale pentru 

grupurile defavorizate folosind energia 

regenerabilă 

 Investiții în amenajări ale spațiului urban 
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degradat al comunității defavorizate 

 Stimularea grupurilor defavorizate prin 

intermediul diferitelor activități de 

economie socială 

 CLLD – proiect integrat – cartiere sarace 

(Giulesti, Apusului, Ghencea) 

 Realizare cantină socială 

Investițiile în educație, competențe și învățare 

pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare 

 Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 

extinderea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale antepreșcolare (creșe) 

 Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 

extinderea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale preșcolare (gradinițe) 

 Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 

extinderea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale pentru învățământul general 

obligatoriu (școli I - VIII) 

 Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 

echiparea infrastructurii școlilor 

profesionale și tehnice / liceelor tehnologice 

 Reabilitarea/modernizarea/ extinderea/ 

echiparea infrastructurii educaţionale 

universitare prin construirea de noi cămine 

pentru studenți 

 Realizarea campaniilor în școli și licee cu 

diverse teme educative 

Îmbunătățirea vieții și siguranța cetățeanului  Sistem monitorizare video pentru creșterea 

siguranței și prevenirea criminalității – 

interconectare cu ADP 

 Sistem IT (interconectarea și fuzionarea 

datelor) pentru  îmbunătățirea activităților 

mai  multor instituții din Sectorul 6 

 Devoltarea programelor de educare a 

cetăţenilor în spirit civic privind dezvoltarea 
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durabilă a Sectorului 6 

Investiţii în infrasctructură şi 

decongestionarea traficului 
 Construirea unei pieţe de peşte care 

foloseşte energia regenerabilă 

 Reabilitarea pieţelor din Sectorul 6 

 Fluidizarea traficului prin construirea 

pasarelelor pietonale 

 Realizarea intersecţiilor inteligente prin 

implementarea unui sistem de trafic nou 

 

 

 

 

 

VIII EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI STRATEGIC  

 Stategia de Dezvoltare a Sectorului 6 este un document strategic de planificare a 

dezvoltării Sectorului 6, plan care se implementează prin proiecte individuale şi al cărui scop îl 

constituie asigurarea dezvoltării echilibrate din punct de vedere economic, al infrastructurii 

urbane şi de transport, sociale, de sănătate, de învăţământ, de turism, al valorificării şi restaurării 

patrimoniului cultural şi al mediului de afaceri. 

 Evaluarea implementării strategiei se va realiza la nivelul Sectorului 6 de către resursele 

umane puse la dispoziţie de către Primărie. Aceştia vor monitoriza şi analiza modul de 

implementare al proiectelor incluse în lista de proiecte, vor evalua încadrarea în graficul de timp 

a proiectelor aflate în implementare şi vor monitoriza corelarea proiectelor individuale cu cele 

din cadrul Stategiei de Dezvoltare a Sectorului 6. 

 Vor avea loc întruniri ori de câte ori va fi nevoie pentru rezolvarea problemelor apărute în 

activitatea de implementare a proiectelor, în cadrul acestor şedinţe urmând a fi stabiliţi atât 
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indicatorii de rezultat ce trebuie atinşi în perioada următoare precum şi persoanele  responsabile 

pentru atingerea indicatorilor propuşi. 

 Resursele materiale şi umane necesare pentru buna implementare a Strategiei de 

Dezvoltare a Sectorului 6 vor fi asigurate de către Primăria Sectorului 6 a Municipiului 

Bucureşti, iar resursele financiare vor fi asigurate din bugetul propriu al Primăriei, prin alocare în 

capitol bugetar de cheltuieli.  

 Managementul  proiectelor integrate şi individuale din cadrul PID va fi externalizat şi va 

fi asigurat de o firmă de consultanţă.               

 Prin intermediul Stategiei de Dezvoltare a Sectorului 6, Primăria Sectorului 6 are în    

vedere impunerea dezvoltării durabile a întregului sector prin realizarea proiectelor pe termen 

mediu şi lung, identificate ca proiecte finanţabile din surse europene şi naţionale. 


