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Introducere

România s-a alăturat celor 193 state membre ale ONU în septembrie 2015 adoptând Agenda 2030
pentru dezvoltare durabilă, un program de acțiune globală care promovează echilibrul între cele
trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. În cadrul agendei s-au
stabilit 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) printre care și ODD nr. 8 Muncă decentă și

creștere economică – Promovarea unei creșteri economice susținute, deschise tuturor și durabile,
a ocupării depline şi productive a forței de muncă şi a unei munci decente pentru toți.
Fiecărei ținte îi este asociat un număr de indicatori. Acest document include o parte din acești
indicatori, adăugând alții, și construiește o listă o listă comprehensivă de indicatori care permit
măsurarea problemelor și monitorizarea implementării măsurilor propuse.
La nivel European, în comunicarea intitulată Următorii pași către un viitor european durabil Acțiunea europeană pentru durabilitate[117], Comisia Europeană propune ca răspunsul Uniunii
Europene la Agenda 2030 a ONU să includă două tipuri de instrumente: primul constă în integrarea

pe deplin toate obiectivele globale de dezvoltare durabilă în politicile UE iar al doilea set de
instrumente constă în elaborarea dezvoltării viziunii pe termen lung și concentrarea pe politicile
sectoriale de după 2020.
În documentul de lucru al Comisiei intitulat „Acțiuni-cheie europene de sprijinire a Agendei 2030

și a obiectivelor de dezvoltare durabilă”[118] se prevăd următoarele acțiuni în legătură cu
obiectivul global de dezvoltare durabilă nr. 8 al ONU: " lansarea Planului de Investiții pentru
Europa în 2015, deblocând 315 miliarde de euro în investiții pe o perioadă de 3 ani cu scopul
susținerii sectoarelor economice care creează locuri de muncă și creștere economică",

"implementarea pachetului de economie circulară, care are scopul de a eficientiza folosirea
resurselor în vederea dezvoltării sustenabile", "implementarea Politicii Europene pentru Cartiere,
care propune dezvoltarea economică drept prioritate și mijloc de stabilizare a zonelor vizate,
implementarea pachetului de economie circulară, care are scopul de a eficientiza folosirea

resurselor în vederea dezvoltării sustenabile", "Cooperarea cu Organizațiile Internaționale ale
Muncii", "implementarea instrumentelor de finanțare Europene", " implementarea strategiei Pieței
Digitale Unice, pentru maximizarea potențialului de creștere al Economiei Digitale Europene",
"implementarea Politicii de Coeziune".
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Setul de indicatori privind ODD la nivelul UE este aliniat cu indicatorii globali ai ONU. luând act
de faptul că indicatorii ONU sunt selectați pentru raportarea la nivel global și, prin urmare, nu sunt
întotdeauna relevanți în contextul UE. Indicatorii privind ODD la nivelul UE au o legătură strânsă
cu inițiativele de politică ale UE. Progresele înregistrate în vederea îndeplinirea obiectivelor de
dezvoltare durabilă este urmărit și prezentat în Raportul de țară[119] pentru statele membre,
publicate anual de Comisia Europeană în cadrul Semestrului European.
Tabelul 1 prezintă datele pentru România și UE-28 referitoare la indicatorii incluși în setul de
indicatori privind ODD la nivelul UE, utilizat de Eurostat pentru monitorizarea progreselor
înregistrate în direcția îndeplinirii ODD în contextul UE[120]. Având în vedere că tendința pe
termen scurt la nivelul UE este evaluată pe o perioadă de 5 ani, sunt prezentate atât valoarea la

începutul perioadei, cât și cea mai recentă valoare disponibilă. Indicatorii sunt actualizați periodic
în secțiunea dedicată SDI de pe site-ul internet al Eurostat.[121] Astfel, putem constata o
îmbunătățire substanțială a majorității macro-indicatorilor relevanți pentru acest obiectiv. În acest
raport evaluăm problemele și indicatorii corespondenți, și propunem măsuri relevante pentru

Sectorul 1 din Municipiul București, pentru atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă Muncă
Decentă și Creștere Economică.

Tabel 1. Macro-indicatori ai obiectivului de dezvoltare durabila Muncă Decentă și
Creștere Economică

Sursa datelor: Eurostat
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Elemente de context național relevant
Construirea strategiei de dezvoltare durabilă locală trebuie să ia în considerare specificul
local[122]. Autoritățile locale au un rol important pentru creșterea conștientizării importanței
obiectivelor de dezvoltare durabilă și relevanța acestora pentru comunitatea respectivă precum și
pentru mobilizarea membrilor societății locale pentru atingerea obiectivelor. Alinierea planurilor
locale cu obiectivele de dezvoltare durabilă se realizează ținând cont de nevoile identificate în
cadrul comunității pentru definirea priorităților, cât și în raport cu competențele legale ale
administrației locale.
Administrațiile locale pot genera creștere și ocupare de jos în sus prin strategii de dezvoltare

economică locală care valorifică resursele și oportunitățile unice din zonă. De asemenea,
administrația locală poate lucra în parteneriat cu sectorul informal pentru a îmbunătăți condițiile
de muncă și protecția socială și pentru a încuraja formalizarea relațiilor de muncă, acolo unde este
cazul.

Administrațiile locale pot identifica copiii cu risc de exploatare și să întreprindă acțiuni pentru ca
aceștia să urmeze școala. Administrațiile locale se pot constitui ca un exemplu în furnizarea unor
medii de lucru sigure și în garantarea unor salarii egale pentru muncă egală. De asemenea, aceste
practici și utilizarea sustenabilă a resurselor pot fi incluse ca parte a criteriilor de achiziții în relația

cu sectorul privat și cel terțiar, oferind avantaje în mediul de afaceri companiilor care se axează pe
un mediu de lucru decent și consumul de resurse responsabil.
Administrațiile locale sunt cele mai în măsură să lucreze cu comunitățile pentru a evalua avantajele
și costurile turismului în zonele administrate și pentru a dezvolta planuri strategice pentru a asigura

condițiile pentru ca activitatea în acest sector să fie durabilă.
Măsuri de context local relevante
Obiective relevante pentru administrațiile locale:


să promoveze politici orientate către dezvoltare care să sprijine activități productive,
CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ DECENTE, antreprenoriat, CREATIVITATE ȘI
INOVARE și care încurajează RELAȚIILE DE MUNCĂ FOMALE și creșterea
întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare;
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să realizeze ocuparea deplină și productivă și MUNCĂ DECENTĂ pentru toate femeile și
bărbații, inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități și plată egală pentru muncă de
valoare egală;



reducerea substanțială a proporției TINERILOR care nu au o ocupație, nu sunt într-o formă de
educație sau formare;



măsuri imediate și eficiente pentru a asigura interzicerea și eliminarea celor mai grave forme
de MUNCA A COPIILOR, eradicarea MUNCII FORȚATE și, până în 2024, eliminarea
muncii copiilor sub toate formele sale;



protejarea drepturilor lucrătorilor și promovarea unui MEDIU DE LUCRU SIGUR pentru toți
lucrătorii, inclusiv lucrătorii migranți, în special femeile migrante și a celor aflați în muncă
precară;



elaborează și implementează politici de promovare a TURISMULUI DURABIL care creează
locuri de muncă, PROMOVEAZĂ CULTURA ȘI PRODUSELE LOCALE.

Măsuri propuse în strategia Municipiului București și alte strategii relevante, de sector sau
ale unor orașe din România:


realizarea unor programe de reorientare profesională și de integrare pe piața muncii și de
formare profesională a adulților în domenii atractive pentru investitori[123];



stimularea dialogului cu mediul de afaceri prin creșterea accesului la informații pentru
investitorii potențial interesați să se relocheze în acest Sector, stabilirea unor canale de
comunicare și/sau mecanisme specifice (bănci de informații, maparea sectorului personal
specializat sau chiar un birou direcție pentru dialogul cu mediul de afaceri) [124];



„creșterea calității și accesului la acest serviciu public de interes local”;



„creșterea semnificativă a colectării impozitelor și taxelor locale de la persoanele fizice și
juridice de pe raza administrativă a sectorului 1 , prin câștigarea încrederii contribuabililor,
oferirea de servicii de calitate și prin eficientizarea activității în relațiile acestora cu instituțiile
administrative publice centrale sau locale”;



„îmbunătățirea și actualizarea permanentă a site-ului instituției și a soft-ului existent pentru a
oferii contribuabililor acces la informații în timp real și corect asupra impozitelor și taxelor
locale.” [125].
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Măsuri DOMENIUL STRATEGIC 7. Dezvoltare Economică și Muncă Decentă

7.1 Creșterea productivității prin inovare tehnologică și diversificare orientate către
sectoare cu valoare adăugată mare
Așa cum arată Raportul de Țară pentru România al Comisiei Europene, în regiunea capitalei,
PIB-ul pe cap de locuitor reprezintă 144 % din media UE și a crescut cel mai rapid în ultimii șase
ani. Comparativ, în celelalte regiuni din România, PIB-ul pe cap de locuitor variază între 39 % și
60 % din media UE.[126] Productivitatea muncii în regiunea capitalei este egală cu 122 % din
media UE, comparativ cu doar 73 % în regiunea Vest, care este a doua regiune din punctul de
vedere al productivității. Regiunea capitalei a concentrat un nivel mai ridicat de investiții publice
și private. Măsurate ca formare brută de capital fix și procent din PIB, investițiile în regiunea
București au fost aproape de două ori mai mari decât media UE, în timp ce în celelalte regiuni
investițiile s-au situat în general în jurul mediei UE.
Din punct de vedere economic, Sectorul 1 al Capitalei concentrează 20% din numărul de
companii, dar 40% din cifra de afaceri la nivelul Municipiului București.
Structura activităților economice realizate în Sectorul 1 după criteriul volumului cifrei de
afaceri pe anul 2017 ne arată că sectorul Comerț generează aproape jumătate din cifra de afaceri
totală a firmelor din zonă. Sectoarele care au beneficiat de o creștere a investițiilor brute sunt
comerțul, activitățile de transport și depozitare, activitățile de servicii administrative și de servicii
suport.
Economia zonei prezintă de asemenea o pondere importantă a Întreprinderilor Mici și
Mijlocii. Cea mai mare parte a firmelor cu sediul în Sectorul 1 al Capitalei active în anul 2017 sunt
din categoria microîntreprinderilor (19.341); Întreprinderile Mici și Mijlocii se situează pe locul
doi (3009), în timp ce în categoria marilor companii (cu peste 250 salariați) erau 155 de agenți
economici. Deși impactul economic și social (concretizat prin salarii, locuri de muncă, taxe si
impozite plătite, etc.) al marilor companii este superior primelor două categorii, microîntreprinderile și ÎMM-urile conferă un grad mai ridicat de stabilitate economiei locale.
La nivelul Sectorului 1 funcționează Parcul Industrial METAV, unul din cele mai importante
parcuri industriale din mediul urban, în care își desfășoară activitatea peste 80 de firme, se află în
zona de nord a capitalei, in cartierul Băneasa, cu acces facil atât din centrul capitalei (Piața
Victoriei, Piața Universității, Piața Charles de Gaulle), cat si dinspre Aeroportul Henri Coandă.
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Parcul dispune de o suprafață de 188.699,41 mp, din care suprafața construită este de 75.983 mp.
Parcul Industrial METAV oferă firmelor, atât pentru firme mari, ce au nevoie de spații largi de
depozitare și producție, cat si pentru întreprinderi mici si mijlocii, spațiile administrative si spatiile
pentru depozitare si producție, cu facilități de comunicații, utilități, parcări, pază.
Din 38 de entități de Inovare și Transfer Tehnologic acreditate la nivel național, 8 se află în
București iar în sectorul 1 al Municipiului București există un singur incubator tehnologic,
Incubatorul Tehnologic și de Afaceri INMA-ITA acreditat în domeniul Tehnologii și echipamente
tehnice pentru agricultură, ferme agricole; tehnologii și echipamente tehnice pentru industria
alimentară pentru perioada: 2017-2022. Incubatorul este înființat în cadrul Institutului Național de
Cercetare – Dezvoltare pentru mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare

INMA București și are grupuri țintă: IMM-uri, fabricanți de echipamente pentru agricultură și
industria alimentară; Microîntreprinderi și persoane fizice inovative cu activități în agricultură și
în industria alimentară; Ferme agricole mici și mijlocii.
În ceea ce privește clusterelor din sectorul 1, studiul de fezabilitate pentru incubatorul de

afaceri Excellence 1 prevede că la nivel național, la sfârșitul anului 2016 dintre cele 8 de clustere
înregistrare în Municipiul București de către Direcția Politici Industriale şi Mediu a Ministerului
Economiei, 5 sunt în Sectorul 1. Două în domeniul IT&C, un cluster de inovare în domeniul
agroindustrial, un cluster pentru inovare și competitivitate în sănătate.

Pentru a veni în sprijinul companiilor mici și mijlocii, Sectorul 1 al Municipiului București
poate fi activă prin propunerea de înființare a incubatorului de afaceri ”Excellence 1”. Obiectivele
incubatorului sunt creșterea gradului de informare și acces la informații al firmelor incubate,
oferirea de consultanță specifică în funcție de nevoile fiecărui solicitant, suport în relațiile cu

instituțiile publice, bancare sau alte instituții, având ca scop creșterea numărului de IMM-uri pe
raza Sectorului 1, precum și scăderea numărului de IMM-uri care intră în insolvență în primii ani
de activitate.
”Excellence 1” va fi primul incubator de afaceri din București inițiat de o instituție publică.

Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri reglementează, potrivit articolului 1, regimul
juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarelor de afaceri, prin acordarea de facilităţi din partea
autorităţilor publice pentru stimularea fondării acestora şi înfiinţării incubatoarelor de afaceri în
vederea creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi dezvoltării unui mediu

antreprenorial în cadrul comunităţilor locale.
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Potrivit propunerii de Strategie, ”obiectivul general al incubatorului este de a sprijini spiritul
anteprenorial, prin cultivare și formare, facilitarea inițierii și dezvoltarea startup-urilor și micilor
afaceri (cu un istoric de funcționare de maxim doi ani), crearea unui mediu de afaceri favorabil
dezvoltării şi creșterii IMM-urilor, consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă față
forțelor concurențiale şi competiției naționale/internaţionale, facilitarea accesului IMM-urilor la
surse de finanțare, creșterea numărului de activități economice competitive, întărirea climatului
investițional în zonele-țintă, reducerea ratei șomajului în sectorul 1, încurajarea antreprenoriatului
în rândul femeilor, tinerilor sau/şi a minorităților.”
Cercetarea și inovarea sunt recunoscuți catalizatori ai productivității. Susținerea publică
poate aduce investițiile în cercetare și dezvoltare la un nivel optim. Startup-urile și ecosistemul din

jurul acestora au o contribuție importantă pentru economie și pentru generarea de noi oportunități
de carieră pentru tineri. Dezvoltarea sectoarelor cu valoare adăugată mare (de ex: IT&C, cercetare
dezvoltare, Inginerie + Software, Bio Economie & Bio Tehnologie Industrii creative, Green
business) determină creșterea productivității economice, oferind forței de muncă acces la

oportunități de generare de venituri, educație și dobândire de cunoștințe.
Municipiul București, și îndeosebi Sectorul 1, beneficiază de o forță de muncă înalt
calificată. Conform datelor sondajului realizat de SNSPA în luna Februarie 2020, pe un eșantion
reprezentativ pentru populația Sectorului 1, peste 40% din populația adultă care locuiește în

Sectorul 1 are studii superioare (licență, masterat dau doctorat). Peste 30% din populația ocupată
lucrează în sectorul serviciilor și 5% în sectorul IT&C. În alte sectoare în care cu forță de muncă
deținătoare de competențele ridicate, este angajată peste 20% din populația ocupată a Sectorului
1.

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1. Încurajarea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în rândul
tinerilor prin încurajarea și susținerea financiară a start-up-urilor;
2. Dezvoltarea platformelor industriale și tehnologice / clustere, incubatoare de afaceri de pe

raza Sectorului 1 prin furnizarea de servicii integrate firmelor (infrastructura edilitară și de
acces la informații, consultanță, personal responsabil în cadrul Primăriei Sectorului 1);
3. Încurajarea mutării firmelor în Sectorul 1, îndeosebi a firmelor care intenționează să își
mute activitatea din alte țări în Europa în contextual COVID-19, prin facilități fiscale.

Indicatori:
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Număr de clustere/incubatoare de afaceri dezvoltate pentru sprijinirea firmelor noi orientare
pe tehnologie și inovare;



Numărul de firme înregistrate în Sectorul 1 pe sectoare de activitate;



Număr de angajați și cifră de afaceri. Număr de proiecte/firme start-up finanțate în Sectorul 1
pe sectoare de activitate;



Numărul de firme care sunt găzduite pe platformele industriale și tehnologice / clustere,
incubatoare de afaceri de pe raza Sectorului 1.

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1. Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea
tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată mare și
utilizarea forței de muncă în activități cu productivitate ridicată.
Indicatori:


Numărul de firme înregistrate în Sectorul 1, pe sectoare de activitate.



Număr de clustere/incubatoare de afaceri dezvoltate pentru sprijinirea firmelor noi orientare
pe tehnologie și inovare.



Procentul cifra de afaceri firme Sectorul 1 (comparativ cu Municipiul București si celelalte
sectoare).

Instituții implicate:


Primăria Sectorului 1;



Mediul de afaceri
Alocarea de fonduri pentru dezvoltarea platformelor industriale și tehnologice / clustere,

incubatoare de afaceri de pe raza Sectorului 1. Negocierea și semnarea unor noi parteneriate cu
institute și universități pentru cercetare și inovare. Acordarea de granturi de cercetare și sprijinirea
creării de companii spin-off de către universitățile de pe raza Sectorului 1. Dezvoltarea funcțiilor
și serviciilor specifice parcurilor științifice și tehnologice prin angajarea de personal de specialitate
(management și scriere de proiecte) și finanțarea acestor servici. Crearea unui registru local al
firmelor nou înființate cu orientare pe tehnologie și inovare și a serviciilor de consiliere oferite.
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7.2 Creșterea investițiilor străine directe (FDI)
Structura activităților economice realizate în Sectorul 1 după criteriul volumului cifrei de
afaceri pe anul 2017 ne arată că sectorul Comerț generează aproape jumătate din cifra de afaceri
totală a firmelor din zonă. Economia zonei prezintă de asemenea o pondere mare a Întreprinderilor
Mici și Mijlocii. Sectoarele care au beneficiat de o creștere a investițiilor brute sunt comerțul,
activitățile de transport și depozitare, activitățile de servicii administrative și de servicii suport.
Una dintre premisele dezvoltării economice sustenabile este prezența capitalului. Investițiile
străine directe sunt o sursă importantă de capital pentru dezvoltare, dar și de tehnologie nouă,
transfer de cunoștințe și practici de organizare a activităților, care stimulează și generează creșterea
economică. Factorii determinanți pentru o firmă de a-și desfășura activitățile în altă țară sunt

multipli[127], de la cadrul legislativ general și fiscal, calitatea instituțiilor, localizare,
disponibilitatea forței de muncă și a altor resurse, infrastructură de transport și comunicații. Din
aceste puncte de vedere, Sectorul 1 îndeplinește o serie de avantaje pentru a atrage un nivel ridicat
de investiții străine directe.

Conform datelor cantitative care fundamentează această Strategie, 25,9% dintre respondenții
adulți rezidenți în Sectorul 1 sunt angajați la o firmă cu capital străin, iar restul de 74,2 % lucrează
la o firmă cu capital românesc (inclusiv PFA), ONG sau firme cu capital mixt. Dintre aceștia,
64,6% au locul de muncă în Sectorul 1.

Printre primele companii ca cifră de afaceri sunt cele din comerțul cu amănuntul al
carburanților pentru autovehicule în magazine specializate sau cele care extrag petrolul
brut (OMV PETROM MARKETING SRL (14,4 mld lei), OMV PETROM SA (12,5 mld lei),
ROMPETROL

DOWNSTREAM

SRL

(8,2

mld

lei)),

companii

care

produc

și comercializează energia electrică (ELECTRICA FURNIZARE SA (4,2 mld lei) și
SOCETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE “
HIDROELECTRICA” SA (3,3 mld lei) și OMV PETROM GAS SRL (3,2 mld lei)), companii
care se ocupă cu comerțul cu ridicata al produselor de tutun (BRITISH AMERICAN TABACO

ROMANIA SRL ) și cele care oferă servicii de telecomunicații (ORANGE ROMANIA SA (4,9
mld lei)). În topul firmelor din sectorul 1, după numărul de angajați sunt: COMPANIA
NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR” (22.673 angajați), OMV PETROM SA (14.380 angajați)
și REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCURESTI RA (10.014 angajați).
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
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1. Atragerea de investitori străini pentru investiții greenfield și încurajarea investitorilor
existenți de a extinde activitățile în Sectorul 1. Creșterea investițiilor străine directe.
Indicatori


Ponderea FDI exprimată ca procent din PIB în ultimul an.

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1. Atragerea de investitori străini pentru investiții greenfield și încurajarea investitorilor
existenți de a extinde activitățile în Sectorul 1, prin acordarea de consultanță, facilități
fiscale și de infrastructură. Creșterea investițiilor străine directe
Indicatori


Ponderea FDI exprimată ca procent din PIB în ultimul an.

Instituții implicate:
Primăria Sectorului 1;
Camerele de comerț mixte;
Mediul de afaceri.
Semnarea de parteneriate și acorduri de colaborare economică cu Camerele de comerț mixte.
Stimularea dialogului cu mediul de afaceri și creșterea accesului la informații pentru investitori
potențial interesați să își stabilească afacerea în Sectorul 1 prin organizarea sau participarea la

evenimente specifice de business.
7.3 Stimularea antreprenoriatului, creșterea numărului de întreprinderi micro, mici și
mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare

La nivelul Sectorului 1 în domeniul Cercetării și Inovării activează 19 entități economice.
Studii ale al Băncii Mondiale, plasează Bucureștiul pe locul 1 pe țară din punctul de vedere al
numărului de angajați în sectoare cu salarii ridicate, rezultând de aici că municipiul are unul dintre
cele mai ridicate niveluri de trai din țară.În prezent, în organizații forța de muncă este de cele mai
multe ori neomogenă, ceea ce determină organizațiile să adapteze modul de lucru la nevoile
fiecărui angajat. Oferirea unei game variate de modalități de lucru cum ar fi, programul de muncă
part-time sau individualizat, telemuncă, munca în ture și rotația joburilor le-a permis organizațiilor
să privească angajatul ca individ. Flexibilitatea la locul de muncă afectează performanța în mod
pozitiv, reducând absenteismul, crescând calitatea și volumul muncii, reducând oboseala și
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crescând motivația și entuziasmul angajaților. Mediul de muncă este unul dintre cei mai importanți
factori pentru motivația și performanța angajaților, centrarea pe oameni creează posibilități noi
pentru a fi folosit ca un instrument strategic pentru creșterea performanței și productivității. În
contextul pandemic generat de infecțiile cu COVID-19, programul de muncă a suferit schimbări
radicale, crescând cu peste 20% numărul angajaților care au început să lucreze în sistem telemuncă
sau hibrid.
Conform sondajului de opinie 47,9% dintre angajații care locuiesc în Sectorul 1, lucrează la
o firmă cu capital românesc și doar 12,2% sunt proprii angajatori.
Proiecte aflate în desfășurare: Piețele Amzei și Băneasa – Primăria Sectorului 1 a propus
construirea a două piețe agro-alimentare dintr-o structură metalică ce va include si o zonă de
“drive-in” pentru ridicarea comenzilor on-line si un grup sanitar inclus. Respectarea PUG și a
caracteristicilor urbanistice ale acestei zone protejate sunt condiții esențiale pentru succesul
economic și urbanistic al acestor două proiecte.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1. Susținerea activităților productive;
2. Crearea locurilor de muncă decente;

3. Sprijinirea antreprenoriatului prin start-up, creativitate și inovație tehnologică.
Indicatori


Numărul de noi locuri de muncă create;



Numărul de IMM-uri nou create în domenii productive îndeosebi cele care se bazează pe

inovație tehnologică; Durata de viață a întreprinderilor mici și mijlocii înregistrate în Sectorul
1;


Număr firme sprijinite prin facilități sau consiliere.

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

1. Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive,
crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin start-up, creativitatea și inovația,
și care încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv
prin acces la servicii financiare (2030)

Indicatori
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Instituții implicate:


Primăria Sectorului 1
Atragerea (fonduri nerambursabile și credite preferențiale) și alocarea de resurse care să

sprijine direct și activ inovația antreprenorială alături de cercetare și dezvoltare; Sprijinirea
firmelor mici si mijlocii prin facilități fiscale, consiliere și acces la clusterele și platformele
industriale și tehnologice din Sectorul 1 în vederea creșterii duratei de viață a IMM-urilor
înregistrate în Sectorul 1.

7.4 Creșterea inovării – susținerea educației terțiare și cercetării
Proiectele majore de investiții pe care Primăria Sectorului 1 a anunțat că le va derula se
numără modernizarea unităților de învățământ și construirea de noi corpuri de clădire pentru elevi.
Primăria Sectorului 1 a publicat informații conform cărora în bugetul local pe anul 2020 sunt
alocate peste 400 de milioane lei pentru lucrări de reparații și reabilitare, modernizare și construire
de noi corpuri de clădire pentru elevi.
Investițiile în educația terțiară și în cercetare joacă un rol esențial în generarea unei creșteri
economice inteligente și durabile și în crearea de locuri de muncă. Prin producerea de noi
cunoștințe, cercetarea este esențială pentru dezvoltarea unor produse, procese, servicii noi și
inovatoare, care permit creșterea productivității, a competitivității industriale și, în cele din urmă,
a prosperității. Educația este singurul proces prin intermediul căruia societatea poate ajunge la
bunăstare.
Conform ANOFM, până la 30 septembrie 2019, 67 de persoane au fost cuprinse în servicii

de acordare de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru
inițierea unei afaceri, la nivelul Municipiului București, un număr extrem de redus pentru a avea
un impact asupra încurajării antreprenoriatului. În acest moment, Primăria Sectorului 1, nu are
parteneriate de cercetare cu universitățile de pe raza sectorului. În schimb, există două colaborări,

cu USAMV și ASE.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1. Promovarea unor politici locale care favorizează creșterea inovării prin susținerea
educației terțiare și a cercetării.
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Indicatori:



Numărul de patente și brevete înregistrate de persoanele fizice și juridice din Sectorul 1.



Numărul parteneriatelor de cercetare între Primăria Sectorului 1 și institute de cercetare.



Programe de formare inițiate de Primăria Sectorului 1.



Programe de formare inițiate de firmele din Sectorul 1.



Număr de tineri rezidenți în Sectorul 1 implicați în programe de formare profesională
organizate de primăria de sector.

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1. Creșterea numărului de patente și brevete înregistrate de rezidenți din Sectorul 1;

2. Creșterea numărului de parteneriate de cercetare Primăria Sectorului 1 și
universități/institute de cercetare.
Indicatori



Număr de patente și brevete înregistrate de persoanele fizice și juridice din Sectorul 1;



Număr de parteneriatelor de cercetare între Primăria Sectorului 1 și universități / institute de
cercetare fundamentală.
Instituții implicate



Primăria Sectorului 1;



Institute de cercetare;



Universitati.
Atragerea (fonduri nerambursabile și credite preferențiale) și alocarea de resurse care să

sprijine direct și activ inovația antreprenorială alături de cercetare și dezvoltare. Sprijinirea
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firmelor mici si mijlocii prin facilități fiscale, consiliere și acces la clusterele și platformele
industriale și tehnologice din Sectorul 1 în vederea creșterii duratei de viață a IMM-urilor
înregistrate în Sectorul 1. Sprijinirea prin consultanță a firmelor și institutelor de cercetare din
Sectorul 1 pentru dezvoltarea și înregistrarea patentelor și brevetelor de invenție. Susținerea
parteneriatelor cu mediul academic și de cercetare, pentru atragerea de specialiști și a forței de
muncă specializată; organizarea de evenimente de networking pentru comunitatea academică și de
cercetare.
7.5 Creșterea nivelului de colectare a taxelor și impozitelor
Un sistem sustenabil de colectare a veniturilor bugetare constă în îmbunătățirea
semnificativă a conformării voluntare si creșterea eficienței administrației fiscale față de evaziunea
fiscală. În prezent, sunt numeroase cazuri de evaziune fiscal, însă există un site unde cetățenii pot
sesiza eventualele fraude fiscale. Taxele și taxele locale reprezintă surse importante de venituri ale
bugetului local. Aceste impozite sunt folosite pentru finanțarea cheltuielilor publice prevăzute in
bugetul local. Procesul de reformare a administrației fiscale trebuie sa aibă ca obiectiv o abordare
modernă a problemei interacțiunii dintre administrația fiscală şi contribuabilii săi. Strategia de
modernizare se bazează pe experiența proprie, dar şi pe soluțiile adoptate de administrațiile fiscale
de referință din țările dezvoltate. Noua abordare, adoptată în majoritatea statelor comunitare,
constă în echilibrarea funcțiilor de servicii şi de control, realizarea punctului de optim. În acest fel,

se evită generarea unei atitudini de respingere din partea contribuabililor excesiv verificați. O mai
bună promovare a site-ului Antifraudă poate determina o creșterea a nivelului de colectare a
taxelor.
Între anii 2015-2020, personalul responsabil cu servicii și de colectare a taxelor din D.I.T.L. au

participat la 20 de programe de pregătire și specializare. În urma sondajului am aflat că doar 50,2%
dintre respondenți au încredere în funcționarii Primăriei Sectorului 1. Procentul de taxe și impozite
colectate raportat la PIB local era la mijlocul anului 2020 în cuantum de 262,254,716.66 lei.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori

1. Actualizarea și formarea competențelor personalului instituției publice prin diferite
parteneriate cu diferite instituții publice;
2. Câștigarea încrederii contribuabililor, prin oferirea de servicii de calitate, care să se
concretizeze prin seriozitate și nivel profesional ridicat al salariaților și prin acordarea de

informații corecte, concrete și care să fie în conformitate cu prevederile legale;
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3. Simplificarea procedurilor atât pentru cetățeni, cât și la nivel inter și intra-instituțional;
4. Creșterea semnificativă a colectării impozitelor și taxelor locale de la personale juridice
și fizice de pe raza administrativă a sectorului 1;
5. Îmbunătățirea dotării materiale (hardware și software).
Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1. Creșterea nivelului de colectare a taxelor și impozitelor la nivel local;
Indicatori:


Procent taxe și impozite colectate raportat la PIB local.



Numărul de programe de pregătire a personalului responsabil cu serviciile de colectare a
taxelor.

Instituții implicate


Primăria Sector 1;



DITL Sector 1.

Pregătirea continuă (programe de formare în colaborare cu universitățile și centrele de cercetare
din Sectorul 1) a personalului responsabil cu tax-compliance pentru sprijinirea firmelor și
persoanelor fizice de pe raza Sectorului 1 în vederea informării și identificării cauzelor neplății
taxelor și impozitelor locale, dar și pentru planificarea unor mecanisme prin care plătitorii de taxe
pot primi ajutor pentru reeșalonarea taxelor și impozitelor restante.
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1.6 Dezvoltarea turismului sustenabil pentru crearea de locuri de muncă
Pe teritoriul Sectorului 1 se regăsesc o serie de obiective turistice care necesită atât promovare
națională, cât și internațională. În trecut s-au desfășurat proiecte de promovare turistică
implementate prin REGIO care au avut ca scop creșterea atractivității obiectivelor și crearea unor
trasee turistice. Mai mult, în urma proiectului “Cultura verde” au fost create 30 locuri de muncă,
punându-se accentul pe patru monumente istorice (Observatorul Astronomic “Amiral Vasile
Urseanu”, Muzeul de Arheologie “Vasile Pârvan”, Colegiul Național “Sfântul Sava” și pasajul
Victoria). Cu toate acestea, teatru de vară din Parcul Bazilescu este în continuare în stare de ruină.
Este indicată continuarea proiectelor de tipul “Cultura verde” deoarece au generat atât locuri de
muncă, cât și creșterea numărului de vizitatori. Pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie
de crearea unor noi trasee turistice care să conecteze obiectivele turistice și promovarea acestora
atât online cât și prin intermediul unor festivaluri, evenimente susținute anual (exemplu Noaptea
muzeelor). Pentru turiștii străini ar fi eficiente niște pliante distribuite în hoteluri care să conțină
obiectivele turistice ale Sectorului 1. În același timp reabilitarea unor edificii și repunerea lor în
funcțiune vor crea noi locuri de muncă și o viață culturală cât mai activă.
Numărul turiștilor străini care înnoptează în Sectorul 1 era în 2018 egal cu 1 270 408, iar cel
al turiștilor români 726 965, cu un total de 1 997 373 turiști. Totodată, capacitatea de cazare

turistică este reprezentată de 4 497 649 hoteluri (inclusive hoteluri apartament, cu o utilizare netă
a locurilor de cazare de 44,4 %. În momentul acesta, Primăria Sectorului 1 nu are parteneriate cu
camerele de comerț și industrii bilaterale, ci 3 protocoale de colaborare. Pentru parteneriate este
de nevoie de HCL (Hotărârea Consiliului Local).
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
2. Diversificarea ofertei de turism și extinderea zonelor atractive pentru inițierea de turiști;
3. Organizarea de activități culturale, evenimente sau festivaluri;
4. Distribuirea în hoteluri a unor materiale informative care să conțină obiectivele turistice
ale Sectorului 1; Continuarea reabilitarea unor imobile de patrimoniu aflate în proprietate
publică și punerea lor în funcțiune.

Indicatori:
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Număr vizitatori Sectorul 1;



Număr parteneriate cu camere de comerț și industrie bilaterale.

Ținte (orizont 2030), indicatori și rezultate așteptate


Dezvoltarea turismului sustenabil pentru crearea de locuri de muncă.

Instituții implicate


Primăria Sectorului 1;



Mediul de afaceri.

Semnarea de parteneriate de către Primăria Sectorului 1 cu camere de comerț și industrie bilaterale
din România; Încurajarea turismului competitiv pe termen lung prin susținerea și dezvoltarea
inițiativelor de agroturism, ecoturism, turism rural, balnear și cultural. Elaborarea și punerea în

aplicare a unui program coerent pentru dezvoltarea turismului, inclusiv a agroturismului, generator
de locuri de muncă și venituri considerabile, prin îmbunătățirea infrastructurii și căilor de acces la
obiectivele turistice, profesionalizarea personalului și valorificarea tradițiilor culturale și
specificului regional.
7.7 Creșterea nivelului de ocupare a indivizilor
Creșterea gradului de ocupare reprezintă un domeniu distinct în cadrul politicilor sociale,
obiectivul lor fiind menținerea și creșterea gradului de ocupare, prin acțiuni directe sau indirecte,
menite să asigure locuri de muncă pentru tinerii care intră pe piața muncii, pentru șomeri sau alte

persoane care vor să se angajeze ca salariați, precum subvenții/credite pentru stimularea
angajării; Sprijin pentru ocupare și reabilitare; Creare directă de locuri de muncă; Stimulente
pentru demararea activității pe cont propriu.
Un rol important pe piața muncii îl au politicile active de ocupare, împreună cu accentul
crescut pe măsurile de combatere și prevenire a dezechilibrului major constituit de șomaj. Măsurile
active tind să fie mai puțin costisitoare decât beneficiile în numerar (măsurile pasive), și, pe
deasupra, contribuie la reducerea duratei șomajului, creșterea gradului de ocupare, îmbunătățirea
perspectivelor salariale ale șomerilor și ale persoanelor participante la aceste măsuri și la creșterea
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productivității. Măsurile pasive au drept scop principal oferirea unui suport financiar șomerilor,
fără a încerca să contribuie în mod direct la îmbunătățirea performanței lor.
La sfârșitul trimestrului I al anului 2018, la nivelul Municipiului București era un număr
total de 18023 de șomeri înregistrați, dintre care 9285 de femei. Din totalul șomerilor înregistrați,
2393 erau șomeri în plată. În ceea ce privește Sectorul 1, la sfârșitul trimestrului I al anului 2018,

numărul total de șomeri înregistrați era de 2015, dintre care 1044 de femei și 293 șomeri în plată.
Ținând cont de informațiile extrase din răspunsurile oferite de locuitorii Sectorului 1 incluși
în eșantionul sondajului, referitoare la activitatea lor profesională, nu este surprinzătoare proporția
scăzută de persoane care declară că mai degrabă realizează activități voluntare casnice, decât să
dedice timp și resurse unor activități voluntare în organizații non-guvernamentale. Desigur,
explicația privind gradul redus de activitate voluntară formală este mult mai complexă și necesită
analize suplimentare. Totuși, activitățile neplătite, voluntare, în gospodăria personală și redusa
implicare a indivizilor în activități voluntare în scopuri publice (ONG) ar putea fi explicate prin
timpul redus pe care indivizii îl au la dispoziție pentru alte activități decât cele aducătoare de
beneficii personale materiale, locul de muncă fiind apreciat, așa cum am văzut mai sus, mai
degrabă insuficient pentru a asigura bunăstarea așteptă a familiei. În plus, bărbații declară în
proporție mult mai mare decât femeile că se implică în activități voluntare în ONG-uri. Acest lucru
poate fi explicat prin implicarea femeilor în general mai ridicată decât a bărbaților în activitățile
gospodăriei, fapt ce reduce și mai mult timpul avut la dispoziție de acestea pentru activități
voluntare comunitare.

Mai puțin de o persoană din 10, dintre cele intervievate în sondajul de opinie, lucrează cu
jumătate de normă. Deși ar putea fi un indicator al calității ocupării (securitate mai ridicată a
locului de muncă, beneficii mai ridicate, în general protecție socială crescută) aceste cifre pot să
indice și o altă realitate a pieței forței de muncă: gradul scăzut de flexibilizare a relațiilor de muncă

din punct de vedere al contractelor part-time care pot reduce șomajul și pot deschide piața muncii
pentru persoane care altfel ar fi ne-angajabile din diverse motive (cum ar fi competențe, implicare
în educație continuă etc.) O altă explicație ar putea fi dată de rigiditatea pieței muncii din București,
și deci și cea din Sectorul 1, caracterizată prin deficit de forță de muncă și ocupare aproape

completă a forței de muncă, deci șomaj zero.
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Proiecte aflate în desfășurare în momentul de față: Pentru persoanele de etnie romă s-a
creat un program de consiliere cu privire la drepturile sociale, s-au inițiat aproximativ 71
de parteneriate cu ONG-uri în vederea dezvoltării de proiecte și programe sociale, având ca
grupuri țintă persoanele cu dizabilități și persoane defavorizate, fără adăpost, copii fără locuință,
care se găseau pe străzi.

Proiectul Nazarcea- întreprindere socială a Primariei Sectorului 1 care angajează persoane cu
dizabilități. Nazarcea Grup este o întreprindere socială dezvoltată de DGASPC Sector 1, unitate
din subordinea Primăriei Sectorului 1, în anul 2011 prin intermediul mai multor proiecte cu
finanțare nerambursabilă, scopul acestei inițiative fiind de creștere a incluziunii socio-profesionale

a persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă. Este cea mai mare unitate
protejată autorizată din țară, care include 7 domenii în care persoanele cu dizabilități pot lucra:
spălătorie auto, brutărie, spălătorie textilă, croitorie, ceramică decorativă, neutralizarea și
eliminarea deșeurilor infecțioase cât și tipografie. Scopul organizației este de dezvolta și promova

servicii alternative în domeniul inserției socio-profesionale și a integrării în muncă a persoanelor
cu dizabilități.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori:
1. Program pentru reinserția vârstnicilor în economie-pentru aceștia ar fi potrivit un program
de muncă part-time, muncă în ture sau chiar rotația job-urilor;
2. Organizarea unor programe de susținere a șomerilor pe termen lung, a tinerilor, a celor cu
abilități parțiale și a imigranților, în vederea creșterii concentrării serviciilor de
angajare asupra șomerilor din poziții dificile (cu ajutorul acestor programe, persoanele pot
beneficia de informații, orientare și sfaturi privind angajarea).
Indicatori


Rata șomajului (pe cartiere, categorii de sex, vârstă și grad de dizabilitate);



Număr persoane active (18-64 ani) neocupate (pe categorii de sex, vârstă, dizabilitate);



Număr persoane vârstnice care lucrează după pensionare;
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Procent persoane care desfășoară activități neremunerate: activități în gospodăria proprie, în
altă gospodărie, voluntariat în ONG-uri, alte forme de activitate neplătită.

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori:
1. Creșterea nivelului de ocupare a indivizilor.

Indicatori:


Rata șomajului;



Număr persoane active (18-64 ani) neocupate;



Număr persoane vârstnice care lucrează după pensionare;



Procent persoane care desfășoară activități neremunerate: activități în gospodăria proprie, în
altă gospodărie, voluntariat în ONG-uri, alte forme de activitate neplătită.

Instituții implicate


Inspecția Muncii, Institutul Național de Statistică;



Registrul Comerțului;



Primăria Sectorului 1.

Scăderea ratei șomajului (măsurată dezagregat pe cartiere, categorii de sex, vârstă și grad de
dizabilitate), Scăderea numărului persoane active (18-64 ani) neocupate (măsurat dezagregat pe
categorii de sex, vârstă, dizabilitate), Creșterea numărului de persoane vârstnice care lucrează după
pensionare, Creșterea procentului de persoane care desfășoară activități neremunerate: activități în
gospodăria proprie, în altă gospodărie, voluntariat în ONG-uri, alte forme de activitate neplătită.
7.8 Creșterea convergenței economice
Adoptarea unor măsuri care să ajute la sporirea calității vieții și să diminueze cât mai mult
cu putință obstacolele care stau în calea creșterii economice, dezvoltării durabile sau a
îmbunătățirii mediului profesional și educațional, trebuie să reprezinte un scop important pentru
Primăria Sectorului 1. Prin derularea unor programe specifice de tip after-school, administrația
locală poate veni în sprijinul părinților angajați. „Educație pentru viață” este un astfel de program
derulat de administrația Sectorului 1. Atragerea și menținerea copiilor în învățământul preșcolar
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este o altă măsură prin care este sprijinită ocuparea, facilitând accesul femeilor pe piața muncii,
având de asemenea ca obiectiv reducerea abandonului școlar.
În organizațiile din zilele noastre, forța de muncă este de cele mai multe ori neomogenă,
ceea ce determină companiile să adapteze modul de lucru la nevoile fiecărui angajat. Oferirea
unei game variate de modalități de lucru cum ar fi, programul de muncă part-time sau
individualizat, telemuncă, muncă în ture și rotația joburilor le-a permis organizațiilor să
privească angajatul ca individ. Flexibilitatea la locul de muncă poate afecta performanța în mod
pozitiv, reducând absenteismul, crescând calitatea și volumul muncii, reducând oboseala și
crescând motivația și entuziasmul angajaților. Mediul de muncă este unul dintre cei mai
importanți factori pentru motivația și performanța angajaților, centrarea pe oameni creează

posibilități noi pentru a fi folosit ca un instrument strategic pentru creșterea performanței și
productivității.
Din totalul respondenților, 22% declară că venitul lunar obținut de membrii familiei le
ajunge cu greu (în mică sau în foarte mică măsură) pentru acoperirea nevoilor zilnice.

Comparativ, 56% dintre respondenți au declarat că aceste venituri le ajung în mare și în foarte
mare măsură pentru nevoile zilnice. Comparând distribuția acestor răspunsuri pe zonele de
rezidență din Sectorul 1 putem argumenta că în general locuitorii din zona centrală a Sectorului
1 tind să raporteze un grad mai scăzut de insatisfacție cu venitul, în vreme ce locuitorii din zonele

periferice tind să evalueze mai degrabă negativ capacitatea venitului familiei de a le asigura
bunăstarea necesară. Trebuie să subliniem faptul că indivizii pot fi critici cu evaluarea capacității
venitului familiei de a le asigura un trai decent, uneori evaluând această capacitate a venitului nu
doar prin prisma economică ci și prin prisma raportării la alți indivizi (rude, vecini, prieteni,

cunoscuți, colegi de muncă sau persoane publice).
Prin urmare, am extins această explorare, de data aceasta evaluând venitul real declarat de
respondenți, în raport cu genul, educația, sectorul de activitate, și zona de rezidență din Sectorul
1. Astfel, distribuția venitului pe gen și educație ne arată că în general persoanele cu studii

universitare tind să aibă venituri mai ridicate decât celelalte persoane. Bărbații tind să aibă un
venit mai ridicat decât femeile, inclusiv în cadrul aceleiași grupe educaționale de comparație: la
studii egale, bărbații tind să aibă, în medie, venituri mai mari decât femeile. Evaluând distribuția
venitului pe zone de rezidență putem constata ca în medie venituri mai mari sunt raportate pentru

locuitori ai zonei centrale pentru toate sectoarele de activitate, mai puțin pentru cel de servicii și
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de transporturi. În aceste două sectoare de activitate sunt raportate venituri medii mai ridicate de
către locuitori din zonele de periferie ale Sectorului 1. O posibilă explicație ar fi că în Sectorul
1, în aceste sectoare de activitate lucrează mai degrabă persoane care locuiesc în zone mai
accesibile pentru aceste locuri de muncă, zone în care există o concentrare mai mare acestor
firme. O altă explicație ar putea fi dată de salariile mai mici în aceste sectoare economice,
comparativ cu sectoare precum ar fi IT&C, energie, sănătate sau construcții, prin urmare
persoanele care dețin un loc de muncă în domeniile servicii sau transporturi vor accesa / deține
mai degrabă locuințe în zone periferice, mai ieftine, decât în zone centrale, mai scumpe. În
concluzie, aceste date par să susțină studii mai vechi care estimează o creștere a polarizării
sociale a zonelor rezidențiale (centru - periferie).

De altfel, aproape 13% dintre respondenți au declarat că nu sunt mulțumiți cu actualul loc
de muncă. Toți respondenții care au declarat că veniturile familiei le ajung cu greu pentru
satisfacerea nevoilor zilnice s-au declarat nemulțumiți de locul de muncă pe care îl au. Relația
puternică este confirmată de analiza datelor. Coeficientul de corelație a rangurilor, Spearman,

pentru aceste două variabile, are valoarea 0,67 (maxim posibil 1, iar minim posibil -1), la un
nivel de probabilitate p < 0,001, indicând o relație monotonică pozitivă și puternică. Această
relație nu este însă și una cauzală. De aceea, am testat câteva posibile explicații cauzale printr-o
analiza de regresie ordinala. Astfel, se confirmă ipoteza potrivit căreia un grad scăzut de

satisfacție cu locul actual de muncă este determinat de un grad mai ridicat de asigurare a
bunăstării familiei prin venitul obținut, de un grad ridicat de echilibru între viața de familie, dar
și de un venit ridicat. În ce privește relația dintre timpul alocat activităților familiale și celor
aducătoare de venit, mai mult de 1 din 2 respondenți se declară nesatisfăcuți. Putem identifica o

legătură de asociere între aceste două variabile și cele care măsoară mulțumirea indivizilor față
de locul de muncă, cuantumul veniturilor obținute de la locul de muncă, un nivel ridicat de stres
la locul de muncă (40,7% din totalul respondenților) sau efectele negative ale activității
profesionale asupra bunăstării fizice și mentale (55% dintre respondenți raportând asemenea

efecte negative). În concluzie, variabilele raportate în tabelele 1 – 6 și 42, par să indice un grad
ridicat de nemulțumirea locuitorilor din sectorul 1 față de recompensarea muncii la un nivel
corespunzător care să asigure o calitate ridicată a vieții profesionale și de familie.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
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2. Implementarea unui program care să îmbunătățească accesul la muncă pentru părinții
singuri și pentru alți indivizi care sunt șomeri din cauza stării de sănătate sau a situaților de
viață;
3. Promovarea muncii remote (de la distanță) și a programului part-time;
4. Oferirea unor locuințe accesibile, sustenabile și de calitate în oraș pentru a facilita traiul
familiilor cu venituri scăzute.
Indicatori


Media câștigurilor salariale lunare pentru adulți (comparate pe subgrupuri: educație, ocupație
vârstă, etnie, gen, cartiere);



Rata sărăciei relative măsurată ca procent de persoane ale căror familii au un venit echivalent
pe membru de familie mai mic decât venitul mediu raportat de populație;



Procent de persoane care raportează bunăstare materială;



Procentul de persoane care estimează ca venitul actual al familiei este suficient pentru
satisfacția nevoilor zilnice (rata de adecvare a venitului), Media venitului familiei raportata la
mărimea familiei (nr persoane) (comparații cartiere), Rata inegalității (raportul dintre top 20%
si top 80% venituri);



Procentul de persoane care sunt satisfăcute cu locul de muncă principal pe care îl dețin
momentan;



Procentul de persoane care sunt satisfăcute cu echilibrul dintre viața de la locul de muncă și
cea din afara locului de muncă.

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2039), indicatori
1. Creșterea convergenței economice
Indicatori


Rata inegalității (raportul dintre top 20% si top 80% venituri);



Procent de persoane care raportează bunăstare materiala;



Procentul de persoane care estimează ca venitul actual al familiei este suficient pentru
satisfacția nevoilor zilnice (rata de adecvare a venitului);
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Media venitului familiei raportata la mărimea familiei (nr persoane) (comparații cartiere).

Instituții implicate


Inspecția Muncii;



Institutul Național de Statistică;



Primăria Sectorului 1.

Creșterea mediei câștigurilor salariale lunare pentru adulți (comparate pe subgrupuri: educație,
ocupație vârstă, etnie, gen, cartiere), Scăderea ratei sărăciei relative măsurată ca procent de
persoane ale căror familii au un venit echivalent pe membru de familie mai mic decât venitul mediu
raportat de populație, Creșterea procentului de persoane care raportează bunăstare materială
Creșterea procentului de persoane care estimează ca venitul actual al familiei este suficient pentru
satisfacția nevoilor zilnice (rata de adecvare a venitului), Creșterea mediei venitului familiei
raportată la mărimea familiei (nr persoane) (comparații pe cartiere), Scăderea ratei inegalității
(raportul dintre top 20% si top 80% venituri), Creșterea procentului de persoane care sunt
satisfăcute cu locul de muncă principal pe care îl dețin momentan, Creșterea procentului de
persoane care sunt satisfăcute cu echilibrul dintre viața de la locul de muncă și cea din afara locului
de muncă); Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil și/sau telemuncă/
teleworking (munca de la distanță); asigurarea de facilități și servicii de sprijin pentru îngrijirea
copiilor și a membrilor de familie aflați în întreținere.
7.9 Creșterea competențelor forței de muncă locale
Există o nevoie reală atât de obținere a unor noi competențe, cât și de perfecționare a

aptitudinilor necesare pe piața muncii. pentru a creștere posibilitățile și potențialul lucrătorilor de
a accesa locurile de muncă. Accesul la piața forței de muncă rămâne limitat pentru anumite grupuri
sociale vulnerabile, iar neconcordanța dintre cererea și oferta de competențe pe piața muncii și
deficitul de competențe de bază împiedică soluționarea acestor probleme.

Existența a mai mult de o specializare poate reduce riscul de a rămâne fără un loc de muncă.
De asemenea educația pe tot parcursul vieții permite o creștere a mobilității sociale. Programele
de formare profesională trebuie să vizeze categoriile defavorizate, persoanele care necesită
dobândirea unor noi competențe pentru a-și schimba locul de muncă, dar și angajații structurilor

administrației locale pentru a dobândi noi aptitudini. Potrivit Programului Național de Ocupare a
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Forței de Muncă, serviciile de mediere pentru șomeri reprezintă un procent ridicat de servicii
oferite, la o frecvență apropiată de cursurile de formare profesională. Potrivit datelor publice
angajatorii tind să angajeze mai degrabă șomeri aflați în plată de indemnizație de șomaj și în
proporție mult mia redusă (1/3 din cel al șomerilor indemnizați) șomeri neindemnizați.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1. Crearea unui birou special în cadrul Primăriei Sectorului 1 al cărui rol trebuie să fie
acela de a identifica posibilități, teme și proiecte de colaborare cu universități,
centre de cercetare, firme de pe raza Sectorului 1 în vederea susținerii
învățământului profesional și universitar.
Indicatori


Număr de locuri/clase de educație profesională/învățământ dual/școli de meserii;



Număr contracte de parteneriat cu mediul de afaceri pentru susținerea învățământului
profesional (burse de studiu, locuri de practică);



Număr de centre de consiliere în carieră/ formare /număr consilieri/număr beneficiari;



Procent adulți absolvenți de studii superioare (raportat la populația adultă, dezagregat pe gen,
cartiere);



Proporția tinerilor NEETs (15-29 ani) (not in employment, education or training);



Număr de persoane din Primăria Sectorului 1 care au responsabilitate în domeniul creșterii
colaborării cu mediul de afaceri și școli/licee/universități pentru creșterea integrării pe piața
forței de muncă.

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1. Creșterea competențelor forței de muncă locale.
Indicatori


Număr de locuri/clase de educație profesională/învățământ dual/școli de meserii;



Număr contracte de parteneriat cu mediul de afaceri pentru susținerea învățământului
profesional (burse de studiu, locuri de practică);



Număr de centre de consiliere în carieră/ formare /număr consilieri/număr beneficiari;



Procent adulți absolvenți de studii superioare (raportat la populația adultă, dezagregat pe gen,
cartiere);



Proporția tinerilor NEETs (15-29 ani) (not in employment, education or training).
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Instituții implicate


Institutul Național de Statistică;



Primăria Sectorului 1
Încurajarea legăturilor dintre sistemul de învățământ și angajatori în vederea corelării cererii

și ofertei pe piața muncii prin adaptarea ofertei educaționale a școlilor profesionale/tehnologice la
cerințele pieței muncii, prin parteneriate cu mediul privat. Parteneriate cu ONG-uri pentru
asigurarea de servicii de asistență și sprijin persoanelor din categoriile vulnerabile (romi, persoane
cu dizabilități); Creșterea numărului de locuri/clase de educație profesională/învățământ dual/școli
de meserii, Creșterea numărului de contracte de parteneriat cu mediul de afaceri pentru susținerea
învățământului profesional (burse de studiu, locuri de practică), Creșterea numărului de centre de
consiliere în carieră/ formare /număr consilieri/număr beneficiari, Creșterea procentului de adulți
absolvenți de studii superioare (raportat la populația adultă, dezagregat pe gen, cartiere), Scăderea
proporției tinerilor NEETs (15-29 ani) (not in employment, education or training) raportat la
populația totală activă, Creșterea numărului de persoane din Primăria Sectorului 1 care au
responsabilitate în domeniul creșterii colaborării cu mediul de afaceri și școli/licee/universități
pentru creșterea integrării pe piața forței de muncă; Inițierea unor programe de formare
profesională de bază cu finanțare UE în corelare cu cerințele pieței muncii, cu accent pe segmentele
tinere sau sociale, vulnerabile ale populației.

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

Participarea activă la locul de muncă trebuie să fie remunerată în mod adecvat. Iar lucrătorii
să beneficieze de condiții de muncă care, nu numai că nu sunt dăunătoare, dar sunt cât se poate de
sigure, care respectă demnitatea umană. ține cont de valorile familiale și sociale, permite
compensarea adecvată în cazul veniturilor pierdute sau reduse, permite accesul la servicii sociale

și medicale adecvate și respectă dreptul la timp liber și la odihnă. Media veniturilor în București
este cea mai ridicată în țară, ceea ce indică creșterea nivelului de trai. Condițiile sociale continuă
să se îmbunătățească, dar grupurile vulnerabile se confruntă în continuare cu provocări importante.
Procentul de persoane expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială a scăzut și mai mult,

ajungând în 2018 la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, și anume 32,5 %. Cu toate acestea,
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unul din trei români este în continuare expus riscului de sărăcie sau excluziune socială, printre
categoriile cele mai expuse numărându-se familiile cu copii, șomerii, persoanele inactive,
lucrătorii atipici, romii, femeile în vârstă și persoanele cu dizabilități.
In general, strategiile de dezvoltare care tratează probleme legate de forță de muncă se
concentrează pe obiectivul generării de locuri de muncă și pe creșterea posibilităților și

potențialului lucrătorilor de a accesa aceste locuri de muncă. Deși acest lucru este într-adevăr
important, este esențial să abordăm acest obiectiv și din perspectiva dialogului social, al protecției
sociale și drepturilor lucrătorilor. Structurile și procesele de dialog social de succes au potențialul
de a rezolva problemele economice și sociale, încurajează buna guvernare, avansează pacea și

stabilitatea socială și industrială și stimulează progresul economic. Contextul urban necesită o
formă de dialog social care diferă de nivelul național sau al întreprinderilor, printr-o implicare mai
largă - în funcție de contextul specific, partenerii de dialog pot include autorități municipale,
autorități descentralizate, filiale locale ale sindicatelor, camere de comerț, asociații pentru

întreprinderi mici, cooperative, furnizori de servicii pentru afaceri, instituții de formare
profesională, lideri comunitari și religioși, ONG-uri, universități/centre de cercetare etc.
Conform informațiilor furnizate de Serviciul Imagine și Relații cu Mass-Media al Primăriei
Sectorului 1, în anul 2020 s-a aprobat și implementat pentru prima oară principiul bugetării
participative în Sectorul 1. Astfel, s-a alocat un buget de 2.000.000.000 lei pentru un număr de 7
proiecte. Cu toate acestea, nu există informații (număr, tematici, invitați, participanți, rezultate,
mecanisme de implementare și monitorizare) cu privire la consultările organizate cu reprezentanți
ai societății civile.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1. Parteneriatele între autoritățile publice și inițiativele private, cum ar fi cele ale actorilor
non profit sunt foarte importante pentru procesul de dezvoltare durabilă, permițând

convergența între programarea investițiilor și între diverși actori locali;
2. Dezvoltarea unei platforme de networking digital între agențiile orașului care să
încurajeze colaborarea între angajați, discipline sau agenții.
Indicatori
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Număr de întreprinderi cu contract colectiv de muncă și nr. lucrători acoperiți de un contract
colectiv de muncă, Numărul persoanelor înregistrate cu boli profesionale (pe cartiere, sexe,
categorii de lucrători, formal/informal, migrant, non-migrant);



Numărul de accidente de muncă (pe cartiere, sexe, categorii de lucrători, formal/informal,
migrant, non-migrant);



Procent buget alocat proiectelor din bugetarea participativă;



Număr consultări cu ONG-urile de profil înregistrate in Sectorul 1;



Număr angajați ai Primăriei Sectorului 1 cu responsabilități în domeniul dialogului social și
consultării cetățenilor;



Proporția de angajați care consideră că activitatea de la locul de muncă le creează stres ce le
poate afecta bunăstarea fizică și mentală și pe care nu îl pot rezolva folosindu-se de resursele
pe care le au la îndemână (educație, competențe, condiții de muncă, salarizare).

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1. Protejarea drepturilor lucrătorilor, promovarea sănătății și securității în muncă și stimularea
dialogului social
Indicatori

Instituții implicate:


Institutul Național de Statistică,



Primăria Sectorului 1,



Inspecția Muncii

Creșterea numărului de întreprinderi cu contract colectiv de muncă și nr. lucrători acoperiți de un
contract colectiv de muncă, Scăderea numărului de persoane înregistrate cu boli profesionale
(dezagregat pe cartiere, sexe, categorii de lucrători, formal/informal, migrant, non-migrant),
Scăderea numărului de accidente de muncă (dezagregat pe cartiere, sexe, categorii de lucrători,

formal/informal, migrant, non-migrant), Creșterea procentului bugetului alocat proiectelor din
bugetarea participativă, Creșterea numărului de consultări cu ONG-urile de profil înregistrate in
Sectorul 1, Creșterea numărului de angajați ai Primăriei Sectorului 1 cu responsabilități în
domeniul dialogului social și consultării cetățenilor, Scăderea proporției de angajați care consideră

că activitatea de la locul de muncă le creează stres ce le poate afecta bunăstarea fizică și mentală
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și pe care nu îl pot rezolva folosindu-se de resursele pe care le au la îndemână (educație,
competențe, condiții de muncă, salarizare).
7.11 Scăderea birocrației în relația cu persoanele fizice și cu firmele
În momentul de față există o preocupare a Primăriei Sectorului 1 pentru digitalizarea unor servicii
oferite, însă trebuie continuat acest obiectiv pentru a se ajunge la o stare optimă. Birocrația de cele

mai multe ori îngreunează obținerea unor documente necesare cetățenilor. Pentru a facilita
obținerea acestora este nevoie de implementarea unor platforme online care să vină în ajutorul
cetățenilor.
Prin intermediul platformei electronice „Servicii online oferite de Primăria Scetor1”, sunt
oferite 21 de acte administrative fiscale necesare persoanelor fizice pentru care se pot depune cereri
online. Prin intermediul platformei electronice „Punctul de contact electronic-PCUe” sunt
disponibile servicii de înregistrare a clădirilor/a terenurilor/ a mijloacelor de transport în evidențele
fiscale, în vederea stabilirii impozitului și eliberarea certificatului de atestare fiscală.
Conform informațiilor furnizate de Primăria Sectorului 1, numărul utilizatorilor serviciilor
online aferente DITL este de 34662. Prin intermediul platformei electronice pusă la dispoziția
Notarilor Publici, realizată în baza Protocolului de colaborare încheiat între Camera Notarilor

Publici București, le sunt oferite acestora, trei tipuri de servicii: înregistrarea în evidența fiscală a
bunurilor impozitabile/taxabile, scoaterea din evidența fiscală a bunurilor impozitabile/taxabile și
eliberarea certificatului de atestare fiscală. Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale, poate fi
contactată prin intermediul poștei electronice, la trei adrese de mail și se pot depune petiții online.

Dintre angajații care se ocupă cu colectarea taxelor și impozitelor, 42 de persoane au beneficiat de
un training pentru utilizarea serviciilor online
În sondajul de opinie realizat la nivelul Sectorului 1, 29% dintre respondenți s-au declarant
nemulțumiți de interacțiunea cu sistemul de plată online a impozitelor sau a taxelor locale al
Primăriei Sectorului 1, iar pentru depunerea unei sesizări online către Primăria Sectorului 1, 36%
dintre respondenți.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori

30

1. Îmbunătățirea permanentă a soft-ului existent și îmbunătățirea acestuia, astfel încât
solicitanții să aibă acces la informații in timp real și corect asupra impozitelor și taxelor;
2. Posibilitatea introducerii unor noi module de lucru;
3. Promovarea platformei online pentru plata taxelor și impozitelor;

4. Crearea unor noi platforme în parteneriat cu persoane juridice din diferite arii de activitate
Indicatori


Număr de persoane fizice care au plătit taxe, impozite și amenzi în ultimele 12 luni, folosind
sistemul online de plată al Primăriei Sectorului 1 (aflat în contract cu Primaria Sector 1);



Număr de persoane juridice care au plătit taxe, impozite și amenzi în ultimele 12 luni, folosind
sistemul online de plată al Primăriei Sectorului 1 (aflat în contract cu PS1);



Număr de documente oficiale necesare persoanelor fizice pentru care se pot depune cereri
online (email sau alta platformă);



Număr de documente oficiale necesare firmelor pentru care se pot depune cereri online (email
sau alta platformă);



Număr angajați ai Primăriei Sectorului 1 care au beneficiat de training pentru utilizarea
serviciilor online oferite de primărie;



Număr de persoane care evaluează pozitiv interacțiunea cu primăria in ce privește timpul
necesar obținerii de documente și plăți de impozite.

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

1. Scăderea birocrației în relația cu persoanele fizice și cu firmele (Platformă de integrare a
plăților online).
Indicatori:


Număr de persoane fizice care au plătit taxe, impozite și amenzi în ultimele 12 luni, folosind
sistemul online de plată al Primăriei Sectorului 1 (aflat în contract cu PS1);



Număr de persoane juridice care au plătit taxe, impozite și amenzi în ultimele 12 luni, folosind

sistemul online de plată al Primăriei Sectorului 1 (aflat în contract cu PS1);
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Număr de documente oficiale necesare persoanelor fizice pentru care se pot depune cereri
online (email sau alta platformă);



Număr de documente oficiale necesare firmelor pentru care se pot depune cereri online (email
sau alta platformă);



Număr angajați ai Primăriei Sectorului 1 care au beneficiat de training pentru utilizarea
serviciilor online oferite de primărie;



Număr de persoane care evaluează pozitiv interacțiunea cu primăria in ce privește timpul
necesar obținerii de documente și plăți de impozite;



Timpul mediu de așteptare pentru eliberarea documentelor (pe tip de document).

Instituții implicate



Primăria Sectorului 1

Creșterea numărului de persoane fizice care plătesc taxe, impozite și amenzi, folosind sistemul
online de plată al Primăriei Sectorului 1 (aflat în contract cu PS1), Creșterea numărului de persoane
juridice care plătesc taxe, impozite și amenzi, folosind sistemul online de plată al Primăriei
Sectorului 1 (aflat în contract cu PS1), Creșterea numărului de documente oficiale necesare
persoanelor fizice pentru care se pot depune cereri online (email sau alta platformă), Creșterea
numărului de documente oficiale necesare firmelor pentru care se pot depune cereri online (email
sau alta platformă), Creșterea numărului de angajați ai Primăriei Sectorului 1 care au beneficiat de
training pentru utilizarea serviciilor online oferite de primărie, Creșterea numărului de persoane
care evaluează pozitiv interacțiunea cu primăria in ce privește timpul necesar obținerii de
documente și plăți de impozite.

7.12 Dezvoltarea smart-city
Conceptul merge dincolo de relaționarea dintre cetățeni și furnizorii de servicii publice și
oferă instrumentele ce încurajează cetățenii să fie mai activi și mai participativi în viața
comunității. De exemplu, să ofere un feedback despre starea șoselelor, să adopte un stil de viață
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mai sănătos sau să participe, ca voluntari, la diverse activități sociale. În felul acesta, un Smart
City va fi un loc mai atractiv pentru a locui, a munci și a ne recrea.
Un Oraș Smart (inteligent) însemnă un oraș mai inclusiv și care creează oportunități egale
pentru toți. Tehnologia nu este în mod necesar un lux, dimpotrivă s-a dovedit că ne simplifică
existența și o face mai puțin costisitoare în multe aspecte. Smart și Tehnologizat înseamnă mai

educat, mai sănătos, mai puțin costisitor, mai implicat în tot ceea ce înseamnă procesul de
administrație publică, mai multe oportunități pentru mediul de afaceri și cetățean, beneficii care se
traduc pe îmbunătățirea calității vieții – o interacțiune mai ușoară și prietenoasă a oamenilor cu
orașul, cu mediul, cu semenii orientat către un viitor susținut de tehnologii inteligente integrate.
În cadrul Primăriei Sectorului 1, sunt persoane angajate care să beneficieze de diferite forme
de training pentru utilizarea serviciilor online oferite de primărie sau care să aibă responsabilități
în domeniul Internet of Things (automatizare, monitorizarea servicii online, eficientizarea
activităților și interacțiune cu cetățeni/firme). În urma sondajului efectuat, am aflat că doar 17,3%
dintre respondenți au folosit serviciile online pentru a face o sesizare către primăria Sectorului 1.
În ceea ce privește sesizarea telefonică, 50 % au spus ca sunt nemulțumiți de interacțiune, iar
pentru o sesizare scrisă, procentul de nemulțumire este de 40,4%. Pentru obținerea unei autorizații
sau certificat, 31,6% dintre respondenți nu sunt mulțumiți de serviciul oferit.
Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori
1. Dotarea materială cu echipamente IT și alte materiale care să asigure dotările necesare;

2. Actualizarea mijloacelor TIC aflate la dispoziția instituției (hardware și software);
3. Crearea unor platforme pentru servicii online care să permită accesarea informațiilor (să
fie actualizate constant prin intermediul unui software care să permită publicarea
informațiilor în format deschis, care poate fi citit/importat în programe software variate:
xlsx, csv, docx sau pdf/ua, care să permită solicitantului să descarce sau să printeze direct
documentul);
4. Organizarea unor traininguri pe resurse online (sisteme de plată, de raportare sau eliberare

documente);
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5. Implementarea unui sistem de arhivare electronică pentru documentele existente în arhiva
instituției.
Indicatori


Număr de utilizatori servicii online oferite de Primăria Sectorului 1 (dezagregare pe persoane
fizice, firme),



Număr angajați ai Primăriei Sectorului 1 cu responsabilități în domeniul Internet of Things
(automatizare, monitorizare, servicii online, eficientizare activități si interacțiune cu
cetățeni/firme.
Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori
1. Dezvoltarea smart-city (Platformă electronică, HUB de servicii integrate pentru
antreprenoriat)

Indicatori:


Număr de utilizatori servicii online oferite de Primăria Sectorului 1 (dezagregare pe persoane
fizice, firme),



Număr angajați ai Primăriei Sectorului 1 cu responsabilități în domeniul Internet of Things
(automatizare, monitorizare, servicii online, eficientizare activități si interacțiune cu
cetățeni/firme.

Instituții implicate


Primăria Sectorului 1



Mediul de afaceri



Institute de cercetare

Creșterea numărului de utilizatori servicii online oferite de Primăria Sectorului 1 (dezagregare pe

persoane fizice, firme), Creșterea numărului de angajați ai Primăriei Sectorului 1 cu
34

responsabilități în domeniul Internet of Things (automatizare, monitorizare, servicii online,
eficientizare activități si interacțiune cu cetățeni/firme.
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