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Domeniul Strategic 1 PROTECȚIE ȘI INCLUZIUNE 

Prezentarea generală a Domeniului Strategic 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

etc.  

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 1: 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri:  

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

gospodăriilor; 

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

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

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

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

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

1.5 Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru persoanele în vârstă; 

1.6 Dezvoltarea unui sistem de centre comunitare integrate; 

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

copiilor, la hrană sigură, suficientă și de calitate; 

1.8 Accesibilizarea și extinderea rețelei de transport public; 

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

1.10 Creșterea accesului la servicii de sănătate sexuală și reproductivă; 

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

(prevenție și screening) 

 

Domeniul Strategic 2 LOCUIRE 

Prezentarea generală a Domeniului Strategic 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 2: 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri:  

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

2.2. Îmbunătățirea procedurii de acces la locuințe sociale; 

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

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

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

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

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

București; 

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

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

Domeniul Strategic 3 EDUCAȚIE ȘI CERCETARE, INOVARE 

Prezentarea generală a Domeniului Strategic 3 

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

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

principii sănătoase, având în vedere provocările secolului XXI. 

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

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

patrimoniului cultural garantează Sectorului 1 introducerea în circuitul cultural European. 

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

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

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

inovare. 

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

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

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

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

emergența strategică sectorială să ofere comunității beneficii pe termen lung. 

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

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

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

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

actul de administrare a comunității. 

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

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

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

economice pe termen lung. 

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

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

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

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

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

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

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

parteneriatele pentru dezvoltare socială.   

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

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

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

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

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

3.3 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în vederea adaptării acesteia la nevoile educaționale 

contemporane, cu precădere digitalizarea procesului educational; 

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

nivelul Sectorului 1; 

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

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

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

evoluția demografică a populației din sector; 

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

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

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

programe educaționale și de dezvoltare a competențelor profesionale; 

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

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

psihologică precum și suport pentru prevenirea și remedierea eșecului educațional; 

3.10 Dezvoltarea capacităţii de cercetare, inovare şi transfer tehnologic; 

3.11 Susținerea specializării inteligente la nivelul Sectorului 1; 

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

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

3.13 Încurajarea parteneriatelor în CDI. 
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Domeniul Strategic 4 CULTURĂ 

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

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

comunității noastre. 

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

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

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

valorificată coerența, performanța și competitivitatea.  

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

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

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

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

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

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

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

diversitatea – potențiali factori de creștere sustenabilă.  

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

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

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

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

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

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 3: 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

4.1 Inventarierea bunurilor culturale de pe teritoriul Sectorului 1 

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

4.3 Dezvoltarea infrastructurii destinate activităților culturale. 
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Domeniul Strategic 5 SPORT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sau de condiționalități materiale majore.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 5: 

 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

5.1 Inventarierea și evaluarea stării infrastructurii sportive aflate în administrarea Primăriei 

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

de activități sportive; 

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

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

proximitatea sau în incinta școlilor etc.); 

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

planificări recurente anuale.

Domeniul Strategic 6 SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

instituțiilor de resort naționale sau față de cele deconcentrate 

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

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

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

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

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

și a instituțiilor subordonate: 

 Se va concentra asupra prevenției; 

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

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

instituțiile de asistență socială; 

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

 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 6: 

 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

6.1 Reducerea mortalității materne și a mortalității infantile; 

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

rubeolă); 

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

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

6.4 Promovarea sănătății și bunăstării mintale; 

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

și categoriilor vulnerabile; 

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

 

Domeniul Strategic 7 DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI MUNCĂ DECENTĂ 

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

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

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

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

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

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

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

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

locale. Municipiul București, și îndeosebi Sectorul 1, beneficiază de o forță de muncă înalt 

calificată. Conform datelor sondajului realizat de SNSPA în luna Februarie 2020, pe un eșantion 
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reprezentativ pentru populația Sectorului 1, peste 40% din populația adultă care locuiește în 

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

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

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

1. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pentru inovare și competitivitate în sănătate. 

 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 7: 

 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

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

valoare adăugată mare; 

7.2. Creșterea investițiilor străine directe (FDI); 

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

inclusiv prin acces la servicii financiare;  

7.4. Creșterea inovării – susținerea educației terțiare și cercetării prin Dezvoltarea platformelor 

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



 

12 
 

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

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

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

prin facilități fiscale; 

7.5. Creșterea nivelului de colectare a taxelor și impozitelor; 

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

7.7. Creșterea nivelului de ocupare a indivizilor; 

7.8. Creșterea convergenței economice; 

7.9. Creșterea competențelor forței de muncă locale; 

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

dialogului social; 

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

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

electronice și a unui HUB de servicii integrate pentru antreprenori. 

 

Domeniul Strategic 8 URBANISM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

coeziunea teritorială”.[4] 

Cercetarea calitativă a relevat faptul că locuitorii Sectorului 1 au nevoie imperioasă de dotări 

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

nu au baze de date actuale, complete și coordonate, iar colaborarea inter-instituțională este dificilă. 
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Acest lucru duce la identificarea târzie și parțială a problemelor, la dificultăți legate de 

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

inabilitatea de a produce diferite prognoze în timp. 

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

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

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

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

optimizării rețelei de transport public de persoane. 

 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 8: 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

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

parteneriate; 

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

planificarea și proiectarea spațiilor verzi; 

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

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

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

infrastructurii de transport; 

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

8.6 Optimizarea numărului de locuri de parcare; 

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

prioritate pentru pietoni și deplasări nemotorizate; 

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

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

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

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

infrastructurii urbane la inițiativa Primăriei Sectorului 1. Nu există, totuși un proiect specializat 

pe infrastructura verde sau albastră. Interacțiunea cu SNDD a României are loc în sens general 

prin „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv 

infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea 

oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți”.[5] 

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

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

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

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

din serviciile ecosistemice. 

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

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

permite intrarea cu autovehicule și furnizează și servicii ecosistemice, prin crearea de pereți verzi 

si design de tipul „raingardens”, crearea unui milion de metri pătrați de acoperișuri verzi, scoaterea 

din circulația auto a străzilor din sectorul 1 care prezintă interes turistic și transformarea acestora 

în artere pietonale, eliminarea tartanului de pe suprafața locurilor de joacă, restaurarea terenului și 

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

prin utilizarea de materiale cu o amprentă foarte scăzută de carbon, precum sunt materialele 

reutilizate și reciclabile. 

 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 9: 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

9.1 Dezvoltarea unui program de inițiere și susținere a grădinilor comunitare pentru agricultură 

urbană în cartiere; 

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

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

apelor; 

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

automobile electrice și promovarea dezvoltării infrastructurii de încărcare electrică; 

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

închiriere de biciclete și trotinete tip "bike sharing"; 

9.6 Eliberarea zonelor pietonale de automobilele parcate; 

9.7 Finalizarea registrului verde; 

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

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

verde a Sectorului 1; 

9.10 Realizarea unei rețele de toalete publice; 

9.11 Realizarea unei rețele de cișmele, țâșnitori și fântâni. 

Domeniul Strategic 10 MEDIU, ENERGIE ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR 

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

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

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

integrat al deșeurilor și creșterii eficienței energetice a clădirilor. 

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

identificate de cetățeni sunt: 

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

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

consideră că situația calității aerului este bună și foarte bună. 

 Colectarea separată a deșeurilor – 21,6% din respondenți consideră că este o problemă a 

sectorului 1. 

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

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

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

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

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

lucru duce la productivitate redusă, costuri medicale suplimentare, emigrare, etc. 
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Situația privind colectarea separată a deșeurilor și reciclarea este de asemenea deficitară, nu doar 

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

infringement pentru neîndeplinirea obligațiilor. 

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

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

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

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

tehnologii integrate în activitatea de prevenire, pregătire şi răspuns (sistemul de telemedicină, 

unități de drone, sistem de comunicații de urgență pentru misiunile în tuneluri / metrou și în zonele 

fără acoperire etc.). 

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

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

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

anveloparea blocurilor ca fiind o prioritate. 

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

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

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

 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 10: 

 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

10.1 Reducerea consumului de energie în sectorul rezidențial din Sectorul 1 si al clădirilor publice 

aflate in administrarea Consiliului Local Sector 1; 

10.2 Creșterea ponderii utilizării energiei electrice în transport; 

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

nivelul Sectorului 1 și al subordonatelor; 

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

promovarea consumului responsabil; 
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10.5 Îmbunătățirea cadrului de reglementare și implementarea legislației privind colectarea 

separată a deșeurilor la nivel local; 

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

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

energetică etc); 

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

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

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

astfel de firme în sector; 

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

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

grădini și de la populație; 

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

conștientizare a cetățenilor cu privire la protecția animalelor; 

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

urgență asociate climei în industrii-cheie; 

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

consolidarea sistemului național de management al situațiilor de urgență, a planurilor de analiză 

precum și a planurilor de apărare; 

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

spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene 

 

Domeniul Strategic 11 SIGURANȚA CETĂȚEANULUI 

Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția de Ordine Publică a evidențiat faptul că 

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

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

săvârșite asupra unui membru de familie.[7] Interacțiunea cu SNDD a României are loc prin 

„Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private, 

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

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 11: 
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Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

11.1 Realizarea Hărții Siguranței a Sectorului 1; 

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

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

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

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

primirea acestora în regim de urgență. 

 

Domeniul Strategic 12 BUNĂ GUVERNARE 

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

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

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

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

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

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

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

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

deoarece numărul personalului care beneficiază de expertiză este redus, din cauza faptului că nu 

se pune accent pe aptitudini și formare profesională. În momentul de față nu există un proiect aflat 

în implementare la nivelul Sectorului 1, exceptând cursurile de perfecționare și anumite 

trainunguri, dar care sunt ineficiente. În prezent se află în implementare proiectul Mecanisme și 

instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București pentru fundamentarea 

deciziilor și planificării strategice pe termen lung.[6] 

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

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

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

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

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

victimele violenței domestice trebuie să fie o prioritate. 
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Obiectivele de Dezvoltare Durabilă care corespund Domeniului Strategic 11: 

 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă propunem următoarele măsuri: 

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

Primăriei Sectorului 1 și a autorităților subordonate acestuia; 

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

instituționale; 

12.3  Reducerea birocrației prin generalizarea serviciilor online accesibile; 

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

Incluziune; 

12.5. Crearea managementului resurselor umane. 

 

 


