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ROMÂNIA 
Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
             DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR 

 
. 

                              V                                                                                  Str. Luigi Galvani nr. 20, Sectorul 2, Bucureşti, Tel. 021.212.15.44 Fax 021.212.11.39, E-mail: office@dgapi.ro 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

AL DIRECȚIEI GENERALE PENTRU ADMINISTRAREA 

PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 

PE ANUL 2020 

 

I. Profil Organizațional 

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 este un serviciu de interes 

public local aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, și reprezintă 

organul de specialitate în domeniul administrării imobilelor (clădiri și terenuri) în care se desfășoară 

activități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, precum și al imobilelor din fondul 

locativ cu destinația de locuințe sociale și construite prin programul A.N.L. transmise în administrarea 

sa prin acte normative și acte normative administrative emise de Consiliul Local al Sectorului 2 și 

Consiliul General al Municipiului București. 

Astfel, la nivelul D.G.A.P.I. există două domenii de activitate prioritare: 

 

1. Administrare unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 

(rețeaua școlară a Sectorului 2). 

La nivelul Sectorului 2 sunt 83 de unități de învățământ preuniversitar de stat cu peste 50.000 de 

elevi. Toate cele 83 de unități de învățământ au personalitate juridică și au calitatea de ordonator de 

terțiar de credite. 

Instituția are în administrare peste 500.000 mp de teren și 210 corpuri de clădire (peste 400.000 

mp suprafață construită desfășurată), din care: 

 22 săli de sport; 

 7 cămine/internate; 

 11 ateliere; 

 170 corp școală, grădiniță, liceu, colegiu. 

În toate aceste imobile se desfășoară exclusiv activități didactico-educaționale. 

Atât din punct de vedere al numărului unităților de învățământ cât și al numărului de elevi, rețeaua 

de învățământ a Sectorului 2 este cea mai mare din țara și este structurată astfel: 

I. Din punct de vedere al numărului de copii alocat pe ciclu de învățământ (formă de învățământ): 
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 învățământ preşcolar (grădinițe) cu program normal și/sau cu program prelungit, care 

cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare; 

 învățământ primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV; 

 învăţământul gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII; 

 învăţământul liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII; 

 învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul postliceal. 

II. Din punct de vedere al tipului unității de învățământ: 

 2 unități de învățământ – arte, muzică, pictură; 

 7 unități de învățământ special de nivel primar, gimnazial, liceal și postliceal, din care două 

unități au arondate 2 structuri de educație specială, respectiv:  

a) Centrul Pilot de Pedagogie Curativă și Terapie Socială Corabia, care se ocupă de copiii 

cu grad grav de handicap; 

b) Centrul Pilot de Educație Specială care se ocupă de copiii internați în unitățile sanitare 

de pe raza Municipiului București. 

 24 unități de învățământ de nivel liceal și postliceal;  

 29 unități de învățământ de nivel preșcolar, primar și gimnazial; 

 20 unități de învățământ de nivel preșcolar; 

 Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE), care 

asigură suport socio-emoțional prin consilierea copiilor, elevilor și profesorilor. 

 

2. Administrare fond imobiliar 

Instituția are în administrare un număr de 426 locuințe, respectiv: 

- 258 apartamente locuințe sociale: 

 176 locuințe situate în str. Lunca Florilor nr. 5 și 6, Bloc 16 și Bloc 17, 

 49 locuințe aflate în folosința persoanelor evacuate în baza Legii nr. 10/1991, situate în  

str. Maior Băcilă nr. 32-34,  

 22 locuințe R.A.P.P.S. 

 11 locuințe achiziționate de către Primăria Sectorului 2 având destinația de locuințe de 

serviciu. 

- 168 locuințe construite prin A.N.L., situate în Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B (fost 21), str. Maior 

Băcilă nr. 32-34, str. Maior Băcilă nr. 26-30. 

 

În îndeplinirea sarcinilor sale, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 are ca principale atribuții: 

-  desfășoară activități, expertize, studii, documentații privind necesarul de construcții, investiții, 

reabilitări, modernizări, consolidări, reparații curente pentru imobilele aflate în administrare; 



3 

- organizează și derulează proceduri de achiziții publice de lucrări, servicii și produse, pentru 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, precum și pentru celelalte imobile 

aflate în administrare sa; 

- derulează contractele de reparații curente, consolidări, reabilitări, modernizări, extinderi de clădiri, 

precum și cele de prestări servicii de întocmire a documentațiilor în baza cărora se efectuează aceste 

lucrări; 

- asigură asistență și suport necesar pentru achizițiile publice și pentru procedurile de achiziție 

publică derulate de unitățile de învățământ la cererea acestora, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

- organizează licitații publice și proceduri în vederea închirierii spațiilor disponibile pentru fiecare 

unitate de învățământ (obiectiv) în parte din administrarea sa; 

- asigură condițiile de siguranță, atât din punct de vedere al riscului seismic, I.S.U., cât și al 

condițiilor igienico-sanitare conform cu normativele în vigoare; 

- aplică în vederea obținerii de finanțări nerambursabile atât pentru fonduri europene, cât și din orice 

altă sursă bugetară legal constituită; 

- derulează și monitorizează în nume propriu sau în parteneriat cu alte entități proiecte/programe 

finanțate din fonduri nerambursabile; 

- efectuează transferuri de fonduri alocate de către ordonatorul principal de credite pentru finanțarea 

unităților sanitare; 

- elaborează și implementează proiecte/programe de informare și conștientizare a elevilor, din cadrul 

unităților de învățământ de pe raza Sectorului 2, cu privire la sănătate, educație, sport, cultură și orice 

alte domenii ce asigură o dezvoltare armonioasă. 

 

Astfel, ținând cont de atribuțiile D.G.A.P.I. Sector 2, misiunea noastră este de a asigura 

cetățenilor Sectorului 2 servicii de calitate, bazate pe competenţă, eficienţă, profesionalism şi 

respectarea legilor, prin administrarea în condiții optime a imobilelor și prin derularea de 

programe/proiecte educaționale de bună calitate. 

 

Obiectivele generale: 

 Modernizarea și refacerea infrastructurii școlare; 

 Asigurarea unui grad ridicat de siguranță în exploatarea clădirilor atât din punct de 

vedere seismic cât și igienico-sanitar; 

 Digitalizarea unităților de învățământ; 

 Siguranța și securitatea în incinta unităților de învățământ; 

 Infrastructura școlară sportivă; 

 Performanța școlară; 

 Programe/proiecte și activități educaționale destinate preșcolarilor și elevilor; 
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 Asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării activității D.G.A.P.I. Sector 2; 

 Gestionarea eficientă a resurselor financiare alocate pentru desfășurarea activității 

D.G.A.P.I. Sector 2; 

 Realizarea gestionării eficiente a patrimoniului și a resurselor materiale necesare 

desfășurării activității; 

 Asigurarea unui cadru legal pentru funcționarea și reprezentarea instituției; 

 Asigurarea unui cadru adecvat desfășurării proceselor de muncă; 

 Dezvoltarea organizațională în vederea îmbunătățirii continue a performanțelor; 

 

OBIECTIVE REALIZATE ÎN ANUL 2020 

 

 Reabilitarea, modernizarea si consolidarea unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe 

raza Sectorului 2 

 

I. La nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 s-a încheiat 

Acordul-Cadru nr. 34/2019  privind achiziția serviciilor și lucrărilor ce fac obiectul „Lotului 1 – 

„Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte din 

lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) aflate în administrarea DGAPI Sector 2 

București pentru aducerea acestora la o stare normală de exploatare necesare desfășurării activității, 

prin execuția lucrărilor de reparații, intervenție, consolidări, PSI, inclusiv furnizarea, montarea și 

punerea în funcțiune a dotărilor necesare, precum și serviciile de proiectare aferente”, prin intermediul 

căruia unitățile de învățământ preunversitar de stat de pe raza Sectorului 2 urmau să fie consolidate, 

reabilitate și modernizate. 

Astfel, în perioada 2019-2020, următoarele unități de învățământ au fost reabilitate, modernizate, 

consolidate și recepționate: 

- Școala Gimnazială nr. 4; 

- Școala Gimnazială nr. 27 – Corp A; 

- Școala Gimnazială nr. 32; 

- Școala Gimnazială nr. 39 – Corp A; 

- Școala Gimnazială nr. 46; 

- Școala Gimnazială nr. 51; 

- Școala Gimnazială nr. 56; 

- Școala Gimnazială nr. 77; 

- Școala Gimnazială nr. 307; 

- Școala Gimnazială „Maria Rosetti”; 

- Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”; 

- Școala Gimnazială „Iancului”; 
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- Școala Gimnazială „Petre Ghelmez”; 

- Colegiul Național „Victor Babeș” 

- Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”. 

II. În anul 2020, s-au început lucrările de reabilitare, modernizare și consolidare la 9 unități de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, respectiv. 

1. Reabilitare sală de sport Școala Gimnazială „Petre Ghelmez” - conform ofertei termenul de 

execuție a lucrărilor este de 90 zile;  

2. Consolidare, reabilitare și modernizare imobil - Corp B Școala Gimnazială nr. 39 - conform 

ofertei termenul de execuție a lucrărilor este de 230 zile;  

3. Consolidare, reabilitare și modernizare imobil - Corp B Școala Gimnazială nr. 27 - conform 

ofertei termenul de execuție a lucrărilor este de 180 zile;  

4. Consolidare, reabilitare și modernizare imobil Școala Postliceală Sanitară Fundeni - conform 

ofertei termenul de execuție a lucrărilor este de 262 zile;  

5. Consolidare și reabilitare imobil din str. Tunari nr. 52-54 Grădinița nr. 138 prin program P.N.D.L. 

- conform ofertei termenul de execuție a lucrărilor este de 283 zile; 

6. Consolidare și reabilitare imobil din str. Rahmaninov nr. 25, Grădinița „Albinuța” prin program 

P.N.D.L.: - conform ofertei termenul de execuție a lucrărilor este de 283 zile;  

7. Consolidare și reabilitare imobil din str. Calimachi nr. 8 Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 25 prin 

program P.N.D.L. - conform ofertei termenul de execuție a lucrărilor este de 283 zile;  

8. Consolidare și reabilitare imobil din bdul. Basarabia nr. 160 Grădinița Școlii Gimnaziale „Petre 

Ghelmez” prin program P.N.D.L. - conform ofertei termenul de execuție a lucrărilor este de 

170 zile;  

9. Consolidare și reabilitare imobil din str. Atanasie Ionescu nr. 25 Grădinița nr. 256 prin program 

P.N.D.L. - conform ofertei termenul de execuție a lucrărilor este de 283 zile.  

 

Reabilitarea, modernizarea și consolidarea unităților de învățământ au ca obiectiv asigurarea celor 

mai înalte standarde din punct de vedere al siguranței, atât igienico-sanitar cât și al riscului seismic, 

precum și asigurarea unui climat favorabil desfășurării actului educațional.  

Principalele categorii de lucrări au constat: 

 Lucrări pentru eficientizare energetică: 

- Termoizolarea terasei cu termosistem și refacerea hidrizolației prin îndepărtarea straturilor 

exterioare până la fața superioară a planșeului; 

- Placarea pereților exteriori cu termosistem din vată minerală bazaltică și tencuială decorativă; 

- Refacerea hidroizolației în cazul copertinelor de acces; 

- Izolarea termică a soclului cu polistiren extrudat și tencuială decorative; 

- Refacere trotuare de gardă în zonele degradate și în zonele de intervenție; 
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- Demontare tâmplărie exterioară și montare tâmplărie exterioară din aluminiu și geam 

termoizolant cu folie antiefracție pentru cele de la parter, precum și glafuri din tablă zincată vopsită în 

camp electrostatic. 

- Demontare gratii metalice de la ferestre; 

- Refacerea iluminatului exterior pe clădiri (la colțurile clădirilor); 

- Montaj rampe de acces pentru persoane cu dizabilități cu sistem de degivrare, acolo unde acestea 

nu corespund normativelor în vigoare; 

- Demontarea și înlocuirea accesorilor acoperişului și a consolelor de acces (jgheaburi, burlane) și 

dotarea acestora cu sistem de degivrare și montarea de parazapezi; 

- Înființarea de spații tehnice conforme normelor în vigoare; 

- Termoizolarea clădirilor în conformitate cu auditul energetic; 

- Termoizolarea podului cu polistiren expandat ignifugat; 

- Refinisarea fațadelor cu tencuială decorativă. 

 Lucrări de modernizare: 

- Pereţi și tavane: refacerea tencuielilor interioare, a straturilor de glet, tinci și de vopsitorii 

lavabile; montare brâuri de protecție pe pereţii din spațiile comune, realizate din MDF; 

- Schimbarea integrală a balustradelor acolo unde acestea au prezentat degradări majore și chiar 

un risc în utilizarea, și s-au recondiţiona acelea care prezintau degradări minore; 

- În grupurile sanitare s-a montat faianţa cu aspect estetic plăcut; 

- Uşile au fost demontate și s-au înlocuit după cum urmează: demontare și înlocuire uşi interioare 

pentru spațiile comune cu uși din lemn/MDF de nuanţă alb; demontare și inlocuire uşi de separare dintre 

casele de scara și holuri cu tâmplărie realizată din aluminiu cu geam laminat securizat; demontare și 

înlocuire uşi metalice pentru spațiile tehnice; 

- Pardoseli, pereţi și tavane: în sălile de grupă, dormitoare și spațiile administrative - sistem 

poliuretanic elastic; pe holuri, și casele de scară - sistem poliuretanic elastic pentru trafic greu; în băi - 

pentru pardoseli - sistem poliuretanic elastic; în spații tehnice - ciment sclivisit sau gresie; 

- Holuri și clase: tavane false (casetate/gipscarton) de nuanţă alba sau colorată. 

- Compartimentările grupurilor sanitare s-au realizat din HPL iar obiectele sanitare au fost 

înlocuite complet; 

- Instalaţiile și corpurile de iluminat au fost înlocuite cu unele de tip LED în vederea eficientizării 

consumurilor; 

- S-a realizat infrastuctura necesară realizarii unui sistem de detecție și semnalizare incendii, 

precum și a unor sisteme de sonorizare adecvate programului arhitectural. 

 Lucrări de consolidare: 

- Placarea pe fața exterioară a pereţilor exteriori, a pereţilor executați din cărămidă, cu mortar de 

ciment (grout), armat cu bare independente din PC 52, orizontale și verticale, adosat pereţilor clădirii, 

cu prevederea de ancore (6 ancore/mp de perete); 
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- Executarea unor fundaţii corespunzătoare pentru consolidarea propusa alcatuite dintr-un bloc de 

beton simplu și cuzinet (elevaţie) din beton armat, amplasate la acelaşi nivel cu fundaţiile existente; 

- Pentru racordarea intre zona de subsol general si cea a centralei termice, betonul a fost turna în 

trepte; 

- Revizuirea, înlocuirea elementelor degradate și ignifugarea tuturor elementelor şarpantei. 

 Facilități pentru persoanele cu dizabilități: 

- Corpuri de iluminat de siguranță care permit evacuarea inclusiv a persoanelor cu dizabilități 

auditive; 

- Rampe care vor facilita circulația persoanelor cu dizabilități vizuale pe spațiul pietonal;  

- Înființare wc-uri pentru persoane cu dizabilități; 

- În cazul evacuării de urgență, semnalizarea se realizează și cu sonor pentru persoanele cu 

dizabilități vizuale;  

- Circulația persoanele cu dizabilități cognitive în interiorul clădirii este facilitată de simboluri 

semnificative marcate pe pereți, coridoare, scări etc. 

 Digitalizare: 

 - PC - ALL IN ONE; 

 - Tablă Smart; 

 - Sonorizare indoor-outdoor; 

 - Sonorizare săli de clasă; 

 - Imprimată 3D; 

 - Kit robotică; 

- Rețea wi-fi. 

 Autorizații I.S.U. 

 

Au fost încheiate contracte pentru întocmirea documentației tehnice și a executării lucrărilor 

prevăzute în avizele I.S.U., a fost obținută Autorizația de construire și s-au început lucrările prevăzute 

în scenariul de securitate la incediu, în vederea obținerii autorizației I.S.U., pentru: 

- Colegiul Național „Iulia Hașdeu”; 

- Grădinița nr. 138; 

- Grădinița „Albinuța” str. Dinu Lipatti nr. 1; 

- Grădinița nr. 233; 

- Grădinița nr. 236; 

- Grădinița nr. 23; 

- Grădinița „Steluța”; 

- Grădinița nr. 280. 

Lucrările prevăzute în avizele I.S.U. constau în: 
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- Montat hidranți interiori și exteriori; 

- Montat instalație alimentare apă hidranți; 

- Montat scară metalică exterioară; 

- Montat rezervor incendiu și stație pompare; 

- Montat gospodărie de apă; 

- Montat uși cu sistem autoînchidere și mâner antipanică; 

- Montat sistem detecție, semnalizare și stingere incendiu; 

- Montat conductori, corpuri de iluminat de siguranță, tablouri electrice. 

 

 Întocmire studii, expertize, pregătirea documentelor juridice pentru întocmire D.A.L.I. necesare 

realizării obiectivelor de investiții lucrări de construcții în vederea modernizării, reabilitării, 

consolidării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat din Sectorul 2 

 

Pentru anul 2020 s-au contractat un număr de 16 Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 

pentru 13 unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, respectiv: 

1. Modernizare imobil Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod”; 

2. Modernizare imobil Școala Gimnazială nr. 40; 

3. Modernizare imobil Școala Gimnazială nr. 49; 

4. Modernizare imobil corp C1 Școala Gimnazială nr. 62; 

5. Modernizare imobil corp C2 Școala Gimnazială nr. 62; 

6. Modernizare imobil Școala Gimnazială nr. 66; 

7. Modernizare imobil Școala Gimnazială nr. 145; 

8. Construire corp imobil Colegiul Național „Cantemir Vodă”; 

9. Modernizare sală de sport Colegiul Național „Spiru Haret”; 

10. Modernizare imobil Colegiul Național „Spiru Haret”; 

11. Modernizare pod Colegiul Național „Spiru Haret”; 

12. Structură nouă Liceul Teoretic „Ady Endre”; 

13. Modernizare imobil Colegiul Național „Școala Centrală”; 

14. Modernizare imobil Colegiul Economic „A.D. Xenopol”; 

15. Modernizare imobil Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”; 

16. Modernizare sală de festivități și anexe Liceul Teorretic „C.A. Rosetti”. 

 Lucrări de reparații și întreținere la imobilele unităților de învățământ și la imobilele cu 

destinația de locuințe sociale sau construite prin programul A.N.L.: 

 Bloc din Șos. Ștefan cel Mare nr. 19 - reparații tereasă;   

 Bloc A.N.L din str. Maior Băcilă nr. 26-30 - reparații tereasă; 



9 

 Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida - reparații interioare; 

 Colegiul Economic A.D. Xenopol - refacere învelitor acoperiș;  

 Colegiul Național „Școala Centrală”: 

- parter: igienizări grupuri sanitare și înlocuire obiecte sanitare; 

- parter și etaj: igienizări săli de clasă, recondiționare uși din lemn, brâu de protecție 

pentru pereți și glafuri. 

 

 Siguranţa în unităţile de învăţământ 

În cadrul unităților de învățământ, protecția persoanelor și a bunurilor a fost asigurată cu pază 

permanentă - 24h/24h, 7 zile/săptămână, de către o firmă specializată. 

La nivelul anului 2020 a fost demarată procedura de atribuire a Acordului-Cadru de Servicii de pază 

la unitățile de învățământ și imobilele administrate de către D.G.A.P.I., pentru 2 ani. 

De asemenea, la sfârșitul anului 2020 a fost aprobată prin H.C.L. Sector 2 Strategia privind 

optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, ca și reomandare a Curții de Conturi a României. 

 

 Actualizare date și informații cadastrale referitoare la imobilele aflate în administrarea instituției 

(terenuri și clădiri) 

La nivelul anului 2004, Sectorul 2 al Municipiului București a fost prima autoritate administrativ 

teritorială care a realizat întocmirea documentațiilor cadastrale și înscrierea în Cartea Funciară a 

imobilelor (construcții și terenuri) în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat. 

De-a lungul timpului, la clădirile existente s-au realizat lucrări de consolidare, reabilitare și 

modernizare prin diferite programe locale și/sau guvernamentale de dezvoltare (B.E.I., C.N.I., etc.), iar 

unele au fost extinse prin edificarea de noi construcții sau supraetajări. 

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar a demarat un amplu program de 

verificare și actualizare a datelor și informațiilor cadastrale referitoare la imobilele (terenuri și clădiri) 

în care își desfășoară activitatea aceste instituții publice de interes local și național de pe raza teritorială 

a Sectorului 2 deoarece s-a constatat, pe teren, că există multe inadvertențe între datele tehnice ale 

imobilelor aflate în administrare și cele înscrise între anii 2004-2019 în evidențele O.C.P.I. 

În acest sens, la nivelul anului 2020: 

- s-au întocmit și semnat un număr de 2 contracte având ca obiect efectuarea de documentații 

cadastrale și verificări cadastrale; 

- s-au finalizat actualizările documentațiilor cadastrale la O.C.P.I. pentru un număr  

de 2 imobile aparținând unităților de învățământ; 

- s-au verificat un număr de 30 de unități de învățământ din punct de vedere al corespondenței 

datelor tehnice regăsite pe teren și situația documentațiilor înscrise între anii 2004 - 2019 la O.C.P.I.;  
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- s-au verificat și înregistrat la O.C.P.I. un număr de 15 documentații cadastrale în scopul 

actualizării acestora. 

 

 Accesare de fonduri nerambursabile: 

 

I. P.N.D.L. 

S-a încheiat, cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Contractul de 

Finanțare nr. 178146/31.12.2020 în valoare de 5.779,327 mii lei, prin care obiectivul de investiții 

„Consolidarea și reabilitarea imobilului din bdul. Ferdinand I nr. 89 Liceul Teoretic „Ady Endre” 

se va realiza prin programul P.N.D.L. 

 

II.  Fonduri europene - Programul Operațional Regional 2014-2020 

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în 

formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 10.1 Creșterea gradului de 

participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 

crescut de părăsire timpurie a sistemului, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar implementează 6 Contracte de Finanțare semnate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 

2014-2020, și Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar, 

astfel: 

- Contract de Finanțare nr. 4878/01.11.2019 privind „Reabilitarea și modernizarea 

imobilului - Grădinița Steluța” – Cod SMIS 124312; 

- Contract de Finanțare nr. 4986/05.12.2019 privind „Reabilitarea și modernizarea 

imobilului - Grădinița nr. 233” – Cod SMIS 124311; 

- Contract de Finanțare nr. 4926/11.12.2019 privind „Reabilitarea și modernizarea 

imobilului - Grădinița Luminița” – Cod SMIS 124313; 

- Contract de Finanțare nr. 5080/10.02.2020 privind „Reabilitarea și modernizarea 

imobilului - Grădinița nr. 189” – Cod SMIS 124310; 

- Contract de Finanțare nr. 5676/27.07.2020 privind „Reabilitarea și modernizarea 

imobilului - Grădinița nr. 280” – Cod SMIS 124314; 

- Contract de Finanțare nr. 5675/27.07.2020 privind „Reabilitarea și modernizarea 

imobilului - Grădinița Albinuța” – Cod SMIS 124315. 

 

 Implementarea Programului Educațional „Academia Copiilor Sector 2 – Ediția a II-a” 
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Prin H.C.L. Sector 2 nr. 97/17.04.2019 a fost aprobată implementarea Programului Educațional 

„Academia Copiilor Sector 2 – Ediția a II-a”. 

Programul s-a desfășurat în perioada septembrie 2019 - martie 2020 în unitățile de învățământ 

înscrise în program, iar în perioada martie - iunie 2020, în contextul închiderii unităților școlare din 

cauza pandemiei de coronavirus, s-a trecut la realizarea cursurilor online.  

Astfel, desfășurarea activității s-a realizat în 65 de unități de învățământ preuniversitar de stat de pe 

raza Sectorului 2, și a presupus un numar de peste 700 de cadre didactice implicate în procesul de 

predare, un număr de 65.984 de cursuri și 35.612 copii care au absolvit. 

„Academia Copiilor Sector 2” a avut în vedere educația formală și non formală, precum și 

dezvoltarea personală a elevilor din școlile din Sectorul 2 prin participarea la cursuri și ateliere tematice 

în mod nediscriminatoriu și gratuit. Ediția 2019-2020 s-a desfășurat pe parcursul a 32 de săptămâni de 

cursuri și a stat sub semnul luptei de conștientizare și combatere a fenomenului de bullying.  

Componenta antibullying a fost evidențiată prin cooptarea în program a Lorenei Diaconescu, 

psiholog. Astfel, pe toată durata derulării programului educațional s-au realizat și postat articole pe tema 

fenomenului de bullying abordate prin prisma specialistului.  

De asemenea, în perioada cât programul educațional s-a desfășurat în școli, la solicitarea unor unități 

de învățământ au avut loc ședinte de omogenizare a grupurilor în locațiile respective, cu participarea 

elevilor, părinților și cadrelor didactice.  

 

 Înființarea, dotarea și funcționarea unor unități de educație timpurie – nivel antepreșcolar 0 - 3 

ani (creşӑ) în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. – anul școlar 2019-2020 

 Creşa "Bambi" din cartierul Pantelimon, aflată în cadrul Grădiniţei nr. 23 – cu o capacitate 

de 30 de locuri; 

 Creşa "Tom Degeţel" din cartierul Colentina, din incinta Grădiniţei nr.137 - cu o capacitate 

de 30 de locuri. 

 

Având în vedere că la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București există în sistemul public doar 

două unități de educație timpurie - nivel antepreşcolar (creșӑ), care să acopere serviciile de acest gen 

pentru locuitorii din Sectorul 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar a 

identificat posibilitatea introducerii/înfiinţӑrii unor grupe de educație timpurie - creşe, în cadrul unităților 

de învățământ preșcolar de stat existente. 

În acest sens, s-a analizat posibilitatea ca, în incinta Grădiniței nr. 23 din str. Răduță Gheorghe  

nr. 1 și Grădiniței nr. 137 cu sediul în str. Plumbuita nr. 5, să se înfiinţeze şi sӑ funcționeze grupe de 

educaţie timpurie nivel antepreşcolar 0 - 3 ani - creșă. 

Având în vedere lipsa de personal de specialitate şi îngrijire pentru copii cu vârste cuprinse între 0 

- 3 ani din cadrul unitӑţilor de învӑţӑmânt, suprasolicitarea şi gradul de încӑrcare cu multe sarcini de 



12 

îndeplinit a personalului existent, și pentru buna funcționare a grupelor de educație timpurie - creșă, a 

fost încheiat un protocol de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat unde au fost înființate grupe de nivel antepreșcolar (Grădinița nr. 23 și 

Grădinița nr. 137). 

Finanțarea cheltuielilor necesare organizării și funcționării grupelor nivel antepreșcolar s-a realizat 

din bugetul local, precum și din alte surse constituite conform legii, prin bugetele Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2. De asemenea, finanţarea s-a asigurat şi din contribuţia lunară de întreţinere datorată 

de părinţi/reprezentanţi legali ai copiilor pentru serviciile furnizate de creşă. 

 

 Proiectului „Grădinița din vacanța mare” pentru lunile iulie – august 2020 

 

Având în vedere contextul social actual și ținând cont de numeroasele solicitări venite din partea 

părinților care nu au cu cine să își lase copii acasă în timpul vacanței de vară, s-a aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 Proiectul „Grădinița din vacanța mare” care a avut drept obiectiv desfășurarea 

de activități educative, sportive sau recreative pentru preșcolarii înscriși în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 2 al Municipiului București, în lunile iulie-august 2020. 

Proiectul a venit în întâmpinarea nevoilor părinților angajați, programul de funcționare al 

grădinițelor de vară fiind între orele 7:30 – 17:30. 

Numărul de preșcolari înscriși pentru cursurile de vară rezultat în urma centralizării efectuate de 

către Inspectoratul Școlar al Municipiului București a fost de 168 de copii pentru luna iulie 2020 și 141 

de copii pentru luna august 2020. 

Unităţile de învăţământ în care s-a implementat Proiectul au fos: 

- Grădiniţa nr. 7; 

- Grădiniţa nr. 189; 

- Grădiniţa nr. 276; 

- Grădiniţa nr. 234. 

 

 Urmărirea Programul pilot „Pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din cadrul Școlii 

Gimnaziale nr. 71” 

 

Programul pilot s-a desfășurat în primul semestru şi parţial semestrul II al anului şcolar  

2019-2020, și a avut ca obiectiv asigurarea unui pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii Şcolii 

Gimnaziale nr. 71 din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în cele două sedii, respectiv Calea Moşilor 

nr. 148 – învăţământ primar şi gimnazial şi Bd. Fedinand I nr. 128 – învăţământ preşcolar. 
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 Urmărirea „Programului pentru Școli al României” 

 

Începând cu anul școlar 2017-2018, în conformitate cu H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea 

Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cele două programe anterioare de furnizare lapte și 

corn, precum și programul de furnizare fructe s-au unificat într-un singur program denumit „Programul 

pentru Școli al României”, program finanțat în integralitate din fonduri europene. 

„Programul pentru Școli al României” urmărește conștientizarea copiilor asupra consumului de 

fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate, precum și formarea de obiceiuri alimentare sănătoase 

bazate pe consumul acestora. 

În Sectorul 2 al Municipiului București sunt un număr de 49 de instituții de învățământ beneficiare 

ale „Programului pentru Școli al României”, instituții care au 57 de sedii, cu un număr total de 

aproximativ 27.000 de copii. Beneficiarii acestui program sunt preșcolarii de la programul normal de 4 

ore, elevii de la învățământul primar și gimnazial.  

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar este instituția care urmărește 

derularea în bune condiții a acestui program și menține legătura atât cu unitățile de învățământ 

beneficiare cât și cu furnizorii de produse. 

Programul s-a desfășurat în primul semestru și parțial semestrul II al anului școlar 2019-2020, iar 

pentru anul școlar 2020-2021, în baza Acordurilor cadru de furnizare mere, lapte UHT și produse de 

panificație, au fost atribuite Contractele Subsecvente în cadrul procedurii de reofertare, însă în contextul 

închiderii unităților școlare din cauza pandemiei de coronavirus și realizarea cursurilor online, 

distribuirea s-a făcut pentru aproximativ 2 săptămâni (05.10.2020 – 19.10.2020). 

 

 Asigurarea de măsuri necesare pentru deschiderea anului școlar 2020-2021 în condiții optime 

și de siguranță, în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 

 

În contextul pandemiei de SARS-CoV-2, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2 împreună cu D.G.A.P.I. Sector 2 au întocmit un Plan de măsuri, care a fost aprobat în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ, și a avut ca principale elemente: 

 MĂSURI IGIENICO-SANITARE: 

Elaborarea de către fiecare unitate de învăţământ a unui plan de curăţenie şi dezinfecţie a sălilor de clasă, 

cancelariei, spaţiilor comune (holuri, săli de sport, etc), precum şi de aerisire a acestora, și prin care să 

se evidențieze folosirea dotărilor cu care au fost echipate unitățile de învățământ; 

Asistență și monitorizare aprovizionare unități de învățământ cu materialele necesare: 

- Măști de protecție conform recomandărilor; 

- Mănuși; 

- Dispensere cu dezinfectant de mâini amplasate pe hol, în grupurile sanitare etc; 
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- Dezinfectanți omologați pentru suprafețe; 

- Materiale igienico-sanitare (hârtie igienică, săpun, șervețele umede etc.); 

- Covorașe dezinfectante; 

- Stickere pentru distanțare socială; 

- Afișe informative; 

- Kit termoscanner pentru măsurarea temperaturii, în fiecare corp de clădire; 

 INFRASTRUCTURA IT-DIGITALIZARE: 

Calculatoare în fiecare sală de clasă pentru a putea fi folosite în mediul online; 

Acces point-uri în fiecare clasă de minim 5 ghz; 

Rețea internet wi-fi, minimum 2 furnizori de internet și garantare de bandă de minimum 1000 mbps; 

Dotarea standard a sălilor de clasă cuprinde: desktop/leptop/All In One, Wi-Fi, cameră video de minim 

1200x1080 rezoluţie. 

 

 Administrarea fondului imobiliar (locuinţe și spaţii cu alte destinaţie) transmis în 

administrare de către Consiliul Local Sector 2, prin diferite hotărâri 

La nivelul anului 2020 au fost realizate următoarele: 

- s-au transmis un număr de 5 documentații către birourile notariale, instituții bancare și 

solicitanți pentru vânzarea - cumpărarea locuințelor construite pentru tineri prin intermediul A.N.L. în 

Str. Maior Vasile Băcilă, Sector 2; 

- s-au întocmit și semnat un număr de 589 contracte de închiriere și acte adiționale aferente 

acestora pentru locuințele aflate în administrare; 

- s-au întocmit și transmis un număr de 350 adrese, înștiințări de plată, notificări și răspunsuri la 

solicitările petenților; 

- s-au emis un număr de 70 de acorduri pentru încheiere de contracte utilități la locuințele din 

patrimoniu și pentru stabilirea domiciliului/reședinței chiriașilor; 

- s-a urmărit zilnic programul de plată a chiriilor aferente locuințelor în acest sens emițându-se 

dispoziții de încasare și monitorizarea extraselor de plată emise de trezorerie. 

 

II. Transparență decizională 

 

Sinteza bugetului de venituri și cheltuieli alocat instituției și unităților subordonate, 

în anul 2020 

 

Finanțarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 este integral 

asigurată din fonduri alocate din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, în a cărei rază 

își desfășoară activitatea. 
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În anul 2020, pentru activitatea centralizată - activitatea proprie și activitatea ordonatorilor terțiari 

din subordine - D.G.A.P.I. Sector 2 a avut aprobat, prin H.C.L. Sector 2 nr. 15/20.02.2020, un buget 

iniţial în sumă totală de 326.887.000 lei, cu următoarea destinație: 

a) pentru activitatea proprie a D.G.A.P.I. Sector 2 - cap. 51.02 – 6.981.000 lei; 

b) pentru alte activități în domeniul învățământului – cap. 65.02 – 317.406.000 lei, din care: 

- cap. 65.02.50 „Alte cheltuieli din domeniul învăţământului” reprezentând credite 

bugetare aprobate pentru D.G.A.P.I. Sector 2, pentru alte cheltuieli din domeniul 

învăţământului – 195.316.000 lei; 

- cap. 65.02 „Învăţământ” reprezentând credite bugetare aprobate în bugetele proprii ale 

ordonatorilor terţiari – 122.099.000 lei. 

c) pentru „Sănătate” - Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” – cap. 66.02 – 2.500.000 lei. 

Bugetul inițial, a suportat 9 modificări pe parcursul anului 2020, care s-au făcut în baza a 6 H.C.L.  

Sector 2, respectiv H.C.L. Sector 2 nr. 68/29.04.2020, H.C.L. Sector 2 nr. 185/30.07.2020, H.C.L. Sector 

2 nr. 253/07.09.2020, H.C.L. Sector 2 nr. 255/24.09.2020, H.C.L. Sector 2 nr. 275/26.11.2020 și H.C.L.  

Sector 2 nr. 283/17.12.2020, precum și în baza a 3 Note de virare, cu aprobarea ordonatorului principal 

de credite, Nota de virare nr. 41818/24.03.2020, Note de virare nr. 47367/13.04.2020 și Note de virare  

nr. 68751/09.06.2020. 

 

Bugetul definitiv (aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 283/17.12.2020) a fost în sumă totală de 

259.007.000 lei și a fost destinat: 

a) pentru activitatea proprie a D.G.A.P.I. Sector 2 - cap. 51.02 – 7.422.000 lei; 

b) pentru alte activități în domeniul învățământului - cap. 65.02 – 249.085.000 lei, din care: 

- cap. 65.02.50 „Alte cheltuieli din domeniul învăţământului” reprezentând credite 

bugetare aprobate pentru D.G.A.P.I. Sector 2, pentru alte cheltuieli din domeniul 

învăţământului – 99.536.000 lei; 

- cap. 65.02 „Învăţământ” reprezentând credite bugetare aprobate în bugetele proprii ale 

ordonatorilor terţiari – 149.549.000 lei 

c) pentru „Sănătate” - Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” - cap. 66.02 – 2.500.000 lei. 

Prevederile bugetare inițiale și cele definitive, au fost aprobate în următoarea structură:  

                 -lei- 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 

inițiale 

Prevederi 

definitive 
Diferențe % 

A 1 2 3=2-1 4=3/1 x100 

TOTAL CHELTUIELI  (SECȚIUNEA DE 

FUNCŢIONARE + SECŢIUNEA DE 

DEZVOLTARE) 

326,887,000 259,007,000 -55,069,314 -16.85 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 174,589,000 180,048,000 18,269,686 10.46 
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TOTAL - CHELTUIELI CURENTE 153,613,000 171,883,000 18,270,000 11.89 

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL  4,227,000 5,209,000 982,000 23.23 

TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII  111,349,000 111,906,000 557,000 0.50 

TITLUL VI– TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
2,500,000 2,500,000 0 0.00 

TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI 3,288,000 4,931,000 1,643,000 49.97 

TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2,213,000 3,549,000 1,336,000 60.37 

TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI 30,036,000 43,788,000 13,752,000 45.79 

TITLUL X - Proiecte cu finanțare din FEN aferente 

cadrului financiar 2014-2020 
20,976,000 8,165,000 -314.000 0.00 

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 152,298,000 78,959,000 -73,339,000 -48.15 

TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE  152,298,000 78,959,000 -73,339,000 -48.15 

 

Conform execuţiei bugetare a anului 2020, plățile efectuate au fost la nivelul sumei totale de 

243.718.585, din care:  

a) pentru activitatea proprie a D.G.A.P.I. Sector 2 - cap. 51.02 – 6.587.934 lei; 

b) pentru alte activități în domeniul învățământului - cap.65.02 – 233.721.435 lei, din care: 

- cap. 65.02.50 „Alte cheltuieli din domeniul învăţământului” reprezentând credite bugetare 

aprobate pentru D.G.A.P.I. Sector 2, pentru alte cheltuieli din domeniul învăţământului – 94.160.561 

lei; 

- cap.65.02.03.01 „Învațământ preșcolar” reprezentând credite bugetare aprobate pentru 

D.G.A.P.I. Sector 2, pentru fonduri externe nerambursabile (FEN) – 180.534 lei; 

- 65.02.04.02. „Învațământ preșcolar secundar superior” reprezentând credite bugetare aprobate 

pentru D.G.A.P.I. Sector 2, pentru fonduri externe nerambursabile (FEN) – 4.456.650 lei; 

- cap. 65.02 „Învăţământ” reprezentând credite bugetare aprobate în bugetele proprii ale 

ordonatorilor terţiari – 135.923.690 lei; 

c) pentru „Sănătate” - Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” - cap. 66.02 – 2.409.216 lei. 

Contul de execuție centralizat pe toate capitolele bugetare (cap. 51.02, cap. 65.02 și cap. 66.02), 

conform clasificaţiei economice pe titluri de cheltuieli bugetare, creditele deschise, plăţile nete de casă 

și cheltuielile efective pe anul 2020, se prezintă astfel:  

                  -lei- 

Denumirea Cod 

indicator 

Credite bugetare Angajamente 

legale 

Plăți Cheltuieli 

efective indicatorilor Inițiale Definitive efectuate 

Total cheltuieli (secțiunea de 

funcționare + secțiunea de 

dezvoltare) 

 326,887,000 259,007,000 243,718,585 243,718,585 155,947,871 

Secțiunea de funcționare  174,589,000 180,048,000 170,418,246 170,418,246 151,709,895 

Total cheltuieli curente 1 153,613,000 171,883,000 164,782,546 164,782,546 146,208,611 
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Titlul I – Cheltuieli de personal  10 4,227,000 5,209,000 5,031,686 5,031,686 5,031,686 

Titlul II – Bunuri și servicii  20 111,349,000 111,906,000 106,461,667 106,461,667 88,369,439 

Titlul VI – Transferuri între 

unități ale administrației publice 
51 2,500,000 2,500,000 2,409,216 2,409,216 2,409,216 

Titlul VII – Alte transferuri 55 3,288,000 4,931,000 4,728,218 4,728,218 4,728,218 

Titlul IX – Asistență socială 57 2,213,000 3,549,000 3,205,128 3,205,128 3,205,039 

Titlul XI – Alte cheltuieli 59 30,036,000 43,788,000 43,216,887 43,216,887 42,465,013 

Titlul XIX – Plăți efectuate în 

anii precedenți și recuperate în 

anul curent 

85 0 0 -270,256 -270,256 0 

Titlul X – Proiecte cu finanțare 

din FEN (2014-2020) 
58 20,976,000 8,165,000 5,635,700 5,635,700 5,501,284 

Secțiunea de dezvoltare  152,298,000 78,959,000 73,300,339 73,300,339 4,237,976 

Titlul XIII – Active nefinanciare  71 152,298,000 78,959,000 73,300,339 73,300,339 4,237,976 

 

Din cele prezentate mai sus rezultă că plățile efectuate s-au încadrat pe total și în structură în 

creditele bugetare aprobate. 

Totodată, se observă că din volumul total al plăților efectuate în anul 2020, în sumă de 243.718.585 

lei, ponderea cea mai mare a fost înregistrată la Bunuri și servicii, în sumă de 106.461.667 lei, 

reprezentând  43,68% din totalul plăților, urmată de Titlul XIII - Cheltuielile de capital în sumă 

73.300.339 lei reprezentând 30,08% din totalul plăților, urmată de Alte cheltuieli (Titlul XI), în sumă de 

43.216.887 lei, reprezentând 17,73% din totalul plăților. Diferența de 4,37% o reprezintă plățile efectuate 

la Titlul X - Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 (2,31%), de la Titlul I 

- Cheltuieli de personal (2,06%), de la Titlul VII - Alte transferuri (1,94%), de la Titlul IX - Asistență 

socială (1,32%) și cele de la Titlul VI – Transferuri între unități ale administrației publice (0,99%). 

 

a) Contul de execuție pentru cap. 51.02 Autorități executive (aparat propriu), conform 

clasificaţiei economice pe titluri de cheltuieli bugetare, creditele deschise, plăţile nete de casă și 

cheltuielile efective pe anul 2020 se prezintă astfel:    

                   -lei- 

Denumirea Cod 

indicator 

Credite bugetare Angajame

nte legale 

Plăți Cheltuieli 

efective indicatorilor Inițiale Definitive efectuate 

Total cheltuieli (secțiunea de 

funcționare + secțiunea de dezvoltare) 
 6,981,000 7,422,000 6,587,934 6,587,934 6,633,020 

Secțiunea de funcționare  6,821,000 7,422,000 6,587,934 6,587,934 6,633,020 

Total cheltuieli curente 1 6,821,000 7,422,000 6,587,934 6,587,934 6,633,020 

Titlul I – Cheltuieli de personal  10 4,227,000 5,209,000 5,031,686 5,031,686 5,031,686 
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Titlul II – Bunuri și servicii  20 2,594,000 2,147,000 1,554,266 1,554,266 1,535,980 

Titlul VI - Transferuri între unități 

ale administrației publice 
51 0 0 0 0 0 

Titlul VII – Alte transferuri 55 0 0 0 0 0 

Titlul IX – Asistență socială 57 0 0 0 0 0 

Titlul XI – Alte cheltuieli 59 0 66,000 65,354 65,354 65,354 

Titlul XIX – Plăți efectuate în anii 

precedenți și recuperate în anul curent 
85 0 0 -63,372 -63,372 0 

Titlul X – Proiecte cu finanțare din FEN 

(2014-2020) 
58 0 0 0 0 0 

Secțiunea de dezvoltare  160,000 0 0 0 0 

Titlul XIII – Active nefinanciare  71 160,000 0 0 0 0 

 

b) Contul de execuție pentru cap. 65.02 - Învățământ, conform clasificaţiei economice pe titluri 

de cheltuieli bugetare, creditele deschise, plăţile nete de casă și cheltuielile efective pe anul 2020, se 

prezintă astfel:    

 Contul de execuție pentru cap. 65.02 Învățământ (aparat propriu), conform clasificaţiei 

economice pe titluri de cheltuieli bugetare, creditele deschise, plăţile nete de casă și cheltuielile 

efective pe anul 2020, se prezintă astfel:   

                          -lei- 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare Angajamente 

legale 

Plăți Cheltuieli 

efective Inițiale Definitive efectuate 

Total cheltuieli (secțiunea de 

funcționare + secțiunea de 

dezvoltare) 

 214,245,000 106,701,000 98,797,745 98,797,745 51,007,808 

Secțiunea de funcționare  67,763,000 51,846,000 48,692,931 48,692,931 51,000,394 

Total cheltuieli curente 1 48,834,000 44,681,000 44,055,747 44,055,747 46,363,210 

Titlul I – Cheltuieli de personal  10 0 0 0 0 0 

Titlul II – Bunuri și servicii  20 45,536,000 39,750,000 39,379,902 39,379,902 41,634,992 

Titlul VI - Transferuri între 

unități ale administrației publice 
51 0 0 0 0 0 

Titlul VII – Alte transferuri 55 3,288,000 4,931,000 4,728,218 4,728,218 4,728,218 

Titlul IX – Asistență socială 57 10,000 0 0 0 0 

Titlul XI – Alte cheltuieli 59 0 0 0 0 0 

Titlul XIX – Plăți efectuate în anii 

precedenți și recuperate în anul 

curent 

85 0 0 -52,373 -52,373  

Titlul X – Proiecte cu finanțare din 

FEN (2014-2020) 
58 18,929,000 7,165,000 4,637,184 4,637,184 4,637,184 

Secțiunea de dezvoltare  146,482,000 54,855,000 50,104,814 50,104,814 7,414 
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Titlul XIII – Active nefinanciare  71 146,482,000 54,855,000 50,104,814 50,104,814 7,414 

 

 Contul de execuție pentru cap 65.02 Învățământ aferent celor 83 de ordonatori terțiari de credite 

din subordinea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

conform clasificaţiei economice pe titluri de cheltuieli bugetare, creditele deschise, plăţile nete 

de casă și cheltuielile efective pe anul 2020, se prezintă astfel:    

             -lei- 

Denumirea                                                                    

indicatorilor 

Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

legale 

Plăți 
Cheltuieli 

efective Inițiale Definitive efectuate 

Total cheltuieli (secțiunea de 

funcționare + secțiunea de 

dezvoltare) 

 103,161,000 142,384,000 135,923,690 135,923,690 95,897,827 

Secțiunea de funcționare  97,505,000 118,280,000 112,728,165 112,728,165 91,667,265 

Total cheltuieli curente 1 95,458,000 117,280,000 111,729,649 111,729,649 90,803,165 

Titlul I – Cheltuieli de personal  10 0 0 0 0 0 

Titlul II – Bunuri și servicii  20 63,219,000 70,009,000 65,527,499 65,527,499 45,198,467 

Titlul VI - Transferuri între 

unități ale administrației 

publice 

51 0 0 0 0 0 

Titlul VII – Alte transferuri 55 0 0 0 0 0 

Titlul IX – Asistență socială 57 2,203,000 3,549,000 3,205,128 3,205,128 3,205,039 

Titlul XI – Alte cheltuieli 59 30,036,000 43,722,000 43,151,533 43,151,533 42,399,659 

Titlul XIX – Plăți efectuate în anii 

precedenți și recuperate în anul 

curent 

85   -154,511 -154,511 0 

Titlul X – Proiecte cu finanțare 

din FEN (2014-2020) 
58 2,047,000 1,000,000 998,516 998,516 864,100 

Secțiunea de dezvoltare  5,656,000 24,104,000 23,195,525 23,195,525 4,230,562 

Titlul XIII – Active nefinanciare  71 5,656,000 24,104,000 23,195,525 23,195,525 4,230,562 

 

c) Contul de execuție pentru cap. 66.02 - Sănătate, conform clasificaţiei economice pe titluri de 

cheltuieli bugetare, creditele deschise, plăţile nete de casă și cheltuielile efective pe anul 2020 se 

prezintă astfel:  

             lei- 

Denumirea                                     

indicatorilor 

Cod 

indicator 

Credite bugetare Angajamente 

legale 

Plăți Cheltuieli 

efective Inițiale Definitive efectuate 

Total cheltuieli (secțiunea de 

funcționare + secțiunea de 

dezvoltare) 

 2,500,000 2,500,000 2,409,216 2,409,216 2,409,216 
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Secțiunea de funcționare  2,500,000 2,500,000 2,409,216 2,409,216 2,409,216 

Total cheltuieli curente 1 2,500,000 2,500,000 2,409,216 2,409,216 2,409,216 

Titlul I – Cheltuieli de personal  10      

Titlul II – Bunuri și servicii  20      

Titlul VI - Transferuri între 

unități ale administrației 

publice 

51 2,500,000 2,500,000 2,409,216 2,409,216 2,409,216 

 

Plăţile efectuate în anul 2020 din bugetul local numai la nivelul aparatului propriu al D.G.A.P.I. 

Sector 2, totalizează 240.011.942, din care: 

 6.587.939 lei reprezintă plăti efectuate la cap.51.02 - Autorități executive;  

 234.721.435 lei reprezintă plăți efectuate la cap.65.02 - Învățământ; 

 2.409.216 lei reprezintă plăți efectuate la cap.66.02 - Sănătate. 

Contul de execuţie (în lei) centralizat pentru aparatul propriu al D.G.A.P.I. Sector 2 (cap.51.02 

„Autorități executive” + cap.65.02 „Învățământ” + cap. 66.02 „Sănătate”), conform clasificaţiei 

economice pe titluri de cheltuieli bugetare, creditele deschise, plăţile nete de casă și cheltuielile efective, 

pe anul 2020, se prezintă astfel: 

                   -lei-    

Denumirea Cod 

indicator 

Credite bugetare Angajamente 

legale 

Plăți Cheltuieli 

efective indicatorilor Inițiale Definitive efectuate 

Total cheltuieli (secțiunea de 

funcționare + secțiunea de 

dezvoltare) 

 326,887,000 259,007,000 243,718,585 243,718,585 155,947,871 

Secțiunea de funcționare  174,589,000 180,048,000 170,418,246 170,418,246 151,709,895 

Total cheltuieli curente 1 153,613,000 171,883,000 164,782,546 164,782,546 146,208,611 

Titlul I – Cheltuieli de personal  10 4,227,000 5,209,000 5,031,686 5,031,686 5,031,686 

Titlul II – Bunuri și servicii  20 111,349,000 111,906,000 106,461,667 106,461,667 88,369,439 

Titlul VI – Transferuri între 

unități ale administrației publice 
51 2,500,000 2,500,000 2,409,216 2,409,216 2,409,216 

Titlul VII – Alte transferuri 55 3,288,000 4,931,000 4,728,218 4,728,218 4,728,218 

Titlul IX – Asistență socială 57 2,213,000 3,549,000 3,205,128 3,205,128 3,205,039 

Titlul XI – Alte cheltuieli 59 30,036,000 43,788,000 43,216,887 43,216,887 42,465,013 

Titlul XIX – Plăți efectuate în anii 

precedenți și recuperate în anul 

curent 

85 0 0 -270,256 -270,256 0 

Titlul X – Proiecte cu finanțare 

din FEN (2014-2020) 
58 20,976,000 8,165,000 5,635,700 5,635,700 5,501,284 

Secțiunea de dezvoltare  152,298,000 78,959,000 73,300,339 73,300,339 4,237,976 

Titlul XIII – Active nefinanciare  71 152,298,000 78,959,000 73,300,339 73,300,339 4,237,976 
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Din analiza contului de execuţie centralizat pe cele trei capitole bugetare încheiat la 31.12.2020, se 

constată că din volumul total al plăților efectuate în sumă de 243.718.585 lei, ponderea cea mai mare a 

fost înregistrată la, Titlul II - Bunuri și servicii, în sumă de 106.461.667 lei, reprezentând 43,68% din 

totalul plăților, urmată de titlul la Titlul XIII - Active nefinanciare în sumă de 73.300.339 lei, 

reprezentând 30,08% din totalul plăților, de Titlul XI - Alte cheltuieli în sumă de 43.216.887 lei, 

reprezentând 17,73% din totalul plăților, de Titlul X - Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului 

financiar 2014-2020 în sumă de 5.635.700 lei reprezentand 2,31%, de Titlul I- Cheltuielile de personal, 

în sumă de 5.031.686 lei, reprezentând 2,06%, de plățile efectuate de la Titlul VII - Alte transferuri în 

sumă de 4.728.218 lei, reprezentând 1,94%, de Titlul IX - Asistență socială în sumă de 3.205.128 lei 

reprezentînd 1,32%, de Transferurile între unități ale administrației publice (Titlul VI) în sumă de 

2.409.216 lei, reprezentând 0,99% din totalul plăților.  

 

III. Informaţii legate de procesul de achiziții publice 

 

Contracte încheiate în anul 2020 

 

Nr. 

Ctr. 
Obiectul Contractului 

Valoare 

Contract 

fără TVA 

Procedura de 

achiziție publică 

folosită 

Operatorul Economic 

1 
Contract Subsecvent lucrări reparații la 

Acord-Cadru nr. 15/2018 
1.004.649,31 

Acord-Cadru - Licitație 

deschisă 
 S.C. COLUMNA R1 S.R.L. 

2 

Contract de prestare servicii de 

consultanță în management de proiect 

pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Reabilitarea și modernizarea 

imobilului - Grădinița nr. 233” – Cod 

SMIS 124311 

56.800,00 Achiziție directă 
EUROMANAGEMENT 

GRUP S.R.L. 

3 
Contract de prestare servicii de 

administrare condominial 
3.885,00 Achiziție directă 

ARISTO PROPERTY 

MANAGEMENT S.R.L. 

4 
Contract de prestare servicii de dirigenție 

șantier Ctr. Sub nr.  1/20.01.2020 
6.000,00 Achiziție directă 

CA-SE INTERNATIONAL 

S.R.L. 

5 

Contract de prestare servicii de 

promovare și publicitate pentru proiectul 

„Reabilitarea și modernizarea imobilului 

- Grădinița Luminița” – Cod SMIS 

124313 

6.722,69 Achiziție directă 
METROPOLITAN PUBLIC 

MEDIA S.R.L. 

6 
Contract prestări servicii - târg 

învățământ Sector 2 
1.000,00 Achiziție directă 

CNMX CINEMA 

COMPANY 
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7 

Contract de prestare servicii de 

consultanță în management de proiect 

pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Reabilitarea și modernizarea 

imobilului - Gradinița Luminița” – Cod 

SMIS 124313 

63.627,00 Achiziție directă 
EUROMANAGEMENT  

GRUP S.R.L. 

8 

Contract de prestare de servicii de 

promovare și publicitate pentru proiectul 

„Reabilitarea și modernizarea imobilului 

– Grădinița nr. 233” – POR 2014-2020 

6.722,69 Achiziție directă 
METROPOLITAN PUBLIC 

MEDIA S.R.L. 

9 
Contract Subsecvent reparații la 

Acordul-cadru nr. 15/14.03.2018 
1.486.600,97 

Acord-Cadru - Licitație 

deschisă 

ASOCIEREA PALEX 

CONCELEX 

10 
Contract de prestare servicii consultanță 

în domeniul S.S.M., S.U. și P.S.I. 
14.000,00 Achiziție directă 

MEDIU SSM EXPERT 

S.R.L. 

11 

Contract Subsecvent pază la Acordul- 

Cadru „Servicii de pază la unitățile de 

învățământ și imobilele administrate de 

către Direcția Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar - 

Sectorul 2. Lot 1” nr.  23/18.04.2018 

5.484.641,76 
Acord-Cadru - Licitație 

deschisă 

ASOCIEREA S.C. ARES 

GUAD S.R.L. – S.C. GETICA 

GUARD COMPANY S.R.L. 

12 

Contract Subsecvent pază la Acordul- 

Cadru „Servicii de pază la unitățile de 

învățământ și imobilele administrate de 

către Direcția Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar - 

Sectorul 2. Lot 2” nr.  23/18.04.2018 

5.554.957,68 
Acord-Cadru - Licitație 

deschisă 

ASOCIEREA S.C. ARES 

GUAD S.R.L. – S.C. GETICA 

GUARD COMPANY S.R.L. 

13 
Contract de prestare servicii de 

certificare - semnătură digitală 
630,00 Achiziție directă 

CENTRUL DE CALCUL 

S.A. 

14 Contract de prestare servicii imagistică  1.150.000,00 Achiziție directă RIMISIS GLOBAL 

15 
Contract de prestare servicii de 

întreținere și reparare spații birouri 
13.670,63 Achiziție directă TUPAL HP IMPEX S.R.L. 

16 
Contract de prestare servicii de 

întreținere și reparare 
3.277,35 Achiziție directă TUPAL HP IMPEX S.R.L. 

17 
Contract de prestare întreținere a 

canalelor de ape reziduale 
13.316,13 Achiziție directă TUPAL HP IMPEX S.R.L. 

18 

Contract de prestare servicii de dirigenție 

șantier - Colegiul Național „Școala 

Centrală” 

12.250,00 Achiziție directă PFA FOTACHE ADRIAN  

19 

Contract de prestare servicii de dirigenție 

șantier - Școala Postliceală Sanitară 

Fundeni 

19.500,00 Achiziție directă 
FRANGOMY SOLUTION 

S.R.L. 

20 
Contract de prestare servicii de dirigenție 

șantier - Școala Gimnazială nr. 25 
12.500,00 Achiziție directă 

 FRANGOMY SOLUTION 

S.R.L. 
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21 
Contract de prestare servicii de dirigenție 

șantier - Grădinița nr. 236 
12.500,00 Achiziție directă 

 FRANGOMY SOLUTION 

S.R.L. 

22 

Contract de prestare servicii de dirigenție 

șantier - Grădinița nr. 23, Grădinița 

nr. 280 

23.500,00 Achiziție directă 
 FRANGOMY SOLUTION 

S.R.L. 

23 

Contract de prestare servicii de 

consultanță în management de proiect 

pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Reabilitarea și modernizarea 

imobilului - Grădinița nr. 189” – Cod 

SMIS 124310 

36.000,00 Achiziție directă ROMCONT EXPERT 

24 
Contract de prestare servicii de găzduire 

(hosting) e-mail  
29.862,00 Achiziție directă  TONKA SOLUTION S.R.L. 

25 
Contract servicii inspecție tartan unități 

de învățământ 
40.980,59 Achiziție directă 

DESINGLAB CONSTRUCT 

AG S.R.L. 

26 
Contract de prestare servicii de dirigenție 

șantier - Grădinița nr. 256 
18.200,00 Achiziție directă  INTERAXIS  

27 
Contract de prestare servicii de dirigenție 

șantier - Grădinița Steluța 
18.200,00 Achiziție directă INTEGRAXIS 

28 
Contract de prestare servicii de dirigenție 

șantier - Grădinița nr. 233 
18.200,00 Achiziție directă INTERAXIS 

29 
Contract de prestare servicii de dirigenție 

șantier - Grădinița nr. 138 corp nou 
18.200,00 Achiziție directă  INTERAXIS  

30 
Contract de prestare servicii de dirigenție 

șantier - Grădinița nr. 138 corp vechi 
18.200,00 Achiziție directă INTERAXIS 

31 
Contract de prestare servicii de dirigenție 

șantier - Grădinița Albinuța corp nou 
18.200,00 Achiziție directă INTERAXIS 

32 
Contract de prestare servicii de dirigenție 

șantier – Grădinița Albinuța corp vechi 
18.200,00 Achiziție directă INTERAXIS 

33 

Contract execuție lucrări pentru proiectul 

„Eficientizare energetică prin 

reabilitare/modernizare a Liceului 

Teoretic Lucian Blaga” – Cod SMIS 

118197 

4.598.288,13 Licitație deschisă 

ASOCIERE ROMCO 

SYSTEM SI SICURO SIMS 

118197 

34 

Contract servicii de dirigenție proiect 

„Eficientizare energetică prin 

reabilitare/modernizare a Liceului 

Teoretic Lucian Blaga” – Cod SMIS 

118197 

49.000,00 Achiziție directă P.F.A. Duta Octavian Darius 

35 

Contract de prestare servicii de  

promovare și publicitate pentru proiectul 

„Reabilitarea și modernizarea imobilului 

– Grădinița nr. 189” – Cod SMIS 124310 

6.722,69 Achiziție directă 
METROPOLITAN PUBLIC 

MEDIA S.R.L. 
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36 
Contract de prestare servicii de 

certificare - semnătură digitală 
210,00 Achiziție directă 

S.C. CENTRUL DE 

CALCUL S.A. 

37 

Contract subsecvent de proiectare și 

execuție lucrări la Acordul-Cadru  

nr. 34/2019 - Școala Iancului, Grădinița 

nr. 15 

2.854.115,89 
Acord-Cadru - Licitație 

deschisă 

ASOCIEREA PALEX  

OVI ARHITECTURE 

YARDMAN 

38 

Contract subsecvent de proiectare și 

execuție lucrări la Acordul-cadru  

nr. 34/2019 pentru sală sport Colegiul 

Național Bilingv „George Coșbuc” 

610.714,93 
Acord-Cadru - Licitație 

deschisă 

ASOCIEREA PALEX  

OVI ARHITECTURE 

YARDMAN 

39 

Contract subsecvent de proiectare și 

execuție lucrări la Acordul-cadru  

nr. 34/2019 pentru Școala Gimnazială 

„Petre Ghelmez” (fosta Grădinița nr. 

147) din B-dul Basarabia 

2.907.569,17 
Acord-Cadru - Licitație 

deschisă 

ASOCIEREA PALEX 

ALIA EXPERT 

CONSTRUCT 

YARDMAN 

40 

Contract subsecvent de proiectare și 

execuție lucrări la Acordul-cadru  

nr. 34/2019 - Școala Gimnazială nr.39 

corp B 

2.868.936,65 
Acord-Cadru - Licitație 

deschisă 

ASOCIERE PALEX 

TERRA GAZ CONSTRUCT  

 YARDMAN  

41 

Contract subsecvent de proiectare și 

execuție lucrări la Acordul-cadru  

nr. 34/2019 pentru Școala Gimnazială 

„Petre Ghelmez”- sală sport 

888.670,55 
Acord-Cadru - Licitație 

deschisă 

ASOCIEREA PALEX  

OVI ARHITECTURE 

YARDMAN 

42 
Contract de prestare servicii de 

certificare - semnătură digitală 
210,00 Achiziție directă CENTRUL DE CALCUL SA 

43 
Contract de prestare servicii pentru 

emiterea voucherelor de vacanță  
0,01 Achiziție directă UP ROMÂNIA 

44 

Contract de prestare servicii consultanță 

în domeniul achiziților publice - experți 

cooptați, proiect „Reabilitarea și 

modernizarea imobilului – Grădinița 

Luminița” – Cod SMIS 124313 

66.400,00 Achiziție directă 
IDELIS MANAGEMENT 

S.R.L. 

45 

Contract subsecvent de proiectare și 

execuție lucrări la Acordul-cadru  

nr. 34/2019 pentru Școala Gimnazială  

nr. 27 Corp B 

2.308.974,36 
Acord-Cadru - Licitație 

deschisă 

 ASOCIEREA PALEX  

ALIA EXPERT 

CONSTRUCT  

YARDERMAN 

46 

Contract de prestare servicii de servicii 

de dirigenție și supervizare Școala 

Gimnazială Iancului (fosta Grădinița  

nr. 15) Subsecvent nr. 37/13.07.2020 

7.200,00 
Acord-Cadru - Licitație 

deschisă 
FRANGOMY SOLUTION 

47 

Contract de prestare servicii de servicii 

de dirigenție și supervizare Școala 

Gimnazială „Petre Ghelmez” (fosta 

7.200,00 
Acord-Cadru - Licitație 

deschisă 
FRANGOMY SOLUTION 
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Grădinița nr. 147) Subsecvent  

nr. 39/13.07.2020 

48 

Contract de prestare servicii de servicii 

de dirigenție și supervizare Colegiul 

Național Bilingv „George Coșbuc” sala 

de sport Subsecvent nr. 38/13.07.2020 

19.500,00 
Acord-Cadru - Licitație 

deschisă 
FRANGOMY SOLUTION 

49 

Contract subsecvent de proiectare și 

execuție lucrări la Acordul-cadru  

nr. 34/2019 pentru Grădinița Alice 

(Grădinița nr. 257) 

1.642.423,37 
Acord-Cadru - Licitație 

deschisă 

ASOCIEREA PALEX  

ROMCO SYSTEM 

YARDERMAN S.R.L. 

50 

Contract de prestare servicii de 

consultanță în domeniul achizițiilor 

publice, proiect „Reabilitarea și 

modernizarea imobilului – Grădinița  

nr. 233” – Cod SMIS 124311 

66.880,00 Achiziție directă 
DINCO CONSULTING 

INVEST 

51 

Contract de prestare servicii de 

consultanță în domeniul achizițiilor 

publice, proiect „Reabilitarea și 

modernizarea imobilului - Grădinița 

Steluța” – Cod SMIS 124312 

64.900,00 Achiziție directă 
DINCO CONSULTING 

INVEST 

52 

Contract de prestare servicii de 

consultanță în management de proiect 

pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Reabilitarea și modernizarea 

imobilului - Grădinița Albinuța” – Cod 

SMIS 124315 

45.758,11 Achiziție directă 
EURO MANAGEMENT 

GRUP S.R.L. 

53 

Contract de prestare servicii de 

consultanță în management de proiect 

pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Reabilitarea și modernizarea 

imobilului – Grădinița nr. 280” – Cod 

SMIS 124314 

62.650,56 Achiziție directă 
EUROMANAGEMENT 

GRUP S.R.L. 

54 
Contract lucrări Grădinița nr. 236  

(corp vechi) 
5.210.134,31 Achiziție directă 

ASOCIEREA PALEX 

ROMCO 

YARDMAN 

55 
Contract de prestare servicii cadastrale 

pentru 4 imobile 
11.500,00 Achiziție directă GEO EARTH S.R.L.  

56 

Contract de prestare servicii de verificare 

a documentațiilor tehnico-economice 

aferente lucrărilor de investiții, proiect 

„Reabilitarea și modernizarea imobilului 

– Grădinița nr. 189” – Cod SMIS 124310 

10.000,00 Achiziție directă 
RALMA PROIECT 

CONSULTING S.R.L. 



26 

57 

Contract de prestare servicii de verificare 

a documentațiilor tehnico-economice 

aferente lucrărilor de investiții, proiect 

„Reabilitarea și modernizarea imobilului 

– Grădinița nr. 233” - Cod SMIS 124311 

10.000,00 Achiziție directă 
RALMA PROIECT 

CONSULTING S.R.L. 

58 Contract de prestare servicii evaluare  30.000,00 Achiziție directă 
LUNIVALLI TEHNOCONT 

S.R.L. 

59 Contract de prestare servicii cadastrale  11.400,00 Achiziție directă GEO EARTH S.R.L.  

60 

Contract de prestare servicii de verificare 

a documentațiilor tehnico-economice 

aferente lucrărilor de investiții, proiect 

„Reabilitarea și modernizarea imobilului 

– Grădinița Luminița” – Cod SMIS 

124313 

9.600,00 Achiziție directă 

RALMA PROIECTING 

CONSULTING 

S.R.L. 

61 

Contract subsecvent de proiectare și 

execuție lucrări la Acordul-cadru  

nr. 34/2019 pentru Grădinița nr. 233 

(împrejmuire gard) 

69.099,14 
Acord-Cadru - Licitație 

deschisă 

ASOCIEREA  

PALEX - ROMCO  

YARDMAN 

62 
Contract de prestare servicii de pază - 

Lot 1 
1.939.691,52 

Negociere fără 

publicarea prealabilă 
ARES GUARD S.R.L. 

63 
Contract de prestare servicii de pază - 

Lot 2 
1.964.559,36 

Negociere fără 

publicarea prealabilă 
 ARES GUARD S.R.L. 

64 

Contract de prestare servicii de verificare 

a documentațiilor tehnico-economice 

aferente lucrărilor de investiții, 

proiect „Reabilitarea și modernizarea 

imobilului – Grădinița Steluța”- Cod 

SMIS 124312 

9.600,00 Achiziție directă 
RALMA PROIECT 

CONSULTING S.R.L. 

65 

Contract de prestare servicii de 

promovare și publicitate, proiect 

„Reabilitarea și modernizarea imobilului 

– Grădinița Albinuța” – Cod SMIS 

124315 

6.722,40 Achiziție directă LEMINGS S.R.L. 

66 

Contract de prestare servicii de  

promovare și publicitate, proiect 

„Reabilitarea și modernizarea imobilului 

– Grădinița nr. 280” – Cod SMIS 124314 

6.722,40 Achiziție directă LEMINGS S.R.L. 

67 
Contract dirigenție Școala Gimnazială 

nr. 39 corp B 
13.380,00 Achiziție directă 

CA-SE INTERNATIONAL 

S.R.L. 

68 

Contract prestari servicii de asistență și 

proiectare, proiect „Reabilitarea și 

modernizarea imobilului - Grădinița 

Steluța” – Cod SMIS 124312 

124.865,28 Licitație deschisă 
ATLAS CONSULTING & 

PROIECT S.R.L.  
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69 
Contract servicii de dirigenție Școala 

Gimnazială nr. 27 
11.100,00 Achiziție directă S.C. CA-SE CONS 

70 Contract de dirigenție Grădinița Alice 6.800,00 Achiziție directă S.C. CA-SE CONS 

71 
Contract servicii de dirigenție Școala 

Gimnazială „Petre Ghelmez” 
10.660,00 Achiziție directă S.C. CA-SE CONS 

72 

Contract servicii de elaborare a 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii în vederea modernizării 

Liceului Teoretic „C.A.ROSETTI” - Sala 

de festivităţi şi anexe 

27.840,00 Achiziție directă PATAGONIA S.R.L. 

73 

Contract servicii de elaborare a 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii vederea modernizării  

corpului C1 al Şcolii Gimnazială nr. 40  

10.000,00 Achiziție directă 

PROFESSIONAL 

AQUISITIONS 

CONSULTING COMPANY 

74 

Contract servicii de elaborare a 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii în vederea modernizării 

corpului C1 al Şcolii Gimnazială nr.49  

28.000,00 Achiziție directă 

PROFESSIONAL 

AQUISITIONS 

CONSULTING COMPANY 

75 

Contract servicii de elaborare a 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii în vederea modernizării Școlii 

Gimnaziale nr. 62 Corp C2 

32.000,00 Achiziție directă 

PROFESSIONAL 

AQUISITIONS 

CONSULTING COMPANY 

76 

Contract servicii de elaborare a 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii în vederea modernizării Școlii 

Gimnaziale nr. 62 Corp C1 

32.000,00 Achiziție directă 

PROFESSIONAL 

AQUISITIONS 

CONSULTING COMPANY 

77 

Contract servicii de elaborare a 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii în vederea modernizării 

corpului C1 al Şcolii Gimnazială 

„Grigorie Ghica Voievod” 

39.000,00 Achiziție directă 

PROFESSIONAL 

AQUISITIONS 

CONSULTING COMPANY 

78 

Contract servicii de elaborare a 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii în vederea modernizării Sălii 

de Sport – C1 a Colegiului Naţional 

„Spiru Haret” 

11.000,00 Achiziție directă 

PROFESSIONAL 

AQUISITIONS 

CONSULTING COMPANY 

79 

Contract servicii de elaborare a 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii în vederea modernizării 

corpului C3 (POD) al Colegiul Naţional 

„Spiru Haret” 

8.000,00 Achiziție directă 

PROFESSIONAL 

AQUISITIONS 

CONSULTING COMPANY 
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80 

Contract servicii de elaborare a 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii în vederea modernizării 

corpului şcoală C2 al Colegiului Naţional 

„Spiru Haret” 

32.000,00 Achiziție directă 

PROFESSIONAL 

AQUISITIONS 

CONSULTING COMPANY 

81 

Contract servicii de elaborare a 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii în vederea modernizării Şcolii 

Gimnaziale nr. 66  

40.000,00 Achiziție directă 

PROFESSIONAL 

AQUISITIONS 

CONSULTING COMPANY 

82 

Contract servicii de elaborare a 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii în vederea modernizării 

Colegiului Naţional „Şcoala Centrală” – 

corpuri clădiri 

80.000,00 Achiziție directă 

PROFESSIONAL 

AQUISITIONS 

CONSULTING COMPANY 

83 

Contract servicii de elaborare a 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii în vederea modernizării 

Liceul Teoretic „Ady Endre” - structura 

nouă 

69.694,00 Achiziție directă 

PROFESSIONAL 

AQUISITIONS 

CONSULTING COMPANY 

84 

Contract servicii de elaborare a 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii în vederea modernizării sălii 

de sport a Colegiului Naţional „Cantemir 

Vodă” 

21.000,00 Achiziție directă 

PROFESSIONAL 

AQUISITIONS 

CONSULTING COMPANY 

85 

Contract servicii de elaborare a 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii în vederea modernizării Şcolii 

Gimnaziale nr. 145 

75.000,00 Achiziție directă 

PROFESSIONAL 

AQUISITIONS 

CONSULTING COMPANY 

86 

Contracte servicii de elaborare a 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii în vederea modernizării 

Colegiului Economic "A.D. Xenopol" 

74.000,00 Achiziție directă 

PROFESSIONAL 

AQUISITIONS 

CONSULTING COMPANY 

87 

Contract servicii de elaborare a 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii în vederea modernizării 

Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida” 

74.000,00 Achiziție directă 

PROFESSIONAL 

AQUISITIONS 

CONSULTING COMPANY 

88 

Contract de prestare servicii de verificare 

a documentațiilor de avizare a lucrărilor 

de intervenții 

62.400,00 Achiziție directă 

Icon 

Development&Mentenance 

S.R.L. 

89 

Contract prestari servicii de proiectare și 

asistență din partea proiectantului, 

proiect „Reabilitarea și modernizarea 

imobilului - Grădinița Luminița” – Cod 

SMIS 124313 

125.890,00 Procedură simplificată GLOBEXTERRA S.R.L. 
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Poceduri de achiziție derulate în anul 2020 

 

 

 

 Licitații deschise 3, din care: 

 finalizate - 2 proceduri;  

 în derulare - 1 procedură. 

 Proceduri simplificate 3, din care:  

 finalizate - 2 proceduri;  

 în derulare - 1 procedură. 

 Achiziții directe 215 – realizate prin SICAP 

 

 

 

 

Nr. 

crt.
Denumire contract

Tip 

procedură

Tipul 

contractului

Stare 

procedură

Modalitate de 

desfășurare

Modalitatea 

de atribuire
Cod CPV Valoare estimată

Durata 

medie de 

achiziție      

(luni)

Proceduri 

anulate

1

Servicii de proiectare tehnică - elaborare 

PT+DE, inclusiv DTAC și DTOE, elaborare 

documentații pentru 

obținerea avizului ISU și a Acordului ISC, 

asistenţă tehnică din partea proiectantului pe 

toată perioada de execuţie a lucrărilor, 

precum și servicii de întocmire documentaţie 

„as-built”după finalizarea lucrărilor de 

execuţie pentru proiectul „Reabilitarea și 

modernizarea imobilului – Gradinița Steluța” -

cod SMIS 124312

Licitație 

deschisă
Servicii Atribuită Online

Contract de 

achiziții 

publice

71322000-1 - 

Servicii de 

proiectare tehnică 

pentru construcția 

de lucrări publice 

(Rev.2)

204.453,64 RON 2

2

Servicii de pază la unitățile de învățământ și 

imobilele administrate de către Direcția 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar - Sectorul 2. Lotul 1 și Lotul 2”

Licitație 

deschisă
Servicii

În 

desfășurare
Online Acord-cadru

79713000-5 - 

Servicii de pază 

(Rev.2)

73.668.096 RON 2

3

Servicii de proiectare și asistență tehnică din 

partea proiectantului pe perioada de execuție 

a lucrărilor în cadrul proiectului de 

„Reabilitarea şi modernizarea imobilului - 

Grădinița nr. 233”, Cod SMIS 124311

Procedură 

simplificată
Servicii

În 

desfășurare
Online

Contract de 

achiziții 

publice

71322000-1 - 

Servicii de 

proiectare tehnică 

pentru construcția 

de lucrări publice 

(Rev.2)

183.286,08 RON 2

4

Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din 

partea proiectantului pe perioada de execuţie 

a lucrărilor în cadrul proiectului „Reabilitarea 

și modernizarea imobilului - Gradinița 

Luminița”- Cod SMIS 124313

Procedură 

simplificată
Servicii Atribuită Online

Contract de 

achiziții 

publice

71322000-1 - 

Servicii de 

proiectare tehnică 

pentru construcția 

de lucrări publice 

(Rev.2)

172.460,15 RON 2

5

Servicii de proiectare și asistență tehnică din 

partea proiectantului pe perioada de execuție 

a lucrărilor în cadrul proiectului de 

„Reabilitarea şi modernizarea imobilului - 

Grădiniţa nr. 189”- Cod SMIS 124310

Procedură 

simplificată
Servicii

În 

desfășurare
Online

Contract de 

achiziții 

publice

71322000-1 - 

Servicii de 

proiectare tehnică 

pentru construcția 

de lucrări publice 

(Rev.2)

204.324,38 RON 2

6

„Modernizarea infrastructurii unităților de 

învățământ preuniversitar aflate în 

administrarea Direcției Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar - Sector 

2 București pentru aducerea acestora la o 

stare normală de exploatare care să asigure 

siguranța, confortul și condițiile igienico-

sanitare necesare desfășurării activității, prin 

execuția lucrărilor de reparații, intervenție, 

consolidări, PSI, inclusiv furnizarea, montarea 

și punerea în funcțiune a dotărilor necesare, 

precum și serviciile de proiectare aferente.” 

LOT 2 

Licitație 

deschisă
Lucrări

În 

desfășurare
Online Acord-cadru

45000000-7 - 

Lucrări de 

construcții (Rev.2)

237.838.971,14 RON 24

0



30 

Contestații procedură 

 

Nr. 

crt. 

Procedura de încheiere Acord-Cadru de „Modernizarea infrastructurii unităților de 

învățământ preuniversitar aflate în administrarea D.G.A.P.I. Sector 2 pentru aducerea 

acestora la o stare normală de exploatare necesare desfășurării activității, prin execuția 

lucrărilor de reparații, intervenție, consolidări, psi, inclusiv furnizarea, montarea și 

punerea în funcține a dotărilor necesare, precum și serviciile de proiectare aferente” - 

Lot 2 

1 Contestație ianuarie 

2 Contestație februarie 

3 Contestație februarie 

4 Contestație iunie 

5 Contestație iulie 

 

 

Nr. 

crt. 

Procedura de încheiere Acord-Cadru „Servicii de pază la unitățile de învățământ și 

imobilele administrate de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2. - Lot 1” 

1. Contestație octombrie 

 

IV. Informații despre litigii în care este implicată instituția 

 

Consilieri juridici din cadrul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 au asigurat în cursul anului 2020 apărarea instituţiei în faţa diverselor instanţe judecătoreşti 

(judecătorii, tribunale, curţi de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), precum și în faza de executare 

silită a unui număr de 50 de cauze, respectiv în cauzele aflate pe rol din anii anteriori, precum şi cele 

înregistrate în evidenţe în anul 2020, în diferitele stadii procesuale (fond, căi de atac ordinare - apel, 

recurs - şi căi de atac extraordinare - contestaţii în anulare, revizuiri, executare silită). 

În anul 2020 s-au înregistrat un număr de 12 dosare. Dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată 

au ca obiect: 

 acţiuni având ca obiect recuperare debite (chirii, utilităţi, penalităţi aferente), precum şi reziliere 

contracte şi evacuare  - 3 dosare,  

 acţiuni având ca obiect încheierea de contract de vânzare - cumpărare - 9 dosare 

 acţiuni având ca obiect despăgubiri - 4 dosare, 

 alte acţiuni având ca obiect: contestații, drepturi băneşti cuvenite elevilor, litigii privind 

achiziţiile publice (Legea nr. 98/2016), procedură insolvenţă, litigii privind forme de 

discriminare, alte cereri - 22 dosare, 
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 litigii privind funcţionarii publici (Legea nr. 188/1999) - 1 dosar, 

 executări silite - 11 dosare. 

În afară de litigiile sus-menţionate, s-a asigurat apărările în aproximativ 13 dosare reprezentând căi 

de atac ordinare şi extraordinare promovate de D.G.A.P.I. Sector 2 sau de celelalte părţi din dosare 

nemulţumite de soluţiile date de instanţele judecătoreşti. 

 

V. Organigrama 

 

Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, valabile în anul 2020, au fost aprobate de 

Consiliul Local al Sectorului 2 prin H.C.L. Sector 2 nr. 346/28.11.2019 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2. 

Structura organizatorică a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

cuprinde două direcții, două servicii, un birou și șase compartimente, după cum urmează: 

1. Compartimentul Corp Control 

2. Direcția Juridică și Administrare Patrimoniu 

2.1. Serviciul Achiziții, Tehnic și Derulare Contracte 

   2.1.1. Biroul Achiziții și Documentații Tehnice 

  2.1.2. Compartimentul Derulare și Monitorizare Contracte 

2.2. Serviciul Juridic și Evidență Patrimoniu 

3. Direcția Economică 

3.1 Compartimentul Contabilitate-Financiar, Buget 

3.2. Compartimentul Proiecte Educaționale și Programe pentru Învățământ 

3.3. Compartimentul Administrativ și Informatică 

4. Compartimentul Resurse Umane 

 

Organigrama este postată pe site-ul www.invatamantsector2.ro, la secțiunea «DGAPI». 

 

Conform Statului de funcţii aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 346/28.11.2019, numărul total de posturi 

şi structura lor, se prezintă astfel:  

TOTAL POSTURI APROBATE 52 

Posturi de conducere 6 

Funcții publice de conducere 6 

Funcții contractuale de conducere 0 

Posturi de execuție 46 
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Funcții publice de execuție 41 

Funcții contractuale de execuție 5 

 

La data de 31.12.2020, posturile ocupate se prezintă astfel: 

 

Nr. total funcţii publice ocupate 36 

   Nr. total funcţii publice de conducere 5 

   Nr. total funcţii publice de execuţie 31 

Nr. total funcții contractuale ocupate 5 

   Nr. total funcții contractuale de conducere 0 

   Nr. total funcții contractuale de execuţie 5 

Nr. total funcții ocupate în cadrul D.G.A.P.I. Sector 2 41 

 

Numele persoanelor cu funcții de conducere și datele lor de contact: 

 Director General al D.G.A.P.I. Sector 2 - Gârbu Bogdan-Alexandru 

telefon: 021.212.15.44/ 021.212.11.39; 

 Director Executiv al Direcției Economice - Popa Daniela 

telefon 021.212.15.44/ 021.212.11.39; 

 Director Executiv al Direcției Juridice și Evidență Patrimoniu - Drug Corneliu (detașare) 

telefon: 021.212.15.44/ 021.212.11.39; 

 Șef Serviciu al Serviciului Achiziții, Tehnic și Derulare Contracte - Lică-Răducanu Elena 

telefon: 021.212.15.44/ 021.212.11.39; 

 Șef Biroul al Biroului Achiziții și Documentații Tehnice – Nițu Robert-Daniel 

telefon: 021.212.15.44/ 021.212.11.39. 

 

V. Informații despre managementul resurselor umane 

 

Fluctuația de personal: 16,72%, calculată ca raport dintre numărul total al angajaților care au plecat 

în anul 2020, respectiv 7 angajați, și numărul mediu de angajați în anul 2020, respectiv 39,5. 

Numărul de concursuri/examene: 2 

Fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere: 20,36% 

Numărul funcțiilor de conducere exercitate temporar în anul 2020: 2 

 

VI. Informaţii furnizate la cerere, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările și completările ulterioare. 
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Activitatea de informare a persoanelor fizice şi juridice s-a desfăşurat în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare. Dreptul cetăţenilor de a accesa informaţiile de interes 

public s-a realizat cu respectarea principiilor transparenţei, aplicării unitare şi autonomiei. 

Activitatea de informare şi relaţii publice a fost organizată în următoarele componente:  

 informarea publică din oficiu, care s-a realizat prin consultarea documentelor pe site-ul 

web https://invatamantsector2.ro/  şi afişarea informaţiilor la Punctul de informare-

documentare, care este organizat şi funcţionează în sediul din strada Luigi Galvani nr. 

20, etaj 2, Sectorul 2, Bucureşti;  

 componenta de informare publică directă a persoanelor s-a derulat prin Secretariatul 

instituţiei, asigurându-se rezolvarea solicitărilor adresate verbal şi în scris, potrivit 

prevederilor legale; 

 componenta de informare a presei s-a realizat prin furnizarea informaţiilor de interes 

public către mijloacele de informare în masă. 

 Au fost soluţionate 31 de cereri de acces la informaţiile de interes public, dintre care 28 

de cereri au fost rezolvate favorabil; o cerere a fost redirecţionată spre instituţia care avea 

competenţa legală în soluţionare. 

 

Informaţii despre proiecte de acte normative iniţiate de către instituţie 

 

Au fost întocmite un număr de 30 note de fundamentare necesare pentru promovarea unor 

proiecte de hotărâri privind reţeaua şcolară, atribuirea/modificarea denumirilor unităţilor de învăţământ, 

clarificarea regimului juridic al imobilelor terenuri şi construcţii aflate în administrare, aprobarea 

documentaţiilor tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici, gospodărirea fondului locativ, proiecte 

educaționale, alte asemenea.  

- Proiecte de hotărâri promovate și aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Sector 2 - 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și 

particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul 2020-

2021; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 85 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 

04.12.2003; 

3. Proiect de hotărâre privind modificare și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 224/2017 privind 

aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la 

bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 + Anexa; 

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Municipiului București pentru atribuirea în 

folosință în temeiul art. 10, alin. 25 din Legea nr. 152/1998 a cotelor indivize din terenul domeniu public 

https://invatamantsector2.ro/
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al unității administrativ-teritoriale în suprafață de 1.467,00 mp situat sub imobilele construcții 

„Ansamblu de locuințe pentru tineri – medici rezidență – Zona Spitalul Colentina” din Șos. Ștefan cel 

Mare nr. 19B (fost nr. 21), domeniu privat al Statului, locuințe ce vor fi vândute chiriașilor în temeiul 

Legii nr. 152/1998; 

5. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil de locuințe situat în raza 

Sectorului 2 al Municipiului București (imobil șos. Ștefan cel Mare nr. 19B); 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea imobilului – 

Grădinița Albinuța”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a 

cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea imobilului – 

Grădinița nr. 280”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei 

proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului; 

8.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții 

reprezentând „Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2” așa cum a 

fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 336/2019; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului II 

al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 

al Municipiului București; 

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului prevăzut de H.C.L. Sector 2 nr. 36/2018 

modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 49/2019 (sediu social Culb Sportiv Dinamo); 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 217/2018 așa cum a 

fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 322/2018 (închirieri spații unități de învățământ); 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea, implementarea și finanțarea proiectului „Grădinița din 

vacanța mare” pentru perioada iulie-august 2020; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelelor cadru de promisiune bilaterală de vânzare-

cumpărare și a contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor ANL din București, Șos. Ștefan cel Mare 

nr. 19 B (fost Șos. Ștefan cel Mare nr. 21) Sector 2 și pentru completarea H.C.L. nr. 95/2020 privind 

aprobarea vânzării locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate 

în imobilul din Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B (fost Șos. Ștefan cel Mare nr. 21), Sector 2, București; 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări 

de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

București așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 

206/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019 + Anexa 1; 

15. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului prealabil și împuternicirea expresă a Consiliului 

Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului 
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București, în vederea derulării și implementării Programului educațional „Academia Copiilor Sector 2”, 

prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea, implementarea și finanțarea Programului educațional 

„Academia Copiilor Sector 2” pentru unul școlar 2020-2021 și Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3; 

17. Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte de parteneriat pentru formarea profesională 

a elevilor prin Învățământul dual între diverși operatori economici, Liceul Tehnologici „Ion I. C. 

Brătianu” și Sector 2 al Municipiului București + Anexa nr. 1 – Centralizator și Anexa nr. 2 – Contracte; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar 

particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 

2020-2021 (Grădinița „Pick Me Academy”); 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar 

particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 

2020-2021 (Grădinița „Compania Mică”); 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar 

particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 

2020-2021 (Grădinița „Busy Bees Academy”); 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar 

particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 

2020-2021 (Grădinița „F.E.L.I.”); 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar 

particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 

2020-2021 (Grădinița „Peștișorul Nemo”); 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar 

particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 

2020-2021 (Grădinița „Once Upon a Time”); 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a 

costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2; 

25. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare a locuințelor situate în imobilele 

din Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B (fost Șos. Ștefan cel Mare nr. 21), Sector 2, București, construite prin 

Agenția Națională pentru Locuințe, precum și stabilirea unor măsuri privind vânzarea acestora către 

medicii rezidență și tinerii specialiști din sănătate; 

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 7/2020 privind 

aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul 

Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 – 2021 + Anexa nr. II; 
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27. Proiect de hotărâre privind achiziționarea pentru și în numele Municipiului București a terenului 

în suprafață de 823 mp, situat în strada Aurel Vlaicu, nr. 30-32 (actual 32A), Sector 2, București 

(Grădinița nr. 133); 

- Proiecte de hotărâri promovate – 

 

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de implementare a proiectului „Pentru sănătatea 

Copiilor” aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 153/2019; 

 

- Proiecte de hotărâri nepromovate - 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 224/2017 privind 

aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la 

bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 + Anexa; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări 

de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

București așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 

206/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019 + Anexa 1; 

3. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări oferită de o persoană juridică unității de 

învățământ preuniversitar de stat Grădinița nr. 137; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea implementării proiectului cod SMIS 148624 – 

„Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii TIC sistemice în procesul educațional al unităților de 

învățământ de stat preuniversitar din Sectorul 2 al Mun. București”, finanțat prin Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020 (POC), precum și a bugetului necesar implementării acestuia. 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea implementării proiectului cod SMIS 148612 – „Creșterea 

capacității unităților de învățământ de stat din Sectorul 2 al Municipiului București pentru gestionarea 

riscului de infecție cu virusul SARS-CoV-2”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 

2014-2020 (POIM), precum și a bugetului necesar implementării acestuia. 

 

 

 


