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Administraţia Domeniului Public Sector l îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Consi liului Local 
al Sectorului 1 nr.37/2019. Prin această Hotârâre, au fost aprobate Organigrama, Statul de funcţii, Regulamentul 
ADP Sector I. 

Administraţia Domeniului Public Sector I (denumită în continuare ADP Sector I) funcţionează ca 
instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului I. 

Misiunea ADP Sector I este de a asigura servici i de calitate şi creşterea gradulu i de satisfacţie a cetăţenilor 
Sectorului I. Totodată, ADP S I asigură implementarea programelor şi strategii lor stabil ite de Primăria Sectorului 
1 şi conducerea instituţiei. 

Principalele obiective specifice ale ADP Sector I sunt: 
• construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pascţjelor rutiere 

şi pietonale, subterane şi supraterane; 
• amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor 

de agrement ş i a terenurilor de joacă pentru copii; 
• amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a ştrandurilor şi a bazelor de odihnă şi tratament; 
• organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale; 
• îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii; 
• amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi reclame, a panourilor 

publicitare, a mobilierului urban şi ambiental; 
• curatarea strazilor. drumurilor, aleilor pietelor si a celorlalte locuri publice; 
• curatarea si igienizarea lacurilor, asanarea, desecarea si amenajarea terenurilor mlastinoase din perimetrul 

localităţi lor; 
• combaterea insectelor dăunătoare din zonele de agrement, parcurile, grădinile publice şi spaţiile verzi 

intravilane; 
• executarea lucrărilor de construi re, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, în strictă 

concordanţă cu documentaţiile de urbanism şi pe baza studiilor de circulaţie şi de trafic; 
• verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil şi 

remedierea operativă a acestora; 
• evitarea şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuţia lucrărilor de construcţii , 

precum şi refacerea zonelor adiacente afectate; 
• amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare; 
• afişaje publicitare pe străzi şi în alte locuri publice, în condiţiile stabilite prin planurile de urbanism şi 

studii le de circulaţie; 
• administrarea şi exploatarea spaţii lor publicitare şi a panourilor de afişaj şi reclamă; 
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• dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanţă cu necesită\ile comunităţilor locale ş i 
cu documentaţiile de urbanism aprobate potrivit legii; 

• amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de 
joacă pentru copii; 

• administrarea, mentenanţa şi exploatarea WC-uri lor publice; 
• sprijinirea şi organizarea de evenimente cu caracter cultural; organizarea de târguri şi expoziţii cu caracter 

economic, cultural, agro-alimentar, ce se pot desfăşura în raza administrativ-teritorială a Sectorului I; 
• conservarea, protejarea şi extinderea fondului vegetal existent; 
• producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării şi înfrumuseţării zonelor verzi 

adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement; 
• executarea lucrări lor de întreţinere, modernizare şi menţinere a aspectului estetic şi funcţional al reţelelor 

şi instalaţiilor aferente; 
• îîmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor prin rezolvarea solicitărilor cu promptitudine şi 

optimizarea circuitului documentelor, în conformitatea cu atribuţiile ADP Sector I; 
• asigurarea informaţiilor de interes public, solicitate în scris sau verbal persoanelor interesate, în 

conformitate cu prevederi le legii 544/200 I. 

A. SERVICIUL SPAŢII VERZI 

I. Obiectivele Serviciului Spaţii Verzi 

Serviciul Spaţii Verzi are în administrare domeniul public al sectorului - Sector I Bucureşti, înţelegând prin 
aceasta: 

• 
• 
• 

• 

• 

II. 

întreţinerea şi protecţia spaţiilor verzi pe a11erele principale ale sectorului; 
amenajarea de noi locuri de joacă pentru copii; 
plantarea de arbori, arbuşti şi material dendrologic în parcuri, pe arterele principale ale sectorului, în 
spaţiile de joacă pentru copii şi spaţiile verzi din jurul blocurilor de locuinţe; 
întreţinerea şi salubrizarea spaţii lor verzi de pe arterele secundare, parcuri , terenuri de joacă şi 
ansambluri de locuinţă; 
păstrarea şi întreţinerea bunurilor aflate în dotare (mobilier urban, echipamente de joacă, aparate de 
fitness, etc). 

Cele mai importante activităţi derulate de Administraţia Domeniului Public Sector 1 în 2022: 

a) S-au preluat un numar de 731 sesizări telefonice de la cetăţen i/ instituţii ce au fost direcţionate spre 
rezolvare la: 

• prestatorul economic ce are în întreţinere spaţi i le verzi; 
• prestatorul economic ce are ca obiect de activitate toaletarea/defrişarea arborilor; 
• respectiv prestatorul economic ce repară echipamentele de joaca, mobilierul urban şi realizează 

degrafitarea suprafeţelor scrise. 
Sesizările telefonice identificate în teren, ca fiind reale, au fost rezolvate/remediate cu ajutorul operatorilor 

economici contractaţi şi În baza prevederilor contractuale. 
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b) S-au primit sesizari/ adrese/ reclamaţii/cereri scrise/informări/online în număr de 7024 de la persoane 
fizice/juridice sau diverse instituţii cu privire la: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

amenajarea a parcurilor, a spaţiilor verzi; 
amenajarea de noi locuri de joacă; 

repararea aparatelor de joacă; 
toaletarea/defrişarea arborilor de pe domeniul public/privat; 
plantarea de material dendrofloricol pe spaţiul verde din: aliniamente, terenuri de joacă. parcuri . 
ansambluri de locuinţe, squaruri, platbande, ronduri, etc; 
repararea sistemului de iluminat public din parcuri, terenuri de joacă; 

realizarea tratamentelor de deratizare, dezinsecţie în parcuri, locuri de joacă, ansambluri de locuinţă, etc . 

c) S-au transmis adrese către Primăria Municipiului Bucureşti/Direcţia pentru Agricultură a Municipiului 
Bucureşti în vederea eliberării de avize pentru toaletarea/defrişarea arborilor/pomilor fructiferi din 
aliniamente, parcuri, terenuri de joacă şi ansambluri de locuinţe: 

• 83 de solicitări din pa,tea Serviciului Spaţii Verzi (arbori inventariaţi de către inspectorii de specialitate. 
În anul 2022 s-au emis 272 de avize de către Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de Mediu şi 16 

de avize emise de către Ministerul Agriculturii - Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti (pentru 
nuci). 

În baza avizelor emise de Primăria Municipiului Bucureşti/Direcţia pentru Agricultură a Municipiului 
Bucureşti, cât şi în urma condiţiilor meteorologice nefavorabile, s-au executat următoarele lucrări: 

• Toaletări/reduceri arbori: 26,393 exemplare; 
• Defrişări arbori: 3,626 exemplare; 
• Extras cioate (rădăcini de arbori): 4,236 exemplare; 
• lndepărtare ÎN REGIM DE URGENŢĂ arbori frânţi/prăbuşiţi la sol şi crengi/şarpante 

frânte/suspendate ca urmare a condiţiilor meteo sau a altor evenimente neprevăzute: 4364 exemplare. 
d) S-au transmis adrese, referate, acorduri către diferite persoane/instituţii în număr de 272. 

III. Activităţi în teritoriu 
Urmărirea în teren de către inspectorii de specialitate ai serviciului a următoarelor lucrări executate de către 

operatorii economici de specialitate: 
• plantări de arbori: 5,831 exemplare; 
• toaletarea/defrisarea arborilor în baza avizelor eliberate de catre Primăria Municipiului Bucureşti şi 

Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti sau în regim de urgenţă (în urma unor calamităţi naturale); 
• amenajare de spaţii verzi noi, în suprafaţă de 1219 m2: 

• Spicului nr. 18A 
• Bd. Poligrafiei x Str. Jiului (Media) 

• Reamenajări spaţii verzi de pe raza sectorului 1: 
Şos. Nicolae Titulescu, Şos. Nicolae Titulescu nr. I 6- 18, nr. 20. B-ul Banu Manta, B-dul Banu Manta x Şos. 
Nicolae Titulescu, B-dul Bucureştii Noi, B-ul Bucureştii Noi - Terminal Străuleşti , B-dul Mărăşti, 
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Scuar Caşin, Scuar Casa Presei, Monument Aripi (Casa Presei), Str. Jiului x B-dul Bucureştii Noi, Calea Griviţei 
x Str. General Constantin Budişteanu, Ambasada China, Statuie Ghica, Statuie Duca (Piaţa Gării de Nord), Şos. 
Bucureşti-Ploieşti, DN I, B-dul Alexandru Nasta, Piaţa Arcul de Triumf, Str. Clucerului, Ion Câmpineanu nr. 24, 
nr. 26, nr. 28, Calea Griviţei nr. 190, Calea Victoriei nr. l 09, Aleea Alexandru, B-dul Aviatorilor, Bd. Aviatorilor 
x Bd. Mircea Eliade, Calea Dorobanţi lor x Piaţa Chaeles de Gaulle, Parc Regina Maria, Parc Kiseleff - lac, Parc 
Kiseleff, Parc Venus, Parc Perla, Parc Gara de Nord, Parc Brâncuşi, Sfinţii Voievozi, Str. General H. M. Berthelot 
x Str. Luterană, Str. Berzei x Ştr. Ştirbei Vodă, Str. Ştirbei Vodă (Sala Palatului), Str. Nicolae Caramfil x Şos. 
Pipera, Str. Nicolae Caramfil x Şos. Nordului, Str. Nicolae Caramfil, Str. Barbu Delavrancea nr. 2, Rond 
Hrisovului, Rond Viorel Ciurea (zona Metro), Rond Povernei, Cartier Henri Coandă (Str. Francis Munteanu, Str. 
Iulian Mihu, Str. Mircea Veroiu). 

• asigurarea udatului în spaţiile verzi (udat prin sistem de irigat 117,288 ha /1,172,877.83 m2, cu o frecvenţă 
impusă de condiţiile meteorologice; 

• curăţenia în parcuri şi terenuri de joacă (strâns hârtii, vidanjat coşuri de gunoi, măturat alei, greblat 
frunze); 
• cosirea şi greblarea spaţiilor verzi din parcuri, terenuri de joacă; 
• săpălugit rabate de flori şi trandafiri; 
• copilitul şi îndepartatul florilor trecute la trandafiri; 
• plivit burienilor din aliniamente de garduri vii asociaţii locatari; 
• evacuarea resturilor vegetale din aliniamentele stradale, parcuri , terenuri de joacă, ansambluri de locuinţă 
rezultate în urma activităţilor specifice; 
• tunderea gardului viu manual/mecanic; 
• inventarierea materialului dendrologic care necesită toaletare/defrişare; 

• inventarirea alveolelor goale din aliniamente în vederea plantării de arbori în compensare; 
IV. Detaliaţi proiectele propuse pentru 2023 

• extinderea amenajărilor din parcuri, aliniamente stradale ş i scuaruri; 
• întreţinerea spaţii lor verzi (parcuri, aliniamente, scuaruri, terenuri dejoacă, asociaţii de locatari). 
• continuarea lucrărilor de toaletare/reducere/defrişare arbori; 
• identificarea de spaţii verzi ş i propuse pentru realizarea de S.F.- uri pentru: 

• Amenajare zona de recreere Str. Proletarului x B-dul Laminorului; 
• Amenajare teren Str.Dridu nr. I A. 

IV. Dificultăţi cu care se confruntă Serviciul Spaţii Ver.ti 
Serviciul Spaţii Verzi a identificat la nivel de serviciu următoarele probleme: 
I. distrugerea zonelor verzi şi a materialului dendrologic, datorită parcărilor neregulamentare; 
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2. sustragerea materialu lui dendrologic şi a unor elemente componente ale sistemului de irigaţie (electrovane, 
aspersoare, calculatoare, etc), ce au dus la nefuncţionarea corespunzătoare a acestora; 
3. vandalizarea/distrugerea echipamentelor de joacă în mod repetat; 
4. personal de specialitate insuficient la nivelul Serviciului Spatii Verzi care să urmărească cât mai eficient situaţia 
în teren şi să facă propuneri coerente de amenajare, să răspundă la sesizări, să urmărească contractele în derulare; 
7. întârzierea avizelor de mediu emise de Primăria Municipiului Bucureşti, fapt care duce la neîndeplinirea la 
timp a lucrărilor necesare (toaletare, defrişare) la arbori; 
8. numărul mare de solicitări privind lucrările de toaletare şi faptul că aceste lucrări sunt recomandate într-o 
perioadă relativ scurtă (repaus vegetativ în perioada octombrie-aprilie), a dus la neacoperirea tuturor sol icitărilor. 

În teren se întâmpină dificultăţi în realizarea lor din cauza autovehicu lelor parcate, a străzilor foarte circulate etc; 
9. degradarea spaţiilor verzi şi datorită nerespectării legislaţiei cu privire la deţinătorii animalelor de companie; 
I O. desene cu graffiti pe di ferite suprafeţe; 
11. cetăţeni care reclamă faptul că intervenţiile pe zonele verzi se suprapun cu programul acestora de odihnă; 

12. disconfortul produs cetăţenilor de anumite utilaje de întreţinere spaţii verzi în intervalul orar 07-16; 
I 3. condiţiile meteorologice nefavorabile care duc la nerespectarea frecvenţelor de intervenţie (întreţinerea 
spaţii lor verzi). 

B. BIROUL DRUMURJ - SEMNALIZARE RUTIERĂ 

l. Misiunea s i obiectivele care trebuiau atinse în anul 2022 cu raportarea cheltuielilor defalcate pe 
programe. 

Misiunea Biroului Drumuri-Semnalizare Rutieră este de a menţine trama stradală în condiţii 
corespunzătoare, atât din punct de vedere a stării tehnice, cât şi din punct de vedere al semnalizării rutiere 
orizontale şi verticale. 

ln acest sens Biroul Drumuri Semnalizare Rutiera a derulat contracte pentru: 

l. 1. Întreţinere şi reparaţii străzi 

Au fost încheiate 2 contracte pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii străzi în valoare de 3.759.563,65 lei, 
inclusiv TVA, pentru lucrări de întreţinere străzi secundare de pe raza sectorului I. Au fost efectuate plăţi în 
valoare de 3.184.141 ,48 lei, inclusiv TVA. 

Contractele cuprind lucrări de întreţinere şi reparaţii străzi după cum urmează: 
• Lucrări de întreţinere parte carosabilă: I 0.685,00 mp; 
• Lucrări de întreţinere trotuare: 5.379,00 mp. 
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Au fost încheiate 2 contracte pentru consultantă lucrări de întreţinere şi reparaţii străzi în valoare de 
40.566,68 lei, inclusiv TVA, pentru consultanţă lucrări de întreţinere şi reparaţii străzi secundare de pe raza 
sectorului I. Au fost efectuate plăţi în valoare de 3 I .829,53 lei, inclusiv TVA. 

1.3. Lucrări de semnalizare rutieră: 

• Au fost încheiate 2 contracte în valoare de 13.233.672,33 lei, inclusiv TVA, pentru execuţia lucrărilor de 
semnalizare rutieră ve11icală şi orizontală pe străzi le secundare din raza teritoriala a sectorului I. Au fost 
efectuate plăţi în valoare de 12.433.063,25 lei, inclusiv TVA. 

► Lucrări semnalizare rutieră verticală: 

• achiziţie şi montaj indicatoare rutiere: 1.100 buc 
• achiziţie şi montaj stâlpi pentru susţinere indicatoare rutiere: 495 buc 

• achiziţie şi montaj stâlpi flexibili pentru delimitare acces pietonal: I 87 buc 

• furnizare şi montare stâlpi metalici rotunzi pentru delimitare acces pietonal: 836 buc 

• furnizare şi montaj oglinzi rutiere D =800 mm: 2 buc 

• montat gard de protecţie cu inscripţia "ŞCOALĂ" cu lumina dinamică 30 panouri în 2 locaţii 

► Lucrări de semnalizare rutieră orizontală: 

• marcaj rutier cu vopsea clasică: 6.504,70 mp 
• marcaj rutier cu material preformat: 3.381,04 mp 

• marcaj rutier cu material thermoplastic: 849,92 mp 

• marcaj rutier antiderapant: 3.973,3 1 mp 
• ştergere marcaj rutier: 25 mp 

• executat treceri de pietoni supraînălţate din mixtură asfaltică: 7 buc 
• executat intersecţii supraînălţate în cruce în 24 locaţii 

• executat intersecţii supraînălţate în T în I I locaţii 

• limitatoare de viteză executate din mixtură asfaltică: 65,60 ml 

2. Indici de performantă, raportat la angajamente încheiate 
2.1.Lucrări de întreţinere şi reparaţii străzi: 85 % 
2.2.Lucrări de consultanţă: 79 % 
2.3.Lucrări de semnalizare rutieră: 94 % 
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3. Scurta prezentare a programelor desfăsurate şi modul de raportare a acestora la obiectivele instituţiei 
în anul 2022: 

• S-au executat lucrări de întreţinere şi reparaţii pe un număr de 60 de locaţii, prioritate având străzile ce 
prezentau degradări ce puneau în pericol circulaţia maşinilor şi a pietonilor, cele semnalate cu deteriorări prin 
petiţii ale cetăţenilor şi ale Brigăzii Rutiere; 

• S-a făcut corelarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii cu cele de semnalizare rutieră; 
• In cursul anului 2022, au fost întocmite 209 documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de specialitate de 

la Comisia Tehnică de Circulaţie a Municipiului Bucureşti, din care au fost avizate 198; 
• ln cursul anului 2022, au fost instituite 4 sensuri unice pe străzile secundare de pe raza Sectorului I. 

ln cursul anului 2022, au fost primite 1861 adrese din care: 
• 1.181 soluţionate 
• 176 clasări şi informări 
• 450 redirecţionate către alte instituţii 
• 54 redirecţionate către alte birouri 

4. Nerealizări 

Anularea procedurii pentru achiziţia de lucrări de semnalizare rutieră care avea ca scop amplasarea de garduri 
de protecţie în zona unităţilor de învăţământ şi execuţia limitatoarelor din viteză din mixtura asfaltică, aprobată 
la rectificarea bugetară. 

ln ceea ce priveşte cerinţele de calitate şi mediu, acestea sunt respectate conform ISO 9001 /2015 si ISO 
14001 /20 I 5. 

C. BIROUL PARCĂRI PUBLICE 

Principalele activităţi ale Biroului Parcări Publice sunt de a amenaja noi locuri de parcare de reşedinţă şi 
de a le întreţine pe cele existente în condiţii corespunzătoare, atât din punct de vedere al stării tehnice, cât şi din 
punct de vedere al semnalizării rutiere orizontale şi verticale, precum şi administrarea locurilor de parcare prin 
încheierea contractelor de închiriere. 

Conform prevederilor H.C.G.M.B nr. 124/2008, modificată şi completată prin H.C.G.M.B. nr. 61 /2009, 
activitatea Biroului Parcări Publice constă în: 

• executarea marcajelor rutiere pentru locurile de parcare de reşedinţă; 

• executarea lucrărilor de întreţinere a locurilor de parcare de reşedinţă; 
• întocmirea de documentaţii tehnice spre avizare la Comisia Tehnică de Circulaţie din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi amenajare de noi spaţii de parcare; 
• întocmirea/eliberarea contractelor anuale de închiriere a locurilor de parcare de resedinţă; 
• executarea documentaţiilor tehnice pentru obţinerea avizului tehnic de la C.T.C. din Primăria Municipiului 

Bucureşti , prin Administraţia Străzilor. 
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Biroul Parcări Publice administrează un număr de 10.036 locuri de parcare de reşedinţă, din care 571 
pentru persoane cu dizabilităţi. 

Până la data de I O mai au fost reînnoite 8.513 contracte de închiriere loc parcare, iar după această dată 
au fost încheiate 786 de noi contracte. 

Din data de 03.01.2022 şi până în data de 31.12.2022, au fost înregistrate un număr de 12.579 adrese, 
însemnând cereri, sesizări, solicitări, petiţii etc. 

Cele 10.036 locuri de parcare de reşedinţă se află pe 1.061 de amplasamente pe raza teritorial
administrativă a Sectorului 1. 

În vederea utilizării corespunzătoare a parcajelor, se procedează la o monitorizarea a stării tehnice care 
constă în investigaţii în teren referitoare la degradarea structurii carosabile sau a marcajelor. 

O atenţie deosebită se acordă persoanelor care îndeplinesc prevederile Legii nr. 4481220 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilită/i, prin întocmirea documentaţiei tehnice, obţinerea 
avizului din partea Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, şi amenajarea 
locurilor de parcare prin marcaje rutiere orizontale şi verticale. 

• Au fost amenajate 72 locuri de parcare pentru persoane în grad de handicap. 
• S-au avizat sau reavizat un număr de 5.872 de locuri de parcare de reşedinţă. 
• Am întocmit şi am transmis spre avizare la Comisia Tehnică de Circulaţie documentaţia tehnică pentru 

102 locuri de parcare de reşedinţă. 
• S-au transmis spre avizare la Comisia Tehnică de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti 

documentaţii tehnice (schiţe) pentru 100 de amplasamente pentru locuri de parcare de reşedinţă pentru 
persoane cu dizabilităţi. 

• S-au refăcut marcajele şi semnalizarea verticală pentru un număr de 8.800 de locuri de parcare. 
• La sfârşitu l anului 2022 s-a încheiat contractul pentru proiectarea şi execuţia de parcări automatizate pe 

structură metal ică , rezultând un număr suplimentar de 33 de locuri de parcare de reşedinţă, pentru 
următoarele locaţii: 

• Str. Al. Şerbănescu nr.12-14 
• Str. Ficusului nr.21-23 

• Str. Smaranda Brăescu nr. 2-8 

• Str. Ştefan Buri leanu nr. 14-16 

• Str. Elena Caragiani nr. 34-40 

• Bd. Ion Mihalache nr. 70-84 
• Bd. Ion Mihalache nr. 331 

• Pentru amenajare de noi locuri de parcare de reşedinţă au fost identificate şi au fost efectuate măsurători 
în teren pentru următoarele amplasamente: 

• B-dul Bucureştii Noi nr.51-61 
• B-dul Nicolae Caranfil nr. 58-60 
• B-dul Banu Manta nr. 22 
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Astfel, pe aceste amplasamente, se pot amenaja aproximativ I 06 de locuri de parcare de reşedinţă. 

D. SERVICIUL MECANIZARE 

A. Serviciul Mecanizare este structurat pe două activităţi principale: 

I. Asigurarea utilajelor şi mijloacelor de transport necesare desfaşurări i activităţii pentru toate serviciile/birourile 
din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1. 
II. Activitatea de Întretinere Domeniul Public, care asigură intervenţiile privind: 

• Mobilierul stradal - bănci, coşuri gunoi , stâlpişori blocaj auto, aparate de joacă, garduri ornamentale 
pentru spaţii verzi; 

• Intervenţii la: demolări construcţii neautorizate, evacuări , calamităţi naturale, incendii, inundaţii, 
deszăpezire. 

B. Obiectivele Serviciului Mecanizare pe anul 2022 
Serviciul Mecanizare din cadrul A.0.P. Sector I şi-a propus pentru anul 2022 următoarele obiective: 
• Asigurarea operativităţii parcului auto; 
• Asigurarea personalului deservent; 
• Asigurarea cu materiale şi carburanţi; 
• Asigurarea actelor şi formularelor necesare desfăşurării activităţi i pe drumurile publice (asigurări RCA, 

roviniete, licenţe de transport pentru autovehiculele ce depăşesc 3,5 to, analize medicale şi psihologice 
pe siguranţa circulaţiei, atestate profesionale, pregătire profesională în domeniu); 

• Asigurarea materialelor şi consumabilelor necesare reparaţiilor şi întreţinerii domeniului public; 
• Asigurarea tuturor intervenţiilor în domeniul public; 
• Să ia în considerare punctul de vedere al utilizatorului (cetăţeanului) - cereri, audienţe, răspunsuri; 
• Să respecte şi să anticipeze nevoile cetăţenilor ; 

• Să se implice la îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice ţinând cont că este corealizator, coresponsabil. 
expert şi contribuabil; 

• Verificarea permanentă a calităţii prestaţiilor efectuate, identificarea şi eliminarea neconfo1mităţilor; 
• Soluţionarea problemelor ce privesc protecţia mediului. 

ln decursul anului 2022, Serviciul Mecanizare din cadrul ADP Sector 1 a desfăşurat următoarele 
activităţi: 

• S-au reparat, completat, vopsit garduri metalice din plasă, bănci, coşuri de gunoi în parcurile din Sectorul 
I la asociati i le de propietari şi spaţii le verzi, conform sol icitărilor şi constatari lor făcute de către personal ul 
ADP şi Poliţia Locală Sector 1; 

• S-au montat stâlpişori blocaj auto în diverse l ocaţii, conform solicitărilor; 
• S-a înlocuit gardul deteriorat din diverse motive. precum accidente auto, loviri , furtuni, etc.: 
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• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

S-au efectuat diverse activităţi pentru Primăria Sectorului l(cărat mobilier, materiale diverse, instalaţii 
lumini iarna, etc.); 
S-au dezafectat un număr de 12 panouri publicitare; 
S-au dezafectat un număr de 3 prisme publicitare; 
S-au dezafectat un număr de 45 chioşcuri amplasate în staţiile de metrou, conform dispozitiilor emise de 
către PMB si PS l; 
S-au dezafectat 1 căsuţă de lemn în Parcul Venus şi 2 foişoare în Parcul Bazilescu şi Str. Apicultorilor; 
S-a participat, împreună cu Primăria Municipiului Bucureşti, la dezafectarea cablurilor de pe stâlpi; 
S-au ridicat pavele şi stâlpişori blocaj auto din Calea Dorobanţilor; 
S-au montat bănci în cartierul Henri Coandă şi la Gradiniţa Waldorf; 
S-au ridicat băncile din lemn de fag şi s-au înlocuit cu bănci Benito în Parcul Kiseleff; 
S-au înlocuit băncile din lemn de brad degradate de pe Şos. Kiseleff şi s-au înlocuit cu bănci din lemn de 
fag ridicate din Parcu I Kiseleff; 
S-au ridicat 23 chioşcuri pe pe domeniul public, conform dispoziţiilor emise de PMB şi PS I; 
S-a organizat activitatea de ridicări auto cu două autospeciale, ridicându-se un număr de 893 autovehicule 
staţionate neregulamentar pe domeniul public sau în alte locuri decât drumul public, suma totală încasată 
la bugetul Primăriei Sector 1 fiind de 371.775 lei. Totodată, s-au folosit pentru desfasurarea activitatilor 
un număr de 3 autobasculante, 7 platforme, 2 buldoexcavatoare, 3 utilaje Bobcat, I motostivuitor si 2 
autospeciale de ridicat autoturisme. Ca urmare a solicitărilor s-au folosit utilaje (buldoxcavatoare) la 
Biroul Drumuri-Semnalizare Rutieră şi Serviciul Spaţii Verzi. 
Serviciul Mecanizare a asigurat autovehiculele si personalul necesar pentru transportul mobilierului si a 
biroticii între diverse sedii ale Primăriei Sectorului 1. 
Toate materialele rezultate din dezafectări au fost transpo1tate la sediul din Şos. Odăi nr. 3-5, sector I . 
S-a ridicat în fiecare săptămână gunoiul de la sediile ADP (sediul central, sera Otopeni şi garaj Odăi) . 
S-a acţionat în permanenţă pentru menţinerea în stare de funcţionare a parcului auto al ADP S 1 . 

E. SERVICIUL CONTABILITATE-BUGET 

Activităţile preponderente executate în cadrul Serviciului Contabilitate-Buget în perioada de referinţă, au avut 
în vedere următoarele atribuţii: 

I. Întocmirea bugetului Administratiei Domeniului Public sector 1, precum şi rectificările acestuia ori de câte 
ori a fost nevoie, pe baza notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării acestor 
cheltuieli; 

2. Inregistrarea în programul FOREXEBUG a bugetului şi a rectificărilor acestuia; 
3. Lunar şi ori de câte ori este nevoie, întocmirea şi fundamentarea de cereri pentru deschideri de credite pe 

care le înaintează Primăriei Sectorului 1 în vederea efectuării plăţilor în Trezorerie; 
4. lnregistrarea în programul FOREXEBUG a angajamentelor bugetare şi a angajamentelor legale; 
5. Se ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare şi angajamentelor legale; 
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6. lnscrierea în fişele de execuţie bugetară, zilnic, a plăţilor şi cheltuielilor corespunzătoare fiecărui capitol. 
subcapitol, titlu, articol şi alineat conform notelor contabile întocmite în cadrul serviciului; 

7. Întocmirea trimestrială şi anuală a contului de executie; 
8. Analizarea zilnică a execuţiei de casa a bugetului local. S-a ţinut permanent legătura cu Trezoreria 

Sectorului I; 
9. Întocmirea trimestrială şi anuală a situaţiei financiar contabile; 
I O. Închiderea exercitiului financiar; 
11. Întocmirea fişelor de operaţiuni diverse pentru fiecare cont de cheltuială a bugetului , pe zile, stabilind 

soldul zilnic corect, în baza documentelor justificative; 
12. Verificarea şi analizarea soldurilor din balanţa sintetică şi analitică, privind conturile de disponibil, casa, 

debitori, cheltuieli, creditori, clienţi, ce se află în sarcina serviciului contabilitate buget; 
13. Verificarea soldurilor din extrasele de cont, sesizarea oricaror nereguli aparute în extrase; 
14. Pe baza notelor contabile pentru fiecare sursa de finanţare în parte, înregistrarea în contabilitate a obl igaţiei 

de plată, încasarea şi debitarea pentru fiecare cont de cheltu ială în parte; 
15. Înregistrarea în programul FOREXEBUG a recepţiilor în vederea executării plăţilor; 
16. Rezolvarea permanentă a corespondenţei specifice compartimentului; 
17. Arhivarea lunară a documentelor justificative, a notelor contabile, a centralizatoarelor; 
18. Acordarea vizei de Control Financiar Preventiv Propriu pentru operaţiuni supuse vizei; 
19. Continuarea procesului de implementare, îmbunătăţire, instruire şi aplicare a programelor imfonnatice 

specifice; 
20. lntocmirea raportarilor curente ce revin serviciului contabilitate-buget; 
21. Însuşirea legislaţiei în vigoare şi aplicarea corectă ş i în termen a acesteia, în cadrul Serviciului 

Contabil itate-Buget; 
22. Participarea la inventarierea generala anuală a patrimoniului A.D.P. S I; 
23. Pentru întocmirea Contului de execuţie al bugetului local, operarea zilnică în fişele bugetare, plăţile sau 

încasările efectuate prin Trezorerie, verificarea şi analizarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi 
cheltuieli, lunar, trimestrial si anual (sau ori de cate ori este nevoie), iar în cazuri de necorelări între 
prevederi şi plăţi întocmirea formelor legale de corelare a acestora. Zilnic operarea în fişele de angajamente 
ţinându-se evidenţa creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare şi angajamentelor legale. 

24. Întocmirea ordinelor de plată pentru trezoreria statului şi cecurilor pentru numerar; 
25. Ridicarea şi depunerea de numerar la/de la Trezoreria Sector I; 
26. Ridicarea şi depunerea documentelor pentru decontare bancară; 
27. Efectuarea tuturor operaţiunilor de plăţi şi încasăr i ce se derulează prin casieria ADP Sector I; 
28. lntocmirea şi predarea zi lnică a registrului de casă; 

29. Analizarea activităţii economico-financiare şi stabilirea măsurilor concrete şi eficiente pentru 
îmbunătăţirea continuă a activităţii ; 

30. Îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat de management al calităţii şi mediului, a sistemului de control 
intern managerial conform cerinţelor legale şi altor cerinţe. 

31. identificarea riscurilor specifice şi întocmirea procedurilor adecvate. 
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Nr. Obiective 

crt. 

I. lntocmirea bugetului institutiei si recti fi cari le 
acestuia 

2. lntocmirea si fundamentarea cererilor pentru 
deschiderea de credite 

3. lntocmirea angajamentelor legale si inscrierea 
acestora in fisele de angajament potrivit 
clasificatiei bugetare. Evidenta creditelor 
bugetare. 

4. lnscrierea in fisele de executie a platilor si a 
cheltuielilor conform notelor contabile 

5. Jntocmirea anuala si trimestriala a contului de 
executie 

6. Arhivare 

7. Raportari si inregistrari specifice 

8. Actualizare proceduri specifice 

9. Confirmari extrase de cont 

10. Verificarea situatiilor statistice lunare, 
trimestriale, anuale si a altor situati i sol icitate 

11. Verificarea centralizatoarelor de salarii si a 
ordinelor de plata pentru trezorerie 

12. Acordarea de viză CFPP pe toate documentele 
supuse vizei CFPP de natura bunurilor, 
serviciilor si a cheltuielilor de capital 

13. Efectuarea de plăţi şi încasări în numerar, 
lntocmirea registrului de casa, asigurarea 
corespondenţei financiare în relaţia cu băncile 
si trezoreri a 

14. Analiza ziln ică a execuţiei de casă 

12 

% 
din timp 

40 

20 

50 

50 

40 

10 

30 

20 

5 

5 

20 

50 

50 

10 

Termen de 
realizare 

anual si 

dupa caz 

lunar 

permanent 

permanent 

anual si 

trimestrial 

permanent 

permanent 

permanent 

permanent 

permanent 

permanent 

permanent 

permanent 

permanent 
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Realizat 
(pondere) 

% 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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Nr. 
crt. 

Obiective 

1. I n regi strarea, operarea şi veri fi carea 
înregistrari lor de bancă 

2. Veri fi carea plăţilor pentru investiţii 
conform bugetului aprobat 

3. Evidenţă furnizori 

4. Evidenţă debitori 

5. Inregistrarea, operarea Ş I verificarea 
miiloacelor fixe si obiectelor de inventar 

6. lntocmirea, înregistrarea, operarea şi 
verificarea diverselor altor înregistrări 

7. Ţinerea evidentelor pentru mij toacele fixe 
şi obiectele de inventar, valorificarea 
inventarelor 

8. Ţinerea evidenţei clienţilor 

9. Verificarea balantei pentru conturile 
contabile 

10. Jntocmirea situaţiilor financiare 

11. Unnarirea derularii contracte lor si 
evidentierea acestora în contabi litate 

12. Acorda viza CFPP pe toate documentele 
care cuprind cheltuieli cu deplasări le ş i a 
celor de natura drepturilor salariale 

13. Veri fi carea corelatiilor dintre anexe SI 

bilantul contabil 
14 Identificarea riscurilor specifice 

15. Mentinerea sistemului de management de 
calitate-mediu si SCIM. 

% 

din timp 

20 

50 

40 

20 

40 

40 

30 

10 

40 

50 

50 

50 

50 

JO 

20 

Termen de 

realizare 

permanent 

permanent 

permanent 

permanent 

permanent 

permanent 

permanent 

permanent 

pennanent 

permanent 

permanent 

permanent 

permanent 

după caz 

permanent 

Pentru anul 2022, bugetul local al A.D.P.S. I a fost estimat la 192 663 349 lei. 

ACW.INIS'UAT1A O(W.fNIUlUI 
•u!l!C UClO! l 

Stsfom d<> management 
ce-rltftcal 

ISO 9001 / ISO 14001 

Realizat 

(pondere) 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Cheltuielile la sfârşitul anului au fost realizate în procent de 78.23 %, respectiv în suma de 150 736 451 
lei şi s-au înscris în bugetul alocat, după cum urmează: 
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Nr.crt. Capitol 

1. Întreţinere grădini publice, parcuri si 
zone verzt 

2. Străzi 

3. Iluminat public şi electrificări 

TOTAL 

Prevederi 

165 327 680 

26 575 670 

759 999 

192 663 349 

Realizări 

133 358 192 

17 378 259 

o 

150 736 451 

Menţionăm faptul că ultima rectificare bugetară a avut loc la data de O 1.11.2022. 

SISfQm dt' monogt>ment 
certificai 

ISO 9001/ ISO 14001 

% 

80.66 

65.39 

o 

78.23 

ln privinţa respectării standardelor de calitate si mediu, acestea sunt menţinute conform normelor 
legislative şi procedurilor în vigoare. 

F. COMPARTIMENT ADMINISTRA TIV - APROVIZIONARE 

I. Obiectul de activitate al Compartimentului Administrativ Aprovizionare 

Compartimentul Administrativ Aprovizionare are umătoarele atribuţii principale: 
A. gestionează şi monitorizează bunurile materiale mobile şi imobile, mijloacele fixe şi obiecte de 

inventar aflate în administrarea directă a instituţiei şi a altor bunuri materiale; 
B. răspunde de verificarea periodică a stării de uzură/întreţinere a clădirilor, instalaţiilor tehnico-sanitare, 

electrice, termice, de aer condiţionat şi a mobilierului aflat în administrarea şi gestiunea instituţiei, 
contribuind la programele referitoare la întretinerea şi reparaţia acelora; 

C. întocmeşte necesarul de materiale şi de materii prime pentru realizarea lucrărilor de întreţinere şi 
reparaţii pentru imobilele administrate de către A.D.P. Sector 1, ş i aprobate a se realiza prin planul de 
investiţii. 

D. asigură verificarea şi confirmarea facturilor prin care au fost achiziţionate bunuri şi servicii; 
E. asigură dotarea şi echiparea imobilelor administrate de către A.D.P. Sector I cu mijloace de prevenire 

şi stingere a incendiilor, verificând periodic termenul de valabilitate a acestora, în concordanţă cu 
prevederile legale; 

2. SINTEZA ACTIVITĂŢII COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE ÎN 
PERIOADA 01.01.2022 - 31.12.2022 
S-au revizuit procedurile operaţionale ale compartimentului, conţinutul acestora fiind adaptat la 

modificările apărute la nivelul organigramei institutiei. Totodată, se respeclă cerinţele sistemului de control intern 
managerial şi sunt monitorizate riscurile la nivel de compartiment. 

• S-a elaborat şi implementat Planul de Măsuri cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor, conform Legii 
132/20 I O; 
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• Compartimentul a participat activ la efectuarea casari i m ij Joacelor fixe si a obiectelor de inventar aprobate 
spre casare; 

• S-a urmărit colectarea selectiv şi alte tipuri de deseuri cum ar fi: tonere, cartuşe de imprimantă, uleiuri 
uzate, acumulatori, deşeuri electrice şi electronice provenite din casare; 

• Participarea la operaţiunea de inventariere a bunurilor instituţiei , împreuna cu compartimentele abilitate; 
• lntocmirea bugetului Compattimentul Administrativ - Aprovizionare, precum şi rectificarile acestuia ori 

de cate ori a fost nevoie pe baza notelor de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii 
acestor cheltuieli; 

• S-au verificat şi confirmat facturile prin care au fost achiziţionate bunuri şi servicii în anul 2022 în functie 
de bugetul alocat Compa,timentului Administrativ; 

• S-au întocmit fişe de magazie pentru bunurile intrate în gestiune; 
• S-au urmărit lucrările de reparaţii curente la clădirii, s-au supravegheat şi executat lucrările de remediere 

a instalaţiilor planificate, lucrări de întreţinere şi reparaţii a locurilor de joacă aflate în administrare, 
precum şi alte atribuţii prevăzute de ROF: 

• S-a supravegheat efectuarea curateniei în sediul institutiei: 
• S-a asigurat distribuţia apei potabi le către punctele stabilite; 
• S-a asigurat distributia echipamentului de protecţie şi de lucru către angajatii instituţiei ; 

• S-a monitorizat efectuarea pazei în sediul institutiei şi la punctele de lucru de către firmele specializate: 
• Au fost supravegheate şi verificate prestările de servicii (arhivare, întretinere şi curăţare toalete automate, 

întreţinere sistem de monitorizare video, întreţinerea cişmelelor stradale, întreţinerea i nstalaţiilor electrice 
şi de iluminat, mentenaţa generatoarelor auxiliare, etc.); 

• A fost rezolvată corespondenţa cu cetăţenii şi diferite instituţii publice sau private, în număr de 531 adrese 
şi petiţii. 

G. BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE 

Principalele activităţi ale Biroului Achiziţii Publice elaborează şi actualizează, pe baza necesităţilor 
transmise de celelalte compartimente, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice. Totodată, 

Biroul Achiziţii Publice se ocupă de coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire ş i a 
documentelor-suport, în cazul organizării procedurilor de achiziţie în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 din 19 mai 2016, activitatea Biroului Achiziţii Publice constă în 
iniţierea, desfăşurarea şi finalizarea achizipilor publice de fumizare produse, prestăr i servicii prin intermediul 
unui contract de achiziţie publică/ Acord Cadru. 

În cursul anului 2022, Biroul Achiziţii Publice din cadrul Admin istraţiei Domeniului Public Sector I a 
demarat / desfăşurat / finalizat următoarele: 
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ACHIZIŢII/ CONTRACTE 

Acord Cadru 

Licitaţie Desch isă 

Procedura simplificată în nonne proprii 

Procedura Simplificată 

Negociere fără publicare 

Contract Subsecvent 

Achiziţie Directă 
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2022 

10 

4 

3 

8 

o 
82 

118 

H. BIROUL CONTROL, INSPECTIE, A VIZE 

ln perioada 03.01.2022 - 30.12.2022, au fost înregistrate 5.288 de lucrări , dintre care soluţionate 3.877 
(949 au fost sesizări şi 311 au fost notificări). 

ln cadrul Biroului Control, lnspectie, Avize au fost solutionate si executate următoarele lucrări: 

Adrese Sesizări trasnsmise către Poliţia Locală 

înregistrate Regii Sector 1 A.S. Adrese de răspuns 

949 331 133 104 286 

Telekon Netcity Iluminat 
Notificări ENEL DISTRIGAZ APANOVA TERMOENERGETICA public 

39 62 134 27 19 27 3 
Remediate 10 9 53 11 1 8 

2022 ENEL DISTRIGAZ APA NOVA NETCITY Adrese Recepţii 

completare 48 
Predări amplasament 128 129 79 116 192 1053 
Avize 94 51 91 -
de traseu 
Acorduri 61 74 47 -
de execuţie 

Recepti 144 86 90 26 

Recepţii finale - - 13 -

Contract ocupare 31 
domeniu public 
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I . SERVICIUL JURIDIC 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI JURIDIC 
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A. Reprezentarea intereselor Administraţiei Domeniului Public Sector I în faţa instanţelor judecatoreşti, de 
orice grad şi a altor autorităţi, în orice tipuri de litigii în care instituţia figurează ca parte procesuală, precum şi 
în raporturile cu persoanele juridice şi persoanele fizice, pe baza delegaţiei dată de conducerea instituţiei, 
precum: 

• ţinerea evidenţei cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti competente; 
• redactarea acţiunilor judecatoreşti, întocmirea de întâmpinări, promovarea căilor ordinare ş1 

extraordinare de atac; 
• răspunderea la adrese şi interogatorii, 
• luarea măsurilor necesare pentru realizarea creanţelor prin obţinerea titlurilor executorii şi punerea în 

executare a acestora; 
• asigurarea îndeplinii tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor în care 

Administraţia Domeniului Public Sector I este parte; 
B. Redactarea şi comunicarea răspunsurilor la petiţiile, adresele şi memoriile repartizate spre soluţionare de 
către conducere, cu respectarea O.G. 27/2002. respectiv: 

• formularea răspunsurilor la petiţiile şi memoriile repartizate spre soluţionare de către conducere; 
• răspunderea la scrisorile petiţionarilor şi diferitelor instituţii cu privire la stadiul soluţionării dosarelor 

existente în arhivă; 
• comunicarea către persoanele interesate de copii după dispoziţii, regulamente, ordine şi instructiuni, 

precum şi după orice alte acte cu caracter normativ. care sunt în legatură cu atribuţiile şi activitatea 
instituţiei ; 

• păstrarea evidenţei tuturor documentelor care atestă regimul tehnic, juridic si economic al imobilelor 
aflate în patrimoniul institutiei şi asigură completarea bazelor de date deţinute de instituţie cu documente 
arhivate electronic; 

• actualizează baza de date a Serviciului Juridic cu privire la regimul imobi lelor; 
• tine evidenţa imobilelor identificate şi a actelor de proprietate; 
• întocmeşte, verifică şi completează documentaţiile necesare în scopul cadastrării imobilelor. 

C. Avizarea pentru legalitate a documentelor producătoare de efecte juridice. încetarea raporturilor de muncă, a 
altor proiecte de acte cu efect juridic, precum ş i a oricăror măsuri care angajează răspunderea patrimonială a 
instituţiei , ori aduc atingerea drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului, precum: 

a) formu larea de propuneri în sensul avizării, rezilierii/rezoluţiunii ori modificării contractelor încheiate 
între instituţie şi diverse persoane fizice sau juridice; 

b) vizarea asupra legalităţii a documentelor producătoare de efecte juridice, încetarea raporturilor de muncă, 
alte proiecte de acte cu efect juridic, precum ş i asupra l egalităţii oricăror; 

c) formularea de puncte de vedere cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele contractuale şi 
încadrarea lor conform legislaţiei; 
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d) luarea măsurilor necesare înlăturării răspunderii patrimoniale a instituţiei, ori care aduc atingere 
drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului. 

D. Avizarea juridică a notelor de fundamentare care stau la baza proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al 
Sectorului I şi proiectelor de dispoziţii ale Primarului Sectorului I, respectiv: 
a) certificarea l egalităţii deciziilor emise de Directorul General al A.D.P. Sector I, a ordinelor şi 

instrucţiunilor precum şi a oricăror alte acte cu caracter administrativ care sunt în legătura cu atribuţiile şi 
activitatea instituţiei; 

b) certificarea legalităţii notelor de fundamentare care stau la baza elaborării proiectelor de hotărâri ale 
Consiliul Local Sector I în legatură cu activităţile ce ţin de competenţa A.D.P. Sector I; 

c) întocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului I şi proiectelor de 
dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate; 

d) executarea oricăror altor sarcini transmise de Directorul General al Administraţiei Domeniului Public 
Sector I, în domeniul său de activitate. 

E. Consilierea şi verificarea juridică a documentelor la solicitarea tuturor compartimentelor din cadrul 
Administraţiei Domerniului Public Sector I. 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI JURIDIC IN PERJOADA 01.01.2022-31.12.2022 
A. Activitatea de reprezentare 
Activitatea de reprezentare În faţa instanţelor de judecată, de orice grad, se desfăşoară pe două planuri: 

• reprezentarea instituţiei în calitate de parte reclamantă, 
• reprezentarea instituţiei în calitate de parte pârată. 

În perioada O I.O 1.2022 - 31.12.2022, consilierii juridici din cadrul Serviciului Juridic s-au prezentat şi 
au apărat interesele instituţiei într-un număr de 182 dosare, aflate in diferite faze procesuale pe rolul instanţelor 
judecătoreşti. 

În calitate de pa1te reclamantă, redactăm, în principal, acţiuni ce au ca obiect recuperarea creanţelor de la 
debitorii instituţiei , facem diferite plângeri etc., 

Acţiunile formulate au la bază referatele şi documentele diferitelor compartimente ale instituţiei şi au 
drept scop promovarea litigiilor pentru apărarea intereselor instituţiei şi restabilirea legalităţii. 

În calitate de parte pârâta am fost acţionaţi în judecată de către diverse societăţi de asigurări şi persoane 
fizice pentru recuperarea presupuselor pagube produse în patrimoniul asiguraţi lor de starea necorespunzătoare 
a carosabilului sau ca urmare a prabuţiri i unor copaci plantaţi pe domeniul public. 

În baza referatelor de specialitate, serviciul juridic a depus toate diligenţele în vederea elaborării de 
contracte şi acte adiţionale. 

Serviciul Juridic a monitorizat peste 1500 de acte normative (legi, ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, 
hotărâri ale Guvernului, decrete ale Preşedintelui României, hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului I, 
hotărâri ale Consi liului General al Municipiului Bucureşti, dispoziţii ale Primarului Sectorului I. dispoziţii ale 
Primarului General al Municipiului Bucureşti). 
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S-a asigurat reprezentarea instituţiei în toate litigii le existente pe aria Municipiului Bucureşti , respectiv 197 
de termene. 
B. Activitatea de solutionare a petiţiilor 

• Serviciul Juridic a instrumentat 625 de solicitări. S-au întocmit un număr de 258 de răspunsuri către 
instanţele de judecată (întâmpinări,adrese, etc.) 

• S-a solicitat în tabularea şi înscrierea în cartea funciară a unor terenuri/parcuri/locuri de joacă. 

C. Activitatea desfăşurată în colaborare cu Serviciul Achiziţii Publice 
Serviciul Juridic a avizat pentru legalitate contractele de achizitii întocmite la nivelul anului 2022. acte adiţionale 
şi acorduri cadru, precum şi deciziile necesare în vederea finalizării procedurilor de atribuire. 
Astfel, în anul 2022 au fost întocmite de către Serviciul Juridic un număr de 140 decizii, s-au avizat pentru 
legalitate 380 decizii, 211 de contracte, 1 parteneriat, 2 protocoale de colaborare şi 14 proiecte de 
hotărârii. 

D. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii: 
• gestionarea eficientă a resurselor umane. 
• dezvoltarea competenţelor profesionale şi îmbunătăţirea performanţelor angajaţilor prin instruirea şi 

motivarea acestora. 
• necesitatea analizarii pregatirii profesionale a consilierilor juridici in conditiile nevoilor cunoasterii 

legislaţiei europene. 

J. COMPARTIMENTUL AUDIN INTERN 

1.1. Înfiinţarea si funcţionarea auditului public intern 
A.D.P. Sector l - are prevăzut compartiment de Audit Public Intern aflat în subordinea directă a 

Directorului General al ADP S I si din punct de vedere metodologic BAI Sector I. având 2 posturi de execuţie, 
din care ocupate I la data de 31.12.2022. 
1.2 Funcţionarea auditului public intern 

La nivelul ADMINISTRAŢIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR I structura de audit intern este 
înfiinţată şi funcţională. 

11.1. Asigurarea cadrului metodologic si procedural 
11.1.1. Emiterea normelor proprii 

Compartimentul de audit intern al ADP S I aplică „Normele specifice privind exercitarea activităţii de 
audit intern în cadrul Sectorului I al Municipiului Bucureşti (Primăria) si a entităţilor publice aflate sub Consiliul 
Local Sector I" elaborate de către Biroul de Audit Intern al Primăriei Sector I. 

11.1.2. Emiterea procedurilor scrise specifice activităţii de audit public intern 
La nivelul Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 

I au fost identificate un numar total de 38 activităţi. Dintre acestea s-a stabilit că un număr de 38 activităţi sunt 
procedurabile, ceea ce reprezinta I 00%. 
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Din cele 38 activităţi procedurabile au fost emise un număr de 38 proceduri scrise, ceea ce reprezintă un 
grad de emitere al procedurilor de I 00%. 
111.1. Asigurarea si imbunătăţirea calităţii activităţii de audit public intern 

111.1.1. Elaborarea si actualizarea Programului de Asigurare si Îmbunatătire a Calitătii (PAIC) 
În anul 2022 a fost elaborat Programul de asigurare si îmbunătăţire a c;lităţ i i activităţii de audit intern nr. 

16806/07 .04.2022. 
IV.! Asigurarea perfecţionării profesionale continue 

In anul 2022 auditorul public intern a participat la cursuri de pregătire profesională după cum urmează: 
► 17-I 8.09.2022 - curs organizat online de către Asociaţia Auditorilor Interni din România cu tema: 

„Tehnici de elaborare a constatări lor de audit public intern, elaborarea fişelor de identificare şi analiză a 
problemelor (FIAP); 

► 22.09.2022- programul de formare profesională organizat de către UCAAPJ, cu tema: 
,, Derularea activităţii de audit public intern prin prisma planificării şi metodologiei specifice" 

► l4-15-16.1 2.2022- program de perfecţionare desfăşurat online cu tema:,, Managementul Patrimoniului 
Public şi Privat". 

V. Activitatea de audit public intern derulată în anul de raportare 
V.1. Planificarea activităţii de audit intern 

Compartimentul de Audit Intern al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a întocmit planul multianual 
de audit pe unnătorii 3 ani având în vedere aspectele cu privire la modul de organizare si funcţionare a entităţii 
precum si a angajamentelor pe care si le-a asumat entitatea. 

În baza planului multianual a fost elaborat planul anual de audit pe baza Referatului de justificare luând 
în considerare o serie de elemente de fundamentare care au fost avute în vedere la selectarea misiunilor în auditare. 

V.1.1. Planificarea anuală si multianuală 
Planificarea multianuală 

La elaborarea planului de audit public intern s-au avut în vedere textele de lege care reglementează 
activitatea de audit public intern, schimbările în structura organizatorică din cadrul aparatului de special itate al 
ADP S l, precum si o abordare în funcţie de riscuri. Modalitatea de identificare a tuturor structurilor ce compun 
sfera auditabilă a constat în raportarea si luarea în considerare a procesului de management al riscului, organizat 
si implementat de conducatorul ADP S I, Directorul General. 
Analiza riscurilor reprezintă o etapă majoră în procesul de aud it public intern, care are drept scop identificarea 
pericolelor din entitatea auditată, daca se pot preveni, elimina sau minimiza pericolele. 
Planificarea anuală 
❖ S-au efectuat misiuni de audit conform planului anual întocmit nr. 38328/26.11.202 I 
❖ Numărul de actualizări ale planului anual - s-au efectuat două modificări ale planului de audit. 
❖ Numărul de misiuni ad-hoc realizate - s-au efectuat 2 misiuni ad-hoc în anul 2022. 
❖ Criteriile de analiză de risc utilizate în cadrul planificării anuale şi multianuale sunt următoarele: 

► riscurile asociate diferitelor structuri, procese, activităţi, programe/proiecte sau operatiuni; 
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La nivelul Administraţiei Domeniului Public Sector I a fost elaborată o procedură operatională referitoare 
la activitatea de planificare multianuală şi anuală, iar această planificare se realizează ţinând cont de structurile, 
procesele, activităţile, proiectele si operaţiunile din cadrul entităţi i . 

VI.I. Realizarea misiunilor de audit intern 

VI.1.2. Realizarea misiunilor de asigurare 
La nivelul Administraţiei Domeniului Public Sector I în anul 2022 au fost realizate două misiuni de 

asigurare. Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a 
constatat că în cadrul: 

❖ I misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar şi domeniul financiar-contabil; 
❖ I misiuni de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane; 
❖ 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul SCM/SCIM; 
❖ I misiuni de asigurare s-au abordat alte domenii. 

Vil. Concluzii 

Vil.I. Concluzii privind activitatea de audit public intern desfăşurată la nivelul institutiei publice 
❖ au fost urmărite întocmai obiectivele, acţiunile si termenele din Programul de Asigurare si lmbunătăţire 

a Calităţii activităţii de audit public intern; 
❖ în cursul anului 2022 activităţile procedurate au fost fost acoperite în totalitate cu proceduri operaţionale 

specifice; 
❖ dezvoltarea profesională a auditorilor publici interni s-a realizat prin cursuri de perfecţionare şi studiu 

individual; 
❖ prin rapoartele şi recomandările prezentate spre avizare conducerii entităţii, îmbunătăţeşte activtăţile 

entităţii publice şi ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele. 

VIII. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de audit public intern 

VU.1. Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de audit public intern desfăşurată la nivelul instituţiei 
publice 

❖ Asigurarea şi menţinerea în continuare a independenţei si obiectivităţii auditorilor interni. 
❖ Auditorii interni trebuie să-ş i îmbunătăţească pregătirea profesională prin participarea la cursuri, seminarii 

si consultări organizate sila programe de instruire pe teme aferente domeniilor şi cadrului de competenţe 
ale auditorului intern. 

Domeniile de perfecţionare pentru 2023 sunt: 
► Audit intern- tehnici de lucru 
► Managementul riscului 
► Control intern managerial 
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Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Biroului Resurse Umane-Secretariat 
rezidă în gestiunea curentă a resurselor umane şi dezvoltarea potenţialului uman al i nstituţiei în vederea realizării 
obiectivului major al Administraţiei Domeniului Public Sector I acela de satisfacere a nevoilor cetăţenilor. 

II. Misiunea şi obiectivele ce trebuiau atinse în anul 2022: 

• asigurarea organizării şi desfăşurării concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante 
din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1, verificarea îndeplinirii de către participanţi a 
condiţiilor prevăzute de lege, precum şi angajarea personalului pe bază de competenţă ca urmare a 
promovării concursurilor; 

• urmărirea respectării legalităţii privind angajarea şi acordan:a tuturor drepturi lor prevăzute de legislaţia 
muncii pentru personalul instituţiei ; 

• asigurarea integrităţii profesionale prin instruirea permanentă a personalului în vederea cunoaşterii şi 
aplicării codului de conduită a personalului contractual şi regulamentului intern al instituţiei ; 

• asigurarea transparenţei condiţiilor de concurs pentru ocuparea posturilor din cadrul instituţiei prin 
publicitatea concursurilor, conditiilor de participare ş i bibliografia: 

• evaluarea personalului instituţiei în baza criteriilor de performanţă în raport cu un serviciu public bine 
definit; 

• urmărirea respectarii normelor de mediu în cadrul biroului printr-o gestionare corespunzătoare a 
deşeurilor, o gestionare raţională a resurselor; 

• îmbunătăţirea calităţii servicilor prin respectarea circuitului documentelor în instituţie, printr-o buna 
evidenţă a acestora; 

• implementarea prevederilor legislaţiei în domeniul salarizării şi a normelor metodologice cu respectarea 
principiului "remuneraţie egală pentru muncă egală"; 

• formarea continuă a personalului din cadrul Administraţiei Domeniului Public în vederea creşterii 
performanţelor profesionale; 

• asigurarea controlului medical periodic de medicina muncii privind starea de sanătate a personalului şi 
cond iţiile de muncă ale acestora; 

• evaluarea riscurilor de accidentare ş i îmbolnăvire profesională la locuri le de muncă, precum şi reevaluarea 
riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţii le de muncă; 

• instruirea privind respectarea normelor de protecţie a muncii, pentru personalul angajat, în conformitate 
cu di spoziti i le legale; 
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• verificarea anuală dacă nivelul noxelor se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de 
muncă; pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele sau laboratoarele abilitate propune măsuri 
tehnice şi organizatorice de reducere a acestora, acolo unde este cazul; 

• asigurarea elaborarea necesarului de echipamente individuale de protecţie, de lucru şi a materialelor 
igienico-sanitare; 

• analizarea propunerilor de modificare a structurilor organizatorice ale compartimentelor din cadrul 
Administraţiei Domeniului Public Sector l şi pregătirea documentaţiilor necesare în vederea supunerii 
dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local al Sectorului I a statului de funcţii de la nivelul instituţiei; 

• evidenţa fişelor de post şi a fişelor de evaluare pentru salariaţii Administraţiei Domeniului Public Sector 
I şi urmărirea corelării acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare: 

• organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei salariaţilor instituţiei; 
• efectuarea lucrări lor legate de încadrarea, promovarea, suspendarea, detaşarea sau încetarea raportului de 

muncă al personalului din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector I; 
• întocmirea şi eliberarea legitimaţi i lor de serviciu, gestiunea dosarelor personale ale angajaţilor; 
• rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţa serviciului; 
• eliberarea adeverinţelor privind calitatea de salariat la cerere; 
• raportări privind angajatii cu contract individual de muncă din cadrul Administraţiei Domeniului Public 

Sector I la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti Sector I; 
• evidenţa declaraţiilor de avere şi de interese conform registrelor stabilite potrivit legislaţiei în vigoare, 

precum şi depunerea declaraţii lor în termenele legale la Agenţia Naţională pentru Integritate ; 
• redactarea planului anual al formării profesionale pentru Administraţiei Domeniului Public Sector I, 

stabilirea necesarului pe Direcţii, Servicii, Birouri, Compartimente, precum şi avansarea de propuneri în 
acest sens formatorilor şi stabilirea nevoilor de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale; 

• primirea ofertelor pentru cursuri de pregătire profesională de la instituţiile abilitate în domeniu ; 
• întocmeşte evidenţa lunară a prezentei salariaţilor, conform centralizatorului care are la bază datele 

colectate de sistemul de acces în instituţie; 
• ţinerea evidenţei concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată, a concediilor 

pentru evenimete deosebite etc. şi a sancţiunilor; 
• arhivarea şi înregistrarea tuturor documentelor emise la nivelul serviciului. 

III. Indicatori de performanţă cu prezentarea gradului de realizare a acestora: 

Indicatorii au fost îndepliniţi în cea mai mare parte, conform standardelor de performanţă cerute de 
l egislaţia în vigoare. 
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OBIECTIV INDICA TOR DE 
PERFORMANTĂ 

PLANIFICAT REALIZAT 

efectuarea controlului Cantitativ/ raportat la 
medical periodic de numărul salariaţilor noi 100% 100% 
medicină a muncii la angajaţi 

angajare 
efectuarea instructajului Cantitativ/ raportat la 
introductiv de protecţia numărul salariaţilor 100% 100% 

muncii a noilor angajaţi şi 
a celui general de 
orotectia muncii 

fonnarea continuă a Cantitativ/ raportat la 
personalului în vederea număr de 97 salariaţi 100% 100% 
creşterii perfonnanţelor 

profesionale; 
evaluare personal la Cantitativ/ raportat la 

nivelul instituţiei numărul salariaţilor care 100% 100% 
indeplinesc conditiile de 

evaluare anuala - 90 
salariati 

IV. Resurse Umane - Scurta prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la 
obiectivele instituţiei: 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

evaluarea performantelor profesionale individuale, aferente anului 2021 , ale personalului Administraţiei 
Domeniului Public Sector 1; 
actualizarea fişelor de post pentru salariaţii din cadrul instituţiei ; 

organizarea şi desfăşurarea a şase concursuri pentru ocuparea unor funcţii de execuţie/conducere, 
vacante/temporar vacante în urma căruia au fost angajate persoane cu contract individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare; 
efectuarea controlului medical periodic de medicină a muncii pentru toţi salariaţii instituţiei şi pentru cei 
noi angajaţi; 

efectuarea instructajului introductiv de protecţia muncii a noilor angajaţi şi a celui general de protecţia 
muncii pentru toţi salariaţii Administraţiei Domeniului Public Sector I; 
întocmirea necesarului de echipamente individuale de protecţie, de lucru şi a materialelor igienico-
sanitare; 

• elaborarea şi supunerea spre aprobarea Consiliului Local Sector I a unui proiect de hotărâri. 
• actualizarea, completarea, înregistrarea şi transmiterea registrului electronic de evidenţă a salariaţilor 

"REVISAL" prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspecţiei Muncii, în condiţiile 
şi termenele prevăzute de legislaţia în vigoare; 

• actualizarea, înregistrarea şi transmiterea xerocopiilor certificate Agenţiei Naţionale de Integritate a 
declaraţiilor de avere şi de interese ale personalului contractual ce ocupă funcţii de conducere; 
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• în vederea asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei 
personalului contractual, s-a procedat la actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor 
profesionale ale tuturor salariaţilor din cadrul instituţiei; 

• LV- trimestrial privind ancheta locurilor de muncă şi S2- privind ancheta salariilor transmise către 
Institutul Naţional de Statistică. 

• au fost iniţiate un număr de 298 acte administrative - decizii privind încetarea raporturilor de muncă; 
modificarea raporturi lor de muncă; majorarea salariilor de bază ale angajaţilor ca urmare a avansării în 
gradaţiile corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă; exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor de 
conducere temporar vacante; acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, precum şi prelungirea 
acestu ia; suspendarea activităţii; încadrarea personalului cu contract individual de muncă; încetarea 
suspendării şi reluarea activităţii; constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a 
contestaţiilor; reglementarea desfăşurarii unor activităţi ale birourilor şi serviciilor din cadrul 
Administraţiei Domeniului Public Sector I; 

• de asemenea, s-au elaborat o serie de documente specifice activităţii biroului concretizate printr-un număr 
de 156 de adeverinţe de salariat pentru angajaţi şi foşti angajaţi ai institutiei şi alte adeverinte solicitate şi 
un numar de 626 de adn::se privind raspunsurile la petiţiile transmise de către terţi instituţiei în domeniul 
resurselor umane. 

• întocmirea statelor de plată lunare pentru salariaţii institutiei privind lichidarea drepturilor salariale ale 
lunii respective; 

• calcularea concediilor medicale şi efectuarea plăţii acestora lunar; 
• calcularea hotararilorjudecatoresti castigate si pronuntate de instantelejudecatoresti; 
• calcularea concediilor de odihnă acordate în avans şi efectuarea plăţii acestora; 
• întocmirea lunară a centralizatorului de salarii, întocmirea O.P.H.T. aferente drepturilor salariale; 
• întocmirea şi transmiterea lunar către bancă a situaţiei privind efectuarea plăţii salariilor în conturile 

personale ale salariaţilor ; 

• eliberarea adeverinţelor solicitate de către salariaţii pentru diferite necesităţi (medic de familie, policlinică, 
spital, împrumuturi, achiziţionări de bunuri, acordari şi compensări ajutoare şi alocaţii sociale, acordarea 
de deduceri suplimentare şi în orice situatie care atestă calitatea de asigurat şi salariat al instituţiei); 

• întocmirea şi transmiterea adreselor către instituţiile abilitate privind prestarea unei munci neremunerate 
în folosul comunitaţii, în cadrul instituţiei noastre. 

• întocmirea şi transmiterea lunară către institutiile abi litate a declaratiilor privind contribuţiile la fondurile: 
asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale, asigurarilor de şomaj ; 

• întocmirea şi transmiterea lunara catre ANAF a situaţiei privind impozitul aferent drepturilor salariale 
plătite şi a celorlalte contribuţii sociale, precum şi efectuarea viramentelor acestora către Bugetul de Stat, 
respectiv Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat; 

• completarea dosarelor cu actele necesare introducerii datelor noilor angajaţi, privind efectuarea 
deducerilor personale suplimentare, necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare; 

• întocmirea ordonantarilor de plata privind drepturile salariale; 
• asigură efectuarea retineri lor din salariu pentru salariaţii cu diferite datorii ; 
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• asigurarea, prin tehnica de calcul din dotare şi efectuarea corecta a calculului privind drepturile banesti 
ale salariatilor, a retineri lor din salarii şi a obligatiilor fată de bugetul de stat şi local, asigurarile sociale şi 
alte fonduri speciale; 

• analizarea activităţii economico-financiare şi stabil irea măsurilor concrete şi eficiente pentru 
îmbunătăţirea continuă a activităţii; 

• îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat de management al caliăţii şi mediului, conform cerinţelor 
legale şi altor cerinţe. 

V. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii : 

• gestionarea eficientă a resurselor umane. 
• dezvoltarea competenţelor profesionale şi îmbunătăţirea performanţelor angajaţilor prin instruirea şi 

motivarea acestora. 

În perioada 01.01.2022-31.12.2022, la nivelul structurii Secretariat- Registratură, prin personalul ce are 
atribuţii cuprinse în fişa postului, s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
I) înregistrarea tuturor documentelor intrate atat în format fizic (ghişeu: prin poştă sau depuse direct de petent), 

cât şi în format electronic prin adresa de email: secretariat@adp-sectorl.ro; 
2) distribuirea documentelor conform rezoluţiei către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului 

de soluţionare în cazul petiţiilor; 
3) distribuirea actelor administrative; 
4) expedierea răspunsului către petiţionar/ autorităţile sau i nstituţiile publice în ale căror atribuţii intra rezolvarea 

problemelor semnalate in cereri, in termen legal; 
5) furnizarea informaţiilor utile şi îndrumarea celor interesaţi către compartimentele competente; 
6) organizarea activităţii de curierat în vederea depunerii si ridicării documentelor pentru si de la instituţiile cu 

care intra în contact; 
7) preluarea apelurilor telefonice şi redirecţ ionarea acestora; 
8) organizarea audienţelor. 

In perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 în programul de înregistrare si circuitul documentelor (CID) s-au 
înregistrat un număr de 39.109 documente, din care: 
❖ 18.10 I au fost înregistrari automate prin servicii electronice, aplicaţii online 

• Sesizari Hartă - 2.312 
• Aplicatie Sesizari (Demersuri online) -2.303 
• Ridicari Auto - 905 
• Parcari - 12.581 

❖ 16.055 au fost documente înregistrate prin Secretariat -Registratură 
• E-mail - l 0.177 
• Corespondenta curier - 2.426 
• Posta si direct ghiseu - 3.452 

❖ 2.554 - Documente emise din oficiu extern (documente de ieşire) 
❖ 2.867 - Documente emise din oficiu intern 
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Toate documentele înregistrate au fost repartizate si transmise prin borderouri către compartimentele ce aveau 
atribuţii în rezolvarea aspectelor semnalate. 

Documntele au fost transmise astfel: 
❖ prin adresa secretariat@adp-sectorl.ro s-au transmis 14.939 e-mail-uri; 
❖ prin poştă - 580 adrese recomandate sau cu confirmare de primire, înaintate prin 195 de borderouri; 
❖ prin curier -1 .006 de adrese comunicate prin 113 de borderouri. 
Numărul petiţiilor ce au constituit obiectul audienţelor la conducerea ADP Sector 1, în perioada O I .O 1.2022 

- 31.01 .2022, a fost de 24 audienţe departajate pe domenii de interes după cum urmează: 
• Parcăr i Publice= 10 audienţe 
• Spaţii Verzi= 6 audienţe 
• Mecanizare = 2 audienţe 
• Control, A vize = 3 audienţe 
• Drumuri = 3 audienţe 

Fisele de audienţe au fost înregistrate în CID şi transmise tuturor departamentelor ce aveau atribuţii în 
rezolvarea problemelor semnalate de petenţi. 

Zilnic, au fost preluate apeluri telefonice prin care s-a facut informare, consiliere şi îndrumare petenţi, 
convorbiri telefonice cu toate compartimentele din i nstituţie, activităţi specifice de secretariat - convocări 
întâlniri departamente. 

L. COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL, IMAGINE PRESĂ 

Compartimentul Relaţii cu Publicul, Imagine Presă realizează activitatea de relaţii cu publicul şi de 
comunicare a Administraţiei Domeniului Public Sector I, folosind următoarele instrumente: 

► comunicate de presă; 

► pagina de socializare: Facebook Administraţia Domeniului Publ ic Sector I; 

► site-ul www.adp-sectorl .ro; 

I. Indicatori de performantă cu prezentarea gradului de realizare a acestora 

Indicatori de performantă Grad de 
realizare(%) 

I .Identificarea rapidă şi completă a ştirilor referitoare la activitatea instituţiei 90% 

2.Creativitatea, rapiditatea, corectitudinea şi fo losirea stilului jurnalistic în elaborarea 
90% materialelor de presă. 

3.Creativitatea, rapiditatea, corectitudinea şi folos irea unui limbaj accesibil în elaborarea 
100% textelor pentru social media: Facebook. 

4.Calitatea şi rapiditatea în realizarea de fotografii/filmări necesare ilustrării materialelor 
100% de presă. 

5. Gradul de răspuns la solicitările formulate în baza legii 544/200 I 100% 
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li. Scurtă prezentare a pro2ramelor desfăşurate şi modul de raportare a acestora la obiectivele instituţiei 
Principalul obiectiv al Compartimentului Relaţii cu Publicul, Imagine-Presă îl constituie informarea 

cetăţenilor în legătură cu activitatea instituţiei şi îmbunătăţirea imaginii Administraţiei Domeniului Public Sector 
I în rândul opiniei publice. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, Compartimentul Relaţii cu Publicul, I magine-Presă a comunicat prompt 
către cetăţenii Sectorului I activităţile derulate de instituţie folos ind mijloacele de comunicare de care dispune: 
comunicate de presă, pagina de socializare: Facebook, răspunsurile la petiţiile cetăţenilor primite prin mesaj privat 
(Messenger) sau comentarii publice pe pagină, site-ul instituţiei. 
Compartimentul Relaţii cu Publicul, Imagine Presă a reuşit în cursul anului 2022, să transmită mesajul public al 
autorităţii atât către presă, cât şi către opinia publică. 

Totodată, un alt obiectiv pentru anul 2022 al compartimentului a fost stabili rea şi menţinerea unor bune 
relaţii de comunicare între Compartimentul Relaţii cu Publicul, Imagine-Presă din cadrul ADP S I şi Serviciul 
Imagine şi Cultură din cadrul Primăriei Sectorului I. În acest scop, au fost la curent cu tot ce s-a întâmplat în 
cadrul instituţiei pe parcursul anu lui. 

În concret, principalele activităţi desfăşurate de Compartimentul Relaţii cu Publicul, Imagine-Presă în 
cursul anului 2022 au fost următoarele: 

► Au fost redactate 135 comunicate de presă şi anunţuri la rubrica comunicate de presă de pe site-ul 
instituţiei şi pe pagina de Facebook: 

1. I I .O 1.2022 - IMPORTANT! Pentru reînnoirea contractului de închiriere loc de parcare de reşedinţă prin 
accesarea adresei electronice https://parcari .adp-sectorl.ro/ sau la sediul ADP Sector 1 din 8-dul 

2. Poligrafiei nr.4, vă rugăm să consultaţi următoarele instrucţiuni de completare a datelor pentru plata taxei 
(online sau la casieriile D.G.I.T.L.); 

3. 19.0 I .2022 - Informare! Redistribuirea locurilor de parcare de reşedinţă rămase disponibile spre închiriere 
după finalizarea procedurii de reînnoire a contractelor, respectiv 31 martie; 

4. O 1.02.2022 - Echipele ADP sunt pe teren şi desfăşoară activităţi de îngrijire, înfrumuseţare şi igienizare a 
parcurilor, scuarurilor şi aliniamentelor stradale pe care le administrăm; 

5. 04.02.2022 - Informare! Din totalul de 4387 de contracte de închiriere loc de parcare de reşedinţă reînnoite 
în perioada I ianuarie - 3 februarie, 3159 de contracte au fost reînnoite pe platforma https://parcari.adp
sector I .ro/ , prin procesul de digitalizare, iar 1228 de contracte au fost încheiate la ghişeu ; 

6. 11.02.2022 - Lucrări de reparaţii în parcurile şi locurile de joacă administrate; 
7. 17.02.2022 - Zilnic, echipele ADP intervin în sector cu acţiunile de întreţinere a spaţiilor verzi ş1 

salubrizarea parcurilor şi locurilor de joacă; 

8. 25.02.2022 - Continuăm cu lucrările de reparaţii la mobilierul urban şi echipamentele din locurile dejoacă, 
activităţi ce se regăsesc în agenda de lucru a echipelor aflate pe teren; 

9. 16.03.2022 - 31 martie, ultima zi de reînnoire a contractului de închiriere loc de parcare de reşedinţă! 
10. 18.03.2022 - Păstrăm ritmul lucrărilor şi ne asigurăm că parcurile şi spaţiile verzi beneficiază de îngrijirea 

de care au nevoie pentru a-şi arăta cel mai bine valoarea; 
11. 25.03.2022 - Campania de plantare arbori în Sectorul I; 
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12. 3 1.03.2022 - Stimaţi cetăţeni , în acest an, Administraţ ia Domeniului Public Sector I urmează să 
implementeze măsuri de siguranţă rutieră şi în zona delimitată de Calea Dorobanţilor-B-dul Iancu de 
Hunedoara-8-dul Aviatorilor, ca urmare a creşterii numărului accidentelor rutiere, în special cele cu 
pierderi de vieţi omeneşti; 

13. 05.04.2022 - Echipele ADP intervin zi lnic în sector cu lucrări specifice de tuns garduri vii, plantat arbori, 
săpat rabate de flori , degajat terenuri de corpuri străine, fie în parcuri, grădini le blocurilor sau în 
aliniamentele stradale, astfel încât să menţinem un cadru natural adecvat; 

14. 2 1.04.2022 - Iubim natura şi ne bucurăm să acordăm spaţiilor verzi grija de care au nevoie. Spaţiu l verde 
este componenta principală a ansamblului urbanistic care are funcţii multiple de recreere şi odihnă şi de 
completare a ansamblurilor arhitecturale; 

15. 26.04.2022 - ln fiecare primăvară, gazonul are nevoie de o îngrijire temeinică pentru a fi cât mai sănătos 
în anotimpul ce urmează. Tunderea gazonului este o lucrare esenţială pentru menţinerea sănătăţii şi a 
aspectului estetic. Pe lângă faptul ca este foarte atractiv, gazonul evidenţ iază alte specii de plante sau flori , 
asigurând un fundal neutru; 

16. 29.04.2022 - Atitudinea responsabilă faţă de mediu contribuie în mod direct la implicarea în activ ităţ i 
conştiente pentru îmbunătăţirea calităţii aerului. a mediului înconjurător şi a vieţii fiecăruia dintre noi. 
Prin plantarea copacilor avem grijă nu doar de peisaj , dar protejăm de asemenea clima şi contribuim la 
protejarea biodiversităţii; 

17. 30.04.2022 - Statul Major al Forţelor Terestre din Ministerul Apărării Naţionale, organizează astăzi, 30 
aprilie, între orele 9:00- I 0:00, ceremonia depunerii de coroane de flori la Monumentul Infanteriei din 
Parcul Kiseleff, cu ocazia sărbătoriri i Zi lei Infanteriei Române; 

18. 02.05.2022 - Am continuat, aşa cum am promis, campania de plantare arbori în parcuri, aliniamente ş i la 
asociaţi ile de proprietary; 

19. 04.05.2022 - Spaţi ile verzi reprezintă o sursă zi lnică de relaxare şi de aer curat, de aceea acordăm o mare 
atenţie întreţinerii acestora; 

20. 06.05.2022 - Zi de zi, echipele ADP sunt pe teren. Nici nu s-ar putea altfel, dacă ne dorim să avem spaţii 
îngriji te şi curate; 

21. 09.05.2022 - Începând de mâine, I O mai, vom începe redistribuirea locurilor de parcare de reşedinţă 
rămase disponibile spre închiriere, iar întreaga procedură se va realiza digital; 

22. 13.05.2022 - Ne bucurăm să împărtăşim cu dumneavoastră fiecare pas pe care îl facem în a reda sectorului 
I o altă înfăţişare; 

23. 17.05.2022 - Sensuri unice pe străzi le secundare din Sectorul I; 
24. 23.05.2022 - Parcurile sunt cele mai întâlnite oaze urbane, accesu l la parcuri şi locuri de joacă sunt 

deosebit de importante, pentru că timpul petrecut în aer liber, aproape de natură, este benefic pentru 
sănătatea comunităţii noastre. Cei mici, dar ş i cei mari au nevoie de spaţii special amenajate care să le 
aducă zâmbete şi multe amintiri frumoase; 

25. 23.05.2022 - Echipele ADP intervin zilnic în sector cu acţiuni de cosit gazon şi tuns garduri vii, săpat 
rabate de flori , udat, fie în grădini le blocurilor, fie în aliniamentele stradale, astfel încât să menţinem un 
cadru natural adecvat; 

26. 25.05.2022 - Continuăm lucrările de întreţinere şi reparaţii a parcurilor şi locuri lor dejoacă administrate; 
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27. 26.05.2022 - Spaţi ile verzi sunt importante si joacă un rol considerabil în percepţia calităţii vieţii 
locuitorilor, iar parcurile şi natura de orice tip sporesc atractivitatea unui oraş; 

28. 27.05.2022 - Continuăm lucrările de întreţinere şi reparaţii a parcurilor şi locurilor de joacă, activităţi ce 
se regăsesc în agenda de lucru a echipelor aflate pe teren; 

29. 27.05.2022 - Fântâni le arteziene şi cişmelele din Sectorul I sunt funcţionale; 
30. 3 1.05.2022 - Continuăm lucrările de semnalizare rutieră pe străzile administrate; 
31. 3 1.05.2022 - Echipele ADP au continuat lucrările de întreţinere şi reparaţii a parcurilor şi locurilor de 

joacă; 

32. O 1.06.2022 - Planuri de 1 iunie: plimbare şi relaxare; 
33. 03.06.2022 - În Parcul Bazilescu se acţionează cu utilaje specializate pentru spălarea aleilor, folosindu-se 

un detergent special, biodegradabil, care nu afectează spaţiul verde; 
34. 08.06.2022 - Treceri de pietoni supraînălţate în Sectorul 1; 
35. 14.06.2022 - Orice spaţiu verde necesită o permanentă întreţinere corespunzătoare pentru a-şi păstra 

frumuseţea şi pentru a oferi un spaţiu de relaxare perfect, indiferent de anotimp; 
36. 15.06.2022 - Echipele ADP au continuat lucrări le de întreţinere şi reparaţii a parcurilor şi locurilor de 

joacă; 

37. 21.06.2022 - Echipele A DP au început încă de d imineaţă cu acţiunile de întreţinere a spaţiilor verzi din 
sectorul nostru şi salubrizarea parcurilor administrate; 

38. 2 I .06.2022 - Continuăm lucrări le de supraînălţare a trecerilor de pietoni din zona unităţilor de învăţământ 
preuniversitar; 

39. 23.06.2022 - Continuăm lucrările de întreţinere şi reparaţii a parcurilor şi locurilor de joacă; 
40. 24.06.2022 - Echipele noastre intervin zilnic în sector cu acţiuni de cosit gazon şi tuns garduri vii, plantat 

material dendrofloricol, săpat rabate de flori , fie în grădinile blocurilor, fie în aliniamentele stradale, astfel 
încât să menţinem un cadru natural adecvat; 

41. 27.06.2022 - Suntem permanent în legătură cu dumneavoastră în mediul online, iar solicitările pe care ni 
le adresaţi sunt incluse în agenda de lucru a echipelor ADP în vederea soluţionării ; 

42. 29.06.2022 - Spaţiile verzi sunt un mare beneficiu pentru mediul nostru, de aceea acordăm o mare atenţie 
întreţinerii acestora; 

43. O 1.07.2022 - Continuăm cu lucrările de întreţinere şi reparaţii a parcurilor şi locurilor de joacă, activităţi 
ce se regăsesc în agenda de lucru a echipelor aflate pe teren; 

44. 05.07.2022 - Spaţiile verzi necesită o permanentă întreţinere corespunzătoare pentru a-şi păstra forma, 
indiferent de anotimp; 

45. 08.07.2022 - Care este momentul tău de relaxare? Liniştea poate fi cel mai bun medicament de care corpul, 
mintea şi inima pot avea nevoie; 

46. 13.07.2022 - Amenajări cu plante perene şi graminee ornamentale; 
47. 15.07.2022 - Se anunţă un weekend călduros, aşa că vă aşteptăm să vizitaţ i noile gazde din Parcul Kiseleff; 
48. 19.07.2022 - Natura ne uimeşte cu frumuseţea sa, armonizarea peisajelor create cu cele naturale; 
49. 25.07.2022 - Fie că ne dăm seama de asta în mod conştient sau nu, cu toţii ne simţim mai bine când suntem 

înconjuraţi de natură şi de spaţii verzi; 
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50. 27.07.2022 - Continuăm cu lucrările de întreţinere şi reparaţii a locurilor de joacă pentru ca cei mai mici 
locuitori ai sectorului I să aibă parte de condiţii cât mai bune de joacă în locul lor preferat; 

51. 27.07.2022 - Fântânile arteziene au nevoie de o întreţinere constantă pentru a le menţine curate şi 
funcţionale; 

52. 28.07.2022 - Am început lucrările de trasare şi numerotare a locurilor de parcare de reşedinţă administrate 
pentru a le oferi cetăţeni lor condiţii optime de utilizare a acestora; 

53. O 1.08.2022 - Continuăm cu lucrările de întreţinere şi reparaţii a locurilor de joacă de pe raza Seclorului I, 
pentru ca tu să fii responsabil pentru fericirea copilului tău! 

54. 02.08.2022 - Hai să ne relaxăm şi să ne bucurăm de acel timp de calitate doar pentru noi într-un spaţiu în 
care natura ne susţine! 

55. 03.08.2022 - De la începutul acestui an mai multe locuri de joacă au fost reparate, iar lucrările continuă 
pentru ca tot mai mulţi copii să aibă spaţii moderne în care să se poată juca în siguranţă; 

56. 04.08.2022 - Spaţiile verzi sunt de o valoare absolut esenţială; 
57. 05.08.2022 - Proiectul pilot propus în anul 2021 , în premieră în Municipiu l Bucureşti, pentru execuţia 

I imitatoarelor de viteză din mixtură asfaltică s-a dovedit a fi esenţial pentru creşterea gradului de siguranţă 
rutieră; 

58. 08.08.2022 - Toate lucrări le desfăşurate în Sectoru I I sunt importante pentru noi! 
59. 09.08.2022 - Iubim natura şi ne bucurăm să acordăm spaţiilor verzi grija de care au nevoie; 
60. I 0.08.2022 - Sensuri unice pe străzile secundare din Sectorul I; 
61. I 0.08.2022 - Ne confruntăm cu un val de acte de vandalism ce vizează locuri de joacă, parcuri şi zone 

verzi; 
62. 11.08.2022 - Spaţiile verzi devin din ce în ce mai valoroase, deoarece impactul acestora asupra sănătăţii 

şi bunăstării locuitorilor şi a mediului este de necontestat; 
63. 12.08.2022 - De ce sunt impo11ante lucrările de întreţinere a fântâni lor arteziene? 
64. 15.08.2022 - Veste bună! Am finalizat primele lucrări de supraînălţare a intersecţii lor din Sectorul I; 
65. 16.08.2022 - Parcurile reprezintă una dintre cele mai importante surse de relaxare, dar şi de distracţie 

pentru copii; 
66. 17.08.2022 - Spaţiile verzi reprezintă inima oraşului; 
67. 18.08.2022 - Continuăm lucrările de întreţinere şi reparaţii a locurilor de joacă administrate: 
68. 19.08.2022 - Veste bună! Am finalizat lucrări le de trasare şi numerotare a locurilor de parcare de reşedinţă 

în Cartier Pajura, iar zilele acestea am început în Cartier Băneasa; 
69. 23.08.2022 - Una dintre priorităţile activităţii noastre o constituie refacerea şi protejarea mediul 

înconjurător; 

70. 25.08.2022 - Copiii au nevoie să-şi petreacă timpul în spaţi i sigure, modern; 
71. 26.08.2022 - Plimbările în aer liber ne ajută să ne relaxăm, să alungăm monotonia şi stresul cotidian. Fără 

îndoială, natura oferă cele mai frumoase imagini cu care ne putem delicta; 
72.31.08.2022 - Echipele ADP desfăşoară l ucrări de mentenanţă la sistemul de iluminat în peste I 00 locaţii 

pe care le administrăm; 

73. O 1.09.2022 - Nevoia de recreere în aer liber este una din ce în ce mai importantă, mai ales că ne poate 
oferi atât de multe beneficia; 
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74. 01.09.2022 - Fântânile arteziene necesită întreţinere constantă pentru a le menţine curate ş i funcţiona le; 
75. 05.09.2022 - Activităţile în aer liber oferă un sentiment de bunăstare care decurge din contactul cu mediul 

exterior; 
76. 06.09.2022 - Importanţa spaţiilor verzi este multiplă, influenţează pozitiv starea de sănătate fizică şi 

psihică a oamenilor; creează cadrul adecvat practicării sportului, turismului şi a altor domenii recreative; 
77. 09.09.2022 - Pentru că ne place să vă împărtăşim veştile bune, ne bucurăm să vă anunţăm faptul că am 

dat startul campaniei de plantare arbori în Sectorul I; 
78. 12.09.2022 - Continuăm cu veştile bune! Am finalizat lucrările de amenajare a celor 4 scuaruri de la 

intersecţia str. Clucerului , Ady Endre, Docenţi lor, Nicolae Racotă şi B-dul Mareşal Alexandru Averescu, 
prin plantarea unor exemplare de arbori , arbuşti şi plante perene, sustenabile, adaptate condiţiilor de 
luminozitate şi umiditate, cu cerinţe de mentenanţă reduse; 

79. 13.09.2022 - Am promis şi ne ţinem de cuvânt! Am fina lizat şi lucrări le de amenajare a celor 4 scuaruri 
de la intersecţia str. Nicolae G. Caramfil cu Şos. Nordulu i, prin plantarea unor exemplare de arbori, arbuşti 
şi plante perene, sustenabile, adaptate condiţi i lor de luminozitate şi umiditate, cu cerinţe de mentenanţă 
reduse; 

80. 14.09.2022 - Continuăm cu veştile bune! Am finalizat lucrările de amenajare a spaţiu l u i verde din 
intersecţia străzilor General 1-1. M. Berthelot cu Luterană, prin plantarea unor exemplare de arbori, arbuşt i 
şi plante perene, sustenabile, adaptate condiţiilor de luminozitate şi umiditate, cu cerinţe de mentenanţă 
reduse; 

81. 15.09.2022 - Pentru ca sectorul I să fie redat locuitori lor săi şi pentru ca dezvoltarea sa să se facă în mod 
sustenabil, natura trebuie să îşi recapete locul în mijlocul comunităţilor urbane. 

82. 26.09.2022 - Spaţi i le verzi reprezintă o sursă zilnică de relaxare şi de aer curat, de aceea acordăm o mare 
atenţie amenajări i şi întreţinerii acestora; 

83. 27.09.2022 - Parcurile sunt cele mai întâlnite oaze urbane, accesul la parcuri şi locuri de joacă este deosebit 
de important, pentru că timpul petrecut în aer liber, aproape de natură, este benefic pentru sănătatea 
comunităţii noastre; 

84. 28.09.2022 - Continuăm cu lucrările de întreţinere şi reparaţii a locurilor de joacă; 
85. 30.09.2022 - Spaţiile verzi constituie o ambianţă deosebit de favorabilă pentru practicarea a numeroase 

activ ităţi recreative: plimbări pe jos, practicare jogging, fotografierea sau pictura în aer liber sau 
observarea unor specii de arbori deosebiţi; 

86. 30.09.2022 - Am finalizat lucrări le de supraînălţare a patru intersecţii din apropierea şcolii Gimnaziale 
"A lexandru Costescu", întrucât acestea prezentau un grad ridicat de periculozitate pentru pietoni; 

87. 04.10.2022 - Îmbinarea atentă a unor specii variate de plante, având în vedere felul în care acestea 
i nteracţ ionează între ele, permite crearea unor peisaje uşor de întreţinut şi cu un impact pozitiv asupra 
mediului înconjurător; 

88. 04. 10.2022 - Pe toată durata funcţionării fântânilor arteziene este necesar a se efectua lucrări de 
mentenanţă, întreţinere, pentru a preveni apariţia defecţiunilor la nivelul instalaţiei de al imentare cu apă 
sau instalaţiei electrice; 

89. OS. I 0.2022 - Continuăm cu veştile bunel Am finalizat lucrările de amenajare a spaţiu l ui verde de la Piaţa 
Presei Libere; 
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91. 07.10.2022 - Ce poate fi mai frumos decât să vă bucuraţi de o plimbare în parc şi să aveţi pa1te, în acelaşi 
timp, de internet wireless gratuit de mare viteză? Reţelele wireless disponibile în parcurile şi locurile de 
joacă aflate în administrarea noastră sunt publice, accesibile fără parolă! 

92. I O. I 0.2022 - Spaţi i le verzi sunt de o valoare absolut esenţială. Aşadar, am finalizat lucrările de amenajare 
a spaţiului verde din intersecţia străzilor Sfinţii Voievozi x G-ral Gheorghe Manu, prin plantarea unor 
exemplare de arbori şi plante perene, sustenabile, adaptate condiţiilor de luminozitate şi umiditate, am 
instalat sistem de i rigaţii prin picurare pentru a aplica cantitatea de apă necesară fiecărei plante în parte; 

93. 11.10.2022 - Activităţile în aer liber oferă mult mai mult decât beneficii fizice. Joacă în aer liber îi ajută 
pe copii să-şi dezvolte abi l ităţi le de învăţare; 

94. 12.10.2022 - Spaţii le verzi imprimă mediului o deosebită valoare decorativă, apreciată prin satisfacţia ce 
o realizează omul faţă de vegetaţie; 

95. 13.10.2022 - Un nou spaţiu reabilitat şi oferit spre relaxare cetăţenilor din Sectorul I! 
96. 14.10.2022 - Ieşirile în aer liber vin cu multe beneficii, atât pentru copii, cât şi pentru adulţi; 
97. 18.10.2022 - Iubim natura sine bucurăm să acordăm spaţiilor verzi grija de care au nevoie; 
98. 19.10.2022 - Spaţiile verzi sunt un deziderat al vieţii moderne, în special în zonele urbane; 
99. 20.10.2022 - Continuăm cu veştile bune! Am finalizat lucrările de amenajare a spaţiului verde de la 

intersecţia străzilor General Henri Mathias Berthelot şi Luigi Cazzavillan; 
100.21.10.2022 - O plimbare în parc este o oportunitate de a descoperi natura, dar şi de a te bucura de 

beneficiile aerului proaspăt; 
101. 25.10.2022 - Vremea bună de afară ne permite să finalizăm proiectele de amenajare a spaţiilor verzi din 

sector! 
l 02. 26.10.2022 - Veste bună! Am finalizat lucrările de supraînălţare a cinci intersecţii din zona Bucureştii 

Noi-16 Februarie; 
103. 27.10.2022 - Plimbările în natură sunt activităţi accesibile ş i în acelaşi timp esenţiale atât pentru sănătatea 

copiilor, dar şi a adulţilor; 
104. 28. I 0.2022 - Amenajarea spaţii lor verzi rămâne una dintre dorinţele cetăţenilor care vor să petreacă timp 

liber în natură sau să se relaxeze după zilele petrecute la serviciu; 
105. 31.10.2022 - Aspectu I spaţiilor verzi este extrem de important şi nu doar din punct de vedere estetic. Un 

spaţiu verde îţi poate schimba total starea de spirit şi te poate înveseli oricând; 
106.02.11.2022 -Timpul petrecut în aer liber favorizează un stil de viaţă mai activ şi sănătos; 
107. 03.11.2022 - Profităm de vremea frumoasă pentru a continua acţiunea de plantare arbori în Sectorul I. 
108. 07.11.2022 - Vegetaţia joacă un rol foarte important pentru comunitate; 
109. 08.11.2022 - Parcurile sunt considerate locurile preferate pentru plimbare şi relaxare, dar şi locuri grozave 

de practicare a diferitelor jocuri, sporturi; 
llO. 09.1 1.2022 - Un nou spaţiu verde şi de relaxare pentru comunitate; 
11 l. I 0.11.2022 - Plimbarea în parc nu presupune doar schimbarea mediului , plimbarea este şi un act de 

socializare, iar copiii sunt dornici să se reîntâlnească cu prietenii , să se joace cu ei; 
112. 11.1 1.2022 - Noi spaţii verzi amenajate pentru cetăţeni; 
113.14.1 1.2022 - Continuăm cu veştile bune! Am finalizat alte 2 intersecţii supraînălţate în Sectorul I; 
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114. 15.11.2022 - Spaţiile verzi îmbunătăţesc calitatea aerului, reduc zgomotul şi sporesc biodiversitatea; 
115. 16.11.2022 - Plimbarea în aer liber este sănătoasă şi benefică pentru toată lumea, indiferent de vârstă sau 

de anotimp; 
116. 18.11.2022 - Căutăm cele mai bune şi inovatoare soluţii pentru creşterea suprafeţelor verzi în Sectorul 1; 
117.21.11.2022 -Am finalizat lucrările de amenajare a spaţiilor verzi de la intersecţia B-dului Mărăşti cu 

Strada Alexandru Constantinescu; 
118. 22.11.2022 - Amenajăm spaţii le verzi din cartierul Henri Coandă; 
119. 24.11.2022 - Accesul la parcuri şi spaţii verzi este deosebit de important, pentru că timpul petrecut în aer 

liber. aproape de natură, este benefic atât pentru sănătatea psihică şi fizică. cât şi pentru starea generală de 
bine; 

120. 25.11.2022 - Am finalizat lucrările de amenajare a spaţiului verde din Strada Hrisovului; 
121. 28.11.2022 - Spaţiile verzi, prin totalitatea şi diversitatea plantelor care le compun, prin procesul de 

fotosinteză, aduc îmbunătăţiri în ceea ce priveşte calitatea aerului , care influenţează sănătatea şi relaxarea 
oamenilor, protejarea mediului înconjurător şi annonizarea peisajelor create cu cele naturale. 

122. 05.12.2022 - Am finalizat alte 4 intersecţii supraînălţate în Sectorul I; 
123. 07.12.2022 - Continuăm cu lucrările de întreţinere şi reparaţii la mobilierul urban, echipamentele de joacă, 

sistemul de iluminat din parcurile şi locurile de joacă administrate: 
124. 08.12.2022 - Una dintre soluţiile pentru siguranţa circulaţiei rutiere la care am apelat în acest an, pentru a 

determina şoferii să încetinească şi să acorde prioritate, este reprezentată de trecerile de pietoni 
supraînălţate; 

125.09.12.2022- Continuăm cu veştile bune! Am finalizat alte 2 intersecţii supraînălţate în Sectorul I; 
126. 12.12.2022- Continuăm cu lucrările de amenajare a spaţiilor verzi din Sectorul I; 
127. 12.12.2022- Anunţ important privind parcările de reşedinţă din Sectorul I! 
128. 15.12.2022 - Continuăm cu lucrările de amenajare a spaţiilor verzi din Sectorul I; 
129. 15.12.2022- Lumea plină de farmec a Crăciunului tradiţional, cu datinile şi colindele strămoşeşti, este 

adusă la Bucureşti prin concertul suspnut de Ansamblul folcloric "MĂGURA CERNEŞTI " 
MARAMUREŞ, menit să întâmpine, aşa cum se cuvine, Naşterea Mântuitorului , Iisus Hristos! 

130. 19.12.2022 - Siguranţa pietonilor este importantă!Am finalizat alte 7 intersecţii supraînălţate în Sector I; 
131. 20.12.2022 - Continuăm cu lucrările de întreţinere şi reparaţii la mobil ierul urban, echipamentele de joacă. 

sistemul de iluminat din parcurile şi locurile de joacă administrate; 
132. 2 1.12.2022 - Am finalizat alte 4 intersecţii supraînălţate în Sectorul I; 
133. 22.12.2022 - Continuăm cu lucrările de întreţinere şi reparaţii la mobi I ierul urban, echipamentele de joacă, 

sistemul de iluminat din parcurile şi locurile de joacă administrate; 
134. 23.12.2022 - Sezonul de iarnă vine cu o bucurie în plus: patinajul pe gheaţă! 
135. 27.12.2022 - Continuăm cu lucrările de întreţinere şi reparaţii la mobilierul urban, echipamentele de joacă, 

sistemul de iluminat din parcurile şi locurile de joacă administrate; 
136. 30.12.2022- Ne bucurăm că aţi adăugat pe lista de activităţi în perioada sărbătorilor şi patinajul pe gheaţă. 

Prin urmare, patinorul din Parcul Bazilescu va rămâne deschis şi după sărbători. 
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Pentru ca mesajul Administraţiei Domeniului Public Sector I să fie preluat de cât mai multe instituţii 
de media şi să ajungă astfel la opinia publică, comunicatele au fost redactate într-un stil jurnalistic, clar, concis, 
prietenos, cât mai aproape de limba vorbită. Au fost evitate, pe cât posibil, comunicatele prea tehnice, mai lungi 
de o pagină, care riscau să plictisească. 

► Administratia Domeniului Public Sector 1 în mediul online: Facebook şi site-ul: www.adp
sectorl.ro 

Contul de Facebook poartă denumirea de Administraţia Domeniului Public Sector I şi poate fi accesat 
la adresa: https://www.facebook.com/adpsector I/ 

La sfârşitul anului 2022, 4.431 de persoane urmăreau contul de Facebook al Administraţiei Domeniului 
Public Sector 1. 

AudienţâG) 

Urnl.:\nloru Pagm11 d~ hcebook G. 

4.431 

■- •• ·- -- --■ ţ•m~ ■ B"r!:aţr 
s~. , J; . ! 

Prin intermediul Facebook, cetăţenii se adresează direct instituţiei pentru a găsi soluţii la problemele lor 
urgente. Acest canal de socializare este mai rapid, evită birocraţia, iar timpul mediu de răspuns la o sesizare 
urgentă este în aceeaşi zi de la primirea acesteia, iar 2-3 zile în cazul sesizărilor mai complexe ce necesită o 
verificare mai amănunţită. În anul 2022, au fost soluţionate sesizări în mesaj privat (Mesageria Facebook ADP 
S I) şi sesizări soluţionate în mod public (secţiunea de comentarii). 

O parte din persoanele care au conturi pe Facebook au migrat pe această reţea de socializare datorită 
utilizării mai simple. Astfel, mesajele difuzate pe Facebook de către Administraţia Domeniului Public Sector I 
sunt citite de cetăţeni ai comunităţii. 
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► Site-ul al Administraţiei Domeniului Public Sector 1: hnps://adp-sectorl .ro/ 
În perioada O I ianuarie 2022- 31 decembrie 2022, au fost adăugate pe site comunicate de presă privind 

activitatea instituţiei , documente şi formulare necesare (Biroul Parcări Publice, Biroul Drumuri Semanlizare
Rutieră, Biroul Control, Inspecţie, Avize, Serviciul Spaţii Verzi , Serviciul Mecanizare). 
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► Alte activităţi realizate de Compartimentul Relatii cu Publicu l, Imagine Presă În anul 2022 

I. Întocmeşte referatele de necesitate şi oportunitate privind achiziţia de bunuri şi servicii necesare 
desfăşurării activităţii; 

2. Întocmeşte documentele financiare (propuneri de angajare a unor cheltuieli , ordonanţări de plată) în 
vederea efectuării plăţi lor către operatorii economici aflaţi în raporturi contractuale cu instituţia, respectiv, 
prestaţiile contractuale aflate în legătură cu activitatea Compartimentului Relaţii cu Publicul, lmagine 
Presă; 

3. Întocmeşte raportul anual de act1v1tate al instituţiei pnn centralizarea de la fiecare 
compartiment/serviciu/birou a datelor necesare; 

4. Întocmeşte Buletinul informativ al informaţiilor de interes public. Rapol1lil de evaluare a implementării 
Legii 544/200 I ; 

5. Întocmeşte în colaborare cu Biroul Resurse Umane-Secretariat raportul semestrial/, trimestrial/anual 
privind activitatea de soluţionare a petiţiilor din cadrul instituţiei , conform O.G. nr.27/2002 privind 
~eglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Intocmeşte Rapo11ul anual de activitate al Compartimentului Relaţii cu Publicul, Imagine, Presă; 
7. Întocmeşte Raportul privind analiza informaţiilor extrase din chestionarele de evaluare privind gradul de 

cunoaştere de către angajaţi a prevederilor codului de etică şi conduită profesională în cadrul 
Administraţiei Domeniului Public Sector I; 

8. Întocmeşte Raportul privind respectarea normelor de conduită etică de către angajaţi i din cadrul 
Administraţiei Domeniului Public Sector I; 

9. Realizarea de fotografi i şi filmări necesare ilustrării materialelor de presă; 
I O. Informează Serviciul Imagine şi Cultură din cadrul Sectorului I al Municipiului Bucureşti despre 

conţinutu l articolelor şi al informaţiilor din mass-media referitoare la activitatea instituţiei. 
t I. Răspunde la solicitări le formulate în baza Legii 544/2001 repartizate de către şeful ierarhic superior; 
12. Transmite petiţii le greşit îndreptate către instituţii le publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea 

problemelor semnalate în petiţie; 

13. Monitorizează sesizările Hartă transmise prin aplicaţia software de servicii electronice https://adp
sector I .ro, accesibilă prin interfaţă web sau prin descărcarea aplicaţiilor pentru dispozitive mobile (iOS şi 
Android). Această aplicaţie face parte din proiectul de digitalizare al ADP Sector I şi oferă posibilitatea 
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14. cetăţeni lor de a raporta în timp real direct către departamentul competent problemele sesizate în sector. 
Cu ajutorul aplicaţiei ne dorim să facilităm comunicarea dintre instituţie şi cetăţeni. 

. . . . 
(t -

.: - ✓- ,_ .._,_ ,. . . 
15. Asigură pe site-ul instituţiei accesul la informaţiile de interes public (rapoarte, paap, finanţe ş i buget. 

contracte încheiate, achiziţiile încheiate, certificate ISO, formulare, date de contact, proiecte, s.a.). 

16. Preia apelurile telefonice la sesizările sau reclamaţiile cetăţenilor şi le transmite către comp/birourile 
competente. 

17. Afişarea şi actualizarea informaţiilor de interes public la avizierul instituţiei. 

► Solicitări Legea 544/2001- privind liberul acces la informatiile de interes public 

În baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public au fost repartizate către 
Compartimentul Relaţii cu Publicul, Imagine Presă - 203 solicitări: 

❖ răspuns 175 
❖ clasate 28 (conform a11.6 din Legea 544/2001, art.7 şi art.JO din OG.27/2002). 
Din 175 răspunse: 
❖ la 167 în termen legal I O zile calendaristice ( confonn art.7 din Legea 544/200 I) 
❖ la 8 cu termen depăşit (conform art.7 din Legea 544/200 I (I) ....... în cel mult 30 de zile de la înregistrarea 

solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa 
solicitării). 

► Solicitări O.G. nr.27/2002 - privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor 

În baza O.G. nr.27 /2002 - privind reglementarea activită(ii de solutionare a pelitii/or au fost repartizate 
către Compartimentul Relaţii cu Publicul, Imagine Presă- 42 adrese: 

❖ răspuns 21 
❖ clasate 21 (conform art.7 şi art.10 din OG. 27/2003 şi conform a11.I0 din 0G.27/2002 - privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor). 

lnstitutia noastră este preocupată de creşterea continuă a calităţii servicii lor prestate şi a satisfacţiei cetăţenilor 
sectorului, cât şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor sale de calitate şi mediu, acest lucru reflectându-se în 
imaginea Sectorului I, cât şi în feedback-uri le pozitive: 
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''Stimate doamne, stimaţi domni, 

Cred că aşa cum depunem plângeri şi petiţii când nu suntem multumiţi este corect să vă scriem şi când suntem 
MULŢUMIŢI. 

Doresc să vă mulţumesc şi să exprim aprecierea mea pentru sistemul de aprobare si plată a parcării În sistem 
online: totul este prietenos, clar, simplu, rapid economiseşte o groază de timp şi evită aglomeraţia şi 

Înghesuială'' 

"Modul În care este structurată aplicaţia de la depunerea documentelor până la răspunsurile secvenţiale 
extrem de rapide şi apoi până la facilitarea plăţii online În legătura directă cu Ghişeul .ro, confirmarea rapidă 
a plăţii şi trimiterea extrem de rapidă a contractului dau o mare satisfacţie ca spre deosebire de alte numeroase 
situatii cand .... stai şi astepti şi nu ştii ce se Întâmplă. 
Felicitări şi vă rog să râmâneţi la fel de eficienţi. 

Cu alese gânduri" 

''Bună ziua şi mulţumesc pentru promptitudine. 
V-am lăudat deja cetăţenilor pentru rapiditate. Dânşii m-au informat din seara în care a-ti făcut reparaţia. 
O zi bună, Consilier Local" 

"Bună ziua, 
Mulţumesc pentru răpsunsul dvs prompt. Un An Nou plin de realizări!!!" 

"Bună ziua! 
Mulţumesc pentru promptitudinea soluţionării cererii! 
Azi a fost retrasat şi marcat loc parcare!" 
''Bună seara, 

Mulţumim frumos pentru efortul depus în soluţionarea sesizării şi asteaptăm cu interes rezultatul cererii dvs 
de desfiinţare. 
Cu respect" 

"Bună ziua, 

Solicitarea mea a/ost rezolvată pozitiv. O echipă ADPSector 1 a făcut curăţenie la adresa Ion Mihalache 
160. 
Vă mulţumesc mult" 
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"Vă mulţumesc pentru promptitudinea răspunsului şi sper Într-o rezolvare favorabilă 
Vă doresc o zi frumoasă" 

''Bună seara, 
Vă muţtumesc pentru rezolvarea promptă a situaţiei. 
Vaă mulţumesc Încă o dată pentru sprijinul acordat. 
Cu stimă" 

"Bună ziua. 

A.OMINL3,fUT1A DQJl,(frii>IHU' 
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Ieri, am sunat la 031/9440, si am anunţat ca aspersoarele de la blocul Al 2, din strada Hrisovului, Pajura, 
nufunctionează. Astăzi, la ora 13.00, o echipă a venit si a remediat problema. 

Doresc să multumesc doamnei cu care am vorbit la telefon si a preluat sesizarea, dar şi să vă felicit pentru 
promptitudine! 

Cu stimă" 

''Stimată Doamnă Director, 
Vă mulţumim din suflet pentru tot sprijinul şi atenţia acordată. 
Mult succes cu toate proiectele dumneavoastră. 

Sănătate şi numai bine, 
Cu întreaga consideraţie" 

"Bună ziua, 
Ţin să vă mulţumesc pentru înţelegere, pentru modul profesionist de rezolvare a problemei şi pentru 
promptitudine. 
In aşteptarea avizului tehnic, 
Cu stimă" 

''Bună ziua, 
Vă mulţumim foarte mult pentru răspunsul prompt la solicitarea noastră. 
Cu respect" 
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Concluzionând, se poate afirma ca cetăţenii şi-au exercitat dreptul de petiţionare în condiţiile legii, 
beneficiind din partea autorităţii publice, prin compartimentul de specialitate, de consultanţă şi celeritate. 
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