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Preambul

Candidatul dreptei unite pentru primăria
Sectorului 3, Adrian Moraru, provine din
zona organizațiilor non guvernamentale.
Este unul dintre fondatorii Institutului
pentru Politici Publice – organizație care
s-a implicat în ultimii ani în tot ce ține de
procedurile legislative de transparentizare
a administrației publice. Trecerea de la o
opacitate absolută a averilor și afacerilor
politicienilor la obligativitatea declarațiilor
de avere și la codul incompatibilităților a
reprezentat un pas important pentru tot ce
înseamnă transparență instituțională. Acum
20 de ani, chiar acum 15, era de neconceput
ca la intrarea în mandat demnitarii să
depună un bilanț al averii și al afacerilor. Dar
a devenit o practică curentă, care a permis
cetățenilor să monitorizeze ce se întâmplă
în viața cetății. O contribuție semnificativă
la acest pas al reformei administrative a
avut-o IPP-ul. La fel în ceea ce privește legea
achizițiilor publice. Maniera discreționară
de cheltuire a banului public s-a oprit prin
introducerea unor norme legislative care
obligă autoritățile și instituțiile care operează
cu bani publici să facă toate achizițiile
într-un mod transparent. Și aici avem un

input semnificativ din partea organizațiilor
nonguvernamentale care s-au implicat în
reforma și transparentizarea procedurilor
administrației centrale și locale.
Adrian Moraru face parte dintre cei care
au parcurs această reformă pas cu pas.
„Niciun pas făcut pe acest drum nu a
fost ușor. Aparatul administrativ este în
continuare perfectibil. Este momentul în care
digitalizarea trebuie să iasă dintre legendele
urbane și să fie pusă în aplicare. Proiectul
meu, sprijinit de Guvernul liberal, înseamnă
zero cozi la ghișee, înseamnă o primărie
la un click distanță. Tot ce ține de inerția
acestui sistem administrativ învechit trebuie
desființat. Ne aflăm într-o provocare pe care
nimeni nu a previzionat-o: pandemia. Acum
trebuie ruptă din rădăcină orice inerție a
sistemului, nu mai există scuza nu se poate”,
declară Adrian Moraru.
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Trafic și parcări

„Un singur sens de mers permite crearea de
locuri de parcare pe ambele părți ale străzii așa numitul model spic.”
Orele pierdute în trafic înjumătățesc
timpul dedicat familiei și afectează
productivitatea profesională a locuitorilor sectorului 3 ca de altfel a tuturor bucureștenilor. Transportul public nu
reprezintă încă o opțiune, ceea ce face
ca nevoile de mobilitate să nu fie acoperite integral în prezent. Transportul
alternativ prin platforme digitale precum Uber, Go Clever, Bolt reprezintă o
soluție dar nu este suficientă.
Rezolvarea acestor probleme care ne
afectează constant ține de competențele primăriei generale. În contextul expansiunii urbane și a intensificării
traficului rutier, atunci când municipalitatea nu găsește soluții viabile, primăria de sector este nevoită să intervină.
Deși competențele sale în materie sunt
limitate, nu putem ignora că ne aflăm,
astăzi, într-un oraș blocat unde media
cu care te deplasezi este de câțiva km
pe oră.
Dacă am fi avut o administrație eficientă, străzile secundare cu dublu sens
ar fi fost transformate în străzi cu sens
unic, potențialul acestora fiind valorificat la maximum, rezolvându-se totodată și problema locurilor de parcare. Un
singur sens de mers permite crearea de
locuri de parcare pe ambele părți ale
străzii - așa numitul model spic.
În urma consultărilor cu societatea civi-

lă, o soluție în plus pentru creșterea numărului de locuri de parcare ar putea
fi și construirea parcărilor supraterane
modulare. Acestea vor acoperi și nevoile sectorului de a nu invada trotuarele
și de a proteja spațiile verzi.
Programele de gestionare a traficului
adoptate de primăria generală și primăriile de sector trebuie corelate. Este
necesară soluționarea principalelor
cauze care conduc la aceste probleme: numărul de mașini care tranzitează
Capitala, intrările și ieșirile din oraș sau
orele de începere a școlilor.
Intenționez eficientizarea spațială în
trafic, atât în ceea ce privește deplasarea, cât și în ceea ce privește staționarea. Putem adopta, la cerere, cu
ușurință modelul britanic de parcări a
bicicletelor. Astfel, va fi asigurată și suprafața necesară pentru căile de comunicații și parcări, deplasarea către și
dinspre mediul de afaceri va fi facilitată, reușind și să îi stimulăm și pe copii
când vine vorba de agrement și joacă,
bicicletele fiind un suport de pregătire
pentru echilibru și autocontrol.

Soluțiile mele:
Parcare modulară

Mașinile electrice reprezintă viitorul! Din fericire, tot mai mulți bucureșteni au decis să
renunțe la autoturismele convenționale în
favoarea celor electrice. Din aceste considerente, nu pot fi ignorate nevoile cetățenilor de
a accesa spațiile de reîncărcare mai ușor și
mai aproape. Intenționez să multiplic numărul
acestora în punctele cele mai aglomerate din
sector.
Sensurile unice ar permite fluidizarea circulației
și scurtarea cu mult a timpilor în care tranzităm
Capitala. Varianta propusă nu este dificil
de pus în practică, cu atât mai mult cu cât
ea funcționează deja. Cum? Prin intermediul
aplicațiilor mobile, accesate de către șoferii
care încearcă să evite blocajele. Traseele vor fi
optimizate folosind soluții software utilizate în
marile metropole europene precum TransCAD
sau Visum, acestea oferind nenumărate
facilități:
istanțele rețelei și timpii de călătorie se
d
bazează pe forma reală a rețelei rutiere;
utilizarea pentru toate tipurile de transport;
 pecificarea atributelor de drum complexe,
s
cum ar fi excluderi de camioane, întârzieri
la intersecții, străzi cu sens unic și zone de
construcție.

2

	Implementarea de sensuri unice
pe străzile interioare din cartier;
	Dezvoltarea
transportului
alternativ cu infrastructura
corespunzătoare;
	Crearea
unei
infrastructuri
pentru transportul intermodal;
	Amenajarea
reîncărcare
electrice;
	Amenajarea
supraterane.

de
a
de

stații
de
mașinilor
parcări

Avantaje:

	Fluidizarea circulației;
	Dublarea numărului locurilor
de parcare;
	Încurajarea transportului
ecologic;
	Protejarea mediului
înconjurător și creșterea
confortului cetățenilor.
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Sănătatea comunității
Soluțiile mele:

„Există soluții de a oferi servicii medicale integrate
în apropierea casei fiecăruia dintre noi.”
În prezent, depindem
de foarte mulți factori
atunci când dorim să
utilizăm serviciile medicale pe care ar trebui
să le avem la dispoziție oricând. Primăria
de sector trebuie să
fie prima interesată de
starea de sănătate a
locuitorilor
acestuia.
Există soluții de a oferi
servicii medicale integrate în apropierea casei fiecăruia dintre noi.

	Clinicile de proximitate/family health points;
	Clinicile vor funcționa ca centre medicale private însă cu
posibilitatea de a beneficia de servicii medicale decontate
de la Casa de Asigurări;
	Primăria va identifica spațiile în zone aglomerate pentru a
crea aceste clinici dedicate comunității, cărora le va asigura
toate condițiile de funcționare optimă, inclusiv igienizare și
pregătire pentru autorizare de funcționare;
	Centrele/family health points vor fi prevăzute cu un
ambulatoriu clinic de specialitate, unde vor activa atât
medicii de familie cât și medicii specialiști (pediatru,
cardiolog, neurochirurg etc), cu un laborator de analize, dar
și servicii de radiologie;
	Bugetarea se va face din banii primăriei, ai noștri, pentru
comunitatea noastră! Este nevoie de o prioritizare corectă a
investițiilor la nivelul autorității locale.

Avantaje:
Se vor degreva camerele de gardă
ale spitalelor – acolo vor ajunge
pacienții care se află în stare gravă,
intervențiile curente și simple putând
fi rezolvate în clinicile de proximitate;
Accesul la serviciile medicale va fi
ușurat pentru familiile cu copii mici
și vârstnici, deoarece intervențiile și
nevoile curente de servicii medicale
vor putea fi accesate de lângă
locuințe.
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Educație

„Educația copiilor noștri reprezintă fundația pe
care vom construi Sectorul 3.”
Educația copiilor noștri reprezintă fundația pe
care vom construi Sectorul 3. Luând în considerare că din ce în ce mai multe familii se confruntă cu probleme de organizare a programului
copilului după orele de curs și având în vedere că cei mici au nevoie de un mediu prietenos
pentru o dezvoltare armonioasă, este imperios
să creăm un program prin care să îmbinăm soluțiile pentru ambele probleme.
Banii pentru aceste programe se vor aloca din
bugetul local. Intenționăm să investim în centrele educaționale pentru ca ele să devină
multi-funcționale, și astfel, copiii noștri să aibă
șansa de a socializa, de a desfășura activități
recreative, menite să le dezvolte abilitățile și
creativitatea.
Programul presupune atât activități educative
cât și de formare și dezvoltare a personalității
copiilor. Asistența psihologică va putea rezolva un număr important de probleme pe termen
lung ale copiilor noștri. Noi vom asigura acest
serviciu prin încheierea protocoalelor de sprijin
între Primărie și Protecția Copilului dar și prin
colaborarea cu fundații și organizații de specialitate.

este o preocupare permanentă a PNL Sector 3.
Finanțarea serviciilor de pază trebuie să fie asigurată de către primărie.
Asigurarea transportului pentru copiii din și
spre after-school: Problema transportului în comun în acest domeniu este una foarte bine cunoscută, atât de către autorități cât și de către
părinți. Soluția mea este de încheia contracte
externalizate cu firme de transport, astfel părinții nu vor mai fi obligați să se deplaseze de la
birou către școală și retur, iar copiii vor fi transportați și supravegheați în siguranță.
Primăria va deconta o sumă fixă pentru dotarea cu infrastructură IT: Cadrele didactice și
elevii vor avea posibilitatea de a-și alege echipamentele electronice, fără ca acestea să fie
centralizate de primărie. Va fi oferit astfel un
voucher cu sumă fixă, care va putea fi folosit
de către destinatar după preferințe. Sprijinirea
cadrelor didactice prin programe de formare
continuă a acestora: Au trecut 5 ani de la ultima

pregătire profesională de care au beneficiat
dascălii sectorului 3. Formarea continuă reprezintă un drept care se realizează, în principal,
prin perfecționare și conversie profesională.
Voi sprijini finanțarea acestor programe, atât
de necesare dezvoltării profesionale a cadrelor
didactice, beneficiarii reali ai acestor investiții
fiind, în cele din urmă, copiii.
Catalogul electronic: Atât de simplu de utilizat
de către cadrele didactice și părinți, acest soft
calculează mediile, raportează absențele și întocmește automat toate statisticile obligatorii,
care în prezent sunt realizate manual de școală.
Supravegherea, de către părinți, va fi astfel la
un click distanță, aplicația trimițând notificări
părinților în timp real. Datorită acestui instrument, se creează cea mai rapidă și modernă
punte de comunicare între școală și familie!
Investiții în sportul de masă: A venit momentul
ca sportul de masă să devină important. Numai așa vom putea susține și dezvolta cultura
sportivă de masă, atât de necesară elevilor.
Ne dorim redeschiderea, pe toată durata zilei,
a curților interioare și a sălilor de sport din incinta școlilor, astfel încât cei interesați să poată
practica activități sportive, totodată stimulând
un eventual interes și pentru cei ce încă nu au
descoperit frumusețea disciplinelor sportive.

Amenajarea curților instituțiilor de învățământ
pentru educație interactivă în aer liber – trebuie adaptate investițiile în copiii noștri la perioada de pandemie și nu numai. Nimeni nu poate
estima care este perioada în care pandemia va
reprezenta un risc pentru noi toți. În aceste vremuri, mulți specialiști și-au întors privirea către
modelele de învățământ folosite de țările nordice. Aici se pune accentul foarte mult pe activități afară – astfel copiilor li se îmbunătățește
sistemul imunitar și li se dezvoltă mai bine atenția. Am putea împrumuta din aceste modele
cu investiții minimale în curțile școlilor/liceelor
– construirea de mici amfiteatre sau foișoare
care să poată servi ca zone de cursuri ar putea
asigura și orele de învățământ și nevoia de distanțare socială.
Dezvoltarea de parteneriate cu marile platfoma de afaceri: Nevoia de echilibru între carieră
și viața personală ar putea duce la pierderea
abilităților de productivitate ale părinților la
locul de muncă. Propun amenajarea unor creșe și grădinițe în spațiile clusterului de afaceri.
Beneficiile vor fi rezolvarea problemei timpului
petrecut în trafic de către părinți pentru comutarea acasă-școală dar și faptul că la final de
program, copilul va fi la câteva zeci de metri
distanță.

Soluțiile mele:
	
Afterschool cu masă caldă;
	
Prezența constantă a unui psiholog
în școli;
Pază în școli.

Noi direcții de urmat:
Avantaje:

Investiții în creșe și grădinițe!
Siguranța copiilor în școală – prioritatea mea!
Pentru siguranța copiilor noștri, ne dorim reinstaurarea serviciului de pază în toate centrele
educaționale, iar acolo unde nu este posibil,
dotarea unităților de învățământ cu sisteme de
monitorizare video performante. Combaterea
violenței în zonele unităților de învățământ preuniversitar, mai cu seamă în interiorul acestora,

Părinții își pot lăsa – cu sume modice – copiii la școală până
seara;
Cei mici își fac temele, au activități educative interactive plus
masă caldă în perioada în care stau la școală;
Sprijinul emoțional acordat copiilor, în caz de bullying, va fi
asigurat în fază incipientă de către psihologul de serviciu.
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Piețe agroalimentare

Soluțiile mele:
	
Piețele volante – piețele trebuie adaptate vremurilor și
cerințelor;

„Vom putea vorbi despre piețe curate și moderne,
adaptate standardelor europene și vremurilor pe care le
trăim.”
Alimentația este deopotrivă un indicator
cheie și un factor generator al inegalităților
sociale. Prin colaborarea cu Ministerul
Agriculturii, ne dorim nu numai ca 50% din
producția țării să treacă în parametrii de
produse ecologice, dar vrem să aducem
aceste produse la îndemâna comunității
noastre. În acest fel, locuitorii Sectorului
3 pot avea siguranţa că produsele agro
alimentare comercializate provin sau sunt
prelucrate în gospodăriile producătorilor.
Am stabilit şi că vom face vizite pe teren
pentru a verifica veridicitatea datelor care
ne sunt furnizate în documentaţia depusă
de către cei care vor să-şi comercializeze
produsele în spațiile din sectorul 3.

	
Spații dedicate produselor tradiționale, ecologice și bio;
	
Parteneriat cu producătorii la prima mână;
	
Posibilitatea amenajării de depozite de frig și transport
pentru produsele eco și bio, păstrând astfel prețuri accesibile
pentru populație.

Avantaje:
D
 esfășurarea unui comerț civilizat și asigurarea protecției

populației din Sectorul 3 și nu numai. Este nevoie de investiții
în proiectele de modernizare a piețelor, astăzi depășite din
punctul de vedere al infrastructurii cât și al amenajărilor;

P
 roducătorii de primă mână vor putea fi prezenți pe piață și

vor avea un punct de desfacere principal. Rolul principal al
piețelor volante este acela de a pune în practică o politică
locală de susținere a producătorilor locali, care să funcționeze
în acord cu regulamentul și hotărârile Consiliului Local Sector
3. Totodată, producătorii vor avea posibilitatea reală de a-și
valorifica producția și de a obține, în mod cinstit, veniturile
menite să acopere cheltuielile generate de obținerea produselor
comercializate;

V
 om putea vorbi despre piețe curate și moderne, adaptate

standardelor europene și vremurilor pe care le trăim. Zonele
agroalimentare sau piețele vor trebui să fie dotate cu multiple
spații frigorifice în care producătorii de primă mână să își țină
produsele, pentru a fi menținute la un nivel optim de calitate;

 F ără intermediari în piețe! Piețele agroalimentare trebuie să

își găsească locul și utilitatea pentru care au fost construite
și să își dovedească viabilitatea. Doar producătorii de primă
mână sunt prezenți aici urmând să dispară astfel practica
actuală de interpunere a cel puţin doi intermediari (angrosist
+ detailist) între producător şi consumator. Așa vom putea fi
siguri că beneficiile acestui concept vor ajunge într-o proporţie
semnificativă la producători şi vor contribui la creșterea
motivaţiei de investire a acestora pe viitor.
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Poluare și mediu

Soluțiile mele:
	Politici de urbanism și disciplină în construcții.
Șantierele, mari generatoare de poluare,
vor fi aspru sancționate în cazul în care
implementarea unor proiecte vor avea ca
rezultat reducerea sau afectarea spațiilor
verzi sau a locurilor de joacă;

„Șantierele care nu respectă normele și legislația în
vigoare privind desfășurarea lucrărilor, fără a fi periclitată
sănătatea locuitorilor, vor fi aspru sancționate.”
Bucureștiul este unul dintre cele mai poluate orașe din Europa și se află în proces de infringement de la Comisia Europeană pentru depășiri constante ale
cantităților de particule fine în mișcare
aflate în aer (PM10, PM2,5), dar și pentru
incapacitatea de a monitoriza calitatea aerului, conform legii.

ecare an și pentru probleme pulmonare
și cardiace cronice care afectează, în
mod special, copiii. Autoritățile nu reușesc să protejeze cetățenii, astfel încât

eu consider că trebuie luate măsuri judiciare pentru a asigura un
mediu curat pentru cetățenii Sectorului 3.

Administrația actuală a avut grijă ca
propria camarilă să contruiască enorm
în ultimii patru ani – pentru propriile interese, asistăm la o creștere a populației și al numărului de mașini, timp în
care spațiile verzi dispar sub beton și
sunt transformate tot în terenuri pentru
contrucții. Pe scurt, se încalcă legea și
se fac abuzuri grosolane!
Dacă ignorăm aceste lucruri, nu înseamnă că ele nu există. Înseamnă
doar că ne confruntăm cu un dușman
invizibil, care zilnic rupe câte o bucată
din sănătatea noastră.
Din cauza poluării crește numărul copiilor care dezvoltă alergii, au sisteme
imunitare delicate, la fel și vârstnicii;
adulții au probleme cu plămânii, un număr mare de afecțiuni medicale trec în
lista de cauze mediul poluat.
În prezent poluarea aerului este o urgență pentru sănătatea publică. Ea
este responsabilă pentru peste 27.000
de decese premature în România în fi10

	Dezvoltăm un sistem de colectare selectivă
și valorificare a deșeurilor, astfel încât să
ajungă mai puține tone de gunoaie la gropile
de gunoi;
	Creșterea suprafețelor de spații verzi va
reduce masiv poluarea aerului din sector,
aerul respirat va deveni de calitate.

Avantaje:

Ș
 antierele care nu respectă normele și

legislația în vigoare privind desfășurarea
lucrărilor, fără a fi periclitată sănătatea
locuitorilor, vor fi aspru sancționate.
Basculante pline de moloz, ciment preparat
pe loc, flexuri ș.a.m.d generează o cantitate
imensă de praf. În alte țări șantierele se
izolează cu plasă, au reguli stricte privind
poluarea, șanțuri cu apă la intrarea în zonă
etc. Voi avea grijă ca astfel de măsuri de
protecție să fie respectate, iar acolo unde
lipsesc cu desăvârșire, voi impune măsuri
drastice;

 I mplicarea societății civile în strategia

de reciclare. Suntem codași la capitolul
colectare selectivă a deșeurilor și chiar
avertizați cu sancțiuni din partea Comisiei
Europene pe această temă. Este foarte
important să păstrăm un mediu sănătos, așa
cum l-am găsit.
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Spații verzi și amenajare
urbanistică

Soluțiile mele:
	
Vom asigura necesarul de spațiu verde. Sectorul 3 va crește verde!
	
Realizarea unui microclimat luminos confortabil, modern și eficient, cu
un consum minim de energie;
	
”Umanizarea” oraşului prin îndeplinirea nevoilor cognitive, estetice, de
relaxare, de recreere ale oamenilor și diminuarea stresului vieţii urbane;
	
Diversitatea spaţiilor verzi ca număr, tipuri de specii și tipuri de peisaje.

Avantaje:
T
 ot ce este spațiu verde va avea vegetație! La momentul actual,

„Peste tot va fi verde! Locuitorii nu trăiesc în axul drumurilor
unde – doar acolo – spațiul verde este amenajat frumos.”
La nivel mondial şi în special în ţările
dezvoltate sau în curs de dezvoltare,
preocuparea
pentru
protecţia
mediului este din ce în ce mai mare.
Având în vedere că peste 50% din
populaţia planetei locuieşte în zone
urbane şi că acestea au o amprentă
ecologică foarte mare asupra mediului
înconjurător, organizarea şi gestionarea
oraşelor trebuie foarte bine gândite
şi planificate, dacă există un interes
pentru a menţine în echilibru natura şi
dezvoltarea socio-economică.
Este binecunoscută importanța spațiilor
verzi pentru îmbunătățirea calității
aerului pe care îl respirăm, prin aportul
de oxigen pe care plantele îl aduc.

Pe lângă acest aspect însă, spațiile
verzi aduc multe alte beneficii asupra
calității vieții noastre, în general.
Toate măsurile pe care intenționez să
le adopt în acest domeniu vor aduce
un plus valoare pentru bunăstarea
cetățenilor, atât din punct de vedere
psihologic, cât și din punct de vedere al
microclimatului în sector. Se va reduce
temperatura din oraş, prin procesul
de evapotranspiraţie al plantelor,
parcurile vor reprezenta o insulă de
răcoare la apus. Deopotrivă, regimul
precipitaţiilor se va regla, se va reduce
și amplitudinea scurgerilor acvifere
de suprafaţă, alunecările de teren
nemafiind existente.

obligativitatea de metri pătrați de verde per fiecare locuitor nu e
îndeplinită. Spațiile verzi nu doar că sunt insuficiente dar calitatea
aerului este direct legată de ceea ce se întâmplă în zona spațiilor verzi.
Datele Organizatiei Mondiale a Sănătății arată că unul din 9 decese
este cauzat de poluarea aerului. Aceasta este cea mai mare criză de
sănătate pe care o avem de înfruntat!

P
 este tot va fi verde! În sector, cel puțin negru pe alb, avem în acte
„spațiu verde” cât cuprinde, dar iarba a fost distrusă de nepăsare
și de mașini parcate peste ea, acum fiind doar pământ sterp care
generează praf. Praf, acela pe care-l găsim pe mașini, acela care ne
intră în plămâni. Peste tot va fi verde! Voi identifica suprafețele de
teren nefolosite, în vederea amenajării lor și le vom integra în spațiul
urban.

A
 menajarea peisagistică, inclusiv la scara blocului! Aceasta nu

presupune doar modernizarea unei anumite porțiuni vizibile ori
tranzitate, ci conceptul trebuie continuat chiar și acolo unde vorbim
despre străzi de legătură sau chiar grădinile din fața blocurilor. Peste
tot unde se va putea planta vegetație, vor fi întreprinse măsuri.

 I luminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale

civilației moderne. Avantajele acestuia sunt nenumărate, pornind de
la amenajare și până la siguranță publică. Rolul său este de a asigura
atât orientarea și circulația în siguranță pe timp de noapte a vehiculelor
și a pietonilor, cât și asigurarea unui mediu ambiant corespunzător în
orele fără lumină naturală.

12
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7

Salubritate

„Stopăm risipa! Până la înființarea companiei proprii,
salubritatea ne costa 60 de milioane euro pe an. Acum
ne costă 430 de milioane de lei. Vom angaja ce mai
performantă firmă de salubritate din România, în urma
unei licitații transparente, căreia nu îi vom plăti mai
mult de 100 de milioane de lei. ECONOMISIM
300 MIL LEI ANUAL DIN BANII CETĂȚENILOR! ”

Soluția mea:
	Vom externaliza serviciul și vom economisi astfel 20% din
bugetul local, rămând bani pentru investițiile menționate în
programul meu.
	Vom angaja cea mai performantă firmă de salubritate din
România, în urma unei licitații transparente.
	Vom lucra cu cele mai moderne firme de colectare selectivă
cu ajutorul cărora vom implementa cel mai modern sistem
de colectare și reciclare din țară.
	Vom demonstra că „gunoiul” poate fi valorificat și putem să
îl vindem obținând bani în loc să plătim să îl depozităm la
groapă.

În sectorul 3, astăzi,
salubritatea actuală
costă de 7 ori mai mult
decât atunci când serviciul era externalizat
la un furnizor privat,
lucrându-se cu de 3
ori mai mulți angajați.
Toate aceste costuri
nu se văd în calitatea
serviciului. Prețul plătit an de an companiei
private de salubritate
a fost de 60.000.000 de
lei. Anul trecut, după
ce primarul actual a
decis să internalizeze serviciul și să își
facă propria companie a primăriei a fost
de 430.000.000 de lei!
Firma privată presta
acest serviciu cu 600
de angajați, acum primăria face același lucru cu peste 1.800 de
angajați! Aceste cheltuieli inutile vor fi stopate!

14
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8

Reabilitare termică

„Continuarea reabilitării pe fonduri europene.”
În contextul în care se prefigurează un colaps al sistemului centralizat de termoficare datorat administrației
actuale a Primăriei capitalei
iar RADET/Termoenergetica
se apropie, cu pași repezi,
de un dezastru iminent, este
primordial să asigurăm eficientizarea termică a tuturor
blocurilor din Sectorul 3.
Diferența notabilă între blocurile deja reabilitate și cele
aflate pe lista termoizolării
o face eficientizarea consumurilor energetice pentru
încălzirea apartamentelor şi
implicit, reducerea costurilor de întreținere.
PNL va continua programul
de reabilitare a imobilelor în
mod gratuit, prin accesare
de fonduri europene. Sunt
fonduri de zeci de miliarde
de dolari pentru România
pentru următorii 4 ani, din
care Sectorul 3 va obține
o parte consistentă. Suntem pregătiți să facem față
unei astfel de provocări prin
creșterea capacității instituționale de gestiune a unor
astfel de proiecte majore.

Soluția mea:
Continuarea reabilitării pe fonduri europene.

16
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9

Asociațiile de proprietari

„Implicarea primăriei prin compartimentele sale în
sprijinirea asociațiilor de proprietari prin rezolvarea
cu celeritate a problemelor existente și venirea în
întâmpinarea lor cu soluții viabile.”

Soluțiile mele:
	Consultare periodică a președinților de
asociații și implementarea de sesiuni de
informare și de cursuri de inițiere;
	Un reprezentant al primăriei va fi prezent la
adunările generale;
	Delegați din partea primăriei vor avea rol de
asistență pentru asociații și administratori;
	Vom pune la dispoziție spații de arhivă
pentru documentele asociațiilor;

Majoritatea cetățenilor Sectorului 3 locuiesc la bloc, sectorul 3 fiind de altfel
sectorul cu cea mai
mare densitate de
populație.
Fiecare
dintre noi, într-un fel
sau altul avem tangență cu asociația
de proprietari și implicit suntem afectați de buna funcționare a acesteia.
Consider că asociația de proprietari, ca
formă de organizare
a comunității, devine
un element de bază
în dialogul social.
Pe raza Sectorului
3 există aproximativ 2700 de asociații de proprietari. Ele
trebuie sprijinite în
activitatea lor prin
consiliere, mediere,
asistență și suport.

	Pentru a crește eficiența energetică a
blocurilor, dar și pentru siguranța locatarilor,
vom demara un program de sprijin parțial
sau integral pentru finanțarea instalării
de noi lifturi acolo unde acestea sunt în
stare avansată de degradare. Programul
cuprinde în prima fază 640 de lifturi.

Avantaje:
 I mplicarea primăriei prin compartimentele

sale în sprijinirea asociațiilor de proprietari
prin rezolvarea cu celeritate a problemelor
existente și venirea în întâmpinarea lor cu
soluții viabile;

D
 imensionarea serviciului de relații cu

asociațiile de proprietari din cadrul primăriei
în raport cu numărul de asociații existente în
sector și profesionalizarea personalului;

A
 linierea tuturor asociațiilor la un standard

ridicat de funcționalitate va contribui la
creșterea calității vieții în acest sector.
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10

Digitalizarea instituției zero cozi la ghișee!

„Nu este vorba doar de digitalizare,
ci de transformare digitală.”
Trăim demult în era tehnologiei, dar lucrurile par să rămână în trecut când
vine vorba de digitalizarea administrației publice și racordarea ei la realitatea
curentă. De ce nu putem avea primăria
la un click distanță? În 2020 continuăm
să ne plimbăm de la un ghișeu la altul
cu aceleași hârtii sub braț, același dosar cu șină, aceleași cozi interminabile
la ghișee, chiar și pentru o banală informație.
Inacceptabil! Doar pandemia a mai reușit să ne aducă pe linia de plutire și să
ne digitalizeze forțat. Corupție, incompetență, prostie, naivitate, birocrație,
teamă. Toate la un loc, ori câte puțin
din fiecare. Cam acesta au fost ingredientele din vaccinul anti-inovație și
anti-progres care ne situează acum, în
2020, pe penultimul loc în evaluările legate de gradul de digitalizare a României, realizate de Comisia Europeană.
Dacă dorim să pedalăm rapid la capitolul digitalizare în sectorul de stat, trebuie să avem în vedere că decalajul între
ţara noastră şi restul statelor membre
UE este imens. România se clasează pe
ultimul loc, infrastructura tehnologică
este neuniformizată în cadrul instituţiilor publice cât şi nu există o preocupare
reală în ceea priveşte dezvoltarea competenţelor digitale necesare în aparatul administrativ. Voi schimba imediat
lucrurile!
20

Soluțiile mele:
	
Relația dintre cetățean și administrație
se poate desfășura printr-un click pe
telefon. Ordonanța 38 privind transmiterea
înscrisurilor în format electronic – este
o reglementare care impune tuturor
instituțiilor publice din România să accepte
înscrisuri în format electronic, semnate
digital și să răspundă în același format;
	
Trebuie să implementăm principiul Once
Only. O dată depus un document, o altă
instituție care are nevoie de el să ceară
doar acordul de a-l folosi;
	
Parteneriat
public-privat,
legislației și consecvență;

adaptarea

	
Accent pus pe educație digitală.

Avantaje:
O
 mai bună cooperare între principalii

actori, sectorul public și mediul de
afaceri. În ultima perioadă s-a observat
o dinamizare a lucrurilor, dar apare
o întrebare fundamentală. De ce nu
funcționează așa cum ar trebui? Problema
este faptul că cei doi actori, publicul și
privatul, nu au un dialog constructiv și
concertat;

P
 opulația va fi sprijinită pentru folosirea

platformelor online existente. Este greșit să
faci proiecte de digitalizare și abia apoi să
începi să sprijini oamenii să le utilizeze;

N
 u este vorba doar de digitalizare, ci

de transformare digitală. Este un efort
colectiv în care orice instituție trebuie să-și
simplifice procedurile.

21
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Transparența cheltuielilor

„Sistemul electronic de achiziții reglementează
transparența cheltuielilor publice!”

Soluțiile mele:
	
Reașezarea și îmbunătățirea sistemului de
achiziții publice și asigurarea funcționalității
sistemului;
	
Reducerea asimetriilor informaționale prin
îmbunătățirea colaborării interinstituționale;
	
Bugetul participativ, un concept care permite
cetățenilor să creeze împreună cu autoritatea
locală fața viitoare a sectorului.

Achizițiile publice reprezintă
unul dintre domeniile prioritare care contribuie la dezvoltarea infrastructurii economice și sociale, furnizarea de
servicii publice, la sporirea încrederii în instituțiile statului.

Avantaje:
 Sistemul electronic de achiziții reglementează

transparența cheltuielilor publice! Transparența înseamnă aducerea la cunoștința
publicului a tuturor informațiilor referitoare
la atribuirea contractului de furnizare de
produse, servicii și lucrări. Procedurile de
achiziție făcute prin intermediul companiilor
primăriei nu se supun acestor reguli ceea ce
nu este corect, normal și moral. Orice tip de
alocare a banului public trebuie să se facă
respectând condițiile de transparență;

Lipsa de transparență a procesului de achiziție, corupția,
gradul scăzut de utilizare a
mijloacelor electronice, corecțiile financiare și absorbția redusă a fondurilor europene, sunt probleme majore
identificate.
Toate cheltuielile trebuie făcute publice! Mai mult, în opinia mea, bugetul instituției ar
trebui să fie supus dezbaterii
publice. Așa nu am mai ajunge în situația ingrată de a ne
întreba, retoric de altfel, cum
de a ajuns primăria să fie îndatorată cu 25% din buget
până în 2026?

 Voi dialoga cu societatea civilă și voi

organiza dezbateri. Comunitatea trebuie
să fie implicată, să știe și să participe la
decizia alocării banilor publici și la stabilirea
priorităților;

 Bugetul

participativ deschide, la nivel
comunitar,
dialogul
privind
investițiile
necesare și cea mai bună utilizare a banilor
publici. Locuitorii ştiu ce le lipseşte în
localitate şi ceea ce ar trebui îmbunătăţit,
având posibilitatea de a contribui la luarea
deciziilor. Reflectarea asupra nevoilor fiecărui
grup de interese şi asupra dezvoltării întregii
comunităţi oferă oamenilor oportunitatea
de a clasifica mai bine prioritățile crescând
sensibilitatea socială.

Îmi doresc să implic locuitorii
în dialogul privind modernizarea locului în care trăiesc,
arătând oamenilor care sunt
posibilităţile localităţii şi modul în care pot contribui la
dezvoltarea acesteia. Primăria va asculta cetăţenii!
22
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Centrul istoric

„Împreună cu Primăria Capitalei și în parteneriat cu
antreprenorii, vom realiza un program de relansare
economică a Centrului Vechi.”
După 1990, Centrul Vechi
a intrat într-un proces
lent de renovare iar astăzi reprezintă unul dintre
punctele turistice ale Bucureştiului și unul dintre
cele mai notabile situri
turistice din țară. El reprezintă un ghem de atracţii
cu greu egalat ca importanţă şi caracter compact comparativ cu alte
zone din Bucureşti. Totuși,
istoria nu înseamnă ruine.
Capitala nu a fost capabilă să renoveze Centrul
Vechi, timp în care alte
orașe din țară au renovat
cetăți medievale.

Soluțiile mele:
	Împreună cu Primăria Capitalei și în parteneriat cu
antreprenorii, vom realiza un program de relansare
economică a Centrului Vechi;
	Programul va ține cont de așteptările locuitorilor din această
zonă și va balansa nevoile de petrecere a timpului liber și
turismul cu funcționalitățile de locuire;
	Vom stimula oferta și marketingul turistic pentru această
zonă împreună cu mediul de afaceri;
	Vom stimula creșterea unei asocieri a mediului de afaceri din
zonă pentru a putea susține un dialog cu aceștia și pentru a
dezvolta politici de dezvoltare pentru aceștia.

24

25

CONSTRUIM NOUL SECTOR 3 AL BUCUREȘTIULUI!

13

Antreprenoriat

„Încurajarea tinerilor în domeniul antreprenorial,
susținând deopotrivă și economia.”

Soluțiile mele:
	
Vom
reduce
birocrația
și
simplifica
interacțiunea mediului de afaceri cu Primăria;
	
Școli de antreprenoriat;
	
Concurs de proiecte pentru start-up-uri din
sector;
	
Fond de co-garantare pentru susținerea
firmelor mici, cu sediul social in sectorul 3,
aflate în dificultate;

Sectorul 3 nu dispune de o
rețea stabilă sau bine gestionată în domeniul antreprenoriatului. Măsurile necesare pentru dezvoltarea
acestuia pot fi întreprinse
atât la nivel public cât și
nivel privat. Consider că ar
trebui să existe o diviziune
clară a responsabilităților.
La nivel de primărie de sector, ar trebui să ne axăm pe
susținerea companiilor deja
existente, prin îmbunătățirea calității programelor de
educație antreprenorială.
La momentul actual, acest
domeniu nu este încurajat
în sector, nu se iau măsuri
pentru a sprijini antreprenorii și nici profesiile de bază,
cum ar fi tâmplar, croitor,
pantofar, zidar etc.

	
Sesiuni de training, evenimente și competiții
adresate antreprenorilor la început de drum;
	
Sesiuni de informare despre oportunitățile de
finanțare existente;
	
Burse pentru elevi și sprijin pentru studenții
care vor să acceseze fondurile puse la
dispoziție pentru a-și deschide afaceri.

Avantaje:
R
 econversia forței de muncă;
S
 prijin pentru obținerea de noi locuri de

Toate aceste măsuri vor
revigora mediul antreprenorial din sectorul 3, vor influența pozitiv economia și
vor oferi cetățenilor o viață
prosperă și împlinită.

muncă;

 Î ncurajarea

tinerilor
în
domeniul
antreprenorial, susținând deopotrivă și
economia;

O
 ferirea de suport și mentorat pentru startup-uri.
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Siguranță publică

Soluțiile mele:

„Implementarea unui sistem integrat între poliția
locală, jandarmerie și poliția națională.”

	
Monitorizare video;

Încă de la început, între nevoile primelor
forme de comunităţi umane s-a numărat şi nevoia de siguranţă şi de ordine.
De-a lungul timpului, conceptul de ordine şi siguranţă publică a fost abordat în
diferite maniere.

	
Reorganizarea sistemului de patrulare pe
timp de noapte în sector;

Asigurarea unui climat de ordine, siguranță și pace socială în comunitate reprezintă o prioritate pentru mine. Prin
politicile de siguranță publică pe care
doresc să le implementez alături de
echipa liberală de consilieri, vreau să
le ofer cetățenilor un plus de securitate
şi de încredere în valorile unui stat de
drept. În mandatul meu, cetățenii se vor
simți în siguranță în orice loc din sector
în care se vor afla!
Viziunea mea legată de siguranța publică a sectorului nostru are la bază un
sistem integrat de ordine publică între
poliția locală, jandarmerie și poliția națională. Acest sistem va fi prevăzut cu
un dispecerat în cadrul poliției locale
de sector, supraveghere auto și pedestră și va asigura o intervenție specializată, rapidă și eficientă.
Pentru că ne dorim să ne știm copiii în siguranță, consider că prezența unui polițist local la orele de dirigenție ar veni în
sprijinirea dezvoltării educației civice a
copiilor, prevenției consumului de droguri sau alcool, dar și pentru prevenirea
comportamentelor anti-sociale.

28

	
Implementarea unui sistem integrat între
Poliția Locală, Jandarmerie și Poliția
Națională;

	
Toaletarea copacilor de așa manieră încât
să permită supravegherea video eficientă;
	
Participarea, la orele de dirigenție, a
polițistului local responsabil de școala
respectivă;
	
Crearea unui sistem care să permită
relaționarea permanentă între conducerea
școlii și comitetul de părinți, pentru
rezolvarea problemelor cu care se confruntă
elevii din școala respectivă.

Avantaje:
M
 onitorizarea video va oferi nenumărate

beneficii, pornind de la sprijin în trafic,
supravegherea mijloacelor de transport și
a instituțiilor de învățământ și a traseelor
de afluire și defluire a copiilor către școală,
și până la combaterea cerșetoriei ori a
consumului de substanțe pe străzi;

A
 ccentuarea activității de disciplină în

construcții și o mai bună relație între primărie
și agenții economici din sector.

29
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Centrul Nou
Soluția mea:

„Vom muta cele mai bine plătite joburi în sectorul 3.”

Puțină lume știe că pe fosta platformă
Faur, Primăria deține un teren semnificativ de mare în proprietate. Terenul
este comparativ ca suprafață cu celălalt punct de atracție al Sectorului, Cen-

trul Vechi. Aici actualul primar visează
să facă ce știe el mai bine: blocuri, blocuri, blocuri. Asezonate desigur cu multe borduri puse una peste alta.

	
Vă propun ca pe acest teren gigantic să construim NOUL
CENTRU, după modelul cartierului financiar al Parisului,
La Défense. O zonă care să găzduiască prima zonă integrată
de business a Bucureștiului. Putem să găzduim aici în clădiri
moderne un sfert din sediile elitei de afaceri din București.

Avantaje:
V
 om muta cele mai bine plătite
joburi în sectorul 3;

V
 om atrage taxele acestor afaceri

pe teritoriul sectorului 3 crescând
bugetul local cu 30%, o creștere
inimaginabilă pentru orice altă
primărie din țară dar strict posibilă
aici prin această oportunitate.
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NU voi pune noi borduri!
2.	
NU voi pune garduri metalice care să separe

1.

cetățenii de spațiul verde!

3.	
NU voi angaja rude în Primăria sectorului 3!

NU voi înființa firme căpușă ale Primăriei!
5.	
NU voi mai compromite spații verzi în favoarea
4.	

locurilor de parcare. Există soluții pentru locurile
de parcare, nu trebuie să distrugem spațiile
verzi!

6.	
NU voi turna ciment la rădăcina copacilor!

7.	
NU voi închide niciodată ușa unui investitor
care vrea să ofere locuri de muncă în Sectorul 3!

8.	NU voi schimba niciodată partidul din partea
căruia voi fi ales!

9.	
NU închid Primăria la ora 16 și vinerea la ora 13

CE NU VOI FACE:

dacă sunt lucruri de rezolvat!

10.	NU voi accepta în Primărie angajați care spun
că NU se poate!

moraruprimar.ro

Cod mandatar: 21200012

PNL Sector 3
Adresă: Bulevardul Hristo Botev
nr. 31, București
Telefon: 0726 896 770

