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Serviciile realizate de către  
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în imobilul din Splaiul 

Independenţei, nr.313, aflat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 în baza  
Protocolului de colaborare dintre Primăria Sector 6 prin Administraţia Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Universitatea Politehnică din Bucureşti 
 

În contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale determinată de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, s-au impus restricţii de către autorităţi cu scopul de a preveni 
răspândirea acestuia, fapt care a determinat necesitatea punerii la dispoziţia cetăţenilor de locuri adecvate 
pentru mişcare în aer liber şi socializare în condiţii de siguranţă. 

În scopul amenajării în zonă a unui loc de recreere ce va contribui la păstrarea şi îmbunătăţirea 
stării de sănătate a locuitorilor, prin punerea în valoare a spaţiului verde din cadrul CAMPUSULUI Noul 
Local al Universităţii Politehnica Bucureşti s-a încheiat Protocolul de colaborare dintre Primăria Sector 6 
prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Universitatea Politehnică din 
Bucureşti. 

Relaţiile dintre părţi se întemeiază pe conceptele de parteneriat în scopul atingerii intereselor 
comune, respect reciproc şi bună credinţă.  

Protocolul are drept obiect colaborarea părţilor în vederea realizării obiectivului deschiderea 
CAMPUSULUI Noul Local al Universităţii Politehnica situat în Splaiul Independenţei, nr.313, Sector 6, 
Bucureşti şi derularea serviciilor de salubrizare, mentenanţa mobilierului urban şi asigurarea pazei. 

 Serviciile realizate de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
în baza Protocolului sunt următoarele: 

- de a derula activităţi de salubrizare în incinta campusului – salubrizarea aleilor, spaţiilor verzi şi a 
coşurilor de gunoi realizându-se zilnic în fiecare dimineaţă între orele: 0600 - 0900 cu precădere aleile de 
acces (de intrare şi de ieşire din campus) şi zona centrală a campusului; 

- de a derula servicii de toaletare, colectare şi transportul deşeurilor biodegradabile provenite din 
toaletări; 

- de a mătura aleile auto şi pietonale, greblarea spaţiilor verzi şi colectarea deşeurilor aruncate la 
întâmplare; 

- de a presta servicii de combatere a poleiului şi curăţare mecanizată a zăpezii; 
- de a presta servicii de dezinfecţie şi mentenanţa mobilierului urban existent şi montarea de 

mobilier (bănci, coşuri de gunoi) acolo unde este necesar; 
- de a amplasa 5 toaletepublice şi igienizarea zilnică a acestora; 
- de a asigura şase posturi de pază fixe pentru zonele de intrare şi de ieşire din campus (Poartă auto 

Splai, Poartă pietonală Ec. Cezărescu, Poartă auto Vasile Milea, Poartă pietonală Gang Metrou, Poartă 
pietonală Precis, Poartă auto Iuliu Maniu) şi un post de pază mobil în incinta CAMPUSULUI Noul Local 
al Universităţii Politehnica Bucureşti.  

În baza acestor servicii Universitatea Politehnică din Bucureşti aprobă reglementările necesare 
pentru acces şi recreere în Campusul Noul Local al Universităţii Politehnica din Bucureşti. 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 


