
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
        Nr. 166/21.06.2022 

privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București de a 
hotărî cu privire la încheierea unui Acord de parteneriat între Sectorul 6 al                          

Municipiului București și URBASOFIA, EURAC Research, Universitatea Aalborg,                 
Primăria din Copenhaga, Universitatea din Palermo, Consiliul Național de Cercetare din Italia, 

Primăria din Parma, Institutul ISOCARP, în scopul implementării proiectului                       
KINETIC - Cunoștințe integrate pentru cartierele aflate în tranziție energetică conduse de 

comunități incluzive 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Fonduri Externe nr. ..................., din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6, 
nr. .......; 

Ținând cont de Apelul de proiecte - Cartiere și comunități cu energie durabilă pentru 
neutralitate climatică, de la URBAN Europe (Joint Call for Proposals/MICall 21: Positive Energy 
Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality) - JPI Urban Europe; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. f), art. 166 alin. (2) lit. m), lit. r) și    
lit. s), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea 
expresă de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de parteneriat între Sectorul 6 al 
Municipiului București și URBASOFIA, EURAC Research, Universitatea Aalborg,                       
Primăria din Copenhaga, Universitatea din Palermo, Consiliul Național de Cercetare din Italia, 
Primăria din Parma, Institutul ISOCARP, în scopul implementării proiectului                       
KINETIC - Cunoștințe integrate pentru cartierele aflate în tranziție energetică conduse de 
comunități incluzive. 

(2) Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze Acordul de parteneriat după 
obținerea împuternicirii Consiliului General al Municipiului București.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
dispozițiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor,               
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă,                       
în termenul prevăzut de lege. 
   
INIȚIATOR PROIECT                                                                   AVIZEAZĂ 
         PRIMAR,                                                         pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
   CIPRIAN CIUCU                                                                    din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                        Secretarul general al Sectorului 6, 
                                                                                                           Demirel Spiridon                                          
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REFERAT DE APROBARE 

privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului 
București de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de parteneriat între 

Sectorul 6 al Municipiului București și URBASOFIA, EURAC Research,                 
Universitatea Aalborg, Primăria din Copenhaga, Universitatea din Palermo, 

Consiliul Naţional de Cercetare din Italia, Primăria din Parma, Institutul ISOCARP,             
în scopul implementării proiectului KINETIC - Cunoștinţe integrate pentru cartierele 

aflate în tranziţie energetică conduse de comunităţi incluzive 
 

Ţinând cont de prevederile art. 166 alin. (2) lit. s) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: „Consiliile Locale ale Sectoarelor Municipiului București hotărăsc,                     

în condiţiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii 

neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. f), art. 166 alin. (2) lit. m),     

lit. r) și lit. s), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de 

hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al 

Municipiului București de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de parteneriat 

între Sectorul 6 al Municipiului București și URBASOFIA, EURAC Research, 

Universitatea Aalborg, Primăria din Copenhaga, Universitatea din Palermo,                  

Consiliul Naţional de Cercetare din Italia, Primăria din Parma, Institutul ISOCARP,                 

în scopul implementării proiectului KINETIC - Cunoștinţe integrate pentru cartierele 

aflate în tranziţie energetică conduse de comunităţi incluzive.  

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 

 

 

 

 
  

 

CABINET PRIMAR 
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Nr. 26628/21.06.2022 
 

Raport de Specialitate 

privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București 

de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de parteneriat între Sectorul 6 al 

Municipiului București și URBASOFIA, EURAC Research, Universitatea Aalborg, Primăria 

din Copenhaga, Universitatea din Palermo, Consiliul Naţional de Cercetare din Italia, 

Primăria din Parma, Institutul ISOCARP, în scopul implementării proiectului KINETIC - 

Cunoștinţe integrate pentru cartierele aflate în tranziţie energetică conduse de 

comunităţi incluzive 
 

La nivelul Primariei Sectorului 6 există un interes deosebit constând în 

implementarea unor proiecte pentru comunitatea locală astfel încât aceasta să 

acţioneze în mod colectiv în ceea ce privește planificarea strategică și să decidă asupra 

măsurilor de adaptare a mediului, îmbunătăţind eficienţa energetică și scăzând 

amprenta de carbon.  

În acest sens, Primăria Sectorului 6 a identificat oportunitatea pusă la dispoziţie 

de apelul de proiecte - Cartiere și comunităţi cu energie durabilă pentru neutralitate 

climatică, de la URBAN Europe (Joint Call for Proposals / MICall 21: Positive Energy 

Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality) - JPI Urban Europe. 

Comitetul Director a decis să acorde un grant pentru proiectul intitulat KINETIC 

-Cunoștinţe integrate pentru cartierele aflate în tranziţie energetică conduse de comunităţi 

incluzive.  

Implementarea proiectului contribuie la una dintre priorităţile strategice ale 

Sectorului 6 a municipiului București, menţionată în Programul integrat de dezvoltare 

urbană a Sectorului 6 al Municipiului București 2021-2030 (PIDU), respectiv Mediu 

curat, regenerare urbană și locuire de calitate, Obiectivul specific 4.1. Îmbunătăţirea 

performanţei energetice a clădirilor publice și private. 

Facem precizarea că au fost depuse 18 aplicaţii, iar 9 dintre acestea au fost 

aprobate, printre care și proiectul sus-menţionat. Acesta se va derula în parteneriat cu 

URBASOFIA și cu alte entităţi publice și private din Europa (EURAC Research, 

DIRECȚIA FONDURI EXTERNE 
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Universitatea Aalborg, Primăria din Copenhaga, Universitatea din Palermo, Consiliul 

National de Cercetare din Italia, Primăria din Parma și cu institutul ISOCARP). În ceea 

ce privește durata proiectului de cercetare și inovare, menţionăm că acesta se va 

desfășura pe o perioadă de 36 luni. Bugetul proiectului dedicat Primăriei Sectorului 6 

este de 48.701.7 EURO, din care cofinanţarea este în valoare de 5.411.3 EURO. 

Proiectul KINETIC creează o structură de colaborare internaţională a orașelor și 

a experţilor pentru o abordare integrată, generând consolidarea capacităţilor 

comunităţilor locale în vederea co-creării de strategii de transformare fezabile, cu 

ajutorul instrumentelor de planificare. Pe de-o parte, se va realiza analiza 

multicriterială a stării existente, expunând potenţialul ascuns care se află în blocurile 

urbane clasice, iar pe de altă parte va fi evidenţiată puterea de transformare/adaptare 

pe care o deţin comunităţile locale. În centrul KINETIC se va dezvolta un climat de 

încredere între actorii locali, manifestând ambiţia pentru un cartier prietenos cu 

mediul. KINETIC își propune să depășească anumite barierele prin împuternicirea 

părţilor interesate locale cu accent pe comunităţile civice, permiţând o transformare 

PED (Proiect experimental demonstrativ). 

KINETIC abordează districtele urbane ca sisteme de cartiere aflate în strânsă 

legătură. Transformarea cartierelor este abordată cu un accent mai mare pe crearea 

de sinergii între părţile interesate, ca principali factori ai schimbării de mediu. 

Reducerea nevoilor generale de consum este posibilă la scara cartierului prin 

schimbări structurale la nivel individual și la nivel colectiv (infrastructură, utilizarea 

spaţiilor publice, comportament de mobilitate).  

Scopul principal al proiectului este de a permite o transformare PED sustenabilă 

și condusă de comunitate, evaluând cu atenţie potenţialul energetic prin implicarea 

utilizatorilor și administratorilor, concentrându-se pe legătura reţelei reprezentată de 

comunitate. Integrarea tehnologiilor inovatoare este relevantă, astfel că proiectul 

urmărește și depășirea provocărilor existente de aliniere a documentelor de 

planificare. Prin co-creare, înţelegere reciprocă și instrumente inovatoare de 

planificare, cartierele pot fi transformate în PED. Crearea Pactelor Climatice Locale 

este esenţială pentru asigurarea continuităţii procesului de co-creare și a 

instrumentelor strategice dezvoltate în cadrul proiectului. 



 

 

În cadrul acestui proces, Urbasofia are rol de suport pentru Sectorul 6 al 

Municipiului București în organizarea unor activităţi precum: workshopuri, discuţii, 

dezbateri, chestionare, etc. cu comunitatea din Demo-site-ul ales. 

În calitate de partener, rolul Sectorului 6 al Municipiului București este 

reprezentat de: 

(1) implicarea actorilor locali relevanţi; 

(2) organizarea atelierelor de discuţii/workshop-uri cu actorii locali; 

(3) colectarea de date cantitative și calitative; 

(4) elaborarea unei strategii de transformare energetică, cu ajutorul unui grup local 

format numit + COMMUNITIES;  

Grupul local + COMMUNITIES va semna un document informal de promisiune asupra 

strategiei formulate și responsabilităţilor etice asupra consumului de energie. 

Subliniem faptul că Primăria Sectorului 6 va fi implicată și în componenţa de 

metodologie (WP3), respectiv analiza de context și a resurselor disponibile. 

 

După decizia de aprobare a aplicaţiei a  Secretariatului  "Positive Energy Districts 

and Neighbourhoods for Climate Neutrality" Joint Call, urmează a fi parcuse 

următoarele etape până la contractare: 

 Sectorul 6 al Muncipiului București va primi informaţii suplimentare privind 

contractarea și semnarea acordului de parteneriat de la agenţia naţională 

finanţatoare, respectiv de la Unitatea Executivă pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). 

 UEFISCDI va transmite către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) 

lista cu proiectele propuse pentru finanţare, iar ministerul va aproba lista și 

bugetele.  

 Contractarea se va realiza cu fiecare partener în parte și va exista o persoană 

de la UEFISCDI care va coordona și asista acest proces (ofiţer de proiect). 

 Referitor la metodologie de demarare a unui proiect JPI Urban Europe, se va 

pregăti în paralel un  Consortium Agreement cu toţi partenerii.  

Ţinând cont de cele exprimate anterior, înaintăm spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind solicitarea împuternicirii 

exprese a Consiliului General al Municipiului București de a hotărî cu privire la 



 

 

încheierea unui Acord de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și 

URBASOFIA, EURAC Research, Universitatea Aalborg, Primăria din Copenhaga, 

Universitatea din Palermo, Consiliul Naţional de Cercetare din Italia, Primăria din 

Parma, Institutul ISOCARP, în scopul implementării proiectului KINETIC - Cunoștinţe 

integrate pentru cartierele aflate în tranziţie energetică conduse de comunităţi 

incluzive. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

IULIANA LECA 

 

 

 

                                          Întocmit, 

                  Consilier 

Diana Ștefania Ducu 

 


