
                                              

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 230/05.09.2022 

privind aprobarea participării Sectorului 6 al Municipiului București ca partener în 
cadrul proiectului „Cunoștințe Integrate pentru Cartierele aflate în Tranziție Energetică 

Conduse de Comunități Incluzive (Acronim: KINETIC)” și a cheltuielilor legate de proiect, 
în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte Cartiere și comunități cu energie 

durabilă pentru neutralitate climatică al URBAN Europe (Joint Call for Proposals/MICall 21: 

Postive Energy Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality) – JPI Urban Europe 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Locală Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe 
nr. ...../.........2022, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr.......... 
și nr.........; 
 În conformitate cu prevederile: 
        - Apelului de proiecte Cartiere și comunități cu energie durabilă pentru neutralitate 

climatică al URBAN Europe (Joint Call for Proposals/MICall 21: Postive Energy Districts and 

Neighbourhoods for Climate Neutrality) – JPI Urban Europe; 

        -  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 151/28.06.2022 
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; 
        -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 393/29.07.2022 privind 
împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 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;  
        - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
        - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu modificările și completările ulterioare; 
            În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l) și lit. o), 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.  Se aprobă participarea Sectorului 6 al Municipiului București ca partener 
în cadrul proiectului „Cunoștințe Integrate pentru Cartierele aflate în Tranziție Energetică 
Conduse de Comunități Incluzive (Acronim: KINETIC)” și a cheltuielilor legate de proiect 
în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte Cartiere și comunități cu energie 

durabilă pentru neutralitate climatică al URBAN Europe (Joint Call for Proposals/MICall 21: 

Postive Energy Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality) – JPI Urban Europe. 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
 
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a bugetului proiectului alocat Sectorului 6 al 

Municipiului București în cuantum de 241.070 lei (inclusiv TVA), din care finanțare 
nerambursabilă în cuantum de 241.070 lei, reprezentând 100% din valoarea totală eligibilă. 

Art. 3. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului se vor asigura din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București. 

Art 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor prin intermediul programului de 
finanțare. 

Art. 5.  Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să semneze 
acordul de parteneriat, documentele suport și contractul de finanțare. 

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcția Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, 
Proiecte cu Fonduri Externe, Direcția Generală Investiții Publice și Direcția Generală 
Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

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

Art. 7.  Prezenta hotărâre poate fi contestată 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 
 

                   



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 6 al Municipiului 

București ca partener în cadrul proiectului „Cunoștinţe Integrate pentru Cartierele 

aflate în Tranziţie Energetică Conduse de Comunităţi Incluzive (Acronim: KINETIC)”  

și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul apelului  
de proiecte Cartiere și comunităţi cu energie durabilă pentru neutralitate climatică al URBAN 

Europe (Joint Call for Proposals/MICall 21: Positive Energy Districts and Neighbourhoods 

 for Climate Neutrality) – JPI Urban Europe 

 

 

Unul dintre obiectivele strategice ale Sectorului 6 al Municipiului București este 
susţinerea dezvoltării economico-sociale și de mediu a comunităţii locale, 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 

comunităti incluzive. 
 
KINETIC este un proiect de cercetare, care implică 9 parteneri și 3 orașe 

demo. Acesta se va derula în parteneriat cu URBASOFIA și cu alte entităţi publice și 
private din Europa (ĘURAC Research, Universitatea Aalborg, Primăria din 
Copenhaga, Universitatea din Palermo, Consiliul National de Cercetare din Italia, 
Primăria din Parma și cu institutul ISOCARP). Bugetul proiectului alocat Sectorului 6 
este de 241.070 lei. În ceea ce privește durata proiectului de cercetare și inovare, 
menţionăm că acesta se va desfășura pe o perioadă de 36 luni.  
 
Proiectul urmărește depășirea provocărilor existente pentru transformarea PED 
(Positive Energy Districts) la nivel de cartier (viziune integrată, decalajul premium 
verde, nivel scăzut de conștientizare), prin mai multe moduri:  

(1) implementarea unui studiu inovator de fezabilitate PED, maparea 
potenţialului energetic și pierderilor de energie ale celor 3 situri demo;  

CABINET PRIMAR 
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(2) adaptarea soluţiilor energetice de ultimă generaţie la contextele locale, cu 
ajutorul instrumentelor de planificare inovatoare Energy Trasnformation 
Roadmap și Energy Agenda (co-create cu comunitatea) 

(3) ghidarea activităţilor legate de energie și investiţii planificate relevante 
(opţiuni de flexibilitate ale managementului inteligent al energiei).  
 

Scopul principal este de a permite o transformare PED sustenabilă și condusă 

de comunitate, având o bună înţelegere a opţiunilor de flexibilitate rezultate din 
managementul inteligent al energiei (facilitând luarea deciziilor pentru investiţii 
cheie). KINETIC evaluează cu atenţie potenţialul energetic, dând putere 

tuturor părţilor interesate locale în transformarea energiei și eficienţa 

energetică.  
 
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 pozitivă pentru o zonă 

„demo” de pe teritoriul Sectorului 6, cu ajutorul unui grup local format numit 
+ COMMUNITIES. 

 
Având în vedere această oportunitate de finanţare, în temeiul prevederilor                 

art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. l) și lit. o) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 6                     

al Municipiului București ca partener în cadrul proiectului „Cunoștinţe 

Integrate pentru Cartierele aflate în Tranziţie Energetică Conduse de 

Comunităţi Incluzive (Acronim: KINETIC)” și a cheltuielilor legate de proiect, în 

vederea finanţării acestuia în cadrul apelului de proiecte Cartiere și comunităţi 
cu energie durabilă pentru neutralitate climatică al URBAN Europe (Joint Call for 
Proposals/MICall 21: Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Climate 
Neutrality) – JPI Urban Europe. 
 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 6 al Municipiului 
București ca partener în cadrul proiectului „Cunoștințe Integrate pentru 
Cartierele aflate în Tranziție Energetică Conduse de Comunități Incluzive 

(Acronim: KINETIC)” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării 
acestuia în cadrul apelului de proiecte Cartiere și comunități cu energie durabilă pentru 

neutralitate climatică al URBAN Europe (Joint Call for Proposals / MICall 21: Positive 
Energy Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality) – JPI Urban Europe 

Unul dintre obiectivele strategice ale Sectorului 6 al Municipiului București este susținerea 
dezvoltării economico-sociale și de mediu a comunității locale, astfel încât aceasta să 
acționeze în mod colectiv în ceea ce privește planificarea strategică și să decidă asupra 
măsurilor de adaptare a mediului, îmbunătățind eficiența energetică și scăzând amprenta 
de carbon. 

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

Comitetul Director a decis să acorde un grant pentru proiectul intitulat KINETIC - 
Cunoștințe integrate pentru cartiere/e af/ate în tranziție energetică conduse de comunităti 
incluzive. 

KINETIC este un proiect de cercetare, care implică 9 parteneri și 3 orașe demo. 
Acesta se va derula în parteneriat cu URBASOFIA și cu alte entități publice și private din 
Europa (ĘURAC Research, Universitatea Aalborg, Primăria din Copenhaga, Universitatea 
din Palermo, Consiliul National de Cercetare din Italia, Primăria din Parma și cu institutul 
ISOCARP).  

Bugetul proiectului alocat Sectorului 6 este de 241.070 lei. 

În ceea ce privește durata proiectului de cercetare și inovare, menționăm că acesta se va 
desfășura pe o perioadă de 36 luni.  

Direcția Generală Dezvoltare Locală 
Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 
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Proiectul urmărește depășirea provocărilor existente pentru transformarea PED (Positive 
Energy Districts) la nivel de cartier (viziune integrată, decalajul premium verde, nivel 
scăzut de conștientizare), prin mai multe moduri:  

(1) implementarea unui studiu inovator de fezabilitate PED, maparea potențialului 
energetic și pierderilor de energie ale celor 3 situri demo;  

(2) adaptarea soluțiilor energetice de ultimă generație la contextele locale, cu ajutorul 
instrumentelor de planificare inovatoare Energy Trasnformation Roadmap și Energy 
Agenda (co-create cu comunitatea) 

(3) ghidarea activităților legate de energie și investiții planificate relevante (opțiuni de 
flexibilitate ale managementului inteligent al energiei).  

Aspectul inovator al KINETIC este împuternicirea comunităților locale ca actori cheie ai 
schimbării, creând o rețea informală de comunități locale de energie (LEC) angajate să 
devină parte integrantă a PED-urilor. Proiectul își propune, de asemenea, să depășească 
provocările existente de aliniere a documentelor de planificare – actori locali – industrie – 
investiții. Metodologiile și rezultatele proiectelor sunt orientate spre depășirea acestor 
provocări. Depășirea ”green premium" (costurile ridicate pentru tehnologii verzi) este 
considerată posibilă cu implicarea activă și puternică a actorilor locali, într-o abordare 
transdisciplinară și transgenerațională. Pentru asigurarea angajamentului, împreună cu 
LEC-urile va fi realizată o declarație publică - Pacte Climatice Energetice Locale, 
reprezentând acordul reciproc pentru un viitor mai bun. Un astfel de pact climatic 
energetic local va fi realizat, în cadrul proiectului, într-o zonă „demo” din Sectorul 6. 

Scopul principal este de a permite o transformare PED sustenabilă și condusă 
de comunitate, având o bună înțelegere a opțiunilor de flexibilitate rezultate din 
managementul inteligent al energiei (facilitând luarea deciziilor pentru investiții cheie). 
KINETIC evaluează cu atenție potențialul energetic, dând putere tuturor 
părților interesate locale în transformarea energiei și eficiența energetică.  
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În calitate de partener, rolul Sectorului 6 al Municipiului București este reprezentat de: 

(1) implicarea actorilor locali relevanți; 

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

(3) colectarea de date cantitative și calitative; 

(4) elaborarea unei strategii de transformare energetică pozitivă pentru o zonă „demo” 
de pe teritoriul Sectorului 6, cu ajutorul unui grup local format numit + COMMUNITIES; 

Grupul local + COMMUNITIES va semna un document informal de promisiune asupra 
strategiei formulate și responsabilităților etice asupra consumului de energie. 

În acest sens, propunem aprobarea participării Sectorului 6 al Municipiului București ca 
partener în cadrul proiectului „Cunoștințe Integrate pentru Cartierele aflate în 
Tranziție Energetică Conduse de Comunități Incluzive (Acronim: KINETIC)” și a 
cheltuielilor legate de proiect. 

Precizăm că proiectul propus se încadrează în următoarele priorități strategice din 
cadrul Programului de dezvoltare urbană a Sectorului 6 al Municipiului 
București 2021-2030 (PIDU 2021-2030): Mediu curat, regenerare urbană și 
locuire de calitate, Obiectivul specific 4.1. Îmbunătățirea performanței energetice a 
clădirilor publice și private. 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

 

Director executiv 

Octavian ARON 

Întocmit, 

Consilier superior,  

                                                                                                                    Mihaela CĂLIN 


