
Noul Coronavirus
a muºcat din bugetul
Primãriei Capitalei

P
rimãria Municipiului
Bucureºti a alocat de
mai multe ori, în ulti-
mele douã luni, une-
le sume de bani în
contextul pandemiei

de Covid 19, în cadrul unor recti-
ficãri bugetare.

Prima rectificare a fost fãcutã la
începutul lunii martie, când Munici-
palitatea a finanþat achiziþia a patru
aparate pentru depistarea rapidã a
coronavirusurilor, precum ºi cumpã-
rarea de echipamente de protecþie,
reactivi ºi produse de igienã sanitarã.

Primarul general al Capitalei
Gabriela Firea a menþionat, la data
respectivã: "Colegii de la Direcþia
Buget au centralizat toate solicitãri-
le de la spitalele din subordine, dar
ºi din partea IGSU, Ambulanþa Bu-
cureºti - Ilfov, DSP Bucureºti ºi de la
Institulul Balº - care deservesc tot
locuitori ai Capitalei ºi, deci, este în
interesul comun ca ele sã aibã do-
tãrile necesare cât mai rapid ºi sã
funcþioneze la parametri cât mai ri-
dicaþi.

A reiesit un total de aproximativ
23 de milioane de lei, alocãm 7 mi-

lioane de lei într-o primã etapã -
pentru achiziþiile de primã necesi-
tate - urmând ca, pe mãsurã ce ve-
dem evoluþia situaþiei, sã putem
reveni cu completãri.

Sumele provin preponderent din
bugetul propriu al Primãriei Capita-
lei (6,22 milioane lei) ºi restul - din
fondul de rezervã bugetarã.

Banii se duc, în primul rând, pe
cele patru aparate pentru depista-
rea rapidã a coronavirusurilor, soli-
citate de unitãþile desemnate pen-
tru operaþiunile de diagnosticare ºi
la unitatea suport, astfel:

n 2 aparate la Institutul de Boli
Infecþioase "Matei Balº"
n 1 aparat la Spitalul de Boli Infec-

þioase ºi Tropicale "Victor Babeº"
n 1 la Spitalul Colentina, unitate

medicalã suport
De asemenea, vor fi achiziþionate

alte produse sau reactivi necesari
funcþionãrii acestor aparate, mate-
riale necesare pentru recoltarea ºi
transportul probelor biologice, trei
tipuri de mãºti, echipamente de
protecþie, douã categorii, botoºi de
unicã folosinþã. De asemenea, alte
materiale sanitare pentru protecþia
personalului medical , ºi de
igienizare".

Edilul ªef a mai explicat, atunci, cã
unul din aceste aparate va ajuta la
rezolvarea foarte rapidã a testelor
COVID-19: "este vorba despre un
aparat foarte modern, care permite
diagnosticarea într-un timp foarte
scurt, inclusiv un sistem de extrac-
þie automatã de acizi nucleici. Se
foloseºte în întreaga Europã, nu am
avut pânã acum un astfel de
aparat".

Pentru achiziþionarea altor echipa-
mente specifice, Consiliul General
al Municipiului Bucureºti (CGMB) a
decis în data de 23 martie. Atunci a
fost aprobatã, într-o ºedinþã extra-
ordinarã, demararea procedurilor
de achiziþie a unui aparat de hemo-
diafiltrare destinat Spitalului Clinic
de Boli Infecþioase ºi Tropicale Dr.
Victor Babeº.

Primarul General a menþionat:
"Acest aparat va fi utilizat în trata-
mentul pacienþilor bolnavi de
COVID-19 care dezvoltã complicaþii
renale, întrucât suplineºte funcþia
rinichilor. Deºi astfel de tehnologii
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Finanþare

La capitolul sãnãtate, printre alte obiective, instituþia avea prevãzut un buget
de 6,2 milioane euro pentru acest an, în vederea construirii celui mai modern
spital public din Romania - Spitalul Metropolitan Bucureºti. Suma prevãzutã

în 2020 este pentru realizarea proiectului tehnic ºi începerea lucrãrilor.
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existã în clinicile private din Bucu-
reºti, este nevoie ca ºi un spital pu-
blic sã aibã un aparat de acest gen,
destinat cazurilor urgente".

În 10 aprilie, la o lunã de la prima
rectificare bugetarã fãcutã pentru
achiziþionarea echipamentelor ºi
materialelor necesare pentru depi-
starea noului coronavirus ºi pentru
protecþia faþã de acesta, consilierii
Capitalei au hotãrât cumpãrarea
unor echipamente medicale de un
înalt nivel tehnologic, esenþiale în
lupta împotriva virusului SARS-
CoV-2.

Gabriela Firea a menþionat,
atunci: "Vom achiziþiona de urgen-
þã 25 de ventilatoare ºi un ansam-
blu mobil Computer Tomograf (CT)
dotat cu un modul de inteligenþã
artificialã capabil sã depisteze cazu-
rile de infectare cu noul coronavi-
rus. Acest aparat ultraperformant
este capabil sã realizeze câteva
sute de teste pe zi".

Sumele alocate pentru ansamblul
mobil de CT, cu modul de inteli-
genþã artificialã, s-au ridicat la 4,2
milioane lei, iar finanþarea pentru
cele 25 de ventilatoare mecanice a
fost de 4,875 milioane lei.

La finalul lunii aprilie, Primãria Ca-
pitalei a anunþat cã, în 24 ale lunii, a
fost semnat contractul de împru-
mut dintre Municipiul Bucureºti ºi
Banca Europeanã pentru Recons-
trucþie ºi Dezvoltare, prin care Ban-
ca a acordat Capitalei o finanþare în
sumã de 555 milioane lei, pe o pe-
rioadã de pânã la 3 ani, în vederea
refinanþãrii datoriei publice locale
provenite din emisiunea de obliga-
þiuni din 2015, scadentã anul

acesta, parte a unui împrumut
contractat în anul 2005.

"În contextul evenimentelor re-
cente cauzate de criza COVID-19,
situaþia de incertitudine, precum ºi
gradul accentuat de volatilitate ºi
instabilitate al pieþelor finan-
ciar-monetare a determinat Muni-
cipiul Bucureºti sã renunþe la pro-
iectul în desfãºurare a unei noi emi-
siuni de obligaþiuni ºi sã caute solu-
þii alternative de finanþare într-o
piaþã în continuã schimbare de la o
zi la alta", a arãtat, atunci, instituþia.

Aceasta a specificat cã, în aceste
condiþii, BERD, cel mai mare investi-
tor instituþional strãin din România
ºi partener cu tradiþie al Municipiu-
lui Bucureºti, a anunþat un fond de
urgenþã denumit "Pachetul Solida-
ritãþii" ºi a supus aprobãrii în regim
de urgenþã o soluþie de finanþare
pentru contracararea impactului
financiar al pandemiei generate de
coronavirus.

Municipiul Bucureºti îºi menþine în
continuare angajamentul privind
programul de obligaþiuni, având in-
tenþia de a reveni pe pieþele de capi-
tal la momentul în care condiþiile de
piaþã se vor stabiliza ºi vor deveni
avantajoase pentru Capitalã.

Bugetul Capitalei:
518 milioane euro -
pentru fluidizarea
traficului ºi
combaterea poluãrii

Rectificãrile bugetare fãcute în ul-
timele douã luni, în contextul pan-

demiei de Covid 19, intervin peste
bugetul stabilit de instituþie la înce-
putul acestui an.

La acea vreme, prioritãþile anului
2020 erau fluidizarea traficului ºi
combaterea poluãrii (pentru care
au fost alocate 518 milioane euro),
sãnãtatea (cãreia îi fuseserã alocate,
atunci, 100 de milioane de euro),
consolidãrile de clãdiri cu risc seis-
mic (cu un buget alocat de 45 mi-
lioane euro), asistenþa socialã (115
milioane euro) ºi serviciile publice
(223 milioane euro.

Din cele 518 milioane euro, 119
milioane erau destinate moderni-
zãrii infrastructurii rutiere, 165,7 mi-
lioane euro au fost alocate achizi-
þiei de mijloace de transport în co-
mun, în timp ce 63 de milioane au
fost distribuiþi pentru protecþia me-
diului ºi mãsuri de combatere a
poluãrii

La capitolul "Modernizarea infra-
structurii rutiere", printre prioritãþi-
le Municipalitãþii se numãrã realiza-
rea Pasajului Doamna Ghica, con-
tractul pentru proiectare ºi execu-
þie fiind semnat din primãvara anu-
lui trecut. La începutul anului se
executau lucrãri de relocare/prote-
jare a reþelelor edilitare. Bugetul
alocat acestui proiect se ridicã la
aproximativ 15,8 milioane euro.

Alt proiect în topul listei de obiec-
tive principale pe care le are Primã-
ria Municipiului Bucureºti este "Pre-
lungirea Ghencea-Domneºti ºi Su-
pralãrgirea Bd. Ghencea ºi Str.
Braºov ºi Terminal tramvai 41". În
acest caz, au fost finalizate lucrãrile
de demolare pe tronsonul str.
Braºov - Râul Doamnei ºi vor începe

lucrãrile de execuþie a infrastructu-
rii rutiere ºi, concomitent, relocarea
reþelelor edilitare, bugetul alocat
fiind de circa 10 milioane de euro.

"Pasajul Nicolae Grigorescu - Splai
Dudescu", ale cãrui lucrãri sunt exe-
cutate în proporþie de 95%, este un
proiect pentru care au fost destina-
te în jur de 4,3 milioane euro, con-
form bugetului Municipalitãþii.

Pentru "Continuarea lucrãrilor de
modernizare ºi consolidare la Pasa-
jul denivelat Podul Grant" - sensul
de mers dinspre Turda-Crângaºi -,
Primãria Generalã a cordat 4,4
milioane de euro.

Printre obiectivele prioritare ale
Primãriei Capitalei se mai regã-
seºte, în bugetul aprobat la începu-
tul anului, ralizarea pãrcãrii de tip
park&ride la intersecþia Panteli-
mon-Vergului. Acesta prevede rea-
lizarea unui nod intermodal care
cuprinde o buclã întoarcere tram-
vai, peroane, salã aºteptare, zonã
food, zonã maxi taxi, culoar pânã la
viitoarea staþie de metrou ºi pasaj
pietonal care va înlocui trecerile de
pietoni. Parcarea ar urma sã fie fina-
lizatã în vara acestui an ºi este pre-
vãzutã cu 420 de locuri. Suma alo-
catã de la bugetul general pentru
realizarea investiþiei se ridicã la 17,5
milioane euro.

Alte proiecte de investiþii la nive-
lul Capitalei sunt:

- Reabilitarea sistemului rutier ºi
liniilor de tramvai pe Bd. Aerogãrii;

- Demararea procedurilor pentru
atribuirea contractelor de reabilita-
re pentru Pod Fundeni, Pod Opera
ºi Pasaj Unirii;

- Modernizarea liniei de tramvaie
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Primãria Municipiului Bucureºti
are credite în valoare de 183,7
milioane euro, din care 155,5
milioane reprezintã serviciul da-
toriei pentru împrumuturi con-
tractate în perioada 1998-2015
(115,6 milioa ne din refinanþa-
rea obligaþiunilor emise în 2005,
refinanþate în anul 2015 ºi cu
scadenþã 2020) ºi 28,2 milioane
euro înseamnã serviciul datoriei
pentru împrumuturi nou con-
tractate dupã anul 2016, adicã
în mandatul actual.
Titlurile executorii din litigii de
peste zece ani ajung la 122 mi-
lioane euro.

Finanþare



Bd. Vasile Milea;
- Reabilitarea ºi reparaþiile siste-

mului rutier;
- Modernizarea instalaþiilor de se-

maforizare ºi integrare în BTMS;
- Întreþinerea instalaþiilor pen-

tru semaforizare (service ºi repa-
raþii);

- Lucrãri de semnalizare rutierã.
Municipalitatea intenþioneazã sã

achiziþioneze 130 de autobuze hi-
brid, pânã în luna noiembrie a aces-
tui an, alocând, în acest sens, 11 mi-
lioane de euro. Alte 53,3 milioane

euro sunta locate achiziþiei unui
numãr de 100 de troleibuze, în
timp ce13,6 milioane euro sunt de-
stinaþi cumpãrãrii a 100 de autobu-
ze electrice. Primãria mai vrea sã
mai cumpere100 de tramvaie (46,8
milioane euro) ºi 400 de autobuze

EURO 6 (53 milioane euro).

Municipalitatea vrea
sã reabiliteze peste
200 de imobile aflate
în clasa I de risc
seismic

Primãria Capitalei are incluse în
programul de consolidari peste
200 de imobile, ceea ce înseamnã
peste jumãtate din cele 349 de clã-
diri încadrate în clasa I de risc sei-
smic ºi, pânã la sfârºitul anului
2020, se va interveni la toate aces-
te clãdiri.

"Vom expertiza tehnic aproxima-
tiv 150.000 de metri pãtraþi de clã-
dire, vor fi realizate proiecte tehni-
ce pentru aproape 60.000 de metri
pãtraþi de faþade, lucrãri de repara-
þii curente în cazul a peste 30 de
clãdiri degradate.

De asemenea, vor fi continuate
toate lucrãrile de consolidare aflate
în execuþie, iar în cazul altor zece
clãdiri noi vor fi demarate lucrãrile",
aratã bugetul PMB.

Muncicipalitatea ºi-a propus ºi sã
reabiliteze sistemul de termoficare,

prevãzând realizarea urmãtoarelor
lucrãri:

- Modernizarea reþelelor termice;
- Achiziþia materialelor necesare

lucrãrilor de înlocuire a conductelor
- reþele primare ºi secundare;

- Continuarea unor obiective de
investiþii deja începute - moderni-
zare a reþelelor termice aferente
unor puncte termice;

- Eficientizarea alimentãrii cu
energie termicã a consumatorilor
racordaþi la centralele termice din
Bucureºtii Noi;

- Modernizarea centralelor ter-
mice Caporal Bãlan ºi Depou Fe-
rentari. Pentru finanþarea acestor
investiþii, instituþia a bugetat 30 de
milioane de euro.
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În 10 aprilie, la o lunã
de la prima rectificare

bugetarã fãcutã pentru
achiziþionarea

echipamentelor ºi
materialelor necesare

pentru depistarea
noului coronavirus ºi

pentru protecþia faþã de
acesta, consilierii

Capitalei au hotãrât
cumpãrarea unor

echipamente medicale
de un înalt nivel

tehnologic, esenþiale în
lupta împotriva

virusului SARS- CoV-2.

Municipalitatea destinase ºi 12,5 milioane euro
pentru Campionatul de Fotbal UEFA 2020, care,

însã, a fost amânat pentru anul viitor.
Suma era alocatã sã acopere obligaþiile

asumate de Primãria Capitalei prin contractul
semnat în anul 2014 cu UEFA, în vederea
organizãrii la Bucureºti a Campionatului

European de Fotbal 2020.


