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Totul despre Sistemul de Soluționare 
a Problemelor (SISOP)

social

Sala Palatului tre-
ce de la Regia Autono-
mă Administraţia Patrimo-
niului Protocolului de Stat 
 (RAAPPS) la Ministerul 
Cul tu rii, care va contrac-
ta un credit de la Banca 
de Dezvoltare a Consiliului 
Europei (CEB) pentru con-
solidarea, modernizarea şi 
restaurarea imobilului, po-
trivit unei ordonanţe de 
urgenţă publicate în Moni-
torul Oficial. Sala Palatului 
va fi administrată de o no-

uă instituţie, Centrul Cul-
tural Sala Palatului, care 
va funcţiona în subordinea 
Ministerului Culturii. No-
ta de fundamentare a or-
donanţei arată că „revita-
lizarea construcţiei monu-
mentului istoric Sala Pala-
tului în scopul amenajării 
unei săli de concerte mul-
tifuncţionale reduce sem-
nificativ costurile financia-
re şi de timp în compara-
ţie cu ridicarea unei con-
strucţii noi în centrul Capi-

talei“, ceea ce indică fap-
tul că Executivul a renun-
ţat la proiectul construirii 
unei noi săli de concerte şi 
spectacole.

Istoric
În 1960 a fost inaugu-

rată Sala Palatului, poziţi-
onată în centrul Bucureş-
tiului, clădirea fiind parcă 
predestinată să devină un 
centru al culturii şi al di-
feritelor manifestări pu-

blice. Cu trecerea anilor, 
s-a afirmat tot mai mult 
ca spaţiu ideal de organi-
zarea a evenimentelor im-
portante din viaţa socială, 
fie ele expoziţii şi specta-
cole artistice, fie expoziţii 
de promovare şi expunere 
de servicii din partea di-
feriţilor producători locali, 
naţionali şi internaţionali.

Sala mare a Palatului 
are o capacitate de 4.060 
de fotolii dispuse în am-
fiteatru. În momentul de 

faţă, în cadrul Sălii Pala-
tului se organizează, în 
medie, 180 de spectaco-
le anual, la care iau par-
te peste 700.000 de spec-

tatori.
La acestea se adaugă 

cele peste 60 de expozi-
ţii cu 300.000 de partici-
panţi.

Referirile care au fost 
făcute au vizat mai ales 
activităţile sportive, în 
condiţiile în care, în anul 
2017, în cadrul Direcţiei 
judeţene NU s-a desfăşu-
rat nici o activitate de ti-
neret. Mai ales că, la Con-
cursul Local de Proiec-
te NU s-a prezentat nici 
un ONG sau asociaţie de 
tineret, deşi au fost în-
deplinite toate condiţii-
le stipulate în metodolo-
gia de organizare, iar Di-
recţia a funcţionat, până 
în luna iulie 2017, cu doar 
doi angajaţi. Despre bu-
getul acestei Direcţii ar fi 
de spus faptul că el a fost, 
anul trecut, unul extrem 
de modic -  de 40.000 de 
lei şi în aceste condiţii, pe 
partea de sport s-au putut 
organiza, în 2017, 7 activi-
tăţi sportive în Programul 
“Sportul de performanţă” 

şi 2 competiţii în “Progra-
mul Sportul pentru toţi”. 
În primul program este 
vorba de Campionatul ju-
deţean de şah-open, des-
făşurat în ianuarie 2017 
în Otopeni, de Cupa 1 iu-
nie la tenis de masă, din 

mai, la Roşu, Chiajna, de 
Memorialul Jean Pătrăţică 
- fotbal, din luna iunie, la 
Clinceni şi, tot în iunie, şi 
tot la Clinceni - de Memo-
rialul Mihai Cruţescu - fot-
bal, apoi de Campionatul 
judeţean de tenis de ma-
să, din octombrie, orga-
nizat în Chiajna, de Cupa 
oraşului Măgurele la kara-
te, tot în luna octombrie 
şi, în noiembrie 2017, de 
Cupa oraşului Otopeni la 
şah. În Programul “Spor-
tul pentru toţi” este vor-
ba de Cercul pedagogic al 
profesorilor de educaţie fi-

zică şi sport - jocuri spor-
tive, organizat în mai la 
Brăneşti şi de Trofeul Old 
Boys la fotbal, competiţie 
organizată în iunie, la Bu-
cureşti.

“Campionii 
României”, 
implicaţi direct 
în promovarea 
sportului

În 2018 Direcţia Ju-
deţeană pentru Sport şi 
Tineret participă, alături 
de alte direcţii judeţene, 
la un proiect amplu orga-
nizat de Ministerul Tinere-
tului şi Sportului, care se 
va desfăşura pe parcur-
sul întregului an şi care 
are drept rol promovarea 
sportului în toate judeţele 
ţării prin implicarea şi par-
ticiparea efectivă a unor 
glorii sportive ale Româ-
niei. Proiectul se numeş-
te “Campionii Români-
ei”, iar în ceea ce priveş-
te Ilfovul, deja s-a desfă-
şurat o primă acţiune, în 
Clinceni, la Liceul Sportiv, 
unde a fost invitat Mari-
an Sandu, campion euro-
pean la lupte. 

“Campionii României” se implică 
în promovarea sportului

 În 2017 NU a avut loc nici o activitate de tineret desfăşurată sub tutela 
Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret

 Clădirea va fi modernizată printr-un credit de la Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei  Proiectul unei noi săli de concerte, abandonat

Sala Palatului trece la Ministerul Culturii

Noua directoare a Direcţiei Judeţene pentru Tineret 
şi Sport Ilfov, Alina Bărbuceanu (pulover maro) 
prezentând activitatea instituţiei

În cadrul celui mai recent Colegiu 
prefectural constituit la nivelul judeţului 
Ilfov, Alina Bărbuceanu, director din 
luna octombrie 2017 al Direcţiei 
Judeţene pentru Sport şi Tineret Ilfov, a 
prezentat activitatea instituţiei pe care 
o conduce. 

În cazul în care drepturile 
conferite cetățenilor 
și entităților private 
de către legislația UE 
sunt încălcate de către 
autoritățile publice 
ale unui stat membru, 
aceștia trebuie să aibă 
la dispoziție instrumente 
rapide și eficiente 
pentru redresarea 
problemelor, instrumente 
care să funcționeze 
în afara procedurilor 
contencioase. Astfel, 
Sistemul de Soluționare 
a Problemelor (SISOP) 
vine cu o soluție care 
permite satisfacerea 
acestei nevoi la nivel 
local, asigurând 
soluționarea informală 
a problemelor cauzate 
de încălcarea de către 
autoritățile administrației 
publice locale a 
legislației UE. SISOP 
asigură mecanismul de 
interacțiune între MAI, 
instituțiile prefectului, 
cetățeni, companii și 
asociații, în scopul 
îmbunătățirii controlului 
de legalitate exercitat 
de către prefecți asupra 
actelor normative 
adoptate/emise de 
către autoritățile publice 
locale, în vederea 
soluționării din timp a 

problemelor generate 
de punerea în aplicare, 
necorespunzatoare 
sau de nerespectarea 
acquis-ului UE de către 
acestea.
Pentru ca un caz să 
poată fi analizat în cadrul 
SISOP, trebuie întrunite 
următoarele condiții 
cumulative: să se refere 
la o problemă cauzată de 
încălcarea legislației UE; 
entitatea care a încălcat 
legislația UE să fie o 
autoritate a administrației 
publice locale, printr-un 
act administrativ emis/
adoptat și să nu existe 
deja o acțiune în justiție 
prin care solicitantul să fi 
cerut anularea, în tot sau 
în parte, a respectivului 
act administrativ. 
Cetățenii, companiile, 
asociațiile, ONG-urile, 
etc. pot înainta o sesizare 
spre soluționare în 
cadrul SISOP astfel: 
online, prin accesarea 
aplicației software 
SISOP, accesibilă la 
adresa sisop.mai.gov.
ro, secțiunea introducere 
sesizare; direct la sediul 
prefecturii sau la sediul 
MAI sau prin poștă/
fax/e-mail către instituția 
prefectului sau către 
MAI.
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