
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

 
Sediu: Calea Şerban Voda, nr.249, cod poştal 040217, sector 4, Bucureşti, România 
Adresa de corespondenţă: Int. Serelor, nr.1, cod poştal 042124,Sector 4, Bucureşti 
Tel.: 021/636.35.71; Fax: 021/334.42.54 

http://www.accu.ro 
  

FORMULAR COD: CIA 005 pag 1/14 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE BUCUREȘTI 

 
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

 2015 
 



 
Sediu: Calea Şerban Voda, nr.249, cod poştal 040217, sector 4, Bucureşti, România 
Adresa de corespondenţă: Int. Serelor, nr.1, cod poştal 042124,Sector 4, Bucureşti 
Tel.: 021/636.35.71; Fax: 021/334.42.54 

http://www.accu.ro 
  

FORMULAR COD: CIA005 pag 2/14 

 

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane București, serviciu public de 

interes local cu personalitate juridică, înfiinţat prin Hotărârile Consiliului Local nr.72/1992, 

66/1993 şi 83/1993 este finanțat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul 

local al Municipiului Bucureşti.  

Instituția este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

OG nr.71/2002 aprobată prin Legea nr.3/2003, OG nr.21/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare şi în conformitate cu hotărârile Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti privind aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcţii şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare.  
Obiectul de activitate al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane constă în: 

administrarea, întreţinerea, igienizarea şi salubrizarea cimitirelor şi crematoriilor umane; 

efectuarea prestărilor de servicii către cetăţeni, pentru înhumări, deshumări, reînhumări, 

incinerări şi lucrări funerare; asigurarea de servicii religioase specifice, gratuite, în spaţii 

special amenajate, precum şi evidenţa şi concesionarea locurilor de înhumare şi a 

locurilor de veci. 

Managementul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane este asigurat de 

către un director. În cursul anului 2015 conducerea instituţiei a fost asigurată astfel: 

perioada 01.01.2015-16.09.2015 - dl.Cornel Bogdan Popa; perioada 17.09.2015-
27.09.2015  - dl.Bogdan Peter Tănase; perioada 28.09.2015-prezent dl.Emil Iana. 

Instituția are în subordine două crematorii “Cenușa” și “Vitan-Bârzești” și 

cincisprezece cimitire.  

Cimitirele municipalității se împart în patru categorii:  

- categoria I: cimitirul Bellu, 

- categoria a II-a: cimitirul Ghencea, cimitirul Sfânta Vineri, 

Reînvierea(Colentina), cimitirulTudor Vladimirescu,  cimitirul Izvorul Nou, 

cimitirul Iancu Nou, 

- categoria a III-a: cimitirul Bucureştii Noi, cimitirul Dămăroaia, cimitirul 

Metalurgiei,  

- categoria a IV-a: cimitirul Domneşti, cimitirul Berceni II, cimitirul Pantelimon II 

cimitirul Străuleşti II, cimitirul Vest.  

Singurul crematoriu funcțíonal din București este Crematoriul “Vitan-Bârzești”.  
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 Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane asigură întreținerea următoarelor 

Cimitire de Onoare cu regim special: Cimitirul Eroilor Sovietici din Șos Pipera, Cimitirul 

Eroilor germani “ProPatria” și Cimitirul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989. 

Conform schemei de personal activitatea din compartimentele de lucru ce 

însumează suprafața totală de 14452 ha a fost îndeplinită în condiții optime de un număr 

de 379 salariați. 

Coordonarea compartimentelor de lucru a fost realizată de șefii de compartiment 

sub atenta supraveghere a conducerii, fiind îndeplinite atribuțiile stipulate în 

regulamentele de organizare și funcționare ale instituției.  

Serviciului Resurse Umane asigură aplicarea unitară a prevederilor actelor 

normative în vigoare emise în vederea gestionării resurselor umane ale instituției.  

Din activitățile curente menționăm întocmirea următoarelor: acte adiţionale la 

contractele de muncă, fişe de post, pontaje lunare, programări şi evidenţă concedii 

odihnă, concedii fără plată, vizare legitimaţii de serviciu, evidenţă ore suplimentare, 

întocmire situaţii statistice, lunare, trimestriale, semestriale, decizii(451) etc.).  

La solicitarea salariaţilor au fost eliberate 602 adeverinţe pentru prezentare în 

sistemul medical şi 7 adeverinţe necesare completării dosarelor de pensionare, fiind 

întocmite 7 dosare de pensionare pentru limită de vârstă. În baza necesarului de instruire 

centralizat la nivelul serviciului, au fost înscrişi la cursuri de formare şi perfecţionare 113 

salariaţi. La nivelul instituţiei, salariaţii au prezentat pentru înregistrate şi plată 386 

concedii pentru incapacitate temporară de muncă. Prin inspectorii de specialitate au fost 

efectuate controale în serviciile teritoriale în urma cărora au fost sancționați 40 de 

salariați, pentru nerespectarea atribuţiilor de serviciu. Au fost duse la îndeplinire 

recomandările Direcției de Audit public intern din cadrul PMB.  

În luna februarie 2015 a fost întocmită propunerea de organigramă, stat de funcții și 

regulament de organizare și funcționare al ACCU, care a fost respinsă de comisiile de 

specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  

Prin intermediul organismelor abilitate s-a menținut certificarea sistemului de 
management integrat referitor la managementul calității, management de mediu, 

responsabilitate socială și sănătate și securitate ocupațională.  

Din punct de vedere al controlului intern, au fost efectuate informările periodice 

către Primăria Municipiului Bucureşti, s-au întocmit demersurile necesare implementării 

standardelor aplicabile la nivelul ACCU şi documentaţia aferentă acestora.  
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Din punct de vedere al Securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost îndeplinite 

formalităţile necesare acordării lunare a materialelor igienico-sanitare şi acordării 

periodice a echipamentelor de protecţie. S-a menţinut colaborarea cu Inspectoratul 

Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti şi Direcţia de Sănătate Publică în vederea 

completării documentaţiei necesare acordării sporurilor salariale. A fost verificat modul de 

completare a fişelor individuale de instruire privind securitatea şi sănătatea în muncă. În 

luna decembrie 2015 a  fost numit un nou Comitet de securitate și sănătate în muncă, s-a 

stabilit un nou nomenclator de acordare a echipamentului de protecție și procedura de 

alegere a reprezentanților lucrătorilor instituției. 

Prin intermediul Serviciului Acte concesiune, evidenţă locuri de veci, a fost 

asigurat programul de lucru cu publicul în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi sâmbătă. Din 

luna noiembrie 2015 programul de lucru cu publicul se asigură în fiecare zi, de luni până 

sâmbătă inclusiv, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Astfel au fost înregistrate 

şi rezolvate 17007 solicitări privind: transcrieri ale actelor de concesiune, transformarea 

drepturilor de concesiune din 25 de ani în veci, din 7 ani în veci, adeverinţe de valoare, 

autorizaţii de deshumare şi transport oseminte, concesiuni nişe, note de deces, 

concesiuni locuri de veci, concesiuni locuri de veci în baza legilor speciale (Legea 

189/2000, Legea 118/1997, Legea 44/1994, Legea nr.29/2000), adeverinţe necesare la 

starea civilă pentru aducerea în ţară a persoanelor decedate pe teritoriul altor state, 

declaraţii pe propria răspundere, cereri, corespondenţă cu compartimentele ACCU, 

referate disponibilizare locuri de veci şi de înhumare.  

Personalul Serviciului Financiar-Contabilitate a desfăşurat următoarele activităţi: 

calculul privind drepturile băneşti ale salariaţilor, a reţinerilor din salarii şi a obligaţiilor faţă 

de bugetul de stat şi local, alte fonduri speciale, înregistrarea actelor justificative şi 

întocmirea documentelor contabile conform dispoziţiilor legale, cu efectuarea la timp şi în 

mod corect a înregistrărilor contabile. A fost organizat prin sondaj şi exercitat controlul 

gestiunilor administraţiei. Au fost luate toate măsurile necesare încasării contravalorii 

lucrărilor executate şi a serviciilor prestate, a taxelor debitorilor, a chiriilor, etc.  

Lunar au fost întocmite: statele de salarii şi toate raportările aferente acestora, 

balanţa de verificare pentru conturile sintetice şi analitice, cu urmărirea concordanţei 

dintre acestea, execuţia bugetară, declaraţiile privind obligaţiile de plată ale angajatorului 

şi angajatului pentru CAS, şomaj şi sănătate.  
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Primăria Municipiului Bucureşti prin Direcţia Buget a fost informată lunar cu privire 

la monitorizarea cheltuielilor de personal şi execuţie bugetară. Zilnic au fost depuse 

încasările la Trezoreria Statului Sector 4 şi a fost verificat modul de întocmire a 

documentelor contabile (Legea nr. 82/1991), s-au înregistrat în evidenţele contabile 

mişcările de valori materiale cu informarea conducerii cu privire la existenţa stocurilor 

supranormative, fără mişcare şi disponibile. La nivelul compartimentului s-a asigurat 

controlul financiar preventiv.  

Astfel la nivelul compartimentului s-au înregistrat: 182.528,08 venituri din înhumări 

gratuiţi, 279.324,42 venituri din chirii, 257.082.932 venituri din înhumări, 448.339,48 

venituri din incinerări, 3.602.786,04 venituri din tarife de întreţinere, 74.693,41 venituri din 

amenajări morminte, 2.523.795,81 venituri din activităţi comunale, 355.257,83 venituri din 

taxe acte, 659.564,85 venituri din majorări, 427.24,69 venituri din prestaţia de aprindere 

candelă, 216.095,92 venituri din prestaţia de tămâiat, 41.696,09 venituri prest. serv. en. 

el., 6.682,57 venit prest. serv. apa, 16.442,40 venit prest serv gunoi, 52.022.216,35 

venituri din alocaţii bugetare.  

Deasemenea s-au întocmit documentele pentru 57 restituiri tarife anuale și tarife 

aferente serviciilor neefectuate, s-au comunicat 203 răspunsuri prin poșta electronică,s-au 

întocmit 360 adeverințe de venit și 371 adeverințe privind veniturile și impozitul reţinut la 

sursă pe anul 2014.  

La nivelul Serviciului achiziţii, administrativ, tehnic, a fost solicitată și 

centralizată documentația necesară întocmirii programului anual de achiziţii, a fost 

întocmită documentaţia necesară derulării procedurilor de achiziţii publice pentru un 

număr de 78 de achiziții din care: achiziții directe (lucrări off line- 3 contracte, servicii off 

line -25 contracte și 3 cu comandă, servicii on line - 4 contracte, produse off line- 3 

contracte și 10 cu comandă, produse on line -25 cu comandă), cerere de ofertă on line – 

un contract, cerere de ofertă off line- 2 contracte și negociere fără publicarea prealabilă a 

unui anunț de intenție -5 contracte.   

Deasemenea a fost urmărită derularea contractelor deja încheiate, s-au urmărit şi 

recepţionat lucrările de investiţii, reparaţii curente din cimitirele municipalităţii, s-au 

asigurat condiţiile necesare decontării sumelor achitate pentru publicarea de anunţuri şi 

transmitere a corespondenţei, s-au întocmit toate formalităţile impuse de achiziţiile prin 

SEAP, s-a întocmit şi actualizat documentaţia privind prestaţiile de servicii şi executarea 

de lucrări funerare.  
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Din punct de vedere al atribuţiilor administrative, au fost soluţionate solicitările 

serviciilor teritoriale, s-au efectuat inspecţiile tehnice periodice pentru autoturisme din 

parcul auto şi reviziile tehnice periodice pentru utilajele Bobcat din cadrul serviciilor 

teritoriale, a fost asigurat carburantul necesar utilizării autovehiculelor, a fost gestionată 

situaţia privind solicitările de defrişare/toaletare a arborilor din cimitire, a fost întocmită 

situaţia privind prezenţa echipelor de curăţenie în cimitir.  

Prin implicarea compartimentelor de lucru vizate au fost duse la îndeplinire 
recomandările Direcției de Audit public intern din cadrul PMB. 

La nivelul Serviciilor teritoriale ale ACCU  au fost executate un număr de 8163 

înhumări din care 384 cazuri sociale, 5162 deshumări oseminte, 34 deshumări cadavre, 

858 de incinerări. S-au asigurat următoarele prestări de servicii: presat-format mormânt : 

3539 ; tămâiat : 3701 ; aprindere candelă : 1214 ; amenajare mormânt : 670. În cadrul 

cimitirelor municipalităţii au fost executate în regie proprie sau prin intermediul firmelor 

abilitate 2141 lucrări funerare. Au fost rezolvate cu promptitudine solicitările 

concesionarilor depuse la serviciile teritoriale ale Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor 

Umane.  

În urma tragicului eveniment din Clubul Colectiv din data de 30.10.2015, 

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane a asigurat înhumarea unui număr de 30 

persoane decedate. Au fost asigurate de instituţie: prestarea de servicii şi executarea de 

lucrări funerare pentru locurile repartizate pentru înhumarea persoanelor decedate. 

Pentru a veni în sprijinul concesionarilor inspectorii Biroului comunicare, 
informare, arhivare au asigurat prin rotaţie programul de lucru cu publicul, în zilele de 

luni - sâmbătă și uneori duminica (inclusiv sărbătorile legale).  

Activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la nivelul instituţie, a fost analizată 

periodic prin întocmirea rapoartelor semestriale. În cursul anului 2015 în registrul general 

de evidență a corespondenței primite și întocmite a instituției s-au înregistrat numere de la 

1 la 10520.   

Informaţiile de interes public solicitate verbal au fost furnizate pe loc de către 

inspectorul desemnat.  

 La solicitarea cetăţenilor au fost atribuite 909 locuri pentru înhumare, 226 locuri de 

veci, 7 locuri de veci beneficiarilor Legii 189/2000, 2 locuri de veci beneficiarilor 

Legii118/1990, 5 locuri de veci beneficiarilor Legii 341/2004, iar la solicitarea instituţiilor 

publice specializate 384 locuri de înhumare pentru cazuri sociale.  
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 Rapoarte de activitate privind activitatea desfășurată în cimitirele municipalității 

denumite din punct de vedere administrativ servicii teritoriale, au fost comunicate lunar 

către PMB-Direcţia Generală Dezvoltare Urbană - Direcţia de Mediu. 

Din punct de vedere al activităţii arhivistice la nivelul instituţiei se respectă 

prevederile legale în domeniu și s-a început arhivarea documentației conform 

Nomenclatorului arhivistic al A.C.C.U. confirmat de Arhivele Naţionale şi Instrucţiunilor 

proprii de lucru. În cursul anului 2015 a fost verificat depozitul de arhivă al Serviciului Acte 

concesiune, evidență locuri de veci.  

 “Planul strategic de comunicare la nivelul ACCU” a fost respectat și în cursul 

anului 2015, accesul rapid la informații, fiind asigurat cetățenilor prin intermediul liniei 

TelVerde, a liniilor telefonice Telecom, cât și prin prezentarea informațiilor de interes 

public prin intermediul site-ului www.accu.ro  

Prin aderarea la A.S.C.E. s-a realizat promovarea entității muzeale Bellu ca punct 

de reper semnificativ pe Harta Obiectivelor Cultural-turistice Europene, alături de alte 83 

asemenea aşezăminte răspândite din Spania până în Cehia şi Polonia, din Suedia până 

în Italia.  

Asociaţia Cimitirelor Semnificative din Europa (A.S.C.E.) a fost fondată în Bologna 

în anul 2001, de către reprezentanții a nouă oraşe europene. În prezent asociaţia numără 

118 membrii din 98 de oraşe din 22 de ţări.  

Printre valorile pe care A.S.C.E. şi le asumă cele mai importante pentru instituția 

noastră sunt: promovarea cimitirelor europene ca parte fundamentală a patrimoniului 

uman; cooperarea la protecţia şi restaurarea monumentelor, continuând procesul de 

conştientizare în rândul cetăţenilor europeni şi a instituţiilor europene cu privire la 

importanţa cimitirelor semnificative;împărtăşirea experienţelor şi bunelor practici;captarea 

interesului mass-media. 

Conform Regulamentului de Funcționare cât și în calitatea sa de membru în 

Asociaţia Cimitirelor Semnificative din Europa (A.S.C.E.), Administrația Cimitirelor și 

Crematoriilor Umane a organizat în cursul anului 2015  proiecte cu ocazia: 

 Noaptea Muzeelor este un eveniment anual cultural patronat de Consiliul Europei, 

de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM), prin care numeroase 

muzee, în parteneriat cu diverse alte instituții de cultură, își deschid  porțile simultan, 

până târziu în noapte.  

http://www.accu.ro/
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Datorită valorii inestimabile pe care o reprezintă pentru bucureșteni, Cimitirul Bellu 
este singurul cimitir acceptat în cadrul acestui eveniment având titulatura de entitate 

muzeală.   

În cadrul ediției din data de 16 mai 2015 bucureștenii au putut urmări în premieră 

concertul unic  “Dolce Vita”, pus în scenă de artiști ai Teatrului de Opereta și Musical “Ion 

Dacian”.  

Astfel, Irina Baianț, Florin Budnaru, Ernest Fazekas, Adrian Nour și Cătălin Petrescu, 

acompaniați de Orchestra și Corul Teatrului de Operetă și Musical ,,Ion Dacian”, i-au 

încântat pe cei prezenți cu arii din spectacolele de operetă: ,,Contesa Maritza” , ,,Silvia”  

,,Prințesa Circului” de Emmerich Kalman, ,,Secretul lui Marco Polo” de Francis Lopez, 

 ,,Liliacul” de Johan Strauss-fiul, precum și melodii din musicalurile ,,Mizerabilii” de Claude 

Michel Schonberg, ,,Jesus Christ Superstar” de Steve Balsamo, ,,Notre Dame” de 

Riccardo Cocciante, ,,Apocalipsa iubirii” de Ernest Fazekas și din cea mai recentă 

premieră celebrul musical ,,Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber.  

Evenimentul a beneficiat de participarea pianistului Ștefan Doniga care a interpreta un 

fragment din unul dintre cele mai cunoscute concerte pentru pian și orchestră compuse de 

W.A. Mozart. 

La ora 22.30,  după concertul de exceptie bucurestenii au vizionat filmul artistic ” 

Intalnire cu Joe Black” ai cărui protagonisti sunt Anthony Hopkins si Brad Pitt. Filmul este 

o pledoarie pentru viată, de care până și moartea se îndrăgostește. Povestea fantastică 

oferă o altă viziune asupra mortii, perspectiva pozitivă în care moartea  are rolul de a testa 

capacitățile oamenilor de a se bucura și a  aprecia viața  

Din cadrul evenimentului nu au lipsit ghidajele gratuite atât de solicitate de public 

pentru posibilitatea de a cunoaște istoria personalităților din Cimitirul Bellu și a poveștilor 

lucrărilor de artă din ansamblul muzeal.  
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Dacă în anul 2014 entitatea muzeală Bellu s-a bucurat de prezența a peste 20.000 de 

bucureșteni, evenimentul de anul acesta intitulat general “O seară cu spectacol de 

operetă și film” a reușit să adune un număr record de 25.000 de vizitatori fapt care a 

plasat cimitirul Bellu pe primul loc în topul instituțiilor participante.  

 Vineri 29 mai 2015 a avut loc vizita unei delegații parlamentare germane în 
România. În acest context a fost depusă o coroană de flori la Cimitirul de Onoare 

PRO PATRIA.  

Oficialitățile germane au prezentat mulțumiri PMB prin intermediul directorului 

Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane București pentru eforturile de îngrijire a 

necropolei militare pe care municipalitatea le realizează. 

 În data de 15 iunie 2015 a avut loc pe Aleea Scriitorilor din Cimitirul Bellu, spectacolul 
“Viata mea fu ziua”, inspirat din opera Marelui Scriitor Mihai Eminescu în regia și 

montajul lui Vasile Toma. 

Momentul artistic a oferit o călătorie inedită  în profunzimea versului eminescian unde 

spectatorul s-a putut regăsi descoperind noi valente ale gandurilor poetului.   

Din distributia spectacolului fac parte actorii Alex Mandu, Madalina Anea si Ilinca 

Toma, Vlad Jinga, Vlad Milotoi, Ruxandra Mladin, Raluca Siulea, Roxana Bontea, Robert 

Lazar, Camelia Soare, Robert Cilinca Jr, Cristian Stan, Daniel Rotari, Alex Soare, Andrei 

Musat iar coregrafia este semnată de Violeta Captari. 
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 În perioada 23-26 septembrie 2015 municipalitatea prin Administraţia Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane a fost gazda “Întâlnirii anuale a membrilor Asociaţiei Cimitirelor 

Semnificative din Europa 2015”. Evenimentul are loc anual și alegerea gazdei se face 

prin exprimarea votului liber de către membrii Comitetului Director.  

 

Deși organizarea a presupus eforturi deosebite, având în vedere faptul că în acest an 

au avut loc și alegerile pentru membrii Comitetului Director și președinția A.S.C.E., cu 104 

participanți din Slovenia, Austria, Germania, Anglia, Belgia, Grecia, Italia, Serbia, Irlanda, 

Spania, Estonia, Olanda, Franța, Norvegia, Croația, Portugalia, Ungaria, România(18 

țări), evenimentul a fost un succes, Bucureștiul devenind una dintre amintirile deosebite 

ale participanților.  
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 Ca în fiecare an, în luna noiembrie 2015 au fost depuse coroane de flori la Parcela 

Eroilor Francezi din Cimitirul Bellu și la Cimitirul de Onoare Pro Patria. 
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