
 

 
  

INFORMARE 
 
 
 

Vă informăm că în perioada 30 aprilie – 16 octombrie, pe Calea Victoriei și străzile adiacente 
se desfășoară evenimentul „Străzi deschise – București, Promenadă urbană”. Proiectul este 
organizat de Primăria Municipiului București prin Direcția Cultură, Învățământ, Turism cu sprijinul 
operatorilor zonali (ARCUB, CREART, PROEDUS) și fost conceput ca un eveniment de 
promenadă, care creează contexte de petrecere a timpului liber și de relaxare în aer liber pentru 
locuitorii orașului, încurajând interacțiunile și socializarea. „Străzi deschise” include un program 
artistic adaptat specificului evenimentului, care are loc în spații dedicate pe traseele care devin 
pietonale, atât în zona Căii Victoriei cât și în cartiere. 
 
Astfel, având în vedere numărul foarte mare de participanți din primele trei weekenduri de 
eveniment și din dorința de a asigura tuturor acestora, dar și rezidenților Căii Victoriei, o 
experiență cât mai plăcută și în spiritul evenimentului, vă informăm că începând din weekendul 
28-29 mai a.c. difuzarea de muzică ambientală amplificată la intensitate mai mare de 60 DB 
în aer liber,  în localurile / pe terasele situate la parterul unor imobile cu destinația de locuințe 
sau în imediata vecinătate a acestora, nu este permisă.  
 
Pentru evitarea disconfortului fonic al locuitorilor din zonele limitrofe desfăşurării 
evenimentelor se vor respecta valorile maxime admisibile prevăzute în STAS 10009-88 
Acustica Urbană şi prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică pentru mediul de viaţă al populaţiei. 
 
Încălcarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează ca atare, în baza 
următoarelor acte normative: 
 

• Legea nr. 60/1991 privind adunările publice, republicată cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 
socială, a ordinii și liniștii publice; 

• Legea 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
ordinii și siguranței publice; 

• Ordonanță de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului. 
 

Proiectul „Străzi deschise” se desfășoară în weekendurile menționate mai jos, începând                
de sâmbătă, ora 09:00, până duminică, ora 22:00: 
 

o 28-29 mai 
o 11-12 iunie 
o 18-19 iunie 
o 25-26 iunie 
o 2-3 iulie 
o 16-17 iulie 
o 23-24 iulie 
o 30-31 iulie 

o 6-7 august 
o 13-14 august 
o 3-4 septembrie 
o 10-11 septembrie 
o 17-18 septembrie 
o 1-2 octombrie 
o 15-16 octombrie 
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