
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.   1 
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COMUNICARE 

Privind rezultatul procesului de selecție a unui partener în vederea scrierii, depunerii și 

implementării unui proiect privind îmbunătățirea procesului decizional, a planificării 

strategice și execuției bugetare, implementarea unitară a managementului calității și 

performanței și crearea de măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul Sectorului 3 al 

Municipiului București, care se va depune spre finanțare prin POCA 2014-2020, Axa prioritară 

2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1: 

Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 

procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, în cadrul Cererii de Proiecte 

POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), "Fundamentarea deciziilor, 

planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice 

locale din regiunea mai dezvoltată", derulat în conformitate cu prevederile anunțului de selecție 

partener nr. 341526/20.03.2019, urmare a căruia au fost depuse în termen de (1) ofertă. 

În conformitate cu prevederile art. 28 și ale art. 29 din O.UG. nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și 

completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 cu modificările  și completările ulterioare,  

Sectorul 3 al Municipiului București 

anunță rezultatele procesului de selecție a unui partener în vederea scrierii, depunerii și 

implementării unui proiect privind îmbunătățirea procesului decizional, a planificării 

strategice și execuției bugetare, implementarea unitară a managementului calității și 

performanței și crearea de măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul Sectorului 3 al 

Municipiului București - POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), 

"Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la 

nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată": 
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Partenerul selectat: Asociația pentru Implementarea Democrației 

Clasamentul candidaturilor: 

Asociația pentru Implementarea Democrației - 95 puncte; 

Eventualele contestații se pot depune în ziua afișării rezultatelor selecției, direct la sediul Sectorului 

3 al Municipiului București din Calea Dudești nr.191, registratură, cât și pe adresa de e-mail: 

strategii@primarie3.ro. 

 

 
 
 
 
 

 DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

NICOLETA IOANA PETRACHE 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Camelia Anamaria GAVRILĂ 

 

 

 

 

 

  
Șef Serviciu 
Serviciul Strategii și Programe de Dezvoltare 
Durabilă, 
Andreea Ciripan 
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