
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea proiectului

Servicii electronice eficiente şi simplificare administrativă prin 
platforme informatice inovative” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării 

acestuia în cadrul cererii de proiecte POCA/470/2/1

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:
-  Expunerea de motive nr. 434783/CP/04.06.2019 a Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 433368/03.06.2019 al Direcţiei Strategii şi Programe de 

Dezvoltare Durabilă;
-  Adresa nr. 433398/03.06.2019 al Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare 

Durabilă.
în conformitate cu prevederile:

-  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare.

-  O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-  Cererea de proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată);
-  Ghidului solicitantului pentru Cererea de proiecte POCA/470/2/1 (CP 12/2018 pentru 

regiunea mai dezvoltată), Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme şi 
standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate 
către beneficiari în concordanţă cu SCAP;

-  HCLS3 nr. 304/29.05.2019 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi Asociaţia pentru Implementarea 
Democraţiei;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l Se aprobă proiectul „Servicii electronice eficiente şi simplificare administrativă prin 
platforme informatice inovative’’'’ şi cheltuielile legate de proiect, în vederea finanţării acestuia 
în cadrul cererii de proiecte POCA/470/2/1 (CP 12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), 
obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică 
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „ Servicii electronice eficiente şi simplificare 
administrativă prin platforme informatice inovative ”, în cuantum de 4,393,356.54 lei (inclusiv 
TVA).

Art.3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2%



din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 87.867,13 lei reprezentând cofinanţarea 
proiectului „Servicii electronice eficiente şi simplificare administrativă prin platforme 
informatice inovative

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Servicii electronice eficiente şi simplificare administrativă prin platforme 
informatice inovative ”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din 
buget local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Art.5. Bugetul cererii de finanţare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă şi 
Direcţia Administrativă şi Management Informaţional, va lua măsurile de ducere la îndeplinire 
a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Servicii electronice eficiente şi simplificare administrativă prin 
platforme informatice inovative" şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării 

acestuia în cadrul cererii de proiecte POCA/470/2/1

Prin proiectul „Servicii electronice eficiente şi simplificare administrativă prin platforme 
informatice inovative", ce face parte din cererea de proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 
pentru regiunea mai dezvoltată), obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde 
comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 
concordanţă cu SCAP, vor fi implementate măsuri care vor duce la îmbunătăţirea calităţii 
actului administrativ în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, prin;

• Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii la nivelul autorităţilor şi instituţiilor 
publice;

• îmbunătăţirea procesului decizional, a planificării strategice şi execuţiei bugetare la 
nivelul instituţiei, conform documentului Ghid pentru planificarea şi fundamentarea 
procesului decizional din administraţia publică locală -  octombrie 2018;

• Identificarea şi implementarea de măsuri de simplificare pentru cetăţeni în 
corespondenţă cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative 
aplicabile cetăţenilor;

• îmbunătăţirea accesului şi a calităţii serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv 
prin asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul acestuia;

• Susţinerea unui management performant la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice.
Totodată, proiectul reprezintă o continuare a demersului iniţiat în cadrul Programului

Operaţional Regional 2007-2013 şi Programului Operaţional Regional 2014-2020 în vederea 
depunerii şi obţinerii finanţării pentru un număr cât mai mare de proiecte.

Ţinând cont de cele prezentate precum şi de raportul de specialitate nr. 433368/03.0.2019 
al Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă am iniţiat prezentul proiect de 
hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul. Uniunii Europene 2016/679 M 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vâ jiuteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.' ‘ 1
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R A P O R T  DE  S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Servicii electronice eficiente şi 
simplificare administrativă prin platforme informatice inovative” şi a cheltuielilor legate de 
proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul cererii de proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 
pentru regiunea mai dezvoltată), obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde 
comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 
concordanţă cu SCAP

Proiectul cu titlul „Servicii electronice eficiente şi simplificare administrativă prin 
platforme informatice inovative”, ce face parte din cererea de proiecte POCA/470/2/1 
(CP 12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme 
şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari în concordanţă cu SCAP, vizează măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul 
administraţiei publice locale în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătăţirea calităţii actului administrativ în 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, prin:

• Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii la nivelul autorităţilor şi instituţiilor

nivelul instituţiei, conform documentului Ghid pentru planificarea şi fundamentarea 
procesului decizional din administraţia publică locală -  octombrie 2018;

• Identificarea şi implementarea de măsuri de simplificare pentru cetăţeni în 
corespondenţă cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative 
aplicabile cetăţenilor;

• îmbunătăţirea accesului şi a calităţii serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv 
prin asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite Ia nivelul acestuia;

• Susţinerea unui management performant la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice.

publice;

îmbunătăţirea procesului decizional, a planificării strategice şi execuţiei bugetare la

1
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Direcţia Strategii şi Programe oe Dezvoltare Durabilă

Continuând demersul iniţiat în Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Programul 
Operaţional Regional 2014-2020 în vederea depunerii şi obţinerii finanţării pentru un număr 
cât mai mare de proiecte, este necesară aprobarea proiectului cu titlul „Servicii electronice 
eficiente şi simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”, ce 
cuprinde următoarele cheltuieli:

1. valoarea totală a proiectului cu titlul „Servicii electronice eficiente şi simplificare 
administrativă prin platforme informatice inovative”, în cuantum de 4,393,356.54 lei (inclusiv 
TVA).
2. contribuţia proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 87.867,13 lei reprezentând cofinanţarea proiectului cu 
titlul „Servicii electronice eficiente şi simplificare administrativă prin platforme informatice 
inovative”.
3. sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului cu titlul „Servicii electronice eficiente şi simplificare administrativă prin platforme 
informatice inovative”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul 
„Servicii electronice eficiente şi simplificare administrativă prin platforme informatice 
inovative” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul cererii de 
proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), obiectivul specific 2.1: 
Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează 
procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, astfel asigurându-se toate 
resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/ decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcţia de Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă 
Director Executiv,

Nicoleta Ioarfk Ffetrache

Gavrilă Camelia
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Tip
cheltuială Achiziţia
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viciu
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Preţ unitar (fără 
TVA) [LEI]

Valoare totală 
fără TVA

Procent valoare 
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Cheltuieli eligibil 
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TVA TVA eligibil TVA neeligibil
Total cheltuieli 
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X 1

SECTORUL 3 Ai 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI

1. Managementul 
proiectului

1.1 Management 
Internai prolectulu

cheltuieli aferente 
managementului de 
proiect

cheltuieli salariate c 
echipa de
management pro feet  Directa

Cheltu
Ji
salaria

Raspor
abil
Manrtc
TzareS

e

e

15

r
pachet 1 33,696.00 33,696.0( w o x0 33,696.00 0X1 0.00 OX0 33,696.01 33,696.00 673.92 33,022.08
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SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI

1. Managementul 
proiectului

1.1 Management 
intern ar proiectului

cheltuieli aferente 
managementului de 
proiect

cheltuieli salarlale cl 
echipa de
management proîecl Directa

Cheltui
li
salarial

Mahag
rprotec
5

t
pachet 99,792. DC 99,792.0 0* 0.0! 99,792.01 oxc O.tt 0X( 99.792.0C 99,792.0 1,995.* 97,796.16
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SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI

1. Managementul 
proiectului

1.1 Management 
Internai proiectului

cheltuieli aferente 
managementului de 
proiect

cheltuieli salariate cu 
echipa de
management proiect Directa

Cheltui
li
sala riali

Respon.
abil
financia
rS pachet 66,000.00 66,000.00 0% o.a 66,000.0C 0.00 o xc OXC 66X00X0 66,000JX 1320XC 64380.00
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SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI

1. Managementul
proiectului

1.1 Management 
intern al proiectului

cheltuieli aferente 
managementului de 
proiect

cheltuieli sala riale cu 
echipa de
management proiect Directa

Cheltuia
li
salarlale

Asistent
Manage
rS pachet 1 45360.00 45,360.00 0% OXC 45,360.00 0X0 0.00 0.00 45360X0 45360X0 907.20 44352.80
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SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI

1, Managementul 
proiectului

1.1 Management 
intern al proiectului

cheltuieli aferente 
managementului de 
proiect

cheltuieli salariate cu 
echipa de
management proiect Directa

ChnltuSe
li
salariate

Respons
abil
Achiziţii
Publice
s pachet 1 9,072.00 3372,00 0% 0.00 9X72X0 0.00 0X0 0.00 9,072.00 9,072.00 181.44 6390.56
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SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI

1. Managementul 
proiectului

1.1 Management 
rntern al proiectului

cheltuieli aferente 
managementului de 
proiect

cheltuieli salariate cu 
echipa de
management proiect Directa

Cheltuie
li
salariate

Respons 
abil 
tehnic 
Infrastr 
uctura S pachet i 17396X0 17,496X0 OS 0X0 17,496.00 0X0 0.00 0.00 17,496.00 17396 00 349.92 17,146XB

7 l

SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI

1. Managementul 
proiectului

1,1 Management 
intern al proiectului

cheltuieli aferente 
managementului de 
proiect

cheltuieli salariate cu 
echipa de
management proiect Directa

li
salariate

Respons
abil
mng
docume
ntelorS pachet 1 50,400.00 50,400X0 o s 0.00 50300,00 0.00 0.00 0X0 50,400.00 50,400.00 1,008.00 49,392X0

8 1

SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI

1, Managementul 
proiectului

1.1 Management 
intern al proiectului

cheltuieli aferente 
managementului de 
proiect

cheltuieli salariafe cu 
echipa de
management proiect Directa

Cheltuie
li
salariate

Respons
abil
arhiva
electron
icaS pachet 1 14380.00 14380.00 o s 0.00 14,880-00 0.00 0.00 0.00 14,880.00 14380X0 297.60 14382.40
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SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI

1. Managementul 
proiectului

1.1 Management 
intern al proiectului

cheltuieli aferente 
managementului de 
proiect

cheltuieli salarlale cu 
echipa de
management proiect Directa

CheJtule; 
ii
salariate

Respons
abil
tehnic-
porta 15 pachet 1 64300X0 64300.00 o s 0X0 64300X0 0X0 0.00 0.00 64300.00 64300.00 1396X0 63304.00

10 l

SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI

1, Managementul 
proiectului |

1.1 Management 
intern al proiectului

cheltuieli aferente 
managementului de 
proiect

cheltuieli salarlale cu 
echipa de
management proiect Directa

Cheltuie
Ji
salariate

Respons
abil
comunic 
are S pachet 1 5332.00 5332.00 o s 0X0 5.832 J» 0X0 0X0 0X0 5332X0 5332.00 116.641 5,71536
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ASOCIAŢIA PENTRU 
IMPLEMENTAREA
DEMOCRAŢIEI

SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI

SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI

SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI

SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI

SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI

1. Managementul 
proiectului

1, Managementul
proiectului______

2. Documentarea 
cerinţelor 
funcţionale pentru
Implementarea de 
servicii electronice

3. Platforma 
Integrata front-offfce 
si back-office pentru 
furnizarea serviciilor 
electronice si 
managementul 
Integrat al fluxurilor 
de activităţi_______

3. Platforma 
Integrata front-offica 
si back-office pentru
furnizarea serviciilor 
electronice si 
managementul 
integrat ar fluxurilor 
de actfvitatf_______

3, Platforma 
integrata front-offtce 
si back-office pentru 
furnizarea serviciilor 
electronice si 
managementul 
integrat al fluxurilor
de activităţi

3. Platforma 
integrata front-offlce
si back-office pentru 
furnizarea serviciilor 
electronice sl 
managementul
Integrat al fluxurilor 
de actlvltatf_______

1.1 Management 
intern al proiectului

1.1 Management 
Intern al proiectului

2-lAnaliza procesa 
actuale sf 
documentarea
cerinţelor 
funcţionale pentru 
se rvlciile electronice

3.3Conffgurane 
portal servicii 
electronice,
subsistem
primrre/elfberare 
automata 
documente

3.3Gorrfîgurare
portal saivicii
electronice,
subsistem
prlmlre/ellberare
automata
documente_____

3.4Configurare 
platforma Integrata 
management 
actlvltatf, semnare 
electronica, 
management arhiva

3.4Conflgurare 
platforma integrata 
management 
act ivRatJ, semnare 
electronica, 
management arhiva

cheltuieli aferente
managementului de
proiect___________

cheltuieli aferente 
managementului de 
proiect__________

cheltuieli cu servicii

cheltuieli cu achiziţia 
de active 
necorporale

cheltuieli cu achiziţia 
de active
necorporale_______

cheltuieli sala riale cu 
echipa de 
management proiect

cheltuieli saiariale cu 
echipa de 
management proiect

cheltuieli pentru 
consultanţi ţi 
expertiză, inclusiv 
pentru elaborare 
PMUD ________

cheltuieli cu servicii 
IT, de
dezvoltare/actualiza 
re aplicaţii, 
configurare baze de 
date, migrare 
structuri de date etc.

cheltuieli cu achiziţia 
de active 
necorporale

cheltuieli cu achiziţia 
da active 
necorporale

Consult
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analiza/
deslgn
procese
_5MIS
129694
Implem
entarea
unei
platfor
me

tice cu
compon
ente
back-
office şl
front-
offlce_5
MIS 
129694 
Implem 
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unei
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me
Informa
tlce cu
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back-
office şl
front-
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MIS
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unei
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Informa
tlce cu
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ente
back-
office şi
front-
offlce_S
MIS
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Implem
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platfor
me
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compon 
ante
back-
office şl
front-
o ff ic O
MIS
129694

Cheltuie
Ji
salariate

Coordo
nator
proiect
P
Cheltuie
II
salariate

Respons
abil
financia
rP
Cheltuia 
la cu 
analiza 
procese
actuale

documa
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functlon
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electron
lee/prec
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de
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or
electron
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aplicaţie
pentru
terminal
ul
Interactl 
v pentru 
predare 
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docume 
nteşi 
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servicii 
etectron 
lee
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ede
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pehtru
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e
etectron
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manage
ment
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isi
arhivare
electron
tea

pachet

pachet 52,785.00

192,000-00

540,000.00

52,785.00

192,000.00

540,000.00

215,040.00

19* 36,480.00

40,357.60

52,785-00

192,000.00

540,000-00

215,040-00

0.00

0.00

0-00

36,480.00

102,600.00

40,857.60

0.00

ojoo

0.00

68,850.00

52,785.00

228,480-00

642,600.00

85,680.00

255,897.60

67/473.00

51,729.30

12B.480IM

642,600.00

85,680,00

255J97.60

1,377.00 67,473.00

1,055.70 51,729.30

4,569.60 223310-40

1,713.60 8336640

j j j g j j g 629,748.00

1,713,60 83.966-40

5,117.95 250,779.65



SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI

3. Platforma 
integrata front-office 
$F back-office pentru 
furnizarea serviciilor 
electronice sr 
managementul 
integrat al fluxurilor

3.4Configurare 
platforma integrata 
management 
activftati, semnare 
electronica,

cheltuieli cu servicii 
IT,de
dezvoltare/actualiza 
re aplicaţii, 
configurare baze de 
date, migrare

Implem
entarea
unei
platfor
me
Informa 
tice cu 
compon 
ente 
back- 
offîce şl

offlce_5
MIS

Servicii
integrar
e
Termina
1
interacti
V
manage
ment
docume
nte eu
sistemei
b de
back-

servicii 1 4S,000,00 48,000.00 19» 9,120.00 48,000.00 0.00 9,120.00 OX» 57,120.00 57,120-00 1,142.40 55,977.60

16 1 BUCUREŞTI

SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI

de actîvitatl

3. Platforma 
integrata front-office 
si back-office pentru 
furnizarea serviciilor 
electronice si 
managementul 
integrat al fluxurilor

management arhiva

3.4Canfîgurare 
platforma integrata 
management 
actîvitatl, semnare 
electronica.

cheltuieli cu servicii 
IT.de
dezvoltare/actualiza 
re aplicaţii, 
configurare baze de 
date, migrare

Implem
entarea
unei
platfor
me
Informa
tice cu
compon
ente
back-
office şi
front-
office_5
MIS

conflgur
are
fluxuri
docume
nte şl
activltăţ
i,
semnat
ura
electron
[ca,
arhivare
electron
ica,
integrar
ecu
platfor
ma

1 57,200-00 67,200.00 19» 12,768.00 67,200.00 OX» 12,768.00 0.00 79,968 00 79,968.00 W99.36 78,368.64

19 1 BUCUREŞTI

SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI

de actîvitatl

3, Platforma 
Integrata front-office 
si back-office pentru 
furnizarea serviciilor 
electronice sî 
managementul 
Integrat al fluxurilor

management arhiva

3.7 Actfvitati 
Instruire utilizatori sl 
administratori [grup

cheltuieli cu servicii

cheltuieli cu servicii 
pentru organizarea 
de evenimente ţl

Implem
entarea
unei
platfor
me
informa
tice cu
compon
ente
back-
office şi
front-
offlce_S
MIS

Servicii
de
Instrulr
e
pentru
utilizare
asi
admlnis
trarea
aplicatul

1 72,000.00 72,000.00 19» 13,680,00 72,000.00 ________ aoo 13,680.00 _______ aoo 85,680.00 85,680.00 ________ 1,713.60 83,966.40

20 1 BUCUREŞTI________

SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI

de actîvitatl_______

3, Platforma 
Integrata front-office 
sl back-office pentru 
furnizarea serviciilor 
electronice si 
managementul 
Integrat al fluxurilor

tfnta)____________

3.2Uvrare ţi instalare cheltuieli de tip cheltuieli de tip

Implem
entarea
unei
pîatfor
me
Informa
tice cu
compon
ente
back-
office şi
front-
office_S
MIS

Termina

Interact)
vi[tîp
self-
servîce)
pentru
predare
/elibera
re
docume 
nte şi 
acces 
servicii 
electron

2 108,000.00 216,000.00 19» 41,040.00 216,000.00 0.00 41,040.00 0.00 257,040.00 257,040.00 5,140.80 251.899.20

21 1 BUCUREŞTI________

SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI

de activitati_______

4. Constituire arhiva 
electronica

echipamente _  
4.1 Derulare 
actîvitatl de 
retrodigitalizare a 
arhivei sl Import 
documente 
dlgîtalizate in 
platforma software 
de gestiune a arhivei

cheltuieli cu servicii 
IT,de
dezvoltare/actualiza 
re aplicaţii, 
configurare baze de 
date, migrare

Servicii
de
retrodig
Kallzare
a
artiivei_
SMIS

Servicii
de
retrodig
itaiizare
a
arhivei

1 622,000.00 622,000.00 19» 118,160.00 622,000.00 _________ aoo 11B.UIO.00 _______ aoo 740,180,00 740.180XM, _______ 14,603.60 725,376.40

22

23

1

1

BUCUREŞTI________

SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI

retrodlglta Uzata

5. Informam sl 
publicitate________

electronice________

5.1 Realizare măsuri 
de Informare şi 
publicitate

cheltuieli de 
informare, 
comunicare şi 
publicitate

structuri du date etc.

cheltuieli de 
informare, 
comunicare şi 
publicitate Directa

Achiziţie
material
e
informa
re si
servicii
publlctt
ate_SMI
S
129694

Rea liza r 
e
material
e
informa 
re sl 
publicit 
ate pachet 3 44,126.00 44.ue.00 19» 8383.94 44,126.00 ox» 8,383.94 0.00 52309.94 52,509-94 1,050.20 51,459.74

^N -



24 1

SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI

5, Informare si 
publicitate

5.1 Realizare măsuri 
de informare fi 
publicitate

cheltuieli de 
Informare, 
comunicare ?f 
publicitate

cheltuieli de 
informare, 
comunicare ?i 
publicitate Directa

Servicii
organiz
are
evenim
ente
(caterin
gLSM lS
129694

Servicii
organiz
are
evenim
ente
(caterin
e ) servicii 2

25 1

ASOCIAŢIA PENTRU
IMPLEMENTAREA
DEMOCRAITEI

6. Elaborarea 
analizelor ex-post 
pentru politicile 
publicB/strategllte/h 
otararlle de consiliu 
local
ela borate/aprobate 
începând cu anul 
2016

6.1 - Elaborarea 
analizelor ex-post 
pentru polftkite 
publlce/strategiile/h 
otararile da consiliu 
local
•la borate/aprobate 
începând cu anul 
2016 cheltuieli salariate

cheltuieli salariate cu 
personalul Implicat 
in implementarea 
proiectului (în 
derularea 
activităţilor, altele 
decât management 
de proiect) Directa

Salariu
expert
implem
entars 
acttvltat 
e 6.1 pachet 1

26 1

ASOCIAŢIA PENTRU
IMPLEMENTAREA
DEMOCRAŢIEI

7 - Efectuarea 
planificam strategice 
si financiare Ta 
nivelul Primăriei 
Sectarului 3

7.3 - Elaborarea 
politicilor publice ce 
necesita resurse 
financiare din 
bugetele instituţiei 
aferente anilor 2020- 
2021 cheltuieli salariate

cheltuieli salariate cu 
personalul implicat 
in implementarea 
proiectului (în 
derularea 
activităţilor, altele 
decât management 
de proiect) Directa

Salariu
expert
Implem
anta re
sub-
actrvitat
e 7.3 pachet 1

27 1

ASOCIAŢIA PENTRU
IMPLEMENTAREA
DEMOCRAŢIEI

7 -  Efectuarea 
planificării strategice 
$1 financiare la 
nivelul Primăriei 
Sectorului 3

7.4 - Dezvoltarea 
Planulur Strategic 
Instituţional aferent 
anilor 2020 şl 2021 cheltuieli salariate

onorariî/venlturi 
asimilate salariilor 
pentru experţi 
praprii/cooptati Directa

Onorarii
/venîtur
1
asimilat
e
salariile 
r expert 
Implem

sub- 
activîtat 
e 7.4 pachet 1

28 1

ASOCIAŢIA PENTRU
IMPLEMENTAREA
DEMOCRAŢIEI

7 -Efectuarea 
planificării strategica 
si financiare ia 
nivelul Primăriei 
Sectorului 3

7.1-Realizarea 
analizelor de impact 
pentru toate actele 
administrative emise 
In cursul anului 2019 
si 2020 Si 
desfăşurarea 
consultărilor 
aferente cheltuieli salariate

cheltuieli salariate cu 
personalul implicat 
in implementarea 
prefectul ui (în 
derularea 
activităţilor, altete 
decât management 
da proiect) Directa

Salariu
expert
Implem
entare
sub-
actrvltat
e7.1 pachet 1

29 1

ASOCIAŢIA PENTRU
IMPLEMENTAREA
DEMOCRAŢIEI

7 - Efectuarea 
planificării strategice 
si financiare la 
nivelul Primăriei 
Sectorului 3

7 .2 - Elaborarea sl 
dezvoltarea unor 
criterii pentru 
priorttlzarea 
investiţiilor in 
următoarele 
sectoare: educaţie, 
sa natate, asistenta 
sociala, 
infrastructura 
(mediu sl transport) 
pentru realizarea 
bugetului aferent 
anului 2020/2021. cheltuieli salariate

cheltuieli salariate cu 
personalul implicat 
in Implementarea 
proiectului (în 
derularea 
activităţilor, altete 
decât management 
de proiect) Directa

Salariu
expert
implem
entare
sub-
activltat
e 7.2 pachet 1



76/440.00 76,440.00

1,366.00

0.00

7,200.00

76,440.00

246,960,00

1,366,00

0.00

0.00

76,440.00

246,960.00

8,566 J00 171.36 8.396.64

74,911,70

«2,02030 4,939-20 242,020.80

132,300.00 0-00 0.00 132,300.00 129,664.00 2,646-00 129,65430

235,200,00 0-00 0.00 235,100.00 230,4%. 00 4,704-QQ 230,496.00

0.00 246,960 0 0 242,020,80 4339-20 242,020.80



ASOCIAŢIA PENTRU 
IMPLEMENTAREA

9 -Introducerea si 
Implementarea unor 
sisteme de 
management al
calftatli la nivelul
Primăriei Sectorului

9 .1-Introducerea sf 
Implementarea CAF 
la nivelul Primăriei

cheltuieli salartaJe cu 
personalul Implicat 
in implementarea
proiectul ui {In 
derularea 
activităţilor, altele 
decât management

Salariu
expert
Implem
entare
sub-
actfvltat
e 9.1 pachet 1 88,760.00 8B.7EO.OO 096 aoo 88,760.00 0.00 0.00 0.00 88,760-00 86,984.80 1,775,20 86,984.80

30 1 DEMOCRAŢIEI

SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI

3.

9 -Introducerea sl
Implementarea unor 
sisteme de 
management al 
calitatiî la nivelur 
Primăriei Sectorului

9.2 Dezvoltarea de 
proceduri sl 
certificare ISO

cheltuieli cu servicii 
pentru derularea 
activităţilor

de
consulta
nta
implem
entare
si
certifica
re
standar
d de 
manage 
ment al 
câlltatli 
ISO
9001:20
15_SMI
S
129694

Servicii
de
consulta
nţă
pentru
implem
entarea
f i
certifica
rea
sistemul
ui de
manage
mental
calităţii
ISO
9001:20
15, servicii 1 165,000.00 165,000.00 1996 31,35000 165,000.00 0.00 31350.00 0.00 196,350.00 I9fi.350.00 3,927.00 192,423.00

31

32

1

1

BUCUREŞTI

ASOCIAŢIA PENTRU
IMPLEMENTAREA
DEMOCRAŢIEI

3.

& - Operatlonalîzarea
sl organizarea unul 
centru de tip 
„inovare si 
Imaginaţie civica" in 
cadrul Primăriei 
Sectarului 3

8.1-
Operatîonalizarea sl 
orga rotea rea unui 
centru de tip 
„inovare sl 
Imaginaţie civica" in 
cadrul Primăriei
Sectorului 3. cheltuieli satariale

cheltuieli salariate cu 
personalul Implicat 
in implementarea 
proiectului fin 
derularea 
activităţilor, altete 
decât management 
de proiect) Directa

Salariu
expert
implem
entare
sub-
activrtat
e 8.1 pachet l 62,020.00

3,838,569.00
62,020.00

3,950,169.00
0% 0.00

443,187.54
£2,020.00

3,950,169.00
0.00
0.00

0.00
443,187.54

0.00
0.00

62,020.00
4,393,356.54

60,779.60
4,369,151.04

1,24040
87,867.13

60,779.60
4,305,489.41



P R I M Ă R I A 1̂ »

SECTORULUI <
B U C U R EŞ T I

DIRECŢIA STRATEGII Şl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
SERVICIUL STRATEGII Şl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Cale* Dudeţti nr. 191, sector 3, 
031084 Bucureşti 

www.prim1rie3.ro

telefon {004 ou) 318 03 23 - 28 
fox (004 021) 31803.04 

e-m ill strategii® primarie3.r0

CĂTRE,

CABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local 
propunerea de iniţiere de către Primarul Sectorului 3 a pioiecl 
aprobarea proiectului cu titlul „Servicii electronice eficiente şi simplificare administrativă prin 
platforme informatice inovative” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării 
acestuia în cadrul cererii de proiecte POCA/470/2/1 (CP 12/2018 pentru regiunea mai 
dezvoltată), obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în 
administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 
concordanţă cu SCAP.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă 
-Proiectul expunerii de motive 

-Proiectul de hotărâre

1

http://www.prim1rie3.ro

