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Sectorul 3 al Municipiului București implementează proiectul 

„Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin 

platforme informatice inovative” 

Începând cu data de 19.06.2019, Sectorul 3 al Municipiului București implementează, 

pe o perioadă de 27 luni, proiectul  „Servicii electronice eficiente și simplificare 

administrativă prin platforme informatice inovative”, cod SIPOCA/SMIS  694/129694 finanțat 

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020,  apel 

POCA/470/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală 

ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP/1/Introducerea 

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

orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management al Programului Operațional 

Capacitate Administrativă. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea procesului decizional, a 

planificării strategice și execuției bugetare, implementarea unitară a managementului 

calității și performanței și crearea de măsuri de simplificare pentru cetățeni în concordanță 

cu SCAP, la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București. Bugetul total este de 4.393.356,54, 

din care finanțarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană 3.495.320,83lei, 

finanțarea din bugetul național 810.168,58 lei, iar contribuția beneficiarului la cheltuielile 

eligibile și neeligibile ale proiectului 87.867,13 Lei. 

Obiectivele specifice au ca scop îmbunătățirea procesului decizional, a planificării 

strategice și execuției bugetare, implementarea unitară a managementului calității și 

performanței și crearea de măsuri de simplificare pentru cetățeni în concordanță cu SCAP și 

constau în: 

1. Îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și a execuției bugetare 

la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București prin dezvoltarea unui set de criterii de 

prioritizare a investițiilor în sectoare precum educație, sanătate, asistență socială și 

infrastructură, Planul strategic instituțional aferent Sectorului 3 al Municipiului București 

(PSI), analize de impact pentru toate actele administrative cu caracter normativ, analize 

expost pentru politicile publice/strategiile/hotărârile de consiliu local aprobate începând cu 

2016 și revizuite/elaborate proceduri formalizate pentru toate activitățile aferente 

instituției.  

2. Implementarea unor sisteme de management al calității și performanței la nivelul 

Sectorului 3 al Municipiului București prin implementarea standardului ISO 9001:2015 și a 

sistemului de management al calității CAF.  
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3. Implementarea unor sisteme informatice pentru optimizarea modului de lucru 

intern al angajaților Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București, inclusiv prin 

digitalizarea arhivei de documente, precum si dezvoltarea și creșterea gradului de sofisticare 

a serviciilor online furnizate către cetățeni.  

4. Îmbunătățirea abilităților și conștințelor personalului Primăriei Sectorului 3 pentru 

utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect și pentru gestionarea documentelor 

electronice.  

Realizarea obiectivelor specifice contribuie la îndeplinirea următoarelor rezultate de 

proiect: 1 Analiza expost efectuată pentru politicile publice/strategiile/hotărârile de 

consiliu local elaborate/aprobate începând cu anul 2016, concretizată într-un document 

programatic "Radiografie a politicilor publice/strategiilor/hotărârilor de consiliu local 

elaborate/aprobate la nivelul PS 3 în perioada 2016 - 2019", analize de impact pentru toate 

actele administrative cu caracter normativ ce vor fi emise în cursul anilor 2019, ulterior 

contractării proiectului, și 2020, elaborate, 1 set de criterii pentru prioritizarea investițiilor 

în sectoarele educație, sănătate, asistență socială, infrastructură (mediu și transport), 

elaborarea de politici publice ce necesită resurse financiare din bugetele instituției aferente 

anilor 2020-2021, elaborarea unui Plan strategic institutional, înființarea și operaționalizarea 

unui centru de tip „inovare și viziune civică'', sisteme de management al calității ISO 

9001:2015 și CAF implementate la nivelul Primăriei Sectorului 3, un document cu cerințe 

funcționale pentru configurarea fluxurilor interne de activități și documente, precum și 

pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele informatice front-office 

și back-office achiziționate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale, 1 platformă 

informatică front-office de tip "portal" pentru asigurarea accesului online la serviciile 

gestionate exclusiv de Primarie, 1 platformă informatică back-office pentru managementul 

fluxului de lucru al dosarelor, cu module pentru semnare electronică și management arhivă 

achizitionată, configurată, implementată și integrată cu platforma portal front-office, 1 

arhiva electronică de documente constituită și accesibilă și instruirea a 550 persoane din 

cadrul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru procesarea cererilor in format 

electronic și pentru utilizarea și administrarea sistemelor informatice implementate prin 

proiect. 

Informații suplimentare privitoare la impelmentarea proiectului: Radu Alexandru 

Munteanu, Manager Proiect, e-mail:strategii@primarie3.ro 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020” 


