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Consiliul General al Municipiului Bucure$ti

HOTARARE
privind aprobarea yrowcta\u\, )Managementperformantsiadministratiemodernapentru cetatenii
MunicipiuluiBucuresti", cod SIPOCA/MySMIS 1265/155872 ?i a cheltuielilor legate de proiect

Avand in vedere Referatul de aprobare al Priinarului General al Municipiului. Bucuresti si
Raportul de specialitate al Directiei Generale Management Proiecte cu Finanj:are Extema;

Tinand cont de:

"^. Legea nr. 273/2006 privind fiinajatele publice locale, cu modificSrile §i completarile ulterioare;
* Hot§rarea Guvemului nr. 399, 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in

cadrul operatiimilor fman^ate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social
european §i Fondul de coeziune 2014-2020, cu modific&rile ulterioare;
Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentm
perioada de programare 2014-2020, cu modificarile $i completarile ulterioare;

. H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanfei de urgenfa a Guvemului m. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor
europene pentm perioada de programare 2014 - 2020, cu modificari §i completari ulterioare;
Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, CP 18/2022 - regiunea mai

-dezvoltata, MySMIS POCA/1014/2/1, Obiectiv specific 2. 1. - "Introducerea de sisteme si
standarde comune in administra^ia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre
beneficiari in concordant cu SCAP";

Cererea de proiecte POCA/1014/2/1 (CP18/2022 pentru regiunea mai dezvoltata).

Tinandcont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind nonnele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

!n temeiul prevederilor art. 139 aim. (3) lit. a), precum §i ale art. 129 alin. (2) lit. b) §i alin. (4)
lit. (a) din Ordonanfa de Urgenfa nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i
completarile ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI
HOTARA§TE:

Art. 1. Se aproba proiectul .. Management performant fi administratie moderna pentru cetatenii
Municipiului Bucure§ti", cod SIPOCA/MySMIS 1265/155872 pentru regiunea mai dezvoltata, fa
vederea finantarii prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, CP 18/2021
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pentm regiunea mai dezvoltata, MySMIS POCA/973/2/1, ObiectiYul!Speeific<2ily&itroducerea 4e
sisteme $i stgndarde comune in administ-a^ia publica locala ee optimiieaza procesele onentate cSti-e
berieficiari in concordaji^a cu SCAP. L.

Art.2. Se aprobS valoarea totala a proiectului ,, Management performant si admiriistratie modema
pentru ceta^enii Municipiului Bucure§ti" de 3. 988. 974, 50 lei, din care valoarea nerambursabila- este de
3. 909. 195,02 lei, ^

Art. 3. Se aproba valoarea totala a proiectului pentiTi Mumcipiul Bucure§ti; in calitate de lider de
parteneriat, de 1.997.629,00 lei, din care valoarea nerambursabila este de 1.957.676,42 lei.

Art.4. Se aprobacontribu^ia financiara proprie a Municipiului Bucure$ti m sumS. de 39.952,58 lei, care
reprezinta co-finantarea eligibila reprezentand 2% din valoarea totala eligibila.

Art. 5 Se aprobS finan^area de la bugetul local al Municipiului Bucure?ti a tuturor cpsturilor neeligibile
ale proiectului §i a cheltuielilor suplimentare (conexe) ce pot aparea pe durata implementarii ^
proiectului . Management performant f'i administrafie moderna pentru cefafenii Municipiului
BucweftF, pentmimplementareaproiectuluiul condi^ii optime.

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului m condi^iile
rambursarii/decontani/platii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7. Se imputemice§te Primaml Municipiului Bucure^ti, m calitate de reprezentant legal al
Municipiului Bucure§ti, sa senmeze in numele Municipiului Bucure$ti, toate actele necesare §1
Contractul de fiaan^are pentru proiectul " Management per formant yl administrafie mpderna pentru
cetafenii Municipiului Bucureyti", pTecum §i orice alte modific5ri §i completari convenite de catre

parj:ile contractante §i orice alte acte, documente, notificari sau cereri a cSror semnare poate deveni
necesara penti'u derularea proiectului.

Art. 8. Primarul General al Municipiiilui Bucure§ti §i direc^iile din cadrul aparatilui sau de specialitate
vor aduce la tndeplinire prevederile prezentei hotarari. ^

PRE^EDINTE DE §EDINTA SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPlULtI BUCURE§iTI

GEORGIANA ZAMFIR

Bucure$ti,

Nr.
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REFERAT DE APROBARE

?n Raportyl cle_SR9pialitate_al^Directiei Generate Management Proiecte cu Finaintare
Externa//J?^.^^^. ^i?:202.2,..... /se solicita spre analiza, dezbatere si aprobare
Consiliului General al Municipiului Bucuresti, proiectul ,, Management performant si
administratie moderna pentru cetatenii Municipiului Bucuresti" si a cheltuielilor
legate de project.

Proiectul este finantat Tn cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-
2020 - Cererea de proiecte CP18/2022 " Introducerea de sisteme si standarde comune
Tn administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate cStre beneficiari
in concordanta cu SCAP" si Tsi propune, ca obiectiv general consolidarea capacitatii
institu^ionale a Primariel Municipiului Bucure?ti si a Administratiei Fondului Imobiliar m
vederea cresterii performantei administratiei locale prin planificare strategica si
optimizarea proceselor administrative ale institutiei, prin adoptarea unor masuri de
simplificare a furnizarii serviciilor catre cetateni si mediul de afaceri si prin implementarea
unor sisteme informatice inovative.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Consolidarea capacitatii de management a Primariei Municipiului Bucuresti, pentru

mdeplinirea functiilor sale, prin Elaborarea Strategiei de dezvoltare a resurselor
umane.

2. Simplificareaprocedurilor administrative Tn cadrul Primariei Municipiului Bucuresti,
prin implerrientarea unei aplicatii informatice pentru gestionarea Re'surselor umane,
inclusiv servicii de retro-digitalizare se implementarea unei platforme'hardware de
scanare.

.
3. Simplificarea procedurilor administrative Tn relatia cu cetatenii prin implementarea

unei platforme integrate pentru Administrarea Fondului Imotiiliar care sa ofere
servicii publice electronice de informare si sen/icii digitale pentru cetateni, inclusiv
servicii de retro-digitalizare, Tn perioada de implementare a proiectului.

4. Cresterea nivelului de pregatire a personalului Primariei Municipiului Bucuresti si,
respectiv a Administratiei Fondului Imobiliar pentru: dezvoltarea cunostintelor si
abilita^ilor privind Managementul strategic at municipalitatii (prin instruirea unui
numar de 30 de angajati) si utilizarea eficienta a solutiilor informatice de resurse
umane (prin instruirea unui numar de 10 angajati); utitizarea eficienta a platformei

Bd. Regina Eljsabeta nr 47, cod po?tal 050013, sector 5, Bucuresti, Romania
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integrate pentru Administrarea Fondului Imobiliar si servicii electronice pentru
cetateni . (prin instruirea unui numar de 60 de angajati ai AFI, Tn perioada de
implementare a proiectului)

Valoarea totala a proiectului care face obiectul contractului de finantare, este de
3.988. 974, 50, din care:

> valoarea totala eli ibila este de 3. 988.974,50 lei
> valoarea totala neeli ibil§ este de 0, 00 lei

Pentry Municipiul Bucure?ti - m calitate de Lider de parteneriat/Beneficiar, valoarea
totala a proiectului este de 1.997. 629, 00 lei, din care:

> valoarea totala eli ibila este de 1. 997. 629, 00 lei ,
> valoarea totala neeli ibila inclusiv WA aferenta acesteia este de 0, 00 lei

Co-finantarea eligibila (2%) a Municipiului Bucuresti este de 39. 952,58 lei.

Pentru Administratia Fondului Imobiliar (AFI) - Tn calitate de Partener, valoarea totala
a proiectului este de 1.991. 345, 50 lei, din care;

> valoarea totata eli ibila este de 1.991. 345, 50 lei
Co-finantarea eligibila (2%) a Administratiei Fondului Imobiliar (AFI) este de 39.826,90 lei.

Prin semnarea Contractului de Finantare, AM POCA (Autoritatea de Management pentru
Programul Operational Capacitate Administrativa) se angajeaza sa acorde pentru project
o finan^are nerambursabita de maxim 3.909. 195,02 lei, reprezentand 98% din totalul
cheltuielilor eligibile gestionate (compusa din valoarea finantarii nerambursabile din partea
UE si cofinantarea public^ asigurat^ de la bugetul de stat), din care:

> 1.957. 676,42 lei, reprezentand 98% din valoarea totals a cheltuielilor eligibile
efectuate de Municipiul Bucuresti

> 1.951. 518,60 lei, reprezentand 98% din valoarea totata a cheltuielilor eligibile
efectuate de Administratia Fondului Imobiliar (AFI).

Avand Tn vedere Raportul de specialitate al Directiei Generale Management Proiecte cu
Finantare Externa, propunem spre dezbatere si aprobare Consiliului General at
Municipiului Bucuresti, proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului
..Management performant si adminjstratie moderna pentru cetatenii IVIunicipiuluj
Bucuresti" si a cheltuielilor legate de project.
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^"7? PRIMARIA NICIPIULUI - RESTI
Directia Generala Management Proiecte cu Finantare
Extema

Nr DGMPFE /J/^5/^_. 09. 2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului
Management performantsi administratie moderna pentru cetatenii Municipiului

Bucure^ti"
si a cheltuielilor legate de project

La nivelul PrimSriei Municipiului Bucuresti se resimte nevoia unei diagnoze a resurselor
umane pentru obtinerea unei imagini dare asupra Aparatului de Specialitate al Primarului,
precum si a proceselor ?i activitatilor desfSsurate de acesta, asupra. modul m. care sunt
fundamentate documentele, dar si asupra actuatului sistem de management si a fluxului
informational existent, Tn vederea stabilirii realitatii organizationale privind instrumentele de
fundamentare a deciziilor si de planificare strategica.

Mai mult, institutia nu detine Tnca un instrument informatic functional de gestiune a
dosarelor resurselor sale umane si nu utilizeaza, Tn procesul sau de management, rapoarte,
statistic! sau oricare alte elemente de monitorizare si control a evolutiei profesionale a
functionarilor sai.

Totodata, Primaria Municipiutui Bucuresti se confrunta cu un volum foarte mare de
documente fizice, zilnic intrand prin registratura institutiei mii de documente care sunt gestionate
manual, neexistand Tn prezent suficiente capacitati tehnice de scanare si digitalizare Tn timp real
a acestora. Astfel, Tn lipsa disponibilitatii la bugetul local a unor fonduri pentru retro-digitalizare,
arhiva fizica a institutiei a ajuns la un volum de peste 4000 Ml de documente cu valoare
operationala curenta fiind greu de manevrat si utilizat.

Proiectul Management performant si administratie moderna pentru cetStenii Municipiului
Bucuresti" propus spre aprobare, ce 'va fi implementat Tn baza Acordului de Parteneriat nr.
118491/19. 08.2022, Tncheiat Tntre Municipiul Bucuresti si Administratia Fondului Imobiliar, va
conduce la realizarea si implementarea Strategiei de resurse umane, la nivelul institutiei Primariei
Municipiului Bucuresti.

Obiectivele proiectului sunt urmatoarele:

Obiectivul general al proiectului consta Tn consolidarea capacita^ii institutionale a Primariei
Municipiului Bucuresti si a Administratiei Fondului Imobiliar Tn vederea cresterii performantei
administratiei locale prin planificare strategica si optimizarea proceselor administrative ale
institutiei, prin adoptarea unor masuri de simplificare a furnizarii serviciilor catre cetateni si mediul
de afaceri si prin imptementarea unor sisteme informatice inovative.

Bd. ReginaElisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucure?ti, Romania
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Obiectivele specifice ale proiectului

1. Consolidarea capacitatii de management a Primariei Municipiului Bucure?ti, pentru
Tndepfinirea functiilor sale, prin Elaborarea Strategiei de dezvpltare a resurselor umane.

2. Simplificarea procedurilor administrative Tn cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, prin
implementarea unei aplicatii informatice pentru gestionarea Resurselor umane, inclusiv
servicii de retro-digitalizare se implementarea unei platforme hardware de scanare.

3. Simplificarea procedurilor administrative Tn relatia cu cetatenii prin implementarea unei
platforme integrate pentru Administrarea Fondului Imobitiar care sa ofere servicii publice
electronice de informare si servicii digitale pentru cetateni, inclusiv servicii de retro-
digitatizare, Tn perioada de implementare a proiectului.

4; Cresterea nivelului de pregatire a personalului Primariei Municipiului Bucuresti si, respectiv
a Administratiei Fondului Imobiliar pentru: dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor privind
Managementul strategic al municipalitatii (prin instruirea unui numar de 30 de angajati) si
utilizarea eficienta a solu^iilor informatice de resurse umane (prin instruirea unui numar de
10 angajati); utilizarea eficientS a platformei integrate pentru Administrarea Fondului
Imobiliarsi servicii electronice pentru cetateni (prin instruirea unui numarde. 60 de angajati
ai AFI, Tn perioada de implementare a proiectului).

Proiectul .. Management performant si administratie moderna pentru cetatenii Municipiului
Bucuresti" - cod SIPOCA/MySMIS 1265/155872 a fast selectat spre finantare prin Programul
Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - Cererea de proiecte POCA/1014/2/1
(CP18/2022 pentru regiunea mai dezvoltata).

I

Valoarea totala a proiectului care face obiectul contractului de finantare, este de 3.988.974, 50,
din care:

> valoarea total§ eli ibila este de 3. 988. 974, 50 lei
> valoarea totala neeli ibila este de 0,00 lei

Pentm Municipiul Bucuresti - Tn calitate de Lider de parteneriat/Beneficiar, valoarea totala
a proiectului este de 1 .997.629,00 lei, din care; j

> valoarea totala eli ibila este de 1. 997. 629, 00 lei
> valoarea totala neeli ibila inclusiv TVA aferenta acesteia este de 0, 00 lei

Co-finan^area eligibila (2%) a Municipiutui Bucuresti este de 39. 952, 58 lei.

Pentru Administratia Fondului Imobiliar (AFI) - Tn calitate de Partener, valoarea totala a
proiectului este de 1.991,345,50 lei, din care:

> valoarea totala eli ibila este de 1. 991. 345, 50 lei

Co-finantarea eligibila (2%) aAdministratiei Fondului Imobiliar (AFI) este de 39.826,90 lei.

Prin semnarea Contractului de Finantare, AM POCA (Autoritatea de Management pentru
Programut Operational Capacitate Administrativa)se angajeazS sa acorde pentru project o
finantare nerambursabila de maxim 3.909.195,02 lei, reprezentand 98% din totatul cheltuielilor
efigibile gestionate (compusa din vatoarea finantarii nerambursabile din partea UE si cofinantarea
publica asigurata de la bugetul de stat), din care:

> 1.957. 676,42 lei, reprezentand 98% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate
de Municipiul Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, Romania
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> 1. 951. 518, 60 lei, reprezent§nd 98% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efesctuate
de Administratia Fondului Imobiliar (AFI).

De asemenea, prin Dispozitia Primarului General nr. 1569/19. 08. 2022, a fast Tnfiintata Unitatea
de Implementare a Proiectului (UIP) din cadrul Primariei Municipiutui Bucuresti.

Avand Tn vedere cele expuse anterior, propunem spre analiza, dezbatere si aprobare Consiliului
General al Municipiului Bucuresti, proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului
..Management performant si administratie moderna pentru cetatenii Municipiului
Bucuresti" si a cheltuielilor legate de project.

DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT
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SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE
Sef Serviciu

Cristian ISTRATE

Intocmit,
Mihaela IACONU
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