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Introducere 

Acest domeniu strategic corespunde ODD 16 din Agenda ONU 2030, privind promovarea unor 

societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și 

crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. Buna guvernare 

presupune că, atât în procesul decizional, cât și în implementarea deciziilor, să fie respectate 

următoarele principii: participare, transparență, eficiență, responsabilitate, integritate, echitate, 

incluziune, orientare spre consens.  

Măsurile cu caracter prioritar definite în cadrul acestui domeniu strategic au fost formulate pentru 

a răspunde principiilor de mai sus și ținând cont de indicatorii definiți de ODD 16, adaptați la 

contextul și nevoile locale, astfel cum au fost conturate în grupul de lucru și în cercetarea calitativă. 

Prin prisma importanței lor, trebuie reliefate  câteva teme care conturează viziunea de ansamblu.  

Tema transformării digitale a fost abordată atât prin formularea unei măsuri specific – ca scop în 

sine, cât și  în cadrul altor măsuri – ca de garantare a eficienței instituționale, a cooperării la nivelul 

Primăriei Secorului 1 și a autorităților din subordine, precum și a transparenței. În același timp, 

este un instrument util pentru cooperarea inter și intra instituțională, element care a fost identificat 

ca problematic în toate întânirile grupului de lucru. Însă nu trebuie pierdut din vedere că 

transformarea digitală este necesară, dar nu și suficientă pentru a garanta aplicarea și respectarea 

principiilor bunei guvernări. Aceasta trebuie completată prin mecanisme instituționale concrete. 

În primul rând, se impune o reformă organizațională care abordează deopotrivă structura și 

mecanismele de funcționare. În al doilea rând, este necesar un management al resurselor umane 

care să accentueze stimularea performanței. Aceste două elemente conturează tema eficienței 

instituționale. Tema participării la procesul decizional este o prioritate abordată transversal, în 

sensul că mai multe dintre măsurile propuse converg spre stimularea unei participări efective a 

cetățenilor și a societății civile la decizie, precum și la alocarea resurselor. În acest sens, 

dezvoltarea unui program de bugetare participativă este un instrument indispensabil, având în 

vedere contextul economic al Sectorului 1. Din același motiv, încheierea unor parteneriate 

strategice cu mediul academic și cu mediul de business, precum și dezvoltarea unor clustere 

inovative constituie un al insreument pentru o guvernare eficientă, care soluționează mai rapid și 

mai performant problemele din sector. Tema responsabilității față de cetățeni depinde de 
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redefinirea mecanismelor instituționale și, mai ales, de consolidarea parteneriatului cu societatea 

civilă, fapt ce antrenează inclusive modificări în organigramă. Mecanismele de responsabilizare 

pot fi consolidate și în contextul transformării digitale. Tema multiculturalismului, ca prioritate 

definită inclusive în cadrul Strategiei naționale de Dezvoltare a României 2030, este o dimensiune 

care trebuie să intersecteze toate aspectele guvernării pentru a satisface principiul incluziunii. Pe 

baza acestei viziuni generale, au fost formulate obiectivele din cadrul acestui domeniu strategic. 

Agenda ONU 2030 definește țintele specifice ODD 16 (enunțat mai sus). O parte dintre acestea 

sunt relevante pentru palierul siguranței publice, în timp ce restul sunt importante pentru 

dimensiunea bunei guvernări. 

16.1. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe, 

pretutindeni; 

16.2. Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor; 

16.3. Promovarea statului de drept la nivel național și internațional și asigurarea accesul egal la 

justiție pentru toți; 

16.4. Până în 2030, reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, 

consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă 

organizată; 

16.5 Reducerea semnificativă a corupției și dării de mită în toate formele sale; 

16.6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile; 

16.7. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate 

nivelurile? 

16.8. Extinderea și consolidarea participării țărilor în curs de dezvoltare în instituțiile de guvernare 

globală; 

16.9. Până în 2030, asigurarea identității legale tuturor, inclusiv înregistrarea nașterii; 

16.10. Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale, în 

conformitate cu legislația națională și acordurile internaționale.1 

 

                                                             
1 Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare RoAid, “ODD 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare 

durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile,” accessed August 18, 2020, 

http://roaid.ro/odd-16-promovarea-unor-societati-pasnice-si-incluzive-pentru-o-dezvoltare-durabila-a-accesului-la-justitie-pentru-toti-si-crearea-

unor-institutii-eficiente-responsabile-si-incluzive-la-toate-nivel/. 
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România a transpus aceste obiective prin intermediul Strategiei naționale pentru dezvoltarea 

durabilă a României 2030 care accentuează, pentru acest obiectiv importanța „dezvoltării 

capitalului social, eradicării violenței asupra copiilor, reducerii semnificative a tuturor formelor de 

violență, a corupției, dezvoltării unor instituții eficiente și transparente la toate nivelurile, 

participarea și reprezentarea cetățenilor la toate nivelurile, precum și asigurarea accesului public 

la informații și protejarea libertăților fundamentale”.2  

Alte documente relevante la nivel intern sunt: 

- Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020,  

- Strategia privind Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, 

- Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 sau Strategia Europa 

2020 – O strategie pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii3 

- Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români apaarținând minorității 

rome 2014-2020; 

- Strategia națională privind promovarea galității de șanse între femei și bărbați și prevenirea 

și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021. 

Totodată, trebuie menționat că, la nivelul Consiliului Europei au fost adoptate o serie de rezoluții, 

documente strategice și ghiduri în sfera bunei guvernări, în mod specific și expres cu scopul de a 

sprijini promovarea și de a genera consens la nivelul statelor membre pentru implementarea ODD 

16. Accentul abordării este plasat asupra democrației regionale și respectării efective a drepturilor 

cetățenești. În acest sens, enumerăm următoarele documente relevante. 

 RES452 (2019) – Codul revizuit de bune practice pentru participarea cetățenilor la procesul 

decizional;  

 REC428 (2019) and RES441 (2019) – Combaterea nepotismului în cadrul autorităților locale 

și regionale;  

 REC424 (2018) and RES435 (2018) – Transparență și guvernare deschisă; 

 REC423 (2018) and RES434 (2018) – Conflicte de interes la nivel local și regional; 

                                                             
2 Sergiu Celac and Angheluță, “Strategia Națională Pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030” (București: Paideia emblematic România, 2018), 

p.97. 
3 Constantin Măriuca, “Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1” (Primăria Sectorului 1, n.d.), accessed August 18, 2020. 

http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680989e7b
https://rm.coe.int/fighting-nepotism-within-local-and-regional-authorities-governance-com/16809312c3
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168093c426
https://rm.coe.int/transparency-and-open-government-governance-committee-rapporteur-andre/16808eca29
https://search.coe.int/congress/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808eca26
https://rm.coe.int/border-regions-facing-migration-phenomena-rapporteur-eirini-dourou-gre/16808ec718
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016808ec7e5
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 RES433 (2018) – Codul European de Conduită pentru toate persoanele implicate în guvernarea 

locală și regional;  

 RES427 (2018) – Promovarea drepturilor omului la nivel local și regional; 

 REC405 (2017) and RES421 (2017) – Transparentizarea achizițiilor publice la nivel local și 

regional;  

 REC398 (2017) and RES417 (2017) – Date libere pentru servicii publice mai bune ; 

 RES401 (2016) - Preventing corruption and promoting public ethics at local and regional 

levels; 

 RES389 (2015) – Noi forme de guvernare locală 

 RES387 (2015) – Votul la 16 ani – Consecinșe ale participării tinerilor la nivel local și 

regional;  

 REC364 (2014) and RES374 (2014) - The role of regional media as a tool for building 

participatory democracy; 

 RES368 (2014) – Strategie privind dreptul autorităților locale de a fi consultate de alte niveluri 

de guvernare; 

 RES332 (2011) – Instrumente pentru guvernare democratică.  

 

Măsuri DOMENIUL STRATEGIC 12 

12.1 Elaborarea și implementarea unei strategii cuprinzătoare de transformare digitală a 

activității Primăriei Sectorului și a autorităților subordonate acestuia 

Transformarea digitală constituie o prioritate cu caracter transversal în activitatea Primăriei 

Sectorului 1 și a autorităților aflate în subordinea acesteia, fapt confirmat deopotrivă de discuțiile 

purtate în cadrul grupului de lucru privind siguranța cetățenilor și buna guvernare, precum și din 

cercetarea cantitativă și calitativă. În sens general, transformarea digitală presupune reformarea 

unei organizații prin utilizarea tehnologiei digitale, cu scopul de a ameliora modul de funcționare 

instituțională internă și modul în care instituția  interacționează cu publicul. În administrația locală, 

prin modernizarea infrastructurii digitale, autoritățile locale pot: 

-        moderniza administrația, 

-        asigura o comunicare mai transparentă cu cetățenii, 

-        oferi servicii mai eficiente în mediul online, 

https://rm.coe.int/european-code-of-conduct-for-all-persons-involved-in-local-and-regiona/16808ec7e3
https://rm.coe.int/promoting-human-rights-at-local-and-regional-level-monitoring-committe/168079cee2
https://rm.coe.int/168075fbda
https://rm.coe.int/168075fbe1
https://rm.coe.int/1680703fd3
https://rm.coe.int/1680703fd5
https://rm.coe.int/1680767269
https://rm.coe.int/168071914e
https://rm.coe.int/1680719338
https://rm.coe.int/1680718b6c
https://rm.coe.int/1680719363
https://rm.coe.int/1680718a05
https://rm.coe.int/1680719657
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-        reduce birocrația, 

-        facilita participarea efectivă a cetățenilor și a societății civile la procesul decizional, 

-        genera resorturile necesare pentru a responsabiliza autoritățile în fața cetățenilor. 

Acestea sunt doar câteva exemple de situații în care transformarea digitală condiții favorabile în 

direcția îndeplinirii ODD16 din Agenda de Dezvoltare durabilă 2030 a ONU privind promovarea 

unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și 

crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile, în special: 16.6. – 

Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile; 16.7. – 

Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile; 

16.10. Asigurarea accesului public la informații și la protejarea libertăților fundamentale, în 

conformitate cu legislația națională și acordurile internaționale. 

Totodată, transformarea digitală constituie o prioritate conform Strategiei Naționale pentru 

Dezvoltarea Durabilă a României 2030, care subliniază că: 

„Adoptarea tehnologiilor digitale la nivelul administrației publice și în sistemul bancar este 

principalul accelerator al economiei românești care conduce la reducerea birocrației, 

stimularea incluziunii financiare în rândul populației și la reduceri de costuri pentru 

produse și servicii.”[142] 

La fel, Orizont 2020 include drept priorități pe termen mediu: utilizarea extinsă a tehnicilor digitale 

avansate în elaborarea și modelarea integratoare a programelor și proiectelor de dezvoltare în 

vederea optimizării deciziilor privind stabilirea priorităților și alocarea rațională a resurselor 

financiare pe criterii de rentabilitate și competitivitate; identificarea și implementarea soluțiilor de 

stimulare a digitalizării economiei României prin introducerea tehnologiilor digitale în 

administrația publică și în sfera serviciilor financiar bancare, În aceeași direcție, Ținte 2030 

menționează ca priorități pe termen lung: 

- asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate 

nivelurile; dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate 

nivelurile; 

- profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice 

centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, 

pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate; 
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- extinderea și generalizarea serviciilor pe internet (on-line). 

Trebuie adăugat că,  prin Hotărârea de Guvern nr. 245/7 aprilie 2015, Guvernul României a aprobat 

Strategia Națională privind Agenda digitală pentru România 2020. Aceasta preia și adaptează la 

nivel intern principiile și standardele fixate de Agenda Digitală pentru Europa,  una dintre 

inițiativele-pilot  ale Strategiei Europa 2020. Strategia Națională privind Agenda digitală 

delimitează patru domenii-cheie de acțiune.  Primul dintre acestea se referă la: e-Guvernare, 

Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud Computing și Social Media, fiind relevant pentru 

tematica bunei guvernări. Obiecticul principal al acestui domeniu urmărește creșterea eficienței și 

reducerea costurilor din sectorul public din România prin modernizarea administrației. 

Importanța și caracterul urgent al elaborării unei strategii de transformare digitală la nivel local, în 

Sectorul 1, rezultă, pe de o parte, din nevoia de sincronizare cu prioritatățile existente în această 

direcție la nivel național și internațional, dar și cu nevoile specifice ale Sectorului 1. Pe de altă 

parte, evoluția fără precedent și utilizarea pe scală din ce în ce mai extinsă a tehnologiei digitale 

de către cetățeni generează pentru autorități oportunitatea de a-și adapta metodele pentru a asigura 

o guvernare deschisă, echitabilă și eficientă. În acest mod, implementarea acestei strategii poate 

genera premisele pentru soluționarea eficientă a unor probleme din toate domeniile de activitate. 

În același timp, aceste transformări au potențialul de a crea și de a susține conexiuni între autorități, 

cetățeni și comunități urbane. 

Câteva precizări cu caracter general privind atingerea acestui obiectiv: 

Așa cum arată un raport al KPMG International din 2019, transformarea digitală nu trebuie privită 

ca echivalentul strict al unor măsuri din sfera tehnologiei. În primul rând, aceasta presupune o 

abordare comprehensivă, pe mai multe paliere, incluzând, între altele, elemente de reorganizare 

internă, corelarea mai multor domenii de dezvoltare și o schimbare generală de mentalitate. În al 

doilea rând, transformarea digitală trebuie să șină cont și de alte provocări complexe care se pot 

dovedi problematice la nivelul implementării, precum: protecția datelor, accesibilitatea în raport 

cu utilizatorii, e-incluziunea[143], utilizarea eficientă a instrumentelor de analiză a datelor. În al 

treilea rând, transformarea digitală nu este un panaceu, fiind necesară complementaritatea cu alte 

aspecte ale unei bune guvernări, așadar o abordare integrată. 
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Câteva precizări specifice privind transformarea digitală la nivelul Sectorului 1: 

Din discuțiile purtate în cadrul grupului de lucru a reieșit că transformarea digitală poate conduce 

la o diferență pozitivă majoră în modul în care se realizează guvernare. Participanții din cadrul 

primăriei Sectorului 1  și subordonatelor  au menționat în mod recurent infrastructura digitală 

fragmentată și absența unor baze de date integrate, fapt care afectează cooperarea între instituții și 

subordonate. De asemenea, în cadrul analizei SWOT a fost identificată ca amenințare discrepanța 

dintre evoluția  accelerată a tehnologiei  și ritmul lent  al implementării strategiilor și reformelor 

în acest domeniu la nivel de sector.  De aceea este fundamentală o viziune pe termen lung care 

poate fi conturată în special prin intermediul unei strategii integrate.  De asemenea,  este 

necesară  fixarea unor standarde ridicate în formularea unui model de transformare digitală, 

standarde care să permită cât mai mult cu putință sincronizarea cu ritmul în care evoluează 

tehnologia. Nu trebuie pierdut din vedere faptul că o parte din populație nu poate sau nu știe să 

acceseze platformele sau serviciile online,  în special persoane provenind din grupuri 

defavorizate.  Din acest motiv, incluziunea digitală sau e-incluziunea trebuie să fie la rândul iei o 

componentă indispensabilă acestei strategii,  precum și a oricăror alte măsuri din sfera 

transformării digitale la nivel de sector. 

În elaborarea  strategiei de transformare digitală, trebuie avut în vedere și contextul actual generat 

de pandemia COVID-19 care impune identificarea și testarea unor instrumente și modele noi de 

maximizare utilizării eficiente a tehnologiei și a platformelor online.  Astfel,  la nivel intern este 

necesară implementarea unor soluții  care să faciliteze,  acolo unde este posibil,  ca funcționarii să 

poată lucra  de acasă. În aceeași linie de gândire pot fi concepute departamente online a căror 

activitate să se desfășoare doar în acest mediu. La nivel extern,  asigurarea unor servicii publice 

digitalizate flexibile și eficiente este o primă prioritate.  A doua prioritate este facilitarea 

participării  la decizie a cetățenilor și a societății civile prin intermediul unor platforme dedicate 

acest lucru. O parte dintre aceste priorități vor fi detaliate în cele ce urmează ca măsuri distincte. 

 Proiecte aflate în desfășurare în momentul de față 

Până în prezent, la nivelul Primăriei Sectorului 1 și al subordonatelor, au fost elaborate și 

implementate o serie de proiecte în sfera transformării digitale. În continuare, sunt enumerate, 
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urmând ca o parte dintre acestea să fie prezentate mai extins în cadrul altor măsurilor specifice, 

dar incluse în proiectul amplu al digitalizării: 

- Proiectul „Instrumente digitale pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență 

socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București” (cod proiect 136166/SIPOCA 

856) -  perioadă de derulare: 10.03.2020-09.03.2022; 

- Proiectul „Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB  pentru 

fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung” (cod proiect 

128335/SIPOCA 634) -  perioadă de derulare: 01.07.2019-31.12.2021; 

- Lansarea inițiativei „Pol de competitivitate pentru transformare digitală” în vederea 

reglementării la nivel local a Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru 

România. 

Prezența acestor proiecte indică preocupare constantă și dovedită primăriei pentru această temă și 

confirmă caracterul ei prioritar.  Totodată, este necesar să am există o strategie cuprinzătoare care 

să asigure coerența și corelarea dintre inițiativele prezente și cele viitoare pentru a putea realiza o 

transformare digitală veritabilă și pentru a atinge obiectivele pentru care ea reprezintă un mijloc și 

nu un scop în sine. 

Trebuie adăugat că, în acest moment, există o parte de Servicii online – Platforma cetateanului 

- https://serviciionline.sectorulunu.ro. Aceasta reprezintă o primă versiune, un proiect pilot, prin 

care Primăria Sectorului 1 emite unele documente cu semnătură digitală: Certificat de urbanism; 

Eliberarea adeverinței privind datele din registru agricol; Cerere atribuire locuință socială; 

Eliberarea autorizației de comercializare în piețele Sectorului1; Eliberarea autorizaţiei de 

funcţionare pentru spaţii comerciale situate în zone publice; Eliberarea unui punct de vedere cu 

privire la obținerea unei autorizații de funcționare pentru desfășurarea de activități comerciale; 

Eliberarea/prelungirea acordului de comercializare pe domeniul public pentru chioşcuri de 

presă/flori; Eliberarea/prelungirea acordului de prezentare sezonieră în afara spațiilor comerciale; 

Emiterea autorizației de funcționare pentru alimentație publică / alte activități recreative și 

distractive/terasă amplasată pe raza Sectorului 1 al Municipiului BucureștiPe măsură ce se va 

realiza interconectarea tuturor softurilor și crearea unei baze de date comune a Sectorului 1 (DITL, 

https://serviciionline.sectorulunu.ro/
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Evidența persoanelor, Poliție Locală, ADP, aparat de specialitate) vor fi adăugate și alte servicii 

online, prin această interfață. 

Oricum, este importantă promovarea accesului la aceste intrumente digitale pentru cetățeni, dat 

fiind că cercetarea calitativă a demonstrat că nu sunt utilizate decât la scală redusă. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Realizarea unei cercetări pentru identificarea priorităților, măsurilor și indicatorilor pentru 

strategia de transformare digitală la nivelul Sectorului 1  

2.Realizarea unei strategii de transformare digitală la nivelul Sectorului 1 

Indicator:  

1 cercetare; 

adoptarea strategiei 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Implementarea eficientă a strategiei.  

2. Dezvoltarea unei aplicații mobile  cu o interfață prietenoasă și accesibilă care să faciliteze 

interacțiunea autoritățile. 

Indicatori:  

 cel puțin 35%  dintre cetățeni să utilizeze sistemele de e-Guvernare locală;  

 cel puțin 60%  dintre interacțiunile cetățenilor cu Primăria să fie efectuate în mediul online;  

 cel puțin 60%  dintre cetățeni să plătească taxe, impozite, amenzi, etc. online; creșterea 

substanțiala a numărului de utilizatori și de vizualizări pe platformele de comunicare ale 

autorităților locale cu publicul;  

 reducerea substanțiala a birocrației;  

 număr de departamente online specializate pentru diferite probleme ale cetățenilor; număr 

de dezbateri publice online organizate.  

 1 aplicație mobilă accesibilă cetățenilor; număr de descărcări/utilizatori ai aplicației 

mobile. 

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1  și autoritățile subordonate acesteia. 
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Elemente de operaționalizare: alocare de fonduri; constituirea unei echipe multidisciplinare de 

experți; încheierea și dezvoltarea unor parteneriate problematizate cu societatea civilă, mediul 

academic, experții în domeniul IT și mediul de business. 

 

12.2 Dezvoltarea unui sistem integrat de baze de date, în vederea stimulării eficienței și 

cooperării instituționale 

Această o măsura presupune colectarea eficientă, raportarea constantă, centralizarea bazată pe 

criterii clare și analiza sistematică a datelor colectate, într-o singură bază de date, accesibilă tuturor 

subrdonateleor Primăriei Sectorului 1. În primul rând, această măsură corespunde punctului 16.10. 

al ODD 16 din 

Agenda de Dezvoltare durabilă 2030 a ONU privind Asigurarea accesului la informații și la 

protejarea libertăților fundamentale, în conformitate cu legislația națională și acordurile 

internaționale. De asemenea, măsura satisface cerința privind introducerea tehnologiilor digitale 

în administrația publică din cadrul Strategiei Naționale privind Agenda digitală pentru România 

2020.  Acestea au fost cantată pe larg la măsura anterioară. Această măsură se integrează în mod 

prioritar în cadrul unei potențiale strategii de transformare digitală a activității sectorului 

deoarece  are potențialul de a  fi  un mijloc eficient de bună guvernare care să asigure atât 

cooperarea  dintre  autoritățile subordonate și dintre ficționale publici funcționarii publici.  Un 

impediment important (identificat în cadrul A2 și semnalat de reprezentanții autorităților prezente) 

pentru o comunicare eficientă inter și intra-instituțională (la nivelul Primăriei Sectorului 1) este 

tocmai absența acesto baze de date integrate. Un exemplu relevant privește fenomenul infracțional, 

în privința căruia, accesul tuturor autorităților competente la date relevante ar  eficientiza 

activitatea poliției. În momentul actual, la nivelul autorităților din subordinea Primăriei Sectorului 

1 (și chiar și în cadrul aceleiași instituții, la nivelul fiecărui serviciu – în cazul Poliției Locale) 

exista baze de date independente, de obicei în format Word sau Excel, fără a fi corelate/integrate. 

Acest lucru determină și un grad scăzut de utilizare a sistemului de analiză a infromației existente.  

Proiecte aflate în desfășurare în momentul de față (de verificat ca urmare a colaborării cu 

responsabilii de GL din cadrul PS1). 
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Proiectul „Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB  pentru fundamentarea 

deciziilor și planificării strategice pe termen lung” (cod proiect 128335/SIPOCA 634), demarat în 

iunie 2019, urmărește să realizeze un sistem informatic integrat la nivelul Primăriei Sectorului 1 

și subordonatelor, unde datele să fie centralizate în mod constant în vederea fundamentării coerente 

și eficiente deciziei. Proiectul include crearea unei platforme care conectează și integrează mai 

multe module software. Platforma va cuprinde un sistem de management al documentelor 

(document management system)  grupate în funcție de structura organizatorica a serviciilor sau 

compartimentelor, astfel: 

1.     Modulul Managementul documentelor 

2.     Modulul Registratura Electronica 

3.     Modulul HCL; dispozitii Primar 

4.     Modulul specializat juridic 

5.     Modulul specializat legalitate acte 

6.     Modulul Petitii si acces la informatii publice 

7.     Modulul Audiente, relatii cu publicul 

8.     Portal web 

9.     Motor configurare si administrare fluxuri de lucru 

Proiectul „Instrumente digitale pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la 

nivelul Sectorului 1 al Municipiului București” vizează realizarea unui registru electronic unic al 

serviciilor de asistență socială, o bază de date interoperabilă care va fi integrată la nivelul tuturor 

compartimentelor cu atribuții în domeniul asistenței sociale. Acest lucru presupune, înte altele: 

- crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor tradiționale existente în arhiva 

instituției, care prezintă valoare operațională în prezent; 

- indexarea copiilor digitale, sub raportul conținutului și a identificatorilor 

documentelor/grupărilor de documente din care fac parte;  

- digitalizarea proceselor de administrare a documentelor, metadatele rezultate din 

indexare și referitoare la copiile digitale vor fi importate în Registrul unic electronic al 

serviciilor de asistență socială. 

 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Elaborarea unui model/sistem de colectare, arhivare, interpretare și publicare a datelor.  
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Indicatori:  

1 cercetare;  

1 model/sistem de arhivare și  analiză. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori 

1.Realizarea unei baze de date integrate.  

Indicatori:  

număr arhive;  

număr instituții și autorități în subordine cu acces la arhive;  

număr de accesări pe zi/lună/an. 

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1,   

 Poliția Locală Sector 1, 

 DGASPC Sector 1. 

Elemente de operaționalizare: alocare de fonduri; constituirea unei echipe multidisciplinare de 

experți; încheierea și dezvoltarea unor parteneriate problematizate cu societatea civilă, mediul 

academic, experții în domeniul IT și mediul de business. 

 

12.3 Reducerea birocrației prin generalizarea serviciilor online accesibile 

Această măsură este legată  în mod profund de dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și 

transparente la nivel local conform ODD 16 din Agenda de Dezvoltare durabilă 2030, în special 

ODD 16.8 privind: profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației 

publice centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, 

pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe 

internet (on-line). De asemenea, măsura satisface cerința privind introducerea tehnologiilor 

digitale în administrația publică din cadrul Strategiei Naționale privind Agenda digitală pentru 

România 2020. Generalizarea servicilor online constituie o miză importantă  deoarece contribuie 

în primul rând la debirocratizare și, implicit, la eficiența instituției  în raport cu 

cetățenii.  Importanța este accentuată și de contextul actual generat de pandemia COVID-

19.  Sondajul efectuat în etapa A3 a proiectului  a urmărit, în seara bunei guvernări: (1) eficiența 

cu care se realizează informarea și comunicarea cu publicul, (2) nivelul de încredere în funcționarii 
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Primăriei Sectorului 1 și în Poliția locală și (3) eficiența anumitor interacțiuni tipice privind 

serviciile, precum: plata online a impozitelor, sesizarea autorităților locale, accesul la anumite 

servicii (emiterea CI, obținerea unei autorizații, acordarea serviciilor sociale).  În ceea ce privește 

eficiența serviciilor și nivelul de mulțumire al cetățenilor în raport cu acestea, în ultimele 12 luni, 

sondajul a inclus: plata online a impozitelor, sesizarea autorităților locale, accesul la servicii 

precum obținerea unei autorizații, servicii sociale sau emiterea buletinului de identitate. Toate 

aceste elemente sunt relevante. Rezultatele au arătat că, în toate cazurile, procentul persoanelor 

care nu au apelat deloc la acest tip de servicii prin intermediul platformelor online este foarte 

consistent. Astfel, în ultimele 12 luni, doar 45,9% dintre respondenți au plătit impozitele online și 

21,5% dintre respondenți au depus sesizări online (în timp ce 21,9% în persoană, 22% telefonic și 

21,4% în scris). În ce privește plata online a impozitelor procentul respondenților care se declară 

mulțumiți este de 18,7%. Din sondaje reiese și faptul că mediul online nu constituie principala 

sursă de informare pentru majoritatea respondenților,  deși este accesibil. Se poate constata 

necesitatea de a acorda prioritate în cadrul proiectului mai amplu de digitalizare pentru realizarea 

unei platforme mai prietenoase cu utilizatorii, mai atractive și mai eficiente. Mediul online este 

accesibil, dar apare nevoia adaptării modului in care sunt transmise informațiile către cetățeni.  Din 

acest motiv un indicator important pentru această măsură va fi procentul de populație satisfăcută 

de ultima experiență serviciile publice în mediul online  corespunzător indicatorului  pentru ODD 

16.6  privind dezvoltarea rezidenților eficiente,  responsabile și transparente la toate nivelurile. Un 

alt detaliu util privește site-ul primăriei. Refacerea site-ului, conform standardelor de transparență 

și inclusiv conform cerințelor Strategiei Naționale Anticorupție. 

Trebuie adăugat proiectul Sector 1 DIGITAL, un proiect pilot constând servicii online, inclusiv 

emiterea unor documente semnate digital, între care: Certificat de urbanism; Eliberarea adeverinței 

privind datele din regisru agricol; Cerere atribuire locuință socială; Eliberarea autorizației de 

comercializare în piețele Sectorului 1; Eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru spaţii 

comerciale situate în zone publice; Eliberarea unui punct de vedere cu privire la obținerea unei 

autorizații de funcționare pentru desfășurarea de activități comerciale; Eliberarea/prelungirea 

acordului de comercializare pe domeniul public pentru chioşcuri de presă/flori; 

Eliberarea/prelungirea acordului de prezentare sezonieră în afara spațiilor comerciale. Platforma 

este accesibilă la adresa https://serviciionline.sectorulunu.ro (fiind o primă versiune, 

neoptimizată). 

https://serviciionline.sectorulunu.ro/
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Este o primă versiune – proiect pilot, prin care emitem unele documente cu semnătură digitală: 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Asigurarea accesului personelor fizice și persoanelor juridice la servicii publice electronice  prin 

optimizarea și extinderea platformei existente.  

Indicatori:  

 număr de servicii la care au acces persoanle fizice și juridice din sector;  

 număr de accesări pe zi/lună/an pentru fiecre serviciu;  

 minim 35% din locuitorii Sectorului 1 să utilizeze serviciile accesibile pe platforma online 

a Primăriei Sectorlui 1. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Creșterea încrederii cetățenilor în autoritățile locale.  

Indicatori:  

 procentul de populație satisfăcută de ultima experiență serviciile publice în mediul online;  

 minim 60% din locuitorii Sectorului 1 să utilizeze serviciile accesibile pe platforma online 

a Primăriei Sectorlui 1.  

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1  și toate autoritățile aflate în subordinea acesteia. 

Elemente de operaționalizare: alocare de fonduri;  testarea proiectului-pilot; studiu de optimizare; 

încheierea și dezvoltarea unor parteneriate specifice cu societatea civilă, mediul academic, experții 

în domeniul IT și mediul de business. 

 

12.4  Stimularea democrației participative, inclusive prin intermediul instrumentelor de e-

Guvernare și de e-Incluziune 

Buna guvernare depinde în mare măsură de participarea cetățenilor atât în procesul decizional, cât 

și în spațiul civic. În special la nivel local, stimularea participării și a implicării civice pot facilita 

adoptarea unor decizii și demararea unor proiecte care să răspundă îndeaproape nevoilor 

comunității, în mod echitabil și eficient. Evoluția în domeniul tehnologiei oferă un teren fertil 

pentru implementarea unor soluții inovatoare care să faciliteze consultarea efectivă și implicarea 

activă a cetățenilor în toate dimensiunile guvernării. Cu toate acestea, implicarea prin imtermediul 
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platformelor online nu echivalează automat cu o implicare reală, fiind necesară o îmbinare între 

online (prin crearea unor platforme interactive) și offline (prin dezvoltarea parteneriatelor cu 

societatea civilă). 

Măsura propusă vizează în primul rând, implementarea unei platforme online speciale pentru 

transparentizarea actului decizional și pentru consultare/dezbatere cu cetățenii asupra problemelor 

publice. Altfel spus, pe de o parte, miza acestei măsuri este să  garanteze transparența decizională 

și accesul facil la toate informațiile de interes public, în special cele privind alocarea bugetului, 

adoptarea hotărârilor și activitatea desfășurată de aleși.  În acest mod sunt generate și pârghii utile 

pentru responsabilizarea decidenților locali. Pe de altă parte, miza este stimularea participării 

active. Scopul platformei nu este acela de a fi un „avizier”, ci o „agora” în mediul online, unde 

cetățenii și societatea civilă sunt consultați, invitați să se implice în dezbateri sau să le inițieze ei 

înșiși,  în special pentru aspectele comune relevante sau urgente. Conform recomandărilor 

Consiliului Europei, aceste principii ale unei guvernări deschise trebuie aplicate în toate cele cinci 

dimensiuni ale guvernării locale: bugetare, contractare, proces decizional, elaborarea politicilor, 

acordarea serviciilor publice.[144] 

Concret, această măsura are 3 coordonate: 

- dezvoltarea și promovarea unei platforme online pentru asigurare transparentei, 

informării si dialogului cu cetățenii; 

- publicarea pe aceastp platformă a tuturor achizițiilor publice de la un anumit plafon fixat; 

- implementarea, prin intermediul aceleiași platforme a unui mecanism de monitorizare 

în timp real a activității, inițiativelor si deciziilor autorităților locale; 

- crearea de arene participativ-deliberative cu scopul implicării active a cetățenilor și a 

societății civile în luarea deciziei. 

Măsura propusă constituie o aplicare a principiului democrației participative folosind tehnologia 

digitală.  În același timp ea răspunde cerințelor formulate de ODD16, în special: ODD 16.6 – 

Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparentă la toate nivelurile; ODD 16.7 – 

Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile. 

La nivel național două strategii sunt relevante sub acest aspect: Strategia Națională pentru 
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Dezvoltarea Durabilă a României 2030, Strategiei Națională privind Agenda digitală pentru 

România 2020. 

Câteva precizări suplimentare se impun. În primul rând, nu trebuie omis faptul că succesul acestei 

măsuri depinde și de construirea unui model participativ accesibil, precum și de factori tehnici (de 

exemplu, designul platformei). O optimizare planificată și integrată a platformelor și 

instrumentelor deja existente poate fi eficientă. În al doilea rând, o atenție deosebită trebuie 

acordată persoanelor din mediul defavorizat și persoanelor care nu au acces la internet sau la 

tehnologie. Rezultă că atât optimizarea platformelor deja existente,  cât și strategia de transformare 

digitală în ansamblu trebuie să aibă și indicatori privind infrastructura digitală, accesul la internet 

și la tehnologie în special în mediile defavorizate sau pentru anumite categorii de vârstă. De 

exemplu, „doar 27% dintre persoanele defavorizate din România folosesc în mod frecvent 

Internetul (săptămânal). Eforturile de e-Incluziune în România au drept scop înlăturarea barierelor 

cum ar fi vârsta, venitul şi locaţia geografică şi susţin în mod direct iniţiativa Europeană 2010 cu 

privire la e-Integrare şi Strategia de Creştere EU 2020. Prin facilitarea accesului la TIC, beneficiile 

tehnologiei digitale cum ar fi serviciile de eGuvernare, e-Sănătate şi de e-Angajare pot fi extinse 

tuturor. ”[145]   

Plan de acțiuni pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Optimizarea și extinderea platformei existente.  

2. Elaborarea unui mecanism de monitorizare a deciziei și activităților decidenților din cadrul 

Primăriei 

3. Pilotarea unor arene deliberative (Agora online) 

4. e-Incluziunea persoanelor din medii defavorizate 

5. 

Indicatori: 

 număr de accesări pe zi/lună/an pentru fiecare serviciu; minim 35% din locuitorii 

Sectorului 1  să utilizeze serviciile accesibile pe platforma online a Primăriei Sectorlui 1. 

 1 model de mecanism;  

 minim 25% din locuitorii Sectorului 1 să utilizeze mecanismul de monitorizare. 

 1 proiect pilot număr de accesări pe zi/lună/an pentru fiecare serviciu;  

 număr de decizii luate prin intermediul acestui proces decisional; 
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 număr de accesări;  

 număr de dezbateri pe teme de interes din zone defavorizate. 

Plan de acțiuni pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Extinderea proiectului pilot. 

Indicatori:  

minim 60% din locuitorii Sectorului 1 să utilizeze platforma.  

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1  și toate autoritățile aflate în subordinea acesteia. 

Elemente de operaționalizare: alocare de fonduri; testarea proiectului-pilot; studiu de optimizare; 

încheierea și dezvoltarea unor parteneriate specifice cu societatea civilă, mediul academic, experții 

în domeniul IT și mediul de business. 

  

12.5. Implementarea unui program de dezvoltare prin parteneriate de tip cluster inovativ  

Politicile de tip „clustering” reprezintă un instrument care și-a demonstrat eficiența în mod 

constant în Europa. În esență, clusterele sunt centre de expertiză de înalt nivel. Comitetul 

Regiunilor promova clusterele inovative drept mecanisme eficiente care pot ajuta orașele, regiunile 

și statele să răspundă în mod eficient provocărilor socio-economice. Clusterele inovative sunt 

poluri de competitivitate care generează un cadru de dialog și colaborare între autorități publice, 

mediul de afaceri și mediul academic, precum și între furnizori de servicii, clienți și competitori. 

Această concentrare geografică de expertiză este utilizată pentru a identifica și a implementa soluții 

în mod eficient, pentru a demara proiecte care generează aceste soluții. La nivelul Uniunii 

Europene,  clusterele sunt considerate motorul dezvoltării economice și inovării, un cadru propice 

de dezvoltare a afacerilor, a parteneriatelor și de stimulare a proceselor inovative. În România, 

încă din 2009,  în cadrul unui proiect solicitat și finanțat de Ministerul Economiei,  a fost elaborat 

un ghid pentru implementarea în România conceptului de cluster inovativ.  

 

Implementarea unui program de dezvoltare a parteneriatelor de tip cluster inovativ în Sectorul 1 

este o măsură necesară în sfera bunei guvernări, pentru cel puțin 3 motive principale. În primul 

rând, corespunde ODD 16.6 privind Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente 

la toate nivelurile și obiectivelor, precum și priorităților fixate de Strategia națională pentru 
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dezvoltarea durabilă a României 2030 cu privire la eficiența instituțiilor administrative și de 

Strategia pentru consolidarea administrației publice pentru orizontul de timp 2014-2020. În al 

doilea rând, Sectorul 1 este cel mai dezvoltat din București din punct de vedere economic, având 

cel mai mare buget local dintre toate sectoarele Capitalei. În plus, se remarcă prin atractivitatea 

mare pentru investiții străine, dar și prin faptul că este un mediu propice pentru antreprenoriat. 

Acest context poate facilita agregarea unor parteneriate de tip pol de competitivitate pentru 

răspunde diferitelor provocări socio-economice la nivel de Sector. În al treilea rând, clusterele 

inovative reprezintă un instrument extrem de valoros în proiecte de regenrare urbană și pentru a 

stimula dezvoltarea economică și socială în special în cartiere catalogate drept periculoase sau 

vulnerabile. Această dimensiune trebuie prioritizată și corelată, eventual, unor proiecte de bugetare 

participativă. Conform  SDG Compass parteneriatul cu mediul de business reprezintă o soluție 

pentru atragerea unor finanțări sigure și pentru optimizarea infrastructurii la nivelul cartierelor. 

Crearea unor poluri de competitivitate și implicarea investitorilor și a experților poate conduce la 

identificarea unei viziuni și a unor soluții inovative pentru optimizarea generală a sistemului urban 

și  cartierelor în special.[140] 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Identificarea unor priorități la nivel de sector pentru a căror abordare este adecvat mecanismul 

clusterelor competitive. 

2. Elaborarea unui plan pentru implementarea. 

3. elaborarea și implementarea unui program pilot. 

4. număr de parteneriate încheiate; număr de interacțiuni 

Indicatori:  

 1 cercetare;  

 1 studiu de impact;  

 plan de acțiune. 

 1 proiect pilot; 

 1 program pilot implementat. 

 facilitarea dialogului în cadrul programului pilot.  

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Extinderea programului pilot.  
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2. creșeterea bunăstării și stimularea inovaării. 

Indicator:  

 număr de clustere funcționale la nivel de Sector; 

 studiu de impact ulterior implementării;  

 număr de problem soluționate. 

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1.  

Elemente de operaționalizare: plan de acțiune; alocare de fonduri; încheierea și dezvoltarea unor 

parteneriate specifice. 

12.6 Dezvoltarea unui program amplu de bugetare participativă 

Bugetarea participativa este o măsura de democratizare a procesului de decizie pe segmental 

esențial al alocării resurselor. În esență, aceasta presupune, pe de o parte, transparență în privința 

modului în care sunt distribuite, dar și consultare în această privință. Pe de altă parte, bugetarea 

participativă implică accesul efectiv al cetățenilor la resurse. Prin aceasta, ea constituie, sub 

condiția unui design și a unei  implementări adecvate, una dintre cele mai eficiente măsuri care pot 

conduce la îndeplinirea ODD 16.   

Dezvoltarea unui program consistent de bugetare în Sectorul 1 este necesară din perspectiva 

dezvoltării durabile și a democrației. În același timp, posibilitatea efectivă de a dezvolta acest 

program în mod optim este mult facilitată având în vedere datele care arată gradul de dezvoltare 

economică a Sectorului 1.Printr-un proiect de bugetare participativă, resursele bugetare consistente 

ale Sectorului sunt redistribuite către cetățeni conform intereselor acestora.  

La sfârșitul anului 2020, la nivelul Primăriei Sectorului 1 a fost demarat un program-pilot de 

bugetare participativa prin intermediul căruia cetățenii Sectorului 1 cu vârsta de peste 16 ani au 

avut oportunitatea sa depună proiecte eligibile care să fie finanțate ulterior de primărie.  

Măsura de față propune extinderea acestui program-pilot, completată cu măsuri de optimizare prin 

care să se asigure: (1) mai multă vizibilitate proiectului, cu scopul de a fi depuse mai multe dosare; 

(2) simplificarea metodologiei , cu scopul de a garanta accesul unei diversități mai mari de 

proiecte; (3) creșterea bugetului alocat acestei măsuri, cu scopul de a redistribui mai multe resurse 

către cetățeni.  
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O optimizare suplimentară poate fi realizată și prin organizarea periodică a unor mini-proiecte de 

bugetare participativă care să soluționeze punctual anumite probleme și care să aibă o direcție 

predefinită; 

- la nivelul fiecărui cartier; 

- pentru tineri până la vârsta de 18 ani; 

- pentru proiecte de antreprenoriat social; 

- pentru proiecte artistice; 

- pentru a stimula antreprenoriatul feminin; 

- pentru proiecte care au ca obiectiv promovarea diversității culturale și incluziunea. 

În acest mod, o parte din resurse vor fi redistribuite către cetățeni pentru a promova valori 

democratice sau pentru a proteja grupuri vulnerabile. Bugetarea participativă devine, în acest mod, 

o formă eficientă de „campanie” în favoarea unor valori democratice precum incluziunea. 

Un aspect foarte important este acela că inițiativa cetățenilor nu trebuie restrânsă implicit prin 

metodologia de aplicare. Discuțiile din cadrul grupului de lucru au subliniat absența expertizei 

pentru a scrie astfel de proiecte, oricât de simplificată ar fi această metodologie. O posibilă soluție, 

cu caracter complementar, este aceea de a oferi traininguri de formare, inclusiv în mediul online 

și de a pune la dispoziția cetățenilor ghiduri clare, dar detaliate. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Realizarea unui studiu de impact și evaluare a proiectului-pilot. 

2. Realizarea unei cercetări în vderea optimizării și extinderii proiectului-pilot 

3. Realizarea unor programe de formare adaptate, pentru stimulatrea inițiativelor civice de 

bugetare. 

4. Implementarea noului proiect de bugetare participativă 

Indicatori:  

 Un studiu de impact;  

 1 cercetare;  

 1 listă de măsuri în vederea optimizării;  

 1 listă cu domenii prioritare de bugetare participativă. 

 1 program de formare online;  
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 1 program de formare conceput pentru a fi efectuat la nivelul cartierelor; 

 1 program de formare pentru fiecare domeniu prioritar de bugetare participativă;  

 1 program de formare pentru tineri. 

 număr de proiecte depuse;  

 număr de proiecte finanțate;  

 număr de proiecte depuse/finanțate în cartierele perisuloase/vulnerabile;  

 număr de proiecte de antreprenoriat social depuse/finanțate;  

 număr de proiecte depuse de minori  și finanțate; număr de proiecte depuse de femei și 

finanțate. 

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Extinderea programului de bugetare participativă.  

 

 

Indicator:  

 număr de proiecte depuse;  

 număr de proiecte finanțate;  

 număr de proiecte depuse/finanțate în cartierele perisuloase/vulnerabile;  

 număr de proiecte de antreprenoriat social depuse/finanțate;  

 număr de proiecte depuse de minori  și finanțate;  

 număr de proiecte depuse de femei și finanțate. 

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1.  

Elemente de operaționalizare: plan de acțiune; alocare de fonduri; recrutare de personal nou; 

schimbare de organigramă; încheierea și dezvoltarea unor parteneriate specifice. 

12.7. Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă și cu minoritățile 

Această măsură vizează stimularea unui dialog constant și de calitate cu societatea civilă, 

Consultarea periodică, online și offline, cu aceasta, dar și crearea la nivel instituțional a unor 

mecanisme eficiente care să faciliteze în mod real acest dialog. Concret, măsura propune: 
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- înființarea unui departament special în cadrul Primăriei Sectorului 1 cu rolul de a garanta 

și de a gestiona comunicarea cu societatea civilă 

- înființarea unui birou special în cadrul Primăriei Sectorului 1 pentru dialogul cu 

minoritățile și monitorizarea actelor de discriminare.  

Am condensat cele două măsuri în una singură întrucât ambele se referă la incluziune și participare 

și urmăresc facilitarea unui dialog care să cuprindă puncte de vedere minoritare. Din acest motiv, 

considerăm că aceste două obiective pot fi concentrate în atribuțiile aceluiași department. 

Important este ca mecanismele instituționale să faciliteze activitatea 

departamentului/departamentelor.  

Dialogul susținut cu societatea civilă este fundamental pentru o guvernare transparentă, eficientă 

și responsabilă la orice nivel, în armonie cu ODD 16.6 din Agenda de Dezvoltare durabilă 2030 a 

ONU, dar și pentru toate domeniile de dezvoltare durabilă. Acest parteneriat contribuie la creșterea 

transparenței față de cetățeni, dar și la creșterea eficienței instituționale. Alături de transparență și 

participare, responsabilitatea este o componentă fundamental a bunei guvernări. Dialogul cu 

societatea civilă are potențialul de a crea pârghiile necesare pentru ca autoritățile șă fie mai 

responsabile în fața cetățenilor. Acest dialog contribuie substanțial la cunoașterea și la 

familiarizarea în timp util cu problematici și priorități importante, dar care riscă uneori să treacă 

neobservate. De altfel, contribuția reprezentanților societății civile la activitatea grupurilor de lucru 

a fost deosebit de utilă pentru definirea priorităților și problemelor, dar și pentru identificarea unor 

potențiale soluții.  

Cercetarea calitativă a reliefat că nu există nici un departament specializat în dialogul cu societatea 

civilă. Deși departamentul Imagine are o serie de atribuții în acest sens, acest lucru nu este suficient 

nici în raport cu importanța și miza consolidării acestui partenriat, nici pentru a stabili un dialog 

constant sustenabil.  

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori 

1.Inființarea unui department specializat în cadrul primăriei pentru a asigura dialogul cu societatea 

civilă.  

Indicatori 

 departament specializat;  
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Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Consolidarea dialogului 

Indicatori 

 număr de consultări oficiale cu societatea civilă;  

 număr de intervenții cu succes ale societății civile;  

 număr de consultări cu minoritățile; număr de decizii care reprezintă interesele 

minortăților. 

Instituții implicate  

 Primăria Sectorului 1.  

Elemente de operaționalizare: plan de acțiune; alocare de fonduri; recrutare de personal nou; 

schimbare de organigramă; încheierea și dezvoltarea unor parteneriate specifice. 

12.8. Optimizarea managementului resurselor umane și capacitarea administrației publice 

locale 

Dezvoltarea capacității administrative are o dimensiune cantitativă și o dimensiune calitativă. 

Ambele sunt necesare pentru asigurarea unei guvernări eficiente, fiind derivate din ODD 16.6. – 

Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile și ODD 16.7. – 

Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile.  

Din punct vedere cantitativ, este important ca fiecare dintre departamentele Primăriei să dispună 

de resurse umane corespunzătoare sarcinilor și obiectivelor urmărite. Acest lucru este valabil în 

egală măsură pentru autoritățile aflate în subordinea Primăriei. Am subliniat că, acolo unde 

suplimentarea numerică este necesară, ea nu este și suficientă pentru a garanta automat o guvernare 

eficientă, responsabilă și transparentă, în acest sens fiind indispensabile aspectele de natură 

calitativă, care vizează formarea adecvată și continuă, pentru a asigura profesionalismul, 

deopotrivă pentru funcționai și decidenți.  

În cadrul grupului de lucru a fost subliniată absența unor programe de formare care să ofere abilități 

și competențe la un nivel ridicat, în vederea satisfacerii nevoilor de gestionare eficientă a 

problemelor care apar în domeniul de activitate propriu. Interviurile cu funcționarii din Primăria 

Sectorului 1 au arătat că, deși se desfășoară anumite traininguri și cursuri, acestea nu pun accentul 

pe aptitudini și expertiză. De aceea, este necesară elaborarea și implementarea unui model eficient 

de management al resurselor umane. Concret, în vederea îndeplinirii acestui obiectiv, propunem: 
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- dezvoltarea unor cursuri și traininguri introductive, precum și a unor ghiduri pentru 

consilierii locali, adaptate la specificul Sectorului 1; 

- evaluarea cursurilor de perfecționare și monitorizarea cursanților care au completat 

cursurile în vederea aplicării cunoștințelor acumulate; 

- pregătirea specializată în funcție de department; 

- pregătirea adecvată a personalului din departamentul Strategii de dezvoltare durabilă, 

programe, proiecte și management informațional, în vederea facilitării accesului la fonduri 

externe pentru proiectele Primăriei Sectorului 1. 

De asemenea, trebuie luate în calcul două aspecte. În primul rând, este necesară crearea unui mediu 

de lucru propice dezvoltării. Acest lucru presupune, pe de o parte, alegerea unui format, dar și a 

unui loc de desfășurare adecvate a cursurilor și a trainingurilor. Pe de altă parte, implică facilitarea 

accesului la cursuri și traininguri de dezvoltare deopotrivă profesională și personală. În al doilea 

rând, în contextul evoluției actuale a COVID-19, desfășurarea online a modulelor de pregătire 

profesională devine dezirabilă, dar trebuie identificat un format adecvat și eficient. În același timp, 

devine și mai presantă asigurarea competențelor digitale pentru angajați, în măsura în care va fi 

implementată o amplă strategie de transformare digital, iar unele activități se vor desfășura cu 

precădere prin intermediul platformelor online. 

O dimensiune esențială a formării personalului este aceea a integrității. Există un Cod de conduită 

a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1. Formarea trebuie să 

include aspecte care țin de această dimensiune. De asemenea, Codul de conduită poate fi readaptat 

și revizuit în paralel cu o eventuală procedură de restructurare. Este important ca normele clare de 

conduită să vizeze în mod specific și să se aplice și decidenților din cadrul Primăriei și Consiliului 

Local, nu doar personalului administrativ. 

Proiecte aflate în desfășurare în momentul de față.  

În prezent se află în implementare proiectul Mecanisme și instrumente implementate la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe 

termen lung, care include anumite elemente privind formarea.[146] Totodată, așa cum am menționat 

anterior, există un Cod de conduită a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1. 
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Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori și rezultate așteptate: 

- Măsură: elaborarea și implementarea unor programe de formare pentru funcționarii din 

cadrul Primăriei Sectorului 1 și a autorităților în subordine, care să fie specifice în funcție 

de nevoile fiecărui departament și structurate pe niveluri. Indicatori: 1 analiză (care să 

identifice cursurile și trainingurile necesare și adecvate pentru fiecare departament); număr 

de module; număr de traininguri; număr de cursuri; număr de participanți. 

- Măsură: elaborarea și implementare unor programe de formare pentru decidenții din cadrul 

Primăriei. Indicatori: 1 analiză (care să identifice trainingurile necesare); număr de 

traininguri; număr de cursuri; număr de participanți. 

- Măsură: dezvoltarea unor ghiduri pentru consilieri locali, adaptate a specificul Sectorului 

1. Indicatori: 1 metodologie; număr de ghiduri. 

- Măsură: elaborarea și implementarea unui program de cursuri și traininguri cu caracter 

transversal, care să dezvolte competențe profesionale necesare indiferent de departament. 

Indicatori: 1 studiu (care să identifice competențe transversale necesare); număr de cursuri; 

număr de participanți; 

- Măsură: elaborarea și implementarea unui program specific pentru competențe digitale. 

Indicatori: număr de cursuri; număr de participanți. 

- Măsură: încheierea unor parteneriate cu societatea civilă, mediul academic și mediul de 

business pentru a elabora sau a sprijini elaborarea modulelor de formare, dar și formarea 

propriu-zisă (acolo unde este cazul).  Indicatori: număr parteneriate în sfera formării cu 

societatea civilă; număr proiecte  de formare elaborate și implementate cu implicarea 

societății civile; număr parteneriate în sfera formării cu mediul academic; număr proiecte  

de formare elaborate și implementate cu implicarea mediului academic; număr parteneriate 

în sfera formării cu mediul de business; număr proiecte de formare elaborate și 

implementate cu implicarea mediului de business. 

- Măsură: elaborarea unor module care să vizeze dezvoltare unor competențe personale (de 

exemplu: managementul timpului, tehnici de comunicare etc.). Indicatori: 1  studiu (care 

să identifice nevoile de dezvoltare și prioritățile); număr de traininguri; număr de cursuri; 

număr de participanți. 

- Măsură: elaborarea unei metodologii de formare pentru (a) diferite module de training și 

(b) diferite niveluri pentru fiecare modul. Indicatori: 1 metodologie. 
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- Măsură: elaborarea unei metodologii de evaluare care să includă (a) criterii de evaluare a 

cursurilor și (b) criterii de evaluare a performanței ulterioare a participanților.. Indicatori: 

1 metodologie. 

- Măsură: elaborarea unei strategii având ca scop stimularea competenței și a expertizei. 

Indicatori: 1 strategie. 

Plan de acțiune pe termen lung (orizont 2030) indicatori 

1.Optimizarea și adaptarea continuă a cursurilor și a modulelor de formare; 

2. Dezvoltarea continuă a parteneriatelor cu societatea civilă, cu mediul academic și cu mediul de 

business în sfera dezvoltării competențelor și expertizei. 

3. Implementarea strategiei având ca scop stimularea competenței și expertizei 

Indicator:  

1 metodologie (privind evaluarea și adaptarea cursurilor și a modulelor);  

1 metodologie (pentru evaluarea competenței și expertizei);  

procentul de creștere a competenței și expertizei. 

număr de parteneriate. 

1 metodologie de monitorizare a impactului. 

Instituții implicate   

 Primăria Sectorului 1 (toate departamentele); 

Elemente de operaționalizare: alocare de fonduri; constituirea unei echipe multidisciplinare de 

experți;  încheierea și dezvoltarea unor parteneriate problematizate cu societatea civilă, cu mediul 

academic și mediul de business. 

12.9. Elaborarea unei strategii de restructurare instituțională  

Această măsură are, implicit, și rolul concluziv. Pe baza discuților din cadrul mai multor grupuri 

de lucru și a interviurilor cu funcționarii din Primăria Sectorului 1, precum și în propunerile 

concrete din cadrul prezentei strategii pentru diverse direcții strategice, au apărut în mod constant 

sugestii privind înființarea unor noi departamente în structura instituțională a Primăriei Sectorului 

1. În același timp, simplificarea procesului administrativ a fost constant identificată drept un 

element important în viziunea dezvoltării durabile. O guvernare eficientă presupune și o structură 

instituțională care să optimizeze activitatea și să răspundă problemelor reale, pentru a satisface în 
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mod adecvat și plenar cerințele ODD 16.6 privind Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile 

și transparente la toate nivelurile. De aceea, această măsură propune elaborarea unei strategii de 

restructurare instituțională care să sr bazeze pe 4 aspecte: 

- Identificarea unor metode de simplificare și de eficientizare a funcționării și a 

mecanismelor instituționale, în paralel cu stimularea unei coordonări a activității lor; 

- Adăugarea unor departamente noi, care au potențialul să răspundă unor probleme specific 

și importante (de exemplu aleatoriu: un department specializat pentru dialogul cu societatea 

civilă și minoritățile, un „consiliu” al asociațiilor de cartier etc.).  

- Considerarea utilizării noilor tehnologii, unele departamente putând să desfășoare 

activitatea și online.  

- Considerarea înființării și optimizării unui department care să se ocupe cu coordonarea 

activităților din cadrul Primăriei Sectorului 1 și a autorităților subordonate. Existența unor 

baze de date specializate va contribui deja substanțial la o mai bună corelare, dar este 

insufiecientă. Discuțiile din cadrul grupului de lucru în domeniul Siguranței cetățenaului și 

bunei guvernări au indicat în mod explicit discordanțele care apar pentru că nu există 

mecanisme clare care să coordineze activitățile, inițiativele, proiectele. 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Realizarea unei cercetări care să identifice: mecanisme optime de funcționare, structura cea mai 

adecvată de organizare a departamentelor, noile departamente care ar trebui integrate în această 

structură, eventuale comasări, atribuții specifice fiecărui department, mecanisme și instrumente de 

coordonare.  

2. Redactarea unei strategii. 

3. Susținerea integrității prin redactarea unui set de norme etice aplicabile deopotrivă funcționarilor 

și decidenților, fie prin modificarea Codului de conduit actualmente în vigoare, fie prin adoptarea 

unor instrumente noi. 

Indicatori:  

1 plan de acțiune;  

1 metodologie;  

1 cercetare.  

1 strategie.  
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1 evaluare a instrumentelor actuale din sfera integrității;  

1 modificare a instrumentelor actuale din sfera integrității.  

Plan de acțiune pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1.Restructurarea administrativă. 

Indicator:  

1 noua organigramă;  

1 nou regulament de funcționare;  

1 noi cod de conduită generalizat (personal administrative și politic). 

Instituții implicate  

Primăria Sectorului 1.  

Elemente de operaționalizare: plan de acțiune; alocare de fonduri; consultarea experților în cadrul 

unui grup de lucru; schimbare de organigramă; încheierea și dezvoltarea unor parteneriate specific; 

schimbare a structurii; modificare de documente cu character normativ. 
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