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DIRECŢIA RELAŢIA CU ONG, SINDICATE ŞI PATRONATE
Art. 174 Obiect de activitate
1. Dezvoltă parteneriatul strategic între autoritatea publică şi ONG-uri, sindicate şi
patronate în vederea identificării şi susţinerii iniţiativelor publice şi private menite să
contribuie la soluţionarea problemelor comunităţii;
2. Creşte suportul public pentru programele desfăşurate, atrage resurse
suplimentare în raport cu cele de care dispune administraţia şi sprijină înbunătăţirea
serviciilor pe care le furnizează comunităţii;
3. Crează un intermediar activ între administraţia publică şi organizaţiile
neguvernamentale, sindicate şi patronate;
4. Asigură rolul consultativ în realizarea dialogului social la nivelul Municipiului
Bucureşti, între conducere şi sindicate având rol de mediator, pentru crearea unui climat
de stabilitate şi pace socială;
5. Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga
activitate a direcţiei, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în
vigoare şi dispoziţiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului Bucureşti.
Art. 175 Atribuţii
1. Asigură cadrul instituţional de relaţionare directă cu societatea civilă, ONG-uri şi
patronate;
2. Promovează proceduri şi standarde de lucru ale administraţiei cu ONG-urile la
nivel local;
3. Formulează propuneri şi elaborează programe de promovare a parteneriatului
dintre administraţia publică şi sectorul neguvernamental;
4. Iniţiază şi implementează proiecte comune cu implicarea ONG-urilor în interesul
comunităţii locale;
5. Consultă şi creează premisele implicării societăţii civile în diferite faze ale
realizării programelor de dezvoltare durabilă a municipalităţii;
6. Colaborează cu compartimentele de specialitate şi cu instituţiile publice de
interes local, la elaborarea şi implementarea programelor de dezvoltare pentru Municipiul
Bucureşti propuse de societatea civilă sau ONG-uri;
7. Promovează programe de perfecţionare internă ale funcţionarilor publici care au
atribuţii în realizarea parteneriatului administraţiei – ONG-uri, de schimburi de experienţă;
8. Colaborează cu alte instituţii de resort în vederea analizării nivelului de
dezvoltare a Municipiului Bucureşti;
9. Elaborează raportul anual privitor la relaţia administraţie – ONG-uri;
10. Asigură transparenţa măsurilor guvernamentale, participarea şi comunicarea
permanentă cu societatea civilă;
11. Promovează iniţiativele mediului asociativ pentru reprezentarea legitimă a
Municipiului Bucureşti în implementarea politicilor publice;
12. Sesizează şi informează Primarul General în privinţa dinamicii, evoluţiei şi
oportunităţilor de dezvoltare ale mediului asociativ;
13. Creează premisele constituirii unui grup de actori sociali capabili să stimuleze şi
să eficientizeze reforma administraţiei publice însăşi.
14. Identifică, elaborează şi promovează politici publice şi proiecte de acte
normative în domeniile guvernării deschise, consultării publice, transparenţei, accesului la
informaţii de interes public, dialogului social, dezvoltării asociaţiilor şi fundaţiilor, în deplină
concordanţă cu prevederile Programului de guvernare şi cu obligaţiile României ce decurg
din statutul de stat membru al Uniunii Europene, pentru domeniul său de activitate;
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15. Colaborează cu asociaţiile şi fundaţiile, asociaţiile profesionale, organizaţiile
sindicale şi patronale şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu
societatea civilă în general, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ
existent;
16. Participă la sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor
implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum şi la consolidarea şi
extinderea parteneriatelor;
17. Participă, cu experţi desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu
domeniile sale de activitate;
18. Participă la schimbul de informaţii şi experienţă cu instituţiile şi organismele
naţionale şi internaţionale cu privire la domeniile sale de activitate, în condiţiile legii;
19. Asigură implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniile
sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;
20. Promovează parteneriatul public-privat în aplicarea programelor şi proiectelor
din domeniul său de activitate;
21. Colectează, prelucrează şi publică seturi de date şi realizează cercetări,
cantitative şi calitative, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de
comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;
22. Derulează relaţii bilaterale cu organismele prestatoare de servicii publice de
interes local ale Municipiului Bucureşti privind consultarea publică, transparenţa, accesul
la informaţii de interes public, dialogul social, dezvoltarea asociaţiilor şi fundaţiilor;
23. Editează materiale informative şi organizează seminare, conferinţe, expoziţii
tematice şi alte acţiuni similare în Municipiul Bucureşti, în domeniul său de activitate;
24. Coordonează şi sprijină dialogul social la nivelul unităţii administrative
Municipiul Bucureşti, în condiţiile legii;
25. Gestionează relația cu sindicatele legal constituite la nivelul aparatului de
specialitate al Primarului General și la nivelul organismelor prestatoare de servicii publice
şi de utilitate publică de interes local, și face demersurile necesare în vederea soluționării
eventualelor solicitări formulate de către acestea.
26. Inițiază și efectuează demersurile necesare pentru desfășurarea, în condițiile
legii, a negocierilor colective în vederea încheierii acordurilor colective și contractelor
colective de muncă la nivelul Primăriei Municipiului București, colaborând în acest sens,
cu reprezentanții salariaților și sindicatele legal constituite la nivelul aparatului de
specialitate al Primarului General;
27. Face demersuri pentru alegerea reprezentanților salariaților din Primăria
Municipiului București în comisiile din care, conform legii, aceștia fac parte.
28. Pregăteşte, elaborează, negociază şi urmăreşte încheierea înţelegerilor între
Municipiul Bucureşti şi partenerii sociali reprezentativi la nivel local, potrivit legii;
29. Informează Primarul General cu privire la solicitările formulate de partenerii
sociali - sindicate, patronate - în vederea analizării posibilităţii soluţionării lor;
30. Coordonează constituirea şi gestionarea bazei de date şi registrele de evidenţă
privind organizaţiile patronale şi sindicale la nivelul Municipiului Bucureşti;
31. Întocmeşte rapoartele statistice trimestriale, semestriale şi anuale privind
numărul conflictelor colective de muncă, numărul salariaţilor care au participat la grevă,
precum şi numărul contractelor colective încheiate la nivel de unitate;
32. Ţine evidenţa raportărilor din Municipiul Bucureşti asupra stărilor tensionale cu
potenţial conflictual pentru informarea factorilor de decizie în vederea dezamorsării
acestora;
33. Sprijină, în condiţiile legii, realizarea unor programe sau activităţi iniţiate de
organizaţii, asociaţii sau fundaţii legal constituite;
34. Sprijină, în condiţiile legii, creşterea capacităţii operaţionale a asociaţiilor şi
fundaţiilor legal constituite.
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