
 
 

„Implementarea unui sistem de informatizare a administraţiei publice, sistem de 
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Municipiul Reşiţa 

 

Beneficiar: Municipiul Reşiţa 
 
Obiectivul general al proiectului propus spre finanțare este consolidarea capacității 

instituționale a Municipiului Reșița de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite 
exclusiv de Primărie prin simplificarea procedurilor administrației locale, reducerea birocrației 
pentru cetățeni și eficientizarea activității personalului de specialitate și a aleșilor locali. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și alocare a resurselor la nivelul 

administrației publice locale, Municipiul Reșița, prin introducerea unui instrument informatic de 
bugetare participativă, realizarea unor instrumente de planificare și dezvoltare locală și realizarea 
Strategiei Smart City – orizont 2027 

2. Eficientizarea și simplificarea serviciilor furnizate cetățenilor de către Primăria 
Municipiului Reșița prin implementarea unei soluții de portal cu servicii digitale pentru cetățeni, 

managementul documentelor, ERP și digitalizarea arhivei 
3. Promovarea modernizării în administrația publică locală din Municipiul Reșița prin 

dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Primăriei Municipiului Reșița, în 
vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect prin formarea/instruirea, evaluarea/testarea și 
certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru persoanele din cadrul grupului țintă, în 
ceea ce privește planificarea strategică, managementul calității și utilizarea noului sistem 
informatic, ceea ce va determina motivarea și mobilizarea acestora în direcția inovației și în 
oferirea de servicii publice de calitate către cetățeni 

4. Implementarea sistemului de management al calității în conformitate cu prevederile 
standardului SR EN ISO 9001:2015 în scopul îmbunătățirii calității și eficienței serviciilor publice 
furnizate de către Municipiul Reșița. 

Obiectivele descrise vor fi atinse prin următoarele activități: 
Activitatea 1 Managementul proiectului 
Activitatea 2 Optimizarea sistemului intern de management prin implementarea unui 

sistem informatic integrat în vederea simplificării procedurilor administrative și reducerea 
birocrației pentru cetățeni 

Activitatea 3 Derularea procesului de planificare strategică la nivelul primăriei Municipiului 
Reșița - Realizare mecanisme și proceduri pentru fundamentarea deciziilor și planificare 

strategică pe termen lung 
Activitatea 4 Implementare sistem de management al calității ISO 9001 la nivelul 

Municipiului Reșița 
Activitatea 5 Informare și comunicare 
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Rezultate așteptate în urma implementării proiectului: 

1. Rezultat de proiect 1 - Strategia Smart City a municipiului elaborata 
2. Rezultat de proiect 2 - Evaluarea ex-post a Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului 

Resita elaborata 
3. Rezultat proiect 3 - Instrument intern pentru management si evaluare a performanţei cu 

privire la serviciile livrate prin proiect: Sistem de management al calitatii ISO 9001 implementat 
la nivelul Primariei Municipiului Resita 

4. Rezultat de proiect 4 - Analiza de business realizata 
5. Rezultat de proiect 5 – Sistem informatic integrat dezvoltat si implementat 
6. Rezultat de proiect 6 – Arhiva electronica pentru aproximativ 6700 de dosare si 2.000.000 

de file din arhiva fizica care contribuie la livrarea online a serviciilor gestionate exclusiv de 
Primarie realizata 

7. Rezultat de proiect 7 - 75 persoane instruite pentru utilizarea noului sistem informatic 
integrat 

8. Rezultat proiect 8 – 20 persoane instruite in domeniul planificarii strategice 
9. Rezultat proiect 9 – 57 persoane instruite pe teme specifice managementului calitatii in 

administratia publica  

 
Valoarea totală a proiectului: 4,034,201.98 lei, din care 3.953.517,94 lei valoare eligibilă 
nerambursabilă. 
Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE: 3,429,071.68 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 524,446.26 lei 
Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 80,864.04 lei 
Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA aferentă acestuia: 0.00 lei 
 
Data începerii proiectului: 28.05.2019 
Data finalizării proiectului: 28.08.2021 
 
DURATA PROIECTULUI: 27 luni 
Cod proiect MYSMIS 128386, Cod SIPOCA 657 
 
Contact: Bianca Dănciulescu-Bulgaru, Tel./Fax: 0255211692/0355080288, E-mail: 
proiecte@primariaresita.ro,  sediu: Str. Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A, cod poştal 320084, Reșița,  
judeţul  Caraş-Severin 


