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Beneficiar: Municipiul Reşiţa 
Partener: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca 
 

Obiectivul general al proiectului propus spre finantare este eficientizarea 
activității administrației publice locale din Municipiul Reşiţa prin introducerea unui 
sistem informatic integrat şi o planificare echilibrată a nevoilor cu orizont de timp 2030 
în vederea simplificării accesului cetăţenilor la serviciile oferite partajat de Municipiul 
Reșița în concordanţă cu SCAP. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Eficientizarea activității administrației publice din municipiul Reșița prin 

implementarea unui sistem informatic integrat inclusiv servicii digitale pentru cetateni 
pentru serviciile furnizate partajat de către Municipiul Reşiţa în vederea simplificării 
accesului cetăţenilor la serviciile oferite partajat de Municipiul Reșița 

2. Dezvoltarea capacitatii de planificare și fundamentarea procesului decizional 
la nivelul administratiei publice locale din Municipiul Resita prin realizarea 
documentelor strategice SIDU şi PMUD orizont 2030 

3. Creșterea nivelului de responsabilitate și eficiență in administratia publica 
locala din Municipiul Resita prin instruirea unui număr de 100 de angajati ai primariei 
pentru a-i capacita in domeniile implementate prin proiect 

 

Activităţile proiectului: 
Activitatea 1 Managementul tehnic si financiar al proiectului 
Având in vedere complexitatea proiectului, tipurile diverse de activitaţi si 

obiectivele specifice, s-a propus o echipa de implementare care sa cuprinda personalul 
de specialitate suficient si necesar implementarii cu succes a tuturor activitaţilor 
proiectului. Echipa este formata din 7 persoane din partea beneficiarului si 3 persoane 
din partea partenerului, care vor avea atribuţii distincte în funcţie de specializarea, 
abiIitaţile si atribuţiiIe fiecaruia în cadrul instituţiei. 

 
Activitatea 2 Realizarea si implementarea unei soluţii informatice integrate la 

nivelul Municipiului Resiţa pentru serviciile furnizate partajat 
Competenţele partajate vizate de proiect ce vor face obiectul dezvoltarii 

sistemului informatic integrat la nivelul municipiului Resiţa: Urbanism, Poliţie locala, 
încasarea obligaţiilor fiscale la bugetul local, comunicarea digitala cu alte instituţii (cea 
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generala, de date si documente, respectiv comunicari specializate, precum BEJ, ANAF, 
trezorerie), pentru domeniul privind încasarea veniturilor la bugetul local prin diferite 
metode. 

 
Activitatea 3 Planificarea și fundamentarea procesului decizional din 

administrația publică locală reşiţeană 
3.1 Elaborarea SIDU Municipiul Resita Orizont 2030 se va realiza de către 

experţi din cadrul UBB Cluj Napoca în colaborare cu reprezentanţii primăriei Reşiţa. 
Se vor parcurge urmatoarele etape:  
a) Analiza situaţiei existente Stabilirea cadrului de lucru si constituirea 

grupurilor de lucru. Partenerul si beneficiarul vor invita si coopta în procesul de 
realizare a SIDU Resiţa orizont 2030 actorii locali (stakeholderii) reprezentativi 

b) Dezvoltarea viziunii de dezvoltare, a obiectivelor SIDU si a portofoliului de 
proiecte Viziune si obiective strategice 

c) Stabilirea cadrului de implementare, monitorizare si evaluare 
Strategia va fi pusa în consultare publica si ulterior supusa spre aprobare în 

cadrul unei sedinţe a Consiliului Local al Municipiului Resiţa Primaria Municipiului Resiţa 
cât si Consiliul Local prin aprobarea strategiei îsi vor asuma toate responsabilitaţile unei 
bune coordonari în implementarea strategiei, astfel încât prin implementarea 
proiectelor si programelor cuprinse în acest document sa creeze un spaţiu de interacţie 
si colaborare inter-instituţionala propice continuarii procesului de revitalizare locala si 

care sa conduca la o dezvoltare locala sustenabila în interesul comunitaţii 
3.2 Reactualizare Plan de Mobilitate Urbană a Municipiului Reşiţa 
În cadrul subactivitaţii de actualizare PMUD se vor realiza urmatoarele: - 

evaluarea situaţiei actuale privind mobilitatea - evaluarea situaţiei actuale privind 
infrastructura - evaluarea dinamicii obiectivelor impuse/stabilite in cadrul primei 
versiuni PMUD (daca este cazul); - complementaritatea cu proiectele de mobilitate si 
dezvoltare/regenerare urbana aflate in implementare - analiza mobilitaţii la nivelul 
zonei funcţionale urbane - analiza instituţionala privind capacitatea administrative a 
beneficiarului si a entitaţilor aferente mobilitaţii urbane (operator transport 
local/regional) si dezvoltarea acestor sisteme/entitati; - stabilirea viziunii de 
dezvoltare/imbunatatire a mobilitaţii urbane - analiza multicriteriala a propunerilor de 
proiecte - analiza cost-beneficiu - identificare surse de finanţare/ calculare buget 
operational; - calcul capacitate instituţionala si financiara pentru susţinerea proiectelor 
de mobilitate urbana orizont 2030; - Stabilirea portofoliului optim de proiecte la nivel 
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urban si metropolitan (daca este cazul) cu orizont de implementare 2030, inclusiv 
elaborarea de fise de proiect, cu nivel de detaliere care sa exceada nivelul "idee de 
proiect": identificarea terenurilor necesare, intabulari, prescripţii tehnice pentru etapa 

de proiectare). 
 
Activitatea 4 Instruirea personalului 
Se vor organiza de către UBB Cluj-Napoca sesiuni de instruire penntru angajaţii 

primăriei Reşiţa în domeniile: „Introducere în e-guvernare”, „Planificare urbana și 
spațială”, „Dezvoltare comunitară participativă”, „Dezvoltare comunitară 
participativă”,  „Marketing public” 

 
Activitatea 5 Informare și comunicare 
Pentru asigurarea unei bune informari a publicului cu privire la activităţile şi 

rezultatele proiectului se vor realiza măsuri de informare şi publicitate pe toată durata 
implementării proiectului 

 

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului: 

1. Rezultat de program 1 - Mecanisme si proceduri standard implementate la 
nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung 
atins prin Rezultat de proiect 1 - SIDU Municipiul Resita Orizont 2030 elaborata 

2. Rezultat de program 1 - Mecanisme si proceduri standard implementate la 
nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung 
atins prin Rezultat de proiect 2 - Plan de Mobilitate Urbana a Municipiului Resiţa Orizont 
2030 reactualizat 

3. Rezultat de program 3 - Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei 
pentru cetaţeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor 
administrative pentru cetaţeni, implementate atins prin Rezultat de proiect 3 – soluţie 
informatica integrata inclusiv servicii digitale pentru cetateni pentru serviciile furnizate 
partajat de catre Municipiul Resiţa: urbanism si poliţie locala realizata si implementata 

4. Rezultat de program 5 - Cunostinţe si abilitaţi ale personalului din autoritaţile 
si instituţiile publice locale îmbunataţite, în vederea sprijinirii masurilor/acţiunilor 
vizate de acest obiectiv specific OS1 si aOS2 atins prin Rezultat de proiect 4 – 100 de 
angajati ai institutiei care participa la programe de formare profesionala 
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Valoarea totală a proiectului 3,941,746.50, din care 3,941,746.50 lei valoare 
eligibilă nerambursabilă. 

Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE: 3,350,484.52 lei (85%) 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 512,427.05 lei (13%) 
Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului şi partenerului: 78,834.93 lei (2%) 
Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA aferentă acestuia: 0.00 lei 
 
Bugetul beneficiarului UAT Municipiul Reşiţa 3.355.054,50 lei din care 

67.101,09 lei (2%) reprezintă cofinanţarea primăriei 
 
Bugetul Partenerului Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca: 586.692,00 lei 

din care 11.733,84 lei (2%) reprezintă cofinanţarea universităţii 
 
 
Data începerii proiectului: 18.05.2020 
Data finalizării proiectului: 18.05.2022 
 
DURATA PROIECTULUI: 24 luni 
Cod proiect MYSMIS 135523, Cod SIPOCA 831 
 
Informatii suplimentare se pot obţine la următoarele date de contact: 

Tel./fax: 0255211692/0355080288, 
E-mail: proiecte@primariaresita.ro,  
La sediul beneficiarului: Str. Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A, cod poştal 320084, 

Reșița,  judeţul  Caraş-Severin 


