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COMUNICAT DE PRESĂ
TITLUL PROIECTULUI: Introducerea de sisteme SMART pentru reducerea
birocrației din Municipiul Drobeta Turnu Severin

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin a semnat în data de 08.03.2019 contractul de
finanțare nr. 324 pentru proiectul cu titlul „Introducerea de sisteme SMART pentru
reducerea birocrației din Municipiul Drobeta Turnu Severin”, cod SIPOCA/SMIS
537/126246, pe care îl va implementa în parteneriat cu Asociația Centrul Pentru Dezvoltare
Durabilă Columna în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă 2014 –
2020, Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”.
Obiectivul general al proiectului constă în introducerea de sisteme SMART pentru reducerea
birocrației din Municipiul Drobeta Turnu Severin.
Obiectivele specifice sunt:
• Introducerea unor mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru
fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung;
• Realizarea unor seturi de proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru
cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor
administrative pentru cetățeni implementate;
• Creșterea nivelului de cunoștințe și abilități ale personalului UAT Drobeta Turnu
Severin, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific.
Valoarea totală a proiectului este de 3.714.868,48 lei din care:
• U.A.T. Municipiul Drobeta Turnu Severin, ca lider de parteneriat, având suma totală
eligibilă de 2.352.543,48 lei, din care cofinanțare eligibilă din partea beneficiarului
este suma de 47.050,88 lei;
• Asociația Centrul Pentru Dezvoltare Durabilă Columna, în calitate de partener, având
suma totală eligibilă de 1.362.325,00 cu o cofinanțare eligiblă de 27.246,50 lei.
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Durata proiectului: proiectul va fi implementat în perioada 2019-2021 și își propune să
realizeze următoarele activități:
• Elaborarea de criterii de prioritizare a investițiilor în următoarele sectoare: educație,
sănătate, asistență socială, infrastructură (mediu și transport) pentru realizarea
bugetelor aferente anilor 2020 și 2021;
• Elaborarea politicilor publice ce necesită resurse financiare din bugetele aferente
anilor 2020 și 2021 în domeniile educație, sănătate, asistență socială, infrastructură
(mediu și transport);
• Înființarea unui centru de tip inovare și imaginație civică (CIIC) și organizarea a
maxim 60% din reuniunile anuale ale centrului;
• Dezvoltarea unei soluții informatice care să furnizeze digital fluxurile de lucru de bază
din cadrul instituției, care implică tradițional prezența fizică a celui interesat la sediul
instituției;
• Dezvoltarea unei aplicații informatice de tip smart-city;
• Introducerea unor instrumente/proceduri pentru fundamentarea deciziei la nivelul
UAT Drobeta Turnu Severin;
• Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale (UAT
Drobeta Turnu Severin – inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) pe teme
specifice de interes care au legătură directă cu obiectivul proiectului;
• Promovarea și diseminarea proiectului;
• Dotarea echipei de management cu echipamente necesare implementării proiectului.

Persoana de contact: Adelin Prichici – Manager proiect
E-mail: adelincristianp@gmail.com, telefon: 0744.680.005

