
 
 

 

 

22.06.2020 
Municipiul Orsova a demarat  proiectul ”Acțiuni pentru o administrație publică deschisă și 

receptivă la soluții inovatoare”, finantat din fonduri Europene, Cod SIPOCA 785,  
Cod  MySMIS 2014     135980 

 
Data de începere a proiectului: 19.05.2020 
Perioada de implementare: 26 luni 
Valoarea proiectului (LEI): 2.901.722,00 lei 
Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 2.466.463,70  
Valoare cofinantare Buget National (LEI): 377.223,86 
Valoare cofinantare Buget Local (LEI: 58.034,44 
 
Date de contact: primariaorsova@primariaorsova.ro 
 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Obiectivul general al proiectului vizează implementarea unui sistem informatic smart-city de digitalizare 
a proceselor de administrare a documentelor, simplificarea procedurilor administrative, comunicarea 
online cu alte sisteme de creare de documente de la alte institutii, eficientizarea activitatilor de tip back-
office și planificare strategică pe termen lung, in vederea imbunatatirii calitatii si eficientei serviciilor 
furnizate de administratia publica a Municipiului Orșova, județul Mehedinți, din regiunea mai puțin 
dezvoltată Sud-Vest Oltenia. Proiectul este corelat cu obiectivul specific al apelului de proiecte 
CP13/2019 (POCA/661/2/1) deoarece urmareste, pentru regiunea mai putin dezvoltată Sud-Vest Oltenia, 
implementarea măsurilor de planificare strategica pe termen lung prin elaborare SIDU pentru următoarea 
perioadă de programare; măsuri de simplificare a birocrației prin dezvoltarea unor module software 
specifice domeniilor partajate ale autorități publice locale (de exemplu: harta interactiva (GIS), asistenta 
sociala, Politie locala si ordine publica, stare civila, etc), digitalizarea poceselor de administrare a 
documentelor, dar și instruirea pe teme specifice de interes. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului 
general POCA 2014-2020 și susține Axa prioritara 2 POCA: „Administrație publica și sistem judiciar 
accesibile și transparente”, Obiectivul Specific 2.1. prin dezvoltarea strategiei de dezvoltare Municipiului, 
coroborată cu implementarea de masuri de reducere a birocratiei si simplificare pentru cetațeni, în 
perioada de implementare a proiectului și pregatirea a circa 60 de persoane pentru o administratie 
performanta si eficienta la nivel local. Pe termen lung acestea contribuie la crearea unei administratii 
locale performante, capabile sa ofere servicii performante si sa genereze dezvoltare socio-economica la 
nivelul comunitatii. Realizarea celor 3 obiective specifice menționate în secțiunea ”Obiective specifice” 
vor conduce la îndeplinirea obiectivului general al proiectului. Activitățile prevăzute in cadrul acestuia 
contribuie semnificativ la atingerea obiectivelor programului si ai indicatorilor de realizare si rezultat, în 
conformitate cu specificațiile din Ghidul Solicitantului pentru CP 13/2019 și corelate cu ”Planul integrat 
pentru simplificarea procedurilor adminsitrative aplicabile cetățenilor” și cu ”Ghidul pentru planificarea și 
fundamentarea procesului decizional din adminsitrația publică locală”: - Elaborarea Strategiei Integrate de 
Dezvoltare urbana 2021 - 2027 contribuie la atingerea indicatorului de rezultat 5S18 și a indicatorului de 
realizare 5S57, prin Activitatea 3 - Dezvoltarea și implementarea sistem informatic smart-city de 
digitalizare a proceselor de administrare a documentelor , un portal care oferă acces la servicii online 
gestionate partajat de către UAT, din perspectivă back-office și front-office și comunicarea online cu alte 
sisteme de creare de documente de la alte institutii, contribuie la atingerea indicatorului de rezultat 5S20 
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și a indicatorului de realizare 5S59, prin Activitatea 4 - Participarea la activitati de instruire specifică și 
certificarea a 60 de persoane din diferite departamente, servicii, contribuie la atingerea indicatorilor 
POCA - 5S23 indicator de rezultat și 5S62 indicatorul de realizare și rezultat POCA R5, prin realizarea 
Activității 5 Proiectul raspunde obiectivului general II 1.5. propus prin Strategia pentru consolidarea 
administratiei publice 2014 - 2020 (SCAP) ”Consolidarea transparenței procesului decizional”, deoarece 
prin proiect se stimulează dezvoltarea de parteneriate între administrația publică locală și companiile IT în 
vederea creării unor aplicații de date deschise (aplicații informatice de tip front-office și back-office) prin 
care se facilitează accesul la servicii online pentru o mai bună implementare a regulilor transparenței 
procesului decizional.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului 

1. OS 1. Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana 2021 – 2027 pentru 
Municipiul Orșova, cu scopul de a imbunatati procesul de planificare strategică și de a 
creste eficienta actiunilor adimintrative la nivelul Municipiului. OS 1 se va îndeplini prin 
activitatea 3 și va conduce la atingerea rezultatului de program POCA R1.  

2. OS 2. Dezvoltarea si implementarea unei solutii informatice integrate ce sustine 
simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetatenii 
Municipiului Orșova atat din perspectiva back-office cat si front-office, prin acces online 
la serviciile gestionate partajat de către UAT Orșova (furnizarea de informare /asistența, 
formulare, primire solicitari, emitere documente, efectuarea diferitelor plați, inclusiv 
sistem informatic de gestiune a informațiilor geospațiale (GIS) în perioada de 
implementare a proiectului. OS 2 se va îndeplini prin activitatea 4 și va conduce la 
atingerea rezultatului de program POCA R3.  

3. OS 3. Instruirea unui numar de 60 de persoane din cadrul UAT Orșova pe teme specifice 
(ex. planificare strategică, planificare bugetară, politici locale, fundamentare, elaborare, 
implementare monitorizare și evaluare a deciziilor la nivelul administrației publice locale, 
etc). OS 3 se va îndeplini prin activitatea 5 și va conduce la atingerea rezultatului de 
program POCA R5.  

 


