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 Rezultate obtinute in urma implementarii proiectului  
 

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 l-a 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, in calitate de 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 a fost implementat în perioada M a i  2019- Mai 2022 și au 
fost realizate următoarele activități: 

• Au fost realizate 5 seturi 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; 

 
• Au fost realizate 5 seturi de politicilor publice ce necesită resurse financiare din 

bugetele aferente anilor 2020 și 2021 în domeniile educație, sănătate, asistență 
socială, infrastructură (mediu și transport); 

 
• A fost infintat si echipat un centru de tip inovare și imaginație civică (CIIC) și 

a u  f o s t  organizate 10 intalniri cu societatea civila si mediul de afaceri; 
 

https://www.facebook.com/CIICDTS/ 
 

• A fost achizitionat un sistem informatic integrat, care furnizeaza digital fluxurile de 
lucru de bază din cadrul instituției. Prin intermediul acestei aplicatii se pot depune si 
obtine online o serie de documente fara a mai fi necesara prezenta fizica a cetatenilor la 
sediul institutiei; 

 
Aplicația Avansis Online poate fi utilizată de către toți cetățenii, de pe orice calculator cu 
sistem de operare Windows /Mac și oferă siguranță deplină utilizatorilor în privința 
confidențialității datelor. Primul pas care trebuie făcut de către cetățean pentru a folosi aplicația 
este accesarea paginii web : 
https://online.primariadrobeta.ro/ 
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Mai multe informații despre aplicațiile Avansis Online și Avansis Mobile puteți găsi pe  
www.primaria-digitala.ro 
 

• A fost dezvoltata o aplicație de tip smart-city (Avansis Mobile), disponibila in App Store 
si Google Play pentru IOS si Android, unde cetatenii pot transmite sesizari, semnala 
incidente, se pot programa la diferite servicii ale insitutiei, se pot plati taxe si impozite 
online, obtine certificate fiscal, etc. 

 
Avansis Mobile este interfața mobilă prin care contribuabilul poate beneficia de următoarele 
operațiuni:  
 consultarea și plata integrală / parțială a taxelor și impozitelor asociate rolului fiscal, 

defalcat la nivel de taxă / impozit,  
 plata unor tipuri de amenzi și a diferitelor taxe pentru serviciile instituției, 
 afișarea în timp real a stadiului dosarelor și documentelor depuse,  
 campanii de informare, 
 programări la serviciile publice ale administrației care lucrează în baza unei programări. 
Pentru a instala aplicația, se deschide magazinul de aplicații pe dispozitivul pe care se 
dorește instalarea și se caută termenul Avansis Mobile.
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Cum se activează un cont prin completarea formularului aplicației? Iată pașii care 
trebuie urmați:  

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.integrisoft.amc 

 
https://apps.apple.com/ro/app/avansis-mobile/id1512913726?l=ro 
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; 

 
• A fost realizata o metodologie de prioritizare a investitiilor la nivelul municipiului 

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 

(comuptere de birou all in one, imprimante multifunctionale, videoproiectoare si ecrane 
de proiectie, harduri externe, telefon/fax, sisteme de operare). 

 
 
Persoana de contact: Adelin Cristian Prichici – Manager proiect 

 
E-mail: adelincristianp@gmail.com, telefon: 0744.680.005 
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