
 

 

Titlul proiectului: 

Planificare strategică și măsuri de simplificare pentru 
cetățeni la nivelul Municipiului Târgu Mureș  

Denumirea beneficiarului Municipiul Târgu Mureș 
Cod SIPOCA/MySMIS nr. 824/136243 

 

Obiectivul general al proiectului: 

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității administrative a Municipiului Târgu Mureș prin 
dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea 
de metode electronice de gestionare și management a documentelor administrative, fapt ce va determina creșterea calității 
actului administrativ pe termen lung. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul administrației publice locale din Municipiul Târgu Mureș prin 
actualizarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană, actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și realizarea 
Strategiei Smart City 
2. Eficientizarea și simplificarea serviciilor gestionate partajat către Primăria Municipiului Târgu Mureș prin implementarea 
unei soluții de portal cu servicii digitale și retrodigitalizarea arhivei 
3. Întărirea capacității instituționale în cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș prin specializarea angajaților primăriei 
pe teme specifice proiectului ceea ce va determina motivarea și mobilizarea acestora în direcția inovației și în oferirea de 
servicii publice de calitate către cetățeni 
 

Rezultate previzionate: 

Rezultat program 1 Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și 
planificarea strategică pe termen lung:  

Rezultat proiect 1 – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Mureș actualizată 
Rezultat proiect 2 – Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târgu Mureș actualizat 
Rezultat proiect 3 – Strategia Smart City a Municipiului Târgu Mureș elaborată 

Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul 
integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate: 

Rezultat proiect 4– Sistem informatic integrat dezvoltat și implementat 
Rezultat proiect 5 – Arhiva electronică pentru aproximativ 350 metri liniari arhivă fizică realizata 
Rezultat proiect 6– 40 persoane instruite în domeniul planificării strategice 

 

Valoarea totală a proiectului   3.993.535, 07 lei din care: 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE   3.394.504,81 lei; 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național   519.159,56 lei; 

Cofinanţarea eligibilă a Municipiului Târgu Mureș   79.870,70 lei. 

Data începerii: 18.05.2020, Data finalizării proiectului: 18.10.2022 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro 

http://www.fonduri-ue.ro/

