PROIECTE IMPLEMENTATE IMPLEMENTATE
ÎN PERIOADA 2000-2009
DE MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ

1. Proiect: Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale în APL

Finanţator: Fondul Român pentru Dezvoltare Socială prin Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Centru
Valoarea totală: 55.170 Euro (1.343.372.467 lei)
Valoare grant: 55.170 Euro
Valoare contribuţie proprie: 10% din valoare proiectului, contribuţie în natură
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2001-2002
Rezultate: Cursuri de pregătire a funcţionarilor publici şi dotare cu echipament electronic.

2. Proiect: Înfiinţarea unei reţele informaţionale turistice non-profit pentru
sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii din domeniul turismului în
judeţul Mureş şi în judeţele Harghita şi Covasna

Finanţator: Fondul Român pentru Dezvoltare Socială prin Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Centru
Valoarea totală: 40.217 Euro
Valoare grant: 38.764 Euro
Valoare contribuţie proprie: 1.453 Euro
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2001-2002
Rezultate: Crearea a trei centre de informare turistică pentru cetăţeni şi a unei reţele
informaţionale turistice non profit, dotare cu mobilier şi echipamente electronice.

3. Proiect: Revitalizarea Cetăţii Medievale. Renovarea Clădirii Manutanţei
Finanţator: PHARE prin ADR Centru
Valoare totală: 104.000 Euro
Valoare fonduri publice: 62.500 Euro
Valoare contribuţie proprie: 16.100 Euro în numerar şi 25.400 Euro în natură
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2001-2002
Rezultate: Reabilitarea Cetăţii Medievale – clădirea Manutanţei.

4. Proiect: Revitalizarea Cetăţii Medievale

Finanţator: Fundaţia „Uj Kezfogas”:
Valoarea totală: 8.050 Euro
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2002-2003
Rezultate: Reabilitarea Cetăţii Medievale – clădirea Manutanţei.

5. Proiect: Planificare financiară, bugetară şi control. Creşterea resurselor
financiare proprii ale bugetului local prin crearea unui sistem eficient de
clasificare şi raportarea veniturilor, la nivelul municipiului Tîrgu-Mureş
Finanţator: Fondul pentru Modernizarea Administraţiei Publice Locale
Valoarea totală: 22.842 Euro
Valoare grant: 17.211 Euro

Valoare contribuţie proprie: 5.631 Euro
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2001-2002
Rezultate: Dotarea Serviciului Taxe şi impozite cu calculatoare

6. Proiect: Azilul social de noapte. Reintegrarea persoanelor defavorizate
(persoane fără adăpost)

Finanţator: Fondul Român de Dezvoltare Socială
Valoarea totală: 32.933 USD
Valoare grant: 18.291USD
Valoare contribuţie proprie: 14.642 USD
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2001-2003
Rezultate: Lucrări de reparaţii la instalaţii şi dotarea cu aparatură electrocasnice. Consiliere
pentru obţinerea unui loc de muncă şi pentru obţinerea actelor de identitate.

7. Agenda locală 21

Finanţator: UNDP România, prin Centrul Naţional de Dezvoltare Durabilă Bucureşti
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2000-2003
Suma acordată: 60.000 USD.
Rezultate: Elaborarea Planului Local de Dezvoltare Durabilă

8. Proiect: Centru Social Tîrgu-Mureş – modernizarea şi optimizarea
serviciilor pentru reintegrarea socială a grupurilor vulnerabile

Finanţator: Ministerul Integrării Europene
Valoarea totală: 2.978.512.616 lei
Valoare grant: 2.202.618.114 lei
Valoare contribuţie proprie: 775.894.502 lei
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2003-2004
Rezultate: Executarea lucrărilor de reparaţii la faţadă, înlocuirea ferestrelor cu termopan,
lucrări de reparaţii construcţii şi zugrăveli, pardoseli de gresie şi faianţarea băilor şi
bucătăriilor. Camerele centrului social au fost zugrăvite şi dotate cu mobilier. Au mai fost
executate lucrări de instalaţii alimentare gaz la nivele curente, lucrări de instalaţii încălzire
centrală şi lucrări de reparaţii la instalaţii electrice. Achiziţii în cadrul proiectului: 18 buc.
dulapuri înzidite, 44 buc. paturi simple, 18 buc. cuiere, 14 buc. mese simple, 44 buc. scaune,
18 buc. galerii, 3 buc. dulap acte, 4 buc. birou, 4 buc., casetieră, 3 buc. etajeră acte, 4 buc.
scaun ergonomic, 30 buc. saltele, 2 buc. aragaz, 1 combină frigorifică, 1 buc. televizor color,
1 buc. DVD cu DIVX, sistem audio-video, 1 buc. calculator şi imprimantă şi 1 buc. cameră
foto digitală.

9. Proiect: De la comunităţi de romi, la comunităţi cu romi

Finanţator: Guvernul României
Valoarea totală: 640.000 lei
Valoarea grantului: 370.000 lei
Contribuţia proprie: 270 000 lei
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2003
Rezultate: Amenajarea a două imobile din strada Băneasa pentru a realiza 30 de locuinţe
sociale pentru romi.

10. Proiect: Educaţie moral - civică pentru cetăţenie democratică şi
drepturile omului

Finanţator: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Valoarea totală: 27.500 Euro
Valoarea grantului: 24.750 Euro
Contribuţia proprie: 1.538 Euro în numerar şi 1.212 Euro în natură
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2003-2004
Rezultate: Pregătirea unui număr de 96 cadre didactice şi desfăşurarea orelor de educaţie
civică şi practici comunitare pe model european.

11. Proiect: Sistem integrat de servicii sociale pentru vârstnici la nivelul
municipiului Tîrgu-Mureş

Finanţator: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din împrumut BIRD
Valoarea totală: 1.809,205 mil. lei.
Valoarea grantului: 1.628,284 mil. lei
Contribuţia proprie: 180,9205 mil. lei
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2004-2005
Rezultate: Pentru dezvoltarea sistemului de asistenţă socială pentru vârstnici în municipiul
Tîrgu-Mureş s-a achiziţionat: aparatură medicală (combină terapeutică cu emisie ultrasunete,
2 glucometre, 2 stetoscoape, 2 tensiometre Riester), medicamente, vitamine, sonde şi pungi
urinare, alimente (lactate, fructe, miere), materiale de igienizare şi de uz casnic, autoutilitară
Dacia DOUBLE CAB, laptop, aparat digital foto, 2 mixere de bucătărie, 6 storcătoare de
fructe, 2 aspiratoare, 2 maşini de spălat automate şi o combină frigorifică. Pe perioada
implementării proiectului 200 de vârstnici au beneficiat de serviciile unui sociolog, psiholog,
kineoterapeut, fizioterapeut, 9 asistenţi sociali şi 12 îngrijitori, în funcţie de nevoi.

12. Proiect: Extinderea şi îmbunătăţirea gestiunii resurselor financiare în
municipiul Tîrgu-Mureş

Finanţator: PHARE/ Fondul pentru modernizarea administraţiei publice
Valoarea totală: 23.500 Euro
Valoarea grantului: 19.000 Euro
Contribuţia proprie: 4.500 Euro
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2004-2005
Rezultate: În cadrul proiectului au fost realizate lucrări de reparaţii la punctele de colectare
taxe în strada Cutezanţei şi strada Decebal. Au fost achiziţionate 6 calculatoare, 6 monitoare,
6 softuri pentru calculatoare, 2 legături la reţea de comunicare electronică, 3 accesorii pentru
calculatoare, 5 imprimante, mobilier, mochetă şi perdele precum şi consumabile de birou.
Acest proiect a fost desemnat câştigător în cadrul concursului „ O sută de proiecte pentru
România” desfăşurat în 2003 de Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice.

13. Proiect: Sănătatea o problemă a tuturor

Finanţator: PHARE
Valoarea totală: 33.200 Euro
Valoarea grantului: 28.200 Euro
Contribuţia proprie: 5.000 Euro
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2004-2005
Rezultate: În cadrul proiectului s-a achiziţionat un calculator, o imprimantă, un aparat foto
digital, un frigider, produse de igienă, instrumentar medical de primă urgenţă şi medicamente,
lapte praf, fructe şi dulciuri. Dispensarul medical din Valea Rece a fost racordat la utilităţi.
Dispensarele medicale din Rovinari, Unirii şi strada Dealului au fost dotate cu produse
farmaceutice şi de igienă. S-au format şi certificat cinci mediatoare sanitare de etnie romă.
Campania de vaccinare a copiilor romi.

14. Proiect: Atelierul meşteşugăresc Valea Rece

Finanţator: PHARE
Valoarea totală : 76.344 Euro
Valoarea grantului: 44.344 Euro
Contribuţia proprie: 32.000 Euro
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2004-2005
Rezultate: S-a construit în zona Valea Rece, strada Păşunii, un atelier de tâmplărie dotat cu
maşină universală de tâmplărie, scule, decupir, compresor, pistol, piese de schimb, material
lemnos, lacuri şi uleiuri. Prin sprijinul AJOFM au fost calificaţi în meseria de tâmplari 10
romi.

15. Proiect: Extindere atelier meşteşugăresc Valea Rece

Finanţator: PNUD
Valoarea totală: 42.900 Euro
Grant: 36.465 Euro
Contribuţia proprie: 6.435 Euro
Durata de implementare: 6 luni
Obiectivul proiectului: Extinderea atelierului meşteşugăresc Valea Rece
Rezultate: Prin acest proiect s-a realizat extinderea construcţiei finanţate prin programul
PHARE. Acesta a fost utilat cu maşină combinată pentru tăierea şi frezarea lemnului, material
lemnos, lacuri şi uleiuri.

16. Program de intervenţie şi sprijin material pentru persoanele aflate în

dificultate din Blocul social, Strada Sîrguinţei nr. 20 – Tîrgu-Mureş

Finanţator: PHARE 2004 – 2006/Coeziune Economică şi Socială - SERVICII SOCIALE
Valoarea totală: 63.360 Euro
Grant : 46.560 Euro
Contribuţia proprie: 16.800 Euro
Durata de implementare: 12 luni
Rezultate: Consiliere specializată pe diferite tipuri de probleme pentru persoanele care nu au
loc de muncă, pentru victimele şi agresorii domestici, alcoolici, copii şi vârstnici. Executarea
lucrărilor de igienizare şi reparaţii la bloc. Asigurarea pachetelor de servicii sociale destinate
grupurilor vulnerabile şi familiilor care locuiesc în blocul nr. 20, str. Sârguinţei, Tîrgu-Mureş.
Acordarea unor ajutoare constând din articole de îmbrăcăminte, rechizite, mobilier şi cantină
socială. Obţinerea documentelor legale privind ocuparea locuinţei. Evaluarea eficienţei
parteneriatului şi elaborarea Planului de sustenabilitate al proiectului pentru următorii trei ani.

17. Centru social de urgenţă Tîrgu-Mureş

Finanţator: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Valoarea totală: 529.703,5 lei
Contribuţia proprie: 59.000 lei
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2007-2009
Rezultate: Construirea a 9 camere de locuit, prin mansardarea Centrului social existent,
dotarea unei bucătării care să servească nevoilor celor găzduiţi. Găzduirea a 45 de persoane
care nu îndeplinesc condiţiile pentru găzduire în cadrul Centrului social existent (nu au venit
stabil, nu se află pe lista de priorităţi pentru obţinerea unei locuinţe sociale). Consiliere pentru
reintegrare socială şi pentru ocuparea unui loc de muncă.

18. Serviciul Public Poliţia Comunitară – Tîrgu-Mureş

Finanţator: PHARE
Valoarea totală: 122.902,6 Euro
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2007-2009
Rezultate: Au participat la cursurile de formare specializată 125 de agenţi, au obţinut
certificat ECDL 139 de persoane. Poliţia Comunitară a fost dotat cu 10 sisteme electronice de
calcul, dotarea cu 20 de staţii de transmisie, 100 de teste psihologice aplicate pentru analiza
muncii, 100 de teste psihologice aplicate pentru evaluarea anxietăţii, 100 de teste psihologice
aplicate pentru evaluarea furiei. În cadrul proiectului s-a organizat o conferinţă naţională de
promovare a rezultatelor proiectului.

19. Întocmirea hărţii de zgomot a municipiului Tîrgu-Mureş

Finanţat din: Program Guvernamental susţinut de Administraţia Fondului pentru Mediu
Valoarea totală: 304.321 lei
Finanţare nerambursabilă: 182.592 lei
Contribuţia proprie: 121.729 lei
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2008-2009
Rezultate: Întocmirea hărţii de zgomot şi a Planului de acţiune pentru diminuarea zgomotului
ambiental în municipiul Tîrgu-Mureş.

20. Modernizare, reamenajare spaţii publice de agrement Platoul Corneşti

Finanţat din: Programul multianual „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor publice
locale în pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013”, prin MDLPL - Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Regional
Valoarea totală: 817.871,28 lei
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2008-2010
Rezultate: Elaborarea documentaţiei tehnice pentru modernizare Platoului Corneşti.

21. Prelungirea Căii Sighişoarei în două direcţii - legătura cu DN13 şi DN15
(6 km)

Finanţat din: Programul multianual „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor publice
locale în pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013”, prin MDLPL - Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Regional
Valoarea totală: 984.000 lei
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2008-2010
Rezultate: Elaborarea documentaţiei tehnice pentru prelungirea Căii Sighişoarei cu 6 km.

22. Reamenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice

Finanţator: Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
Valoarea totală: 4.588.815 Euro
Contribuţie proprie: 1.147.203 Euro
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2008-20011
Rezultate: Amenajarea clădirilor pentru lei şi tigri, construcţia de clădiri noi pentru feline
mici, elefanţi şi girafe. Extinderea grădinii zoologice cu 40 ha, devenind astfel una din cele
mai mari grădini zoologice din Europa.

23. Proiect: „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de
familia sa şi instruirea personalului aferent”
Titlu subproiect: „Centru de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi –
Rozmarin”

Finanţatori: Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei BDCE şi Guvernul României prin
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Municipiul Tîrgu-Mureş
Finanţare externă: 76.180 Euro
Perioada de implementare: 2008-2010
Rezultate aşteptate: Reabilitarea clădirii din strada Luduşului nr. 29. Compartimentarea
spaţiului reabilitat şi dotarea cu mobilier şi echipamente electrocasnice în vederea asigurării
multifuncţionalităţii. În cadrul proiectului vor fi consiliaţi 50 de copii şi 50 de familii pentru
reducerea factorilor de risc pentru evitarea separării copilului de familia sa. Vor beneficia de
formare profesională continuă 30 de persoane de specialitate. Pregătirea personalului pentru
aplicarea unei consilieri eficiente la nivelul grupului de părinţi şi a copiilor care provin din
familii disfuncţionale.

24. Modernizare străzi în Municipiul Tîrgu-Mureş

Finanţator: AM POR
Valoarea totală: 62.349.899,54 lei
Anul în care s-a obţinut finanţare: 2009-2011
Rezultate: Modernizarea străzilor:
 Str. Libertăţiii pe o lungime de 2225 m
 Str. Băneasa pe o lungime de 1740 m
 Str. Livezeni pe o lungime de 970 m
 Str. Podeni pe o lungime de 870 m
 Str. Budiului pe o lungime de 1948 m
 Str. Mureşeni pe o lungime de 1321 m
 Str. Voinicenilor pe o lungime de 3725 m

Alte proiecte de asistenţă acordate Municipiului Tîrgu-Mureş:
- Programul Dezvoltarea Societăţii Civile 2000

Componenta “Dezvoltare instituţională” sprijină dezvoltarea capacităţii de colaborare între
autorităţile locale şi societatea civilă.
Finanţator: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Rezultate: Instruire şi asistenţă tehnică pe domeniul managementul proiectelor .

- Kecskemét la Tîrgu-Mureş” – proiect realizat prin Fundaţia Novum
Forum şi finanţat de Fundaţia Illyes.
Rezultate: Schimburi de experienţă între reprezentanţii instituţiilor de învăţământ, ONG-uri,
administraţia publică.

- Programul de Asistenţă Integrată pentru Administraţia Publică din
România

Derulat în colaborare cu RTI România şi finanţat de USAID
Rezultate: Instruire şi asistenţă tehnică pentru creditare şi finanţare municipală, buget şi
management public, colectarea taxelor şi impozitelor locale, managementul resurselor umane,

managementul informaţiei.

