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prima campanie de 
bugetare participativ! din 
istoria ora"ului. 

110 de proiecte propuse la

Mi!c"m Timi!oara. Împreun".

2020 2022 2024

27 280din

600
din

600
func#ionari publici 
trimiteau mai mult 
de 2 mailuri zilnic

de func#ionari publici din 
Prim!rie prelucreaz! 
documentele în format 
online "i pot aplica 
semn!tura în format digital. 

Nu doar servicii ci "i 
transparen#!: Cre!m 
macheta digital! a 
Timi"oarei 

Digitaliz!m 
medicina "colar!

Platform! nou! de sesiz!ri
"i consult!ri.

2022

01.2021 2022

2022

! 50
%

mai pu#ine hârtii 
printate în Prim!rie, 
datorit! digitaliz!rii.

2022

Administra!ie transparent"
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deschidem
!i digitaliz"m

Anul acesta, am organizat prima campanie de bugetare 
participativ" din istoria ora!ului. 113 propuneri de 
proiecte propuse de cet"#eni, din care 52 au fost declarate 
eligibile. Timi!orenii au ales prin vot opt proiecte, pe care 
acum Prim"ria le implementeaz". 7.000 de timi!oreni s-au 
înregistrat pe platforma dedicat" !i au acordat 19.258 
voturi celor peste 110 proiecte propuse. Acesta a fost 
un record de participare al timi!orenilor într-o 
consultare organizat" de Prim"ria Timi!oara. 19.258110

Raport 2022

1.1
din Programul
de guvernare (2020)
digitaliz"m administra#ia
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To#i cei care au depus proiecte au fost informa#ii 
telefonic despre rezultat. Nu am avut nicio contesta#ie. 
Campania a fost promovat" !i în rândul celor care nu au 
competen#e digitale. De exemplu, managerii de cartier 
s-au deplasat la cele !ase centre ale Direc#iei de 
Asisten#" Social", au prezentat proiectele !i i-au ajutat 
s" voteze proiectele pe care au dorit s" le sus#in". 
Mi#c"m ora#ul împreun" cu voi.

Mi!c"m Timi!oara. Împreun".

“Am lucrat împreun" cu aparatul 
Prim"riei s" avem un proces de 
bugetare participativ" 
transparent, eficient !i accesibil 
tuturor. Ne-am folosit de 
experien#a celor de la Prim"ria 
Lisabona care implementeaz" de 
ani buni bugetarea participativ". 
Rezultatul: peste 110 propuneri de 
la cet"#eni, zero contesta#ii”

Mihaela Paula Rusu, 
consilier local
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Implement"m primul proiect de digitalizare pe fonduri europene 
din istoria Prim"riei Timi!oara, în valoare de 4 milioane de lei: 
construim un portal unic de contact persoan" fizic"/juridic" cu 
administra#ia public", îmbun"t"#im modul de prezentare al 
informa#iilor de interes public (HCL-uri, achizi#ii, concursuri de 
angajare), cu  hart" cu informa#ii de interes public (lucr"ri de 
utilitate public", servicii publice recurente), implementand 
identitatea digital" unic" a cet"#enilor !i firmelor în rela#ia cu 
administra#ia, sistem de alerte relevante pentru cet"#eni (de ex. 
lucr"ri planificate în zon", restric#ii de trafic), arhivare digital" a 
documentelor din Prim"rie. 

Retro-digitiz"m aproximativ 
1/5 din arhiva existent" în Prim"rie.

Semnat Mai 2022

primul proiect 
de digitalizare 
pe fonduri 
europene

Raport 2022

2024

Echipa noastr" a primit 
premiul întâi al competi#iei 
de bune practici „Inova#ie !i 
calitate în sectorul public”, 
la categoria „S"n"tate 
comunitar": de la vorbe la 
fapte” - competi#ie organizat" 
de Agen#ia Na#ional" a 
Func#ionarilor Publici - 
decembrie 2021.

Cum era cu fapte
nu vorbe?
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        280 func#ionari publici au primit semn"tur" electronic" 

pentru procesarea documentelor în format online. Urmeaz" 
digitalizarea întregului proces: cerere online - prelucrare !i 
solu#ionare online - comunicare online a r"spunsului/avizelor 
c"tre cet"#ean prin portalul unic de interac#iune între adminis-
tra#ia local" !i cet"#eni.

am redus consumul de hârtie !i toner prin 
introducerea unui serviciu de printing cu acces cu 
cardul (în primele 4 luni de func#ionare, consumul de 
hârtie !i toner a sc"zut cu 50% fa#" de cel din anii 
anteriori). Efectul acestui mod centralizat de imprimare a redus 
cu 50% costurile unui contract care tradi#ional costa 4 mil 
RON/3 ani. Se va continua optimizarea acestui mod de lucru în 
corelare cu reducerea necesarului de mape datorit" digitaliz"rii 
procedurilor interne !i introducerii semn"turii digitale.

Primele rezultate ale digitaliz"rii activit"#ii Prim"riei:

func#ii !i
informa#ii
disponibile
online

Mi!c"m Timi!oara. Împreun".

2022 2024

economisit aprox. 2 milioane ron

Am schimbat vechiul mod, extrem de ineficient în care cet"#enii 
puteau contacta Prim"ria. Telefonic: am instalat o central" 
telefonic" digital" cu serviciu de robot (Interactive Voice 
Response - IVR) cu management !i monitorizare a raportului de 
apeluri, care a îmbun"t"#it rata de r"spuns a apelurilor în Prim"rie: în 
primele 3 luni de func#ionare, oric"rui cet"#ean i se r"spunde dup" 
maxim 2 apeluri, în timp ce înaintea introducerii acestei solu#ii 
trebuia s" se apeleze Prim"ria de 8 ori ca s" i se r"spund".

r"spundem tuturor cet"#enilor

2.2m
9



Platforma nou" este construit" pe noua tehnologie Webcon 
de digitalizare a procedurilor interne. Cet"#eanul are o 
interfa#" mult mai prietenoas" !i intuitiv", iar în Prim"rie 
sesiz"rile sunt gestionate mult mai eficient printr-o procedur" 
digitalizat": sesiz"rile de la cet"#eni nu vor mai fi închise odat" 
cu primul r"spuns, ci odat" cu rezolvarea lor. 

Astfel, dac" exist" pa!i intermediari, precum realizarea de 
investi#ii publice pentru repara#ia unei str"zi sau introducerea 
iluminatului public, cu toate etapele intermediare, ace!tia vor 
putea fi urm"ri#i. 

Am introdus consultarea popula#iei (!i în) online a popula#iei 
printr-o platform" specializat" pe teme de interes local (de 
exemplu, consultare public" pentru regenerarea zonei Traian, 
zona de agrement Nord, bugetarea participativ" etc). 

noi platforme
de consultare
!i sesiz"ri

Noiembrie 2022

sesizari.primariatm.ro

decidem.primariatm.ro

Raport 2022

Consultare !i comunicare 
atât în persoan", cât !i 
digital cu beneficiarii
direc#i ai deciziilor.
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Digitaliz"m medicina !colar" - 40.000 de elevi cu propriul dosar 
medical în format online, gra#ie unui software inedit, dezvoltat 
special pentru nevoile Timi!oarei. Cabinetele de medicin" !colar" 
sunt conectate la baza de date a medicilor de familie !i to#i cei care 
se ocup" de starea de s"n"tate a copiilor lucreaz" în acela!i sistem. 

Se vor crea rapoarte statistice pe categorii de copii !i patologii, 
care vor ajuta la propunerea unor politici publice care s" 
îmbun"t"#easc" starea de s"n"tate a copiilor pe termen mediu !i 
lung.

40 000 de elevi în grij" centruldeproiecte.ro/calendar/

Strategie Timi!oara Smart City

ora!ul 
transparent & digital

date live, registre !i senzori

Centraliz"m !i promov"m oferta cultural" local" într-un 
calendar online de evenimente. Se lanseaz" licita#iile pentru 
city app (aplica#ia care va publica evenimentele culturale !i 
sociale de interes pentru cet"#eni) !i platforma de 
evenimente culturale, care va ajuta operatorii culturali s" 
gestioneze !i s" promoveze evenimentele culturale în 
colaborare cu Centrul de Proiecte !i implicit cu Prim"ria 
(avizare).

Am elaborat !i aprobat prima strategie de Smart City !i 
transformare digital" a Timi!oarei pentru 2022-2027, cu 
aport de la 600 de speciali!ti din diverse domenii, din ora!. Ea 
a fost aprobat" prin HCL în iulie 2022, urmând s" fie 
opera#ionalizat" printr-un cluster timi!orean de colaborare !i 
promovare a proiectelor strategice. Prin acestea, Timi!oara 
este preg"tit" s" se conecteze la finan#"rile europene din 
perioada 2022-2027.

Mi!c"m Timi!oara. Împreun".

      Digital Twin

Este primul proiect de acest fel  pentru o administra#ie 
public" din România. Scopul final este integrarea tuturor 
tipurilor de date existente în ora!: date din administra#ie, 
date de GIS, registrul spa#iilor verzi, sistemul de senzori 
care va fi amplasat în ora! prin proiectele care vor urma cu 
finan#are de la ADR Vest (POR 2022-2027).
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