
 

Fonduri europene de 4 milioane de lei atrași de Consiliul Județean Mureș prin 
POCA 

 

În perioada 2016-2019, Consiliul Județean Mureș a implementat două proiecte 

finanțate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și a obținut 

finanțare pentru un al treilea astfel de proiect.  

În cursul lunii noiembrie 2019, două proiecte finanțate prin POCA au ajuns la final, 

respectiv proiectul ”ISO 9001:2015 Dovada calității în activitatea Consiliului 

Județean Mureș” și proiectul ”Spunem NU Corupției”. 

Prin implementarea celor două proiecte s-a urmărit eficientizarea activităţii 

Consiliului Judeţean Mureş prin implementarea în activitatea curentă a unui 

instrument de management al calităţii recunoscut internaţional, pe de o parte, 

precum și dezvoltarea și consolidarea capacității Consiliului Județean Mureș de 

eficientizare a activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația 

publică locală, pe de altă parte. 

”Mă bucur că la nivelul Consiliului Județean Mureș am reușit să implementăm 

două proiecte care vizează eficientizarea activității noastre prin intermediul 

fondurilor europene. Fondurile POCA au tocmai menirea de a susține 

administrații publice moderne, capabile să faciliteze dezvoltarea socio-

economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și 

reglementări de calitate. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația 

publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un 

management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură 

instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și 

predictibile de funcționare. Desigur, impactul acestor proiecte nu este atât de 

vizibil precum cel al unei investiții, dar ele ne ajută să ne organizăm intern, 

astfel încât timpul necesar rezolvării unei situații sau a unei documentații să fie 

cât mai scurt cu putință, în limite prevederilor legale”, a declarat președintele 

Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc. 

Durata de implementare a celor două proiecte a fost de 16 luni, valoarea totală a 

acestora fiind de 1.000.000 lei. 

Dacă cele două proiecte finalizate au vizat modul intern de organizare și 

funcționare a instituției precum și perfecționarea funcționarilor publici, cel de-al 

treilea proiect acceptat la finanțare prin POCA vizează oferirea de servicii digitale 

cetățenilor județului Mureș.  

Proiectul ”Implementarea unor măsuri de simplificare a serviciilor pentru cetățeni 

la nivelul Consiliului Județean Mureș” vizează, printre altele, simplificarea 

procesului de solicitare/obținere a unor documente în relația cu cetățenii prin 

îmbunătățirea procedurilor si a infrastructurii IT din perspectiva back-office. 



 

Astfel, la finalul implementării proiectului cetățenii județului Mureș vor avea 

posibilitatea să solicite și să obțină on-line următoarele tipuri de acte:  

 Certificate de urbanism  

 Avize pentru Certificate de urbanism  

 Autorizații de construire  

 Autorizații de desființare  

 Prelungire Autorizații de construire  

 Prelungire Certificate de urbanism  

 Avize de oportunitate  

 Avize pe documentații de urbanism  

 Acorduri prealabile pentru execuția de lucrări in zona drumurilor județene 

 Autorizații de amplasare și execuție in zona drumurilor județene 

Valoarea proiectului este de 3 milioane de lei, durata de implementare fiind de 30 

de luni. 
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