
Ambiția 2:
Orașul pentru toți

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOAL

DIMENSIUNEA CHEIE 
DE SMART CITY: 

OAMENI

Accesibilitatea serviciilor publice prin 
mijloace tehnologice moderne, ar putea 
constitui o provocare, în condițiile în care 
17,7% din populație are peste 65 de ani.
Dat fiind faptul că tehnologia de 
interacțiune cu cetățenii este fragmentată, 
incompletă și non-intuitivă, plata taxelor și 
depunerea diverselor cereri se efectuează 
în format fizic / scris.



10.80%
Cereri online Primăria 
Muncipiului Timișoara

(Birou 12)

15,76%
Contribuabili persoane 

juridice care au efectuat 
plăți online pe Atlas

 (DFMT 2021)

74,30%
% programari online la 
Direcția de Evidență a 

Persoanelor Timișoara 
(2021)

17,70%
Populație peste 65 de ani

8,04%
Contribuabili persoane 

fizice care au efectuat plăți 
online pe Atlas 

(DFMT 2021)
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Creștere procent cereri online 
la Biroul 12 al PMT

INDICATOR CHEIE
 AL AMBIȚIEI

INDICATORI DE 
REZULTAT 

(OUTCOME)

INDICATORI DE 
REALIZARE 

(OUTPUT)

60%

10,8%

Creștere procent contribuabili 
persoane fizice care au 
efectuat
plăți online pe Atlas (DFMT)

30%

8,04%

Creștere număr aplicații PMT 
de interes în relația cu 
cetățenii

+5

Suport software pentru baze 
de date integrate și flux 
informational între instituțiile 
publice

1
0

Dosar unic al cetățeanului în 
relația cu toate instituțiile 
publice locale

1

Platformă online cu inițiativele 
de suport pentru piața forței 
de muncă locală

1

Ambasadori pentru 
digitalizare

150
0

Info-chioșcuri față-în-față 
pentru cetățenii non-digitali

5

Procent dintre instituțiile 
publice care participă la 
platforme și aplicații pentru 
servicii publice integrate

70%

2

0

0

0

N/A

Procesul de co-design 
al strategiei

Argumente în favoarea
orașelor inteligente

Impuls 
operațional

De ce Timișoara 
oraș inteligent? 

Impuls 
strategic

Guvernanță și 
implementare



Ambiția 2:
Orașul pentru toți

LEGENDĂ:
Planificat

În derulare

Integrarea serviciilor publice la 
nivel de oraș, prin colaborare și 

negociere interdisciplinară

Administrație digital locală: Crearea suportului software pentru baze de 
date integrate și flux informațional între instituțiile publice

Aplicație de obținere a tuturor documentelor necesare în vederea realizării 
unei construcții 

I

Platforma integrată de generare și standardizare a datelor la nivel 
local: software de administrare integrate, API-uri comune, structură similară 
de date, Open API și încurajare antreprenoriat / voluntariat 

Crearea unei baze de date integrate și flux informațional între instituțiile 
publice la nivel local (e.g. maternitate – primărie – camera de muncă / 
asigurări sociale)

Interconectare administrație publică locală – cadastru – Urbanism, 
inclusiv PUG / PUZ digitale

Dosar unic al cetățeanului în relația cu toate instituțiile publice locale 

Digitalizare a serviciilor publice locale (eliminarea copiilor printate a 
documentelor pentru pașapoarte și cărți de identitate)

PROIECTE STRATEGICEOBIECTIVE
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Interacțiunea facilă, clară și 
eficace cu instituțiile din oraș, 

prin optimizarea proceselor 
administrative din domeniul 

public și privat

II
Cartea de identitate electronica

Talente și matching pentru o piață locală a forței de muncă
echilibrată: Platformă cu rolul de a facilita accesul persoanelor la piața 
forței de muncă, servicii și oportunități, inclusiv pentru grupuri vulnerabile

Token digital individual: digitalizarea datelor personale și corelarea 
acestora cu un token digital

Aplicatie mobilă pentru transmitere de sesizări 

Aplicație mobilă care să furnizeze cetățenilor informații utile despre
activitatea administrației locale (ex închidere străzi, avarii) 

Soluții digitale în interacțiunea cu administrația publică locală - ex. 
formulare online precompletate 

Notificări centralizate de la serviciile locale prin email/sms/aplicație 

Call center al administrației publice locale cu program de lucru mai 
extins, inclusiv seara și in weekend
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Infrastructuri și servicii publice 
accesibile pentru persoane din 

grupuri vulnerabile

III
Ambasadori pentru digitalizare - Ghizi voluntari care vin în sprijinul 
adopției digitalizării la nivel de cetățean

Accesibilizarea serviciilor pentru populația în vârstă și
populația cu dizabilități

Info chioscuri față-în-față pentru non-digitali

PROIECTE STRATEGICEOBIECTIVE

LEGENDĂ:
Planificat

În derulare
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Crearea / Consolidarea 
capacităților 

Infrastructură / 
Hardware 

Platformă / 
Software 

3 12 -
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(non)financiare 

-
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-

Evenimente

-
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