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Finalizarea proiectului: „Planificare strategică și management al performanței la nivelul 
Municipiului Arad prin instrumentul Balanced Scorecard - Tablou de Bord Echilibrat” 

Municipiul Arad, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Planificare strategică și 
management al performanței la nivelul Municipiului Arad prin instrumentul Balanced Scorecard – 
Tablou de Bord Echilibrat”, cod MySMIS 120637/cod SIPOCA 86, cu o durată de implementare de 12 luni, 
respectiv perioada 14.02.2018 – 14.02.2019.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem 
judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, 
Componenta 1 POCA - Apel retrospectiv CP4/2017 regiuni mai puțin dezvoltate.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit optimizarea proceselor de managementul 
performanței la nivel strategic, prin introducerea instrumentului de Balanced Scorecard în cadrul 
Primăriei Municipiului Arad.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat: elaborarea unui studiu privind situația actuală a 
managementului performanței la nivel strategic în cadrul Primăriei Municipiului Arad, introducerea unui 
instrument de management strategic de tip Balanced Scorecard la nivelul instituției, precum și 
dezvoltarea cunoștințelor și abilităților pentru 129 de persoane în cadrul Primăriei Municipiului Arad, în 
domeniul managementului performanței.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului:
• Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de 

acțiune în etape implementat în administrația publică locală; Rezultat proiect 1 - Instrument de 
management al performanței Balanced Scorecard (BSC) implementat la nivelul instituției;

• Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice 
locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific; 
Rezultat proiect 2 – Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului Primăriei Municipiului Arad îmbunătățite în 
domeniul managementului performanței la nivel strategic.
Valoarea totală a proiectului: 422.390,50 lei, din care: 359.031,93 lei (85%) reprezintă valoarea 

eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 54.910,76 lei (13%) valoarea eligibilă nerambursabilă 
din bugetul național, iar 8.447,81 lei (2%)  cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului.
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