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Context european, naţional, regional şi judeţean
În elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Mureş am ţinut cont de
politicile, strategiile şi programele existente la nivel european, naţional şi
regional.
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Nivel european
În anul 2010, statele membre ale Uniunii Europene au adoptat Strategia Europa
2020, ca o măsură menită să ajute la combaterea efectelor crizei şi la o
regenerare a vieţii economice europene printr-un program coordonat de reforme,
în baza unei viziuni pe termen lung. Obiectivul general al acestei strategii este
transformarea Uniunii Europene (UE) într-o economie inteligentă, ecologică şi
favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă,
al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială.
Cele cinci obiective principale (concretizate în opt ţinte numerice) propuse pentru
atingerea celor trei priorităţi la nivelul UE până în 2020 sunt:
1. o rată de ocupare a populaţiei cu vârsta între 20 – 64 ani de 75%;
2. investiţii (publice şi private) în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB – ul
UE;
3. atingerea obiectivului „20/20/20” în domeniul energiei şi al schimbărilor
climatice;
4. un nivel maxim de 10% al ratei părăsirii timpurii a şcolii şi un nivel minim
de 40% al ratei de absolvire a unei forme de învăţământ terţiar în rândul
tinerilor cu vârsta între 30 şi 34 ani;
5. reducerea cu 20 de milioane a numărului de cetăţeni europeni ameninţaţi
de sărăcie şi excluziune socială.
Cea mai mare parte a asistenţei financiare relevante din partea UE pentru
Strategia Europa 2020 va fi pusă la dispoziţie în cadrul Politicii de Coeziune a UE,
prin instrumentele structurale, concentrate, conform Cadrului Strategic Comun,
pe 11 obiective tematice, după cum urmează:
1. cercetare şi inovare
2. tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC)
3. competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)
4. trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon
5. adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionării riscului
6. protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor
7. promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din
cadrul infrastructurilor reţelelor majore
8. ocupare şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă
9. incluziune socială şi combaterea sărăciei
10. educaţie, dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii
11. consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă
Nivel naţional
Cele 5 obiective majore stabilite la nivelul UE, transpuse în obiective naţionale1 se
prezintă astfel:
o Ocuparea forţei de muncă:
 o rată de ocupare a forţei de muncă de 70 % în rândul populaţiei cu
vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani;
o Cercetare şi dezvoltare:
 alocarea a 2% din PIB-ul României pentru cercetare şi dezvoltare
o Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei:
1

Sursa datelor: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_ro.pdf
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reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de
nivelurile înregistrate în 1990
 creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 24%
 creşterea cu 10% a eficienţei energetice
o Educaţie:
 Reducerea sub 11,3% a ratei de părăsire timpurie a şcolii
 creşterea la peste 26,7% a ponderii absolvenţilor de studii
superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani
o Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale
 reducerea cu cel puţin 580.000 a numărului persoanelor care suferă
sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale.


Ţintele valorice ale României pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europei
2020 au fost incluse în Programul Naţional de Reformă (2011-2013), care
reprezintă instrumente esenţiale pentru îndeplinirea, la nivel naţional, a
obiectivelor Strategiei Europa 2020. Priorităţile se referă atât la reforma politicii
publice cât şi la investiţii preconizate, după cum urmează:
1. Creşterea eficienţei şi transparenţei administraţiei publice
2. Îmbunătăţirea mediului de afaceri
3. Ocuparea forţei de muncă
4. Cercetare, dezvoltare şi inovare
5. Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră
6. Utilizarea surselor de energie regenerabilă
7. Eficienţă energetică
8. Educaţie
9. Incluziune socială.
Guvernul României a aprobat în data de 13 iunie 2012 Memorandumul pentru
aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi
implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020, document-cadru ce
cuprinde un set de orientări metodologice necesare pentru stabilirea liniilor
directoare în procesul de programare a fondurilor europene nerambursabile în
perioada 2014-2020.
În anul 2013 România s-a aflat în plin proces de elaborare a Acordului de
Parteneriat, document strategic naţional care fundamentează şi stabileşte
obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene în
perioada 2014–2020: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul de
Coeziune (FC), Fondul Social European (FSE), Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime
(FEPAM). În perioada 2014-2020 există următoarele programe operaţionale,
respectiv: POS Infrastructură Mare, POS Competitivitate, PO Regional, PO
Asistenţă Tehnică, POS Capital Uman, PO Capacitate Administrativă. Pentru
sprijinirea agriculturii, dezvoltării rurale, pescuitului şi acvaculturii s-a elaborat
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.
Nivel regional
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a demarat procesul de elaborare a
Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020. Până în
luna mai 2013, în proces partenerial, au fost elaborate Analiza socioeconomică a
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Regiunii Centru – care furnizează o analiza cantitativă şi calitativă a condiţiilor
existente în Regiune; Analiza SWOT a Regiunii, care pune în evidenţă principalii
factori stimulativi sau restrictivi precum şi limitările şi atuurile care trebuie luate
în considerare în procesul de planificare a dezvoltării regionale; şi Strategia de
dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020. Acest ultim document are la
bază definirea viziunii de dezvoltare, definirea obiectivului strategic global,
analiza aprofundată a situaţiei curente pe baza analizei socioeconomice şi a
analizei SWOT, precum şi analiza contextului naţional şi european. În cadrul
Strategiei de Dezvoltare Regională pentru perioada de programare 2014-2020 s-au
identificat priorităţile de dezvoltare şi s-au stabilit obiectivele specifice şi
domeniile prioritare de intervenţie. Prin cele şase axe prioritare identificate
strategia se fundamentează pe o analiză a nevoilor reale din Regiunea Centru.
Nivel judeţean
Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituţională şi
respectarea principiului european al parteneriatului, în baza H.G.R. nr. 1115/2004
privind elaborarea în parteneriat a PND, la nivelului judeţului Mureş s-a înfiinţat o
structură partenerială formală, care are rolul de a contribui la elaborarea pentru
Planului de Dezvoltare al Judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020. Grupul de
lucru este alcătuit din 47 de instituţii publice şi private, implicând autorităţi ale
administraţiei publice locale, instituţii publice, universităţi, organizaţii ale
societăţii civile, parteneri economici, în domenii ce acoperă toate domeniile vieţii
sociale. Acest grup de lucru este coordonat de Consiliul Judeţean Mureş, care
asigură şi secretariatul acestuia.
La iniţiativa Consiliului Judeţean Mureş au fost elaborate primele documente de
programare pentru accesarea fondurilor comunitare în perioada 2014-2020.
Analiza socioeconomică a judeţului Mureş şi Analiza SWOT a judeţului Mureş,
sunt rezultatul unui proces partenerial, în care specialişti din diverse domenii de
activitate – protecţie socială, mediu, învăţământ, sănătate, cercetare, urbanism,
etc. – au inventariat situaţia socio-economică, disparităţile existente la nivel
judeţean şi obiectivele dezvoltării regionale, cu scopul de a elabora un instrument
de lucru care să faciliteze luarea unor decizii necesare dezvoltării armonioase şi
echilibrate a judeţului.
În elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Mureş, s-au avut în vedere
prevederile documentelor de dezvoltare teritorială la nivel internaţional,
naţional, regional şi judeţean:
o Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene, care
integrează la nivel teritorial obiectivele de coeziune şi competitivitate ale
Uniunii, stabilind ca obiective:
1. Amenajarea policentrică a teritoriului
2. O nouă relaţie urban-rural
3. Accesul egal la infrastructură şi cunoaştere
4. Administrarea înţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural.
o Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi
2013-2020-20302, care stabileşte ca obiectiv naţional pentru
orizontul 2020 în domeniul planificării spaţiale: ”Constituirea la
nivel regional, conform strategiilor de dezvoltare spaţială, a
2

http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/StategiaDD.pdf, pagina 126 „Planificare spaţială”
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sistemului policentric de arii funcţionale urbane (aglomerări
urbane) şi de coridoare de urbanizare în lungul arterelor de
transport de interes european (policentricitate de reţea).”
o Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială – România 2030, document
care fundamentează şi orientează strategia de dezvoltare
teritorială a României şi oferă viziunea a ceea ce va fi România
peste 20 de ani. Stabileşte liniile directoare de dezvoltare
teritorială a României la scară regională, interregională şi
naţională, corelând conceptele de coeziune şi competitivitate la
nivelul teritoriului.
o Sistemul de aşezări la nivelul Regiunii Centru în contextul dezvoltării
policentrice, instrument de analiză contextuală a realităţii şi
dinamicii teritoriale la nivelul Regiunii Centru, oferind informaţii
suport în procesul decizional, în implementarea politicilor regionale
care vizează dezvoltarea durabilă3.
o Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean - Judeţul
Mureş, un document director care reprezintă într-o formă sintetică,
planurile de acţiune şi proiectele de dezvoltare ale judeţului Mureş,
având ca obiectiv major depistarea de resurse naturale, economice,
culturale, sociale specifice şi posibilele căi de valorificare, în
vederea dezvoltării durabile a judeţului Mureş.
Alte studii regionale (www.adrcentru.ro):
o Agricultura şi dezvoltare rurală în Regiunea Centru
o Aspecte ale nivelului de dezvoltare socială şi educaţională la nivelul Regiunii
Centru
o Aspecte privind dezvoltarea turismului în Regiunea Centru
o Infrastructura rutieră-factor cheie în dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru
o Analiza potenţialului energetic eolian la nivelul Regiunii Centru în
perspectiva dezvoltării economice durabile
o Şomajul în Regiunea Centru. Cauze şi evoluţii
o Analiza demografică a Regiunii Centru. Disparităţi demografice. Tendinţe şi
prognoze
o Analiza PIB la nivelul Regiunii Centru în perioada 1998-2007
o Analiza emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Regiunii Centru în
contextul schimbărilor climatice. Identificarea soluţiilor privind eficienţa
energetică şi utilizarea energiilor regenerabile
o Exporturile Regiunii Centru în perioada 2001-2009
o Regiunea Centru. Elemente de competitivitate regională
o Regiunea Centru: premise şi potenţial de dezvoltare
La nivelul judeţului Mureş există planuri locale pentru dezvoltarea pe termen lung
(30 de ani) a sectoarelor de apă şi ape uzate, respectiv gestionarea deşeurilor,
elaborate în conformitate cu obligaţiile generale negociate de Romania în cadrul
procesului de aderare si post-aderare. Acestea sunt:
- Master Planul pentru sector de apă şi canal - judeţul Mureş;
- Studiul de fezabilitate pentru sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Mureş.
Alte studii judeţene:
- Raport de cercetare „Harta socială a judeţului Mureş”
3

http://www.adrcentru.ro/Document_Files/ADStudiiRegionale/00001049/q1dwf_Analiza%20sistem
ului%20de%20asezari%20la%20nivelul%20Regiunii%20Centru.pdf
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Documente naţionale sectoriale de referinţă:
- Master Planul General de Transport al României
- Strategia Naţională de Sănătate a României 2014-2020
- Strategia Naţională pentru Competitivitate România 2020
- Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020
- Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România
- Conceptul Strategic Naţional privind organizarea intervenţiilor în situaţii
de urgenţă
- Strategia Naţională în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi
inovării pentru perioada 2014-2020
Viziunea strategică a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020
Orientarea de bază a strategiei o constituie construcţia dezvoltării judeţului pe
punctele tari, care se regăsesc în cadrul analizei SWOT, în vederea valorificării
oportunităţilor de creştere şi minimizarea efectelor punctelor slabe prin
eliminarea factorilor care blochează dezvoltarea.
În esenţă, prin această strategie se urmăreşte luarea unor măsuri care să permită
continuarea măsurilor adoptate pentru perioada 2007-2013 şi a acţiunilor ce
contribuie la dezvoltarea economică a judeţului şi îmbunătăţirea infrastructurii în
zonele cu întârzieri în dezvoltare, fără a neglija incluziunea socială ori protecţia
mediului.
Judeţul Mureş, într-o abordare concisă, se distinge prin următoarele avantaje:
-

o zonă cu rol strategic, de deservire logistică;
SMURD- serviciu etalon la nivel naţional şi internaţional;
servicii medicale de înaltă calitate;
capacitate de cercetare, în special în domeniul medical şi tehnic;
sistem de învăţământ universitar recunoscut;
potenţial antropic şi natural valoros (2 monumente pe lista UNESCO);
diversitatea formelor de turism care se pot practica;
potenţial agricol;
potenţial pentru producerea energiilor alternative de energie;
spaţiu multicultural, multietnic, multilingvistic.

Utilizarea punctelor tari în vederea valorificării oportunităţilor
- Întărirea caracterului de centru medical, educaţional şi de cercetare a
judeţului Mureş;
- Extinderea şi îmbunătăţirea infrastructurii parcurilor industriale şi crearea
de noi platforme industriale;
- Întărirea componentei cargo a Aeroportului Internaţional „Transilvania”
Tîrgu-Mureş, pentru dezvoltarea serviciilor de transport şi transfer marfă;
- Sprijinirea sectoarelor economice de excelenţă – industria chimică,
prelucrarea lemnului, industria farmaceutică, industria alimentară, etc.
pentru dezvoltarea de produse competitive, cu valoare adăugată ridicată.
Utilizarea punctelor tari pentru reducerea impactului ameninţărilor
- Utilizarea resurselor naturale pentru producerea energiilor alternative;
realizarea de investiţii pentru valorificarea deşeurilor, urmare implementării
sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Mureş;

7/95

- Cooperarea între operatorii de turism, autorităţi locale, agenţi economici şi
persoane fizice active în domeniul turismului, în vederea dezvoltării
turismului şi promovării eficiente a potenţialului existent;
- Punerea în valoare a potenţialului agricol şi dezvoltarea sectorului nonagricol din mediul rural pentru dezvoltarea şi diversificarea economiei
rurale;
- Dezvoltarea serviciilor de formare profesională şi de învăţare pe tot
parcursul vieţii.
Contracararea punctelor slabe prin valorificarea oportunităţilor
- Creşterea gradului de urbanizare a oraşelor, în special a celor care au
obţinut acest statut mai recent, pentru o dezvoltare policentrică echilibrată
a judeţului;
- Continuarea dezvoltării infrastructurii de bază din fonduri nerambursabile;
- Crearea unei reţele intermodale de transport pentru intensificarea
schimburilor comerciale şi creşterea nivelului de accesibilitate şi
conectivitate a judeţului.
Depăşirea punctelor slabe care contribuie la materializarea ameninţărilor
- Dezvoltarea de programe sociale pentru grupurile vulnerabile în vederea
scăderii procentului din populaţie aflată în zona de sărăcie;
- Creşterea nivelului de participare la sistemele de educaţie şi formare pe tot
parcursul vieţii şi corelarea ofertei educaţionale cu nevoia de forţă de
muncă de pe piaţa muncii;
- Crearea şi menţinerea unui dialog continuu, deschis şi eficient între mediul
academic, de afaceri, de cercetare, administrativ, ONG pentru identificarea
şi dezvoltarea celor mai bune soluţii în procesul de dezvoltare durabilă a
judeţului.
Pe baza „Analizei SWOT“ şi a „Profilului socio-economic al judeţului Mureş”, pot fi
definite următoarele scenarii pentru dezvoltarea economică a judeţului în
următoarea perioadă:
1. judeţ al serviciilor medicale şi farmaceutice de înaltă calitate: creare de
clustere în domeniul medical şi farmaceutic
2. judeţ al comerţului interregional: folosirea de poziţionarea geografică
centrală şi de avantajele unui nod intermodal de transport rutier şi feroviar,
la intersecţia a două (viitoare) autostrăzi şi beneficiind de existenţa
Aeroportului „Transilvania”, cu statut internaţional;
3. judeţ al industriilor cu valoare adăugată ridicată: dezvoltarea de platforme
industriale pentru încurajarea activităţii productive;
4. judeţ al turismului cultural, balnear, montan şi rural: diversitatea formelor
de turism şi diversitatea generată de coexistenţa a 4 naţiuni în judeţul
Mureş.
5. judeţ al serviciilor regionale de intervenţii în situaţii de urgenţă:
localizarea bazei operaţionale regionale în Tîrgu-Mureş
6. judeţ al produselor agricole competitive: valorificarea potenţialului agricol
al judeţului Mureş
7. judeţ al dezvoltării antreprenoriale urbane şi rurale: valorificarea
potenţialului productiv şi inovativ al producătorilor locali.
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Definirea viziunii strategice
Judeţul Mureş, valorificând poziţia sa strategică, bogăţia resurselor de care
dispune şi oportunităţile, îşi propune să devină până în anul 2020 un judeţ
dinamic, orientat către progres, având capacitate de cercetare, în special în
domeniul medical, tehnic, economic, turism și cultură, cu o economie sustenabilă,
(bazată pe o agricultură intensivă, pe o industrie cu valoare adăugată ridicată şi
un sector de servicii atractiv), susţinută de o infrastructură modernă şi accesibilă
tuturor mureşenilor, asigurând astfel locuitorilor săi premizele unui nivel de trai
ridicat, un judeţ unde noul se construieşte pe tradiţiile multiculturale.

Obiectiv general
Creşterea competitivităţii economiei şi a atractivităţii judeţului Mureş, reducerea
disparităţilor existente între mediul urban şi rural, în scopul creării unui climat
favorabil pentru locuitori, întreprinzători şi turişti.

Obiective specifice de dezvoltare
În concordanţă cu politicile, strategiile şi programele de dezvoltare elaborate la
nivel european, naţional şi regional, pot fi definite următoarele obiective
specifice:
1. Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de bază din mediul
urban şi rural, ca suport pentru dezvoltarea economică a judeţului;
2. Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, încurajarea transferului
tehnologic şi a cercetării aplicate în sectoare cu potenţial de creştere pentru
îmbunătăţirea competitivităţii economiei şi creare de noi locuri de muncă;
3. Întărirea caracterului de centru medical şi de cercetare a judeţului Mureş;
4. Susţinerea polilor de dezvoltare urbani şi rurali (aşa cum au fost ele definite
în PATJ a judeţului Mureş) în scopul asigurării unei dezvoltări policentrice a
judeţului; Dezvoltarea zonelor rurale pentru reducerea decalajelor economice
şi sociale majore faţă de mediul urban;
5. Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea sectorului turistic, cu
prioritate turismul cultural, balnear, rural şi montan, în spiritul tradiţiei
multiculturale;
6. Valorificarea raţională a patrimoniului natural, a potenţialului pentru
producerea resurselor de energie regenerabile, în conformitate cu principiile
dezvoltării durabile;
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7. Dezvoltarea eficientă a resurselor umane, ca suport pentru creşterea
competitivităţii economice;
8. Dezvoltarea serviciilor sociale şi sporirea accesului la servicii sociale durabile
şi de înaltă calitate a grupurilor defavorizate;
9. Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale.

Definirea detaliată a priorităţilor de dezvoltare ale judeţului Mureş
Strategia de Dezvoltare a Judeţului Mureş este axată pe următoarele 7 domenii
prioritare:
1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale
2. Creşterea competitivităţii economice, stimularea cercetării şi inovării
3. Protecţia mediului înconjurător, eficienţă energetică, utilizarea surselor
alternative de energie
4. Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, sprijinirea agriculturii şi a silviculturii
5. Dezvoltarea turismului
6. Dezvoltarea resurselor umane, creşterea incluziunii sociale şi ocupării forţei
de muncă
7. Asigurarea unei administraţii publice locale eficiente

DOMENIUL PRIORITAR 1: DEZVOLTARE URBANĂ, DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII TEHNICE ŞI SOCIALE

Coeziunea teritorială este expresia dezvoltării echilibrate, coerente şi armonioase
a teritoriului, sub aspectul activităţilor economice, sociale, al dotărilor, al
accesibilităţii şi al calităţii mediului, al existenţei condiţiilor de viaţă şi de muncă
echitabile pentru toţi cetăţenii, indiferent de locul în care se află.
Politica de coeziune teritorială la nivel european urmăreşte diminuarea
diferenţelor de dezvoltare dintre mediul urban şi cel rural, dintre centru şi
periferie, precum şi prevenirea amplificării discrepanţelor teritoriale.
Conform datelor preliminare ale Recensământului din anul 2011, în judeţul Mureş
49,64 % din populaţia locuieşte în mediul urban, municipiile şi oraşele fiind
considerate, în general, motorul economiei şi catalizatoare pentru creativitate şi
inovare. Tot aici se manifestă extrem de acut o serie de probleme permanente,
precum schimbări demografice, stagnare economică în termeni de creare de locuri
de muncă, şomajul sau sărăcia.
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În perioada 2014-2020 vor fi stimulate politicile urbane integrate pentru a
intensifica dezvoltarea urbană durabilă în vederea consolidării rolului oraşelor în
contextul politicii de coeziune. Trebuie combinate măsuri privind renovarea fizică
a zonelor urbane cu măsuri care promovează educaţia, dezvoltarea economică,
incluziunea socială şi protecţia mediului. Investiţiile teritoriale integrate (ITI)
reprezintă un nou mod de punere în aplicare a politicii de coeziune, ce oferă un
pachet de finanţare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai
multor programe de intervenţii multidimensionale şi intersectoriale.

Prioritatea 1.1. Creşterea coeziunii teritoriale a judeţului Mureş prin
sprijinirea dezvoltării urbane (atât a oraşelor cu un nivel ridicat de dezvoltare
cât şi a oraşelor mici şi mijlocii)

Obiective:
- dezvoltarea policentrică a judeţului Mureş
- creşterea gradului de urbanizare a municipiilor şi oraşelor, în special a
oraşelor mici şi mijlocii care au în componenţă sate
Context:
La nivelul judeţului Mureş există o reţea de localităţi urbane cu o structură şi
repartiţie relativ echilibrată în teritoriu.
Prin promovarea a 4 comune la statutul urban – Sărmaşu, Ungheni, Miercurea
Nirajului şi Sângeorgiu de Pădure - au dispărut aproape toate zone ale judeţului
despre care se putea afirma că sunt lipsite de oraş. Cu toate acestea, există încă
areale insuficient deservite şi situate la o distanţă destul de mare de vreun centru
urban, precum partea de est a Câmpiei Transilvaniei, spre limita cu judeţul
Bistriţa-Năsăud, valea Gurghiului şi Defileul Mureşului, respectiv partea de nord şi
nord-est a judeţului Mureş.
Gradul de urbanizare a municipiilor şi oraşelor din judeţ diferă. Municipiul TîrguMureş, reşedinţa judeţului, are un grad ridicat de dezvoltare şi este un pol de
dezvoltare urbană. Sighişoara, Târnăveni, şi Reghin corespund şi ele necesităţilor
impuse de indicatorii prevăzuţi de lege şi prin funcţiile complexe pe care le
îndeplinesc privind serviciile de bază, piaţă de muncă, funcţii culturale şi de
agrement, etc., reprezintă centre de polarizare pentru zonele rurale adiacente.
În oraşul Sovata - staţiune balneoclimaterică recunoscută pe plan naţional - a avut
loc în ultimii ani o dezvoltare importantă în privinţa echipării tehnico-edilitare,
însă nici această localitate nu îndeplineşte în totalitate condiţiile corespunzătoare
rangului ierarhic de oraş (ex: lipsa judecătoriei şi parchetului).
Municipiul Târnăveni, oraşul Luduş şi Iernut au cunoscut o urbanizare în perioada
dezvoltării unor ramuri industriale, localităţi care în prezent se află în declin
datorită caracterului monoindustrial şi a restructurării economice, motiv pentru
care ele nu au o influenţă corespunzătoare în privinţa dezvoltării zonelor rurale
adiacente.
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Oraşele Sărmaşu, Ungheni, Miercurea Nirajului şi Sângeorgiu de Pădure – care pot
fi considerate entităţi urbane noi - au un grad de urbanizare redus, cu o pondere
ridicată a localităţilor componente (sate aparţinătoare) în totalul populaţiei
acestora.
Aceste localităţi urbane ar trebui să fie noduri de creştere şi dezvoltare ale
localităţilor din jurul lor. Pentru ca ele să devină centre urbane în adevăratul sens
al cuvântului - localităţi cu rol polarizator - este necesară susţinerea financiară cu
precădere a acestor oraşe, ca prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare,
facilitarea ocupării forţei de muncă şi diversificarea serviciilor, acestea să îşi
amplifice rolul pe care îl deţin în judeţ. Aşa cum municipiul Tîrgu-Mureş, declarat
pol de dezvoltare, a beneficiat de fonduri nerambursabile în perioada 2007-2013
datorită acestui statut, considerăm oportună alocarea de resurse financiare pentru
oraşele mici, pentru întărirea funcţiilor acestora ca localităţi cu rol polarizator.
Pe de altă parte, şi sprijinirea oraşelor mari, care sunt centre de polarizare pentru
oraşele şi comunele învecinate, nuclee ale economiei inteligente, trebuie avută în
vedere, aceasta fiind una din priorităţile politicii de dezvoltare urbană durabilă în
perioada 2014-2020.
Diversele dimensiuni ale vieţii urbane – economică, socială, culturală şi de mediu –
sunt strâns legate între ele şi succesul în materie de dezvoltare urbană poate fi
atins numai prin intermediul unei abordări integrate.
Dezvoltarea mobilităţii trebuie încurajată prin întocmirea planurilor de
mobilitate, luând în considerare toate problemele legate de infrastructură şi de
mediul înconjurător, prin care să se asigure condiţiile şi pentru un transport
alternativ: creşterea gradului de utilizare a transportului public, stimularea
înnoirii parcului auto şi promovarea „autovehiculelor curate”.
Activităţi importante:
- Promovarea dezvoltării policentrice şi echilibrate a teritoriului ca
precondiţie importantă pentru realizarea coeziunii teritoriale şi factor
important pentru asigurarea competitivităţii teritoriale
- Susţinerea dezvoltării oraşelor mari ca poli de atracţie pentru zonele
învecinate şi motoare ale creşterii economice inteligente
- Regenerarea oraşelor mici şi mijlocii prin soluţii de dezvoltare urbană
integrată şi incluziune socială
- Promovarea la nivelul judeţului a oraşelor verzi, a transportului urban
sustenabil, a mobilităţii urbane/periurbane
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Prioritatea 1.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnice (transport, utilităţi,
energie, comunicaţii) la nivelul judeţului Mureş

Măsuri:
Măsura 1.2.1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere, feroviare şi
aeroportuare la nivelul judeţului în perspectiva asigurării unui transport cât mai
eficient
Măsura 1.2.2. Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnicoedilitare la nivelul judeţului în perspectiva dezvoltării durabile şi administrare cât
mai eficientă a teritoriului
Măsura 1.2.3. Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii, în special, accesul
populaţiei la conexiuni în bandă largă în vederea eficientizării transferului de date
şi informaţii

Măsura 1.2.1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere, feroviare şi
aeroportuare la nivelul judeţului în perspectiva asigurării unui transport cât
mai eficient

1.2.1.1. Reţeaua de transport rutier
Obiectiv:
- modernizarea infrastructurii de transport rutier, ca suport pentru
dezvoltarea economică a judeţului Mureş
- îmbunătăţirea mobilităţii rutiere inter-, şi intrajudeţene
- realizarea infrastructurii rutiere pentru scoaterea traficului greu din
interiorul municipiilor
Context:
Intensificarea traficului în general şi cel al transporturilor de mărfuri în special, pe
reţeaua rutieră judeţeană, a condus la o accelerare a procesului de uzură a
drumurilor judeţene. Consiliul Judeţean Mureş are în proprietate o reţea de 762
km de drum judeţean, din care 626 km reprezintă drum judeţean asfaltat (la data
de 1 ianuarie 2013), 111,8 km de drum judeţean pietruit şi 24,2 km de drum
judeţean de pământ. Din totalul de drum judeţean asfaltat, 260 km are durata de
serviciu depăşită, ceea ce în cifre absolute înseamnă o pondere de 41,53%.
Transportul rutier în judeţul Mureş va trebui să beneficieze până în anul 2020 de o
îmbunătăţire a infrastructurii rutiere, capabilă să preia un trafic în creştere
rapidă, să asigure premisele pentru dezvoltarea economică şi socială a tuturor
zonelor regiunii şi să contribuie la diminuarea efectelor negative ale transportului
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asupra mediului înconjurător. Atingerea acestor obiective implică realizarea de
investiţii semnificative în următorul deceniu atât în extinderea reţelei rutiere cât
şi în reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere actuale.
Investiţiile ar trebui să se concentreze pe construirea de infrastructuri noi –
realizarea prin CNADNR a Autostrăzii Transilvania (Turda – Tîrgu Mureş - Sighişoara
–Braşov) şi a autostrăzii care ar facilita legătura cu estul Europei, pe traseul
Tîrgu-Mureş – Iaşi – Ungheni (Republica Moldova). Pentru „Construirea Autostrăzii
Tîrgu-Mureş - Ditrău în traversarea judeţului Mureş – faza studiu de fezabilitate” sa eliberat Certificatul de Urbanism de către Consiliul Judeţean Mureş.
Consolidarea capacităţii infrastructurii existente, prin îmbunătăţirea condiţiilor
de transport pe drumurile naţionale şi judeţene este, de asemenea, o prioritate.
Toate drumurile naționale vor trebui să asigure condiții de exploatare la standarde
europene, ele reprezintând suportul pentru dezvoltarea celorlalte categorii de
drumuri publice de rang inferior. Sunt prioritare pentru judeţul Mureş următoarele
drumuri naţionale: DN 16 Apahida-Reghin; DN 14 Teiuş-Blaj-Mediaş-Sighişoara;DN
14 A Iernut-Târnăveni-Mediaş şi DN 15 E Satu-Nou- Sânpetru de Câmpie-RâciuTîrgu-Mureş.
Până în anul 2020 pe drumurile judeţene cu durata de serviciu depăşită, în
lungime totală de 260 km, trebuie executate lucrări de reparaţii pe cel puţin 110
km, prin turnare de covor asfaltic, iar pe 111,8 km de drum judeţean pietruit
respectiv pe cei 24,2 km de drum judeţean de pământ trebuie executate lucrări
de modernizare prin asfaltare.
Activităţi importante:
- reabilitarea/modernizarea/întreţinerea drumurilor care asigură legătura cu
judeţele limitrofe
- reabilitarea/modernizarea/întreţinerea drumurilor care trec prin mai multe
localităţi intens populate, care au o importanţă deosebită în viaţa judeţului,
permit conectarea la reţelele principale, spre zonele urbane şi cele care pot
genera creştere economică în zonă (ex: zonele turistice intens frecventate
sau spre zonele cu un real potenţial turistic, dar insuficient exploatate)
- Construirea centurilor ocolitoare pentru transferul traficului de tranzit (în
special al municipiului Tîrgu-Mureş, Reghin, Sighişoara – este aprobat studiul
de fezabilitate - şi Târnăveni) şi a inelelor interioare de circulaţie, în
vederea eficientizării traseelor în oraş
- Implicarea administraţiei judeţene în vederea modernizării drumurilor
naţionale din judeţul Mureş

1.2.1.2. Reţeaua de transport feroviar
Obiectiv:
- creşterea atractivităţii/competitivităţii acestui mod de transport, prin
îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite călătorilor
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Context:
Modernizarea căii ferate pe traseul Ungheni-Reghin ar intensifica legăturile
economice dintre municipiul Tîrgu-Mureş şi Municipiul Reghin şi ar crea premisele
constituirii unei arii metropolitane cu urbanizare intensă. O asemenea măsură ar
îmbunătăţi şi transportul public pe ruta Reghin - Tîrgu-Mureş - Aeroport
„Transilvania” Tîrgu-Mureş.
Construirea liniei ferate pe traseul Tîrgu- Mureş - Sighişoara, ar scurta cu peste
200 km legătura dintre Tîrgu-Mureş şi Bucureşti şi ar asigura conectivitatea la
reţeaua feroviară TEN-T (Coridor Orient/Est Mediteranean) 4.
Pentru modernizarea staţiei de cale ferată din Tîrgu-Mureş5, Compania Naţională
CFR SA a demarat la data de 04.07.2013 procedura pentru achiziţia publică,
termenul de execuţie fiind 48 luni începând de la data atribuirii contractului.
Valoarea estimată fără TVA a lucrărilor este de 45.211.089 lei.
Activităţi importante:
- implicarea administraţiei judeţene în vederea susţinerii modernizării liniilor
de cale ferată din judeţul Mureş (inclusiv pentru finalizarea reabilitării
tronsonului de cale ferată Sighişoara-Coşlariu şi începerea lucrărilor de
reabilitare la tronsonul Sighişoara – Braşov, parte din Coridorul Rin –
Dunăre).
1.2.1.3. Infrastructura aeroportuară

Obiective:
- Creşterea numărului de pasageri la Aeroportul „Transilvania” Tîrgu-Mureş
- Creşterea gradului de satisfacţie a pasagerilor privind serviciile oferite de
Aeroport
Context:
Aeroportul „Transilvania” Tîrgu-Mureş, cu statut internaţional din anul 2011, aflat
sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, are un potenţial de zonă zona
deservită, alcătuită din judeţele Mureş, Harghita, Covasna, parţial Bistriţa,
Braşov, Suceava şi Sibiu, practic o populaţie de aproximativ 2.700.000 locuitori.6
La stabilirea direcţiilor de dezvoltare ale Aeroportului „Transilvania” Tîrgu-Mureş
pe termen lung, trebuie să se ţină cont de existenţa şi dezvoltarea aeroporturilor
din judeţele învecinate: la o distanţă rutieră de 95-115 km se situează Aeroportul
Internațional Sibiu, respectiv Aeroportul Internaţional Cluj, cu un important flux

4

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/doc/ten-t-country-fiches/ro.pdf
5 http://licitatiipublice.clubafaceri.ro/licitatie/modernizarea-statiei-de-cale-ferata-Tg-mures-232626.html
6
Plan de administrare, Consiliul de Administrare al RA Aeroportul Transilvania Tirgu-Mureş, pag. 13
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de pasageri şi se implementează un proiect de construcție de aeroport
internațional la Brașov - Ghimbav.
Utilizând atuurile de poziţie geostrategică centrală, acces la 200 m pentru drumul
E 60 şi 600 m pentru calea ferată Deda-Războieni, combinat cu conectarea
Autrostrăzii Transilvania cu Autostrada Iaşi- Tîrgu-Mureş la 900 m de aeroport, se
creează o mai bună accesibilitate cât şi premizele realizării proiectului pentru
primul hub S-E European de platformă multimodală. În acest sens s-au promovat
PUZ şi PUG, studii de prefezabilitate şi fezabilitate alături de Proiect Tehnic cu
avize pe terenurile cumpărate (în parte) de Consiliul Judeţean Mureş în vederea
realizării în practică a etapelor din strategia de dezvoltare a aeroportului pe
termen lung şi mediu. 7
Activităţi prioritare:
- dezvoltarea zonei Cargo la Aeroportul „Transilvania” Tîrgu-Mureş
- modernizarea şi extinderea pistei de aterizare/decolare
- investiţii pentru creşterea calităţii serviciilor oferite la Aeroport, inclusiv
sporirea gradului de siguranţă a pasagerilor
- diversificarea ofertei de zboruri către noi destinaţii de interes pentru
locuitorii din zona deservită.
1.2.1.4. Dezvoltarea transportului intermodal la nivelul judeţului în vederea
dezvoltării unei platforme intermodale pentru transportul mărfurilor
Obiectiv:
- eficientizarea transportului de marfă şi îmbunătăţirea
transportului asupra mediului şi a siguranţei traficului
- descongestionarea drumurilor naţionale şi judeţene
- protejarea infrastructurii rutiere

impactului

Context:
Crearea Centrului Intermodal de transport rutier la Ungheni la care se adaugă un
terminal feroviar intermodal de transport marfă, conectat la reţeaua naţională de
cale ferată, la intersecţia drumului european E 60, în apropierea Aeroportului
„Transilvania” Tîrgu-Mureş, cu accent pe dezvoltarea componentei cargo, şi a
autostrăzii Timişoara - Tîrgu-Mureş – Iași ar contribui la punerea economiei
judeţului pe o traiectorie ascendentă de creştere sustenabilă.
Centrul Intermodal de Transport, va fi compus dintr-un parc industrial şi terminal
intermodal logistic. Poziţionarea Centrului Intermodal de Transport Mureş se află
într-o zonă strategică pentru infrastructura de transporturi a României, la
7

Strategia de dezvoltare a zonei metropolitane Tîrgu-Mureş
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intersecţia dintre viitoarele autostrăzi Transilvania şi Târgu Mureş – Ungheni, în
perimetrul alăturat aeroportului Internaţional „Transilvania”. Terminalul feroviar
intermodal de transport marfă, conectat la reţeaua naţională de cale ferată, este
deosebit de important pentru activităţile logistice ale companiilor care vor activa
în parcul industrial.
În egală măsură, pentru interconectarea mijloacelor de transport din zonă,
activităţile de modernizare şi extindere ale aeroportului, pe care intenţionăm să
le efectuăm printr-un parteneriat public-privat, reprezintă un element cheie
pentru atragerea investitorilor către judeţul Mureş. Dezvoltarea facilităţilor pe
care Aeroportul Internaţional Mureş le oferă în prezent, va conduce către
creşterea tranzitului de persoane, dar mai ales de mărfuri care vor fi procesate.
Concret, se urmăreşte extinderea pistei existente a aeroportului, precum şi
interconectarea acestuia cu Centrul Intermodal Mureş şi zona de operare cargo.

Măsura 1.2.2. Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnicoedilitare la nivelul judeţului în perspectiva dezvoltării durabile şi administrare
cât mai eficientă a teritoriului

Obiectiv:
- creşterea gradului de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare în vederea
susţinerii unei dezvoltări economice echilibrate la nivelul judeţului Mureş şi
îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor

1.2.2.1 Reţeaua de apă, canal (şi epurare a apelor uzate)
Obiective:
- creşterea gradului de conectare a populaţiei urbane şi rurale la sistemele
centralizate de apă şi canalizare
Context
Potrivit datelor definitive ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul
20118, din totalul locuinţelor convenţionale din judeţ, 69,2 % au alimentare cu
apă şi canalizare în locuinţă din sistem public sau propriu (90,9% în municipii şi
oraşe şi 45,5 % în comune). O rată ridicată de conectare la sistemele de
alimentare cu apă şi canalizare se întâlneşte la comunităţile mari. Situaţia
generală a serviciilor se agravează pentru ambele tipuri de servicii, în cazul
comunităţilor cu mai puţin de 10.000 locuitori. Populaţia rurală depinde în mod
direct de fântânile tradiţionale (cele mai multe din ele având o adâncime
Comunicat de presă din data de 5 iulie 2013 al INS-DJSM.
http://www.mures.insse.ro/phpfiles/Mures_RPL_2011_Comunicat_date_definitive.pdf
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superficială şi valori ridicate în conţinut de fier şi mangan), iar în cazul secetelor,
este lipsită total şi de această sursă de apă. Se pune astfel în pericol sănătatea
populaţiei, dar şi asigurarea sursei de apă pentru animale.
Deşi în ultimii ani în majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale au fost
realizate investiţii în sectorul de apă şi canalizare, atât în mediul urban cât şi
rural, există încă multe probleme identificate:
 rata conectării la reţelele de alimentare cu apă, variază foarte mult (de la
57% în oraşul Iernut la 95% la Sighişoara sau Tîrgu-Mureş); conductele de
distribuţie sunt vechi (necesită reabilitare) sau zone urbane noi nu au
conducte (necesită extinderi, staţii de pompare noi, rezervoare noi );
există probleme cu starea tehnică a conductelor principale (vârstă, fisuri
existente, pierderi), necesitând reabilitare totală; conducta principală şi
conductele de distribuţie sunt diferite ca: diametre, materiale şi ani de
operare.
 în cazul sistemului de colectare ape uzate rata conectării variază de la 0%
în comune la 43% (oraşul Iernut ) sau Tîrgu-Mureş (95%).
Activităţi prioritare privind dezvoltarea infrastructurii de apă, canalizare şi
epurare a apelor uzate:
- finalizarea până în 2015 a trei investiţii majore de importanţă judeţeană
privind alimentarea cu apă potabilă:
o Noua aducţiune Band-Pănet
o Reabilitarea aducţiunii Voiniceni – Sărmaşu
o Noi staţii de epurare şi aducţiunea Miercurea Nirajului - Gheorghe
Doja.
- Realizarea de noi aducţiuni pentru asigurarea sursei de apă locuitorilor,
concomitent cu construirea sistemului de colectare şi epurare a apelor
uzate rezultate (zona de vest şi zona Târnavei Mici a judeţului)
- investiţii în domeniul colectării şi epurării apelor uzate în aglomerări cu o
populaţie sub 10.000 locuitori echivalenţi, cu respectarea termenelor de
conformare asumate în domeniul epurării apelor uzate urbane.
Aceste investiţii se detaliază în Master Planul actualizat al judeţului Mureş în
domeniul apei şi canalizării.
1.2.2.2. Reţeaua de alimentarea cu gaze naturale, energie electrică şi
termică

1.2.2.2.1. Reţeaua de alimentare cu gaze naturale
Context:
Deşi judeţul Mureş este cel mai important producător de gaz metan din România,
nu toate comunele sunt racordate la reţeaua de gaz metan. Potrivit datelor
statistice din anul 2010, numărul unităţilor administrativ –teritoriale în care se
distribuie gazul este de 83, din care 11 municipii şi oraşe (81,37 % din localități,
ocupând primul loc la nivelul Regiunii Centru). Astfel, în special comunele din
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partea nord-est, din aria montană şi cea subcarpatică, dar şi unele comune din
Podişul Târnavelor, nu au acces la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale.
Extinderea reţelei magistrale de transport de gaz metan spre localităţile care
solicită racordarea la această formă de energie se va derula de comun acord cu
societatea de transport de gaz, în conformitate cu strategiile proprii.

Activităţi prioritare:
- Extinderea reţelei magistrale de transport de gaz metan spre
localităţile care solicită racordarea

1.2.2.2.2. Reţeaua de alimentare cu energie electrică
Context:
Există încă localităţi neelectrificate în judeţul Mureş. Localităţi care au nevoie de
modernizarea reţelei electrice şi iluminat public, extinderea reţelelor existente
(pentru minim 15 gospodării) sunt:
Oraşe: Sîngeorgiu de Pădure, Ungheni
Comune: Adămuş, Albeşti, Aluniş,Apold, Aţintis, Band, Batoş, Băgaciu,
Bălăuşeri, Ceuaşu de Câmpie, Corunca, Cristeşi, Deda, Eremitu, Găleşti,
Gheorghe Doja, Gorneşti, Gurghiu, Ibăneşti, Livezeni, Lunca, Lunca
Bradului, Mădăraş, Miheşu de Câmpie, Nadeş, Răstoliţa, Sărăţeni,
Sîngeorgiu de Mureş, Sînpaul, Vărgata, Vătava, Voivodeni. Se constată
deficit de putere instalată, în special, în localităţile rurale Corunca,
Livezeni, Sîngeorgiu de Mureş şi Glodeni.
O altă problemă legată de deservirea cu energie electrică se constată în zonele
principalelor investiţii din judeţ, unde se constată un deficit de putere instalată.
Prin semnarea în cursul anului 2013 de către Consiliul Judeţean Mureş a
contractului de execuţie pentru „Sporirea puterii reţelei electrice instalate la
depozitul zonal Sânpaul”, în valoare de 1.999.686,08 lei, fără TVA, şi a proiectului
privind mărirea puterii electrice instalate în judeţul Mureş, în valoare de
aproximativ 5 milioane de euro, se va crea un nou nod energetic în zona Ungheni,
care va permite dezvoltarea în cadrul Parcului Industrial de la Vidrasău a unor
ramuri industriale consumatoare de energie, şi va contribui la crearea condiţiilor
pentru extinderea parcului industrial în viitorul apropiat. O astfel de măsură a fost
necesară şi în perspectiva dezvoltării terminalului intermodal de transport la
Ungheni, extinderea Aeroportului „Transilvania” Tîrgu-Mureş şi finalizarea în anul
2014 a proiectelor „Parc auto pentru sporturi cu motor” şi „Sistem integrat de
gestionare a deşeurilor în judeţul Mureş”, cu depozit zonal în comuna Sânpaul.
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Activităţi prioritare:
-

modernizarea şi extinderea reţelei electrice şi de alimentare cu
energie electrică a localităţilor urbane şi rurale

1.2.2.2.3.Reţeaua de energie termică
Context:
În perioada 2005-2010 numărul localităţilor în care se distribuie energie termică a
scăzut continuu de la 6 localităţi la 3. Sistemul centralizat pierde teren ca urmare
a creşterii tarifelor şi a găsirii unor soluţii alternative din partea consumatorilor.
În marea majoritate a cazurilor combustibilul utilizat este gazul metan; numărul
de gospodării în care se utilizează lemnul şi produsele obţinute prin prelucrarea şi
valorificarea deşeurilor din lemn – peleţi, brichete, granule, etc. pentru obţinere
de energie termică este în creştere.
Perioada de implementare a programului Termoficare căldură şi confort, se
extinde şi această perioadă de programare, iar acţiunile vizează, în principal,
modernizarea infrastructurii de transport şi distribuţie a energiei termice în
sisteme centralizate. Programul Termoficare 2006-2015 căldură şi confort are ca
scop eficientizarea sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei
termice şi cuprinde două componente:
1. reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică –
beneficiarii programului sunt autorităţile administraţiei publice locale
care deţin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie
termică
2. reabilitarea energetică a clădirilor - beneficiarii programului sunt
asociaţiile de proprietari din blocurile de locuinţe – condominii,
indiferent de sistemul de încălzire
Programul finanţează investiţiile pentru reabilitarea sistemului centralizat de
alimentare cu energie termică, unitatea/unităţile de producţie a agentului
termic, reţeaua de transport al agentului termic primar (apă fierbinte), punctele
de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică
economic, reţeaua de distribuţie a apei calde şi a agentului termic de încălzire,
reabilitarea termică a clădirilor, reţeaua interioară de alimentare a imobilului cu
apă caldă şi cu agent termic de încălzire, contorizarea individuală împreună cu
robinetele termostatice.

Activităţi prioritare:
-

reabilitarea/extinderea/modernizarea sistemului centralizat de
alimentare cu energie termică localităţile urbane şi rurale
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Prioritatea 1.2.3. Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii, în special,
accesul populaţiei la conexiuni în bandă largă în vederea eficientizării
transferului de date şi informaţii
Context:
Comunicaţiile electronice în bandă largă au devenit o prioritate la nivel mondial în
a doua jumătate a anilor 1990, ca rezultat al faptului că societatea bazată pe
cunoaştere are un impact semnificativ asupra competitivităţii, dezvoltării rapide a
comunicaţiilor şi a tehnologiilor IT, precum şi asupra liberalizării pieţelor telecom.
La nivelul judeţului Mureş, ponderea populaţiei fără acces la conexiuni în banda
largă este cuprinsă între 20% - 40%9. Printre localităţile care nu beneficiază de
conexiune broadband se numără unele sate din comunele Albeşti, Bahnea,
Cheţani, Cozma, Fărăgău, Ghindari, Gorneşti, Iclănzel, Pogăceaua şi Râciu.
Extinderea şi modernizarea serviciilor de telefonie fixă şi mobilă în ultimii ani, a
condus la creşterea numărului de abonaţi: la sfârşitul anului 2011 s-au înregistrat
138.000 de abonaţi la reţeaua telefonică fixă, în creştere cu aproape 10.000 de
abonaţi faţă de anul precedent.
În noua perioadă de programare, îmbunătăţirea accesului la tehnologiile
informaţiei şi comunicaţiilor, a utilizării şi a calităţii acestora capătă o importanţă
deosebită, acestea fiind considerate un motor puternic de creştere economică, de
inovare şi de productivitate într-un număr mare de domenii.

Activităţi prioritare:
-

dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de acces la tehnologiile
informaţiei şi comunicaţiilor de către operatorii economici, în
vederea creşterii calităţii serviciilor de telefonie fixă, telefonie
mobilă şi internet

Prioritatea 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii
de urgenţă, protecţie socială şi a infrastructurii culturale

Măsuri /acţiuni importante:
Măsura 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ şi a serviciilor
educaţionale, prin construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi
modernizarea acestora în mediul urban şi rural
Măsura 1.3.2 Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de sănătate prin

9

Analiza socio-economică a Regiunii Centru, Septembrie 2012, www.adrcentru.ro
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construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora în
mediul urban şi rural
Măsura 1.3.3. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor privind situaţiile de
urgenţă în mediul urban şi rural
Măsura 1.3.4. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor sociale prin înfiinţarea,
construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora, în
mediul urban şi rural
Măsura 1.3.5. Dezvoltarea şi consolidarea sectoarelor culturale, artistice şi
creative din judeţul Mureş

Măsura 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ şi a serviciilor
educaţionale, prin construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi
modernizarea acestora în mediul urban şi rural

Obiective:
- îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior în şcoli, reducerea costurilor
privind utilităţile, utilizarea raţională a resurselor, eficientizarea
energetică a unităţilor de învăţământ
- Îmbunătăţirea nivelului de educaţie a populaţiei
- Acces egal la educaţie pentru prevenirea abandonului şcolar a elevilor
aflaţi în situaţii de risc şi atragerea celor ce au părăsit timpuriu sistemul
educaţional
- Asigurarea tranziţiei de la şcoală la activitatea profesională: corelarea
ofertei educaţionale cu nevoile de pe piaţa muncii

Context
Îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de educaţie şi
formare profesională, participarea sporită la toate formele de educaţie şi o mai
mare mobilitate educaţională şi profesională a elevilor, studenţilor şi cadrelor
didactice trebuie să reprezinte, în viziunea Comisiei Europene, priorităţi avute în
vedere de statele membre pentru atingerea celor două ţinte în domeniul
educaţional fixate prin strategia Europa 2020. Aceste obiective, transpuse la nivel
naţional, sunt: reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la un nivel maxim de 11,3
% şi creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar cu vârsta de 30-34 ani
la cel puţin 26,7%.
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a actului educaţional, în perioada 2007-2013
în judeţul Mureş s-au realizat investiţii în valoare de 26.153.000 Euro în
infrastructura educaţională, prin finanţarea unui număr relativ mare de proiecte,
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având ca obiect modernizarea unităţilor de învăţământ atât în mediul urban cât şi
în cel rural. Este necesar să se continue investiţiile în dezvoltarea infrastructurii
de educaţie la nivel preşcolar, primar, gimnazial şi universitar din judeţul Mureş.
Având în vedere tendinţele demografice din mediul rural, aceste investiţii trebuie
corelate cu prognoza evoluţiei numărului de copii pre-/şcolari din localitate.
Investiţiile în educaţie trebuie să ţină cont şi nevoile de pe piaţa muncii,
competenţele dezvoltate în cadrul sistemelor de învăţământ fiind strâns legate de
competitivitate.
Activităţi prioritare:
- reabilitarea, extinderea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de
învăţământ din judeţul Mureş, cu precădere în localităţile cu rol polarizator
(cele 11 localităţi urbane şi 6 localităţi rurale: Acăţari, Band, Bălăuşeri,
Deda, Gurghiu, Râciu)
- dezvoltarea infrastructurii educaţionale pentru incluziunea principalelor
grupuri educaţionale vulnerabile: populaţia din mediul rural, populaţia de
etnie romă, copiii cu cerinţe educaţionale speciale (CES), copiii din grupuri
dezavantajate socio-economic, copiii singuri acasă, persoane în vârsta
cuprinsă între 45-65 de ani şi care rămân fără loc de muncă, etc.
- investiţii pentru facilitarea accesului copiilor din sate îndepărtate la şcoli,
prin microbuze şcolare; iniţierea programelor de tip „after-school”.
- inventarierea în mediul rural de către autorităţi locale, în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean, a gradului de ocupare a unităţilor de
învăţământ, starea fizică şi dotarea acestora. Acolo unde se constată unităţi
de învăţământ părăsite sau folosite în alte scopuri decât cele didactice,
coroborat cu prognoza evoluţiei numărului de copii pre-/şcolari din
localitate, pot fi înfiinţate centre de formare profesională pentru adulţi.
- încurajarea dialogului între mediul de afaceri şi unităţile de învăţământ
pentru a identifica competenţele care trebuie dezvoltate în cadrul
sistemului educaţional.

Măsura 1.3.2. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de sănătate prin
construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora în
mediul urban şi rural
Obiective:
- modernizarea unităţilor sanitare, prin construirea, reabilitarea, amenajarea,
extinderea şi dotarea acestora atât din mediul urban cât şi rural, dar mai
ales în localităţile cu rol polarizator
- îmbunătăţirea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate
- eficientizarea energetică a unităţilor sanitare
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Context
În judeţul Mureş există 8 spitale publice, fiecare cu ambulator integrat
(policlinică), situate în mediul urban. În municipiul Tîrgu-Mureş există 2 unităţi
sanitare publice cu paturi - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu-Mureş,
unitate de interes regional, de categoria I; Spitalul Clinic Judeţean Mureş (unitate
de categoria II) şi 6 unităţi private, toate dotate cu aparatură performantă şi
cadre medicale cu înaltă specializare. La Sighişoara, Reghin, Luduş, Târnăveni,
Sângeorgiu de Pădure, Sovata - Miercurea Nirajului funcţionează spitale publice
municipale şi orăşeneşti.
Municipiul Tîrgu-Mureş este unul dintre cele mai renumite centre medicale din
România, cu o infrastructură specifică pentru realizarea serviciilor publice de
calitate în domeniul sănătăţii. La brandul municipiului Tîrgu-Mureş/al judeţului
Mureş contribuie Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş, UPU-SMURD, Spitalul
Clinic Judeţean Mureş (SCJM) şi Institutul pentru Boli Cardiovasculare şi
Transplant Tîrgu-Mureş.
În mediul rural, accesul persoanelor la servicii de sănătate se realizează, de
regulă, prin intermediul medicilor de familie. (În unele localităţi există centre de
permanenţă fixe sau servicii de îngrijiri medicale la domiciliu). Deşi în mediul
rural trăiesc mai mult de jumătate din locuitorii judeţului, aceştia sunt deserviţi
de aproximativ 44,0% din totalul medicilor de familie, adică 141 de medici de
familie. Aici nu sunt înregistrate unităţi sanitare ambulatorii de specialitate
publice sau private, doar cabinete de stomatologie. Datorită reţelei de transport
şi comunicaţii slab dezvoltate sau întreţinute, a reţelei de distribuţie a apei
potabile şi de colectare a apei uzate insuficient dezvoltate sau în anumite
localităţi inexistente, se explică deficienţele în asigurarea asistenţei medicale de
urgenţă, instabilitatea cadrelor sanitare şi amplificarea migraţiei personalului
sanitar calificat. În concluzie, pacienţii din mediul rural au acces limitat la
servicii medicale de specialitate, accesibilitatea fiind condiţionată de mai mulţi
factori, cum ar fi: distanţa dintre domiciliu şi cabinetul de specialitate din urban,
starea drumurilor de legătură cu localitatea urbană, condiţiile şi posibilităţile de
transport în comun, factorul timp şi nu în ultimul rând, factorul financiar.
Asistenţa a medicală de urgenţă prespitalicească s-a dezvoltat în ultimii ani şi în
mediul rural, prin intermediul SMURD, care funcţionează în 11 localităţi: TîrguMureş, Târnăveni, Reghin, Sighişoara, Sovata, Sărmaşu, Miercurea-Nirajului,
Iernut, Ibăneşti, Deda şi Rîciu.
În spitalele din judeţul Mureş a început un proces vizibil de reabilitare a clădirilor
şi dotare cu aparatură, echipamente şi dispozitive medicale. Pe lângă sumele
importante alocate de către Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Judeţean Mureş pentru
îmbunătăţirea serviciilor sanitare oferite populaţiei, s-au accesat şi fonduri
europene prin Programul Operaţional Regional. Prin proiectul implementat de
Consiliul Judeţean Mureş, intitulat Modernizarea şi dotarea ambulatoriului
Spitalului Clinic Judeţean Mureş se modernizează şi se dotează cu aparatură,
instrumentar medical şi mobilier specific 18 cabinete medicale de specialitate din
cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş din 2 locaţii (B-dul 1
Decembrie 1918 şi Str. Gh. Marinescu nr. 1). Valoarea totală a proiectului este de
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11.268.606 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă 8.684.767 lei şi TVA
2.123.973 lei aferent cheltuielilor eligibile. Un alt contract de finanţare, semnat
în luna octombrie 2013 de Consiliul Judeţean Mureş, este cel privind reabilitarea,
modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
Tîrgu-Mureş, al cărui valoare totală este de 20,02 milioane lei, din care 15,84
milioane lei reprezintă fonduri nerambursabile. Diferenţa dintre cele două sume
reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Mureş la cheltuielile eligibile ale
proiectului. Lucrările de reabilitare vor cuprinde 2 clădiri ale Spitalului, respectiv
Ambulatoriul general şi Ambulatoriul ORL, ambele situate pe str. Gheorghe
Marinescu, la nr. 50 şi la nr. 34. Lucrările vor viza reabilitarea clădirilor din punct
de vedere termic şi al finisajelor, precum si reorganizarea fluxurilor de circulaţie
în zona de primire a pacienţilor. Cele 14 cabinete medicale prevăzute în proiect
vor fi reabilitate şi dotate cu aparatură, instrumentar medical de ultimă generaţie
şi mobilier specific.
În perioada de programare 2014-2020, potrivit Cadrului Strategic Comun,
îmbunătăţirea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate prin
dezvoltarea unei infrastructuri sanitare adecvate şi prin creşterea calităţii
serviciilor medicale este o prioritate. Se pune accent pe sporirea accesului la
asistenţă medicală convenabilă, durabilă şi de înaltă calitate, în vederea reducerii
inegalităţilor în materie de sănătate.
Vor avea prioritate investiţiile în
infrastructura sanitară care contribuie la modernizarea, transformarea structurală
şi viabilitatea sistemelor de sănătate, pentru îmbunătăţirea accesului la servicii
sanitare şi reducerea inegalităţilor în materie de sănătate, cu o atenţie specială
acordată grupurilor marginalizate, precum romii şi persoanele expuse riscului şi a
sărăciei.

Activităţi prioritare:
- investiţii în infrastructura sanitară prin executarea lucrărilor de
înfiinţare/construire, extindere şi renovare a spitalelor, a dispensarelor
medicale, a substaţiilor de primiri urgenţe, a secţiilor medico-sociale pentru
persoanele cu venituri reduse
- învestiţii pentru îmbunătăţirea dotării cu aparatură medicală de înaltă
performanţă a unităţilor cu profil medical din judeţ
- investiţii
sanitare,
interior,
generate

în eficienţă termică, instalaţii de cogenerare pentru unităţile
în scopul reducerii costurilor, îmbunătăţirii condiţiilor de confort
utilizării raţionale a resurselor, reducerii emisiilor poluante
de producerea, transportul şi consumul de energie

- investiţii specifice în infrastructură pentru modernizarea şi eficientizarea
funcţionării Spitalului Clinic Judeţean Mureş prin restrângerea ariei
desfăşurate a clădirilor şi comasarea secţiilor
- asigurarea condiţiilor necesare înfiinţării Spitalului Regional la Tîrgu-Mureş,
în apropierea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş
- asigurarea spaţiilor de parcare (supraetajate/subterane) în zona unităţilor
sanitare unde există zilnic un flux important de persoane
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- dezvoltarea sistemului de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească
- sprijinirea acţiunilor preventive în domeniul sănătăţii
- implementarea/dezvoltarea aplicaţiilor de tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor în domeniul sanitar ( ex: e-Sănătate), având ca scop accesul
populaţiei la o paletă largă de informaţii din domeniul medical
- asigurarea de condiţii atractive pentru încurajarea stabilirii cadrelor
medicale în localităţile unde îşi desfăşoară activitatea şi completarea
posturilor vacante în unităţile spitaliceşti
Măsura 1.3.3. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor privind situaţiile de
urgenţă în mediul urban şi rural

Obiective:
- eficientizarea intervenţiilor în situaţii de urgenţă prin îmbunătăţirea dotării
tehnico-materiale, implementarea de sisteme performante de tehnologia
informaţiei şi a comunicaţiilor şi dezvoltarea resurselor umane
- creşterea calităţii activităţilor de prevenire şi eficientizare continuă a
acţiunilor de salvare în zonele montane greu accesibile şi în mediu subteran
speologic
- îmbunătăţirea serviciului poliţienesc pentru creşterea gradului de ordine şi
siguranţă publică a locuitorilor judeţului
Context
Începând cu anul 2007, Consiliul Judeţean Mureş a pus bazele unui proiect regional
privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă
medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, prin care a fost creată o reţea
de colaborare bine definită între Inspectorate pentru Situaţii de Urgenţă din
judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, respectiv cele 6 Consilii
Judeţene din Regiunea Centru.
Agenţia de dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, coordonat de CJ
Mureş, a devenit beneficiarul a două proiecte majore finanţate prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, care vizează îmbunătăţirea timpilor de răspuns în
situaţii de urgenţă prin achiziţionarea de echipamente specifice în judeţele Alba,
Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu şi Mureş.
Urmare experienţei dobândite de judeţul Mureş în acest domeniu, experienţă
recunoscută atât la nivel regional, naţional, cât şi internaţional, există argumente
pertinente pentru localizarea bazei operaţionale regionale pentru situaţii de
urgenţă la Tîrgu-Mureş. Acest fapt este susţinut şi în Conceptul Strategic Naţional
privind organizarea intervenţiilor în situaţii de urgenţă, de acordare a asistenţei
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medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, care prevede îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii sistemului siguranţei publice prin crearea a opt baze
regionale. În Regiunea Centru baza operaţională regională este localizată în TîrguMureş, judeţul Mureş.
Pe linia SMURD, funcţionează baza operaţională pentru Regiunea SMURD 1 TîrguMureş, în cadrul UPU - SMURD al Spitalului Judeţean Mureş, şi în colaborare cu ISU
Mureş.
Echipajul de intervenţie pentru situaţii de urgenţă din cadrul Inspectoratului
pentru Situaţii de urgenţă ,,Horea” al judeţului Mureş, în unitatea Tîrgu-Mureş
are constituit următoarele echipaje de intervenţie: echipaje de stingere; echipaj
C.B.R.N.; echipaj pirotehnic; echipaj de căutare salvare în mediul acvatic; echipaj
de salvare de la înălţimi; echipaje S.M.U.R.D.; echipaj descarcerare.
În subunităţile din Sighişoara, Reghin, Târnăveni, Miercurea-Nirajului, Sărmaşu
există echipaje de stingere şi echipaje SMURD, în 3 cazuri echipaje de salvare de
la înălţimi (Sighişoara, Târnăveni şi Reghin) şi 2 cazuri echipaje de descarcerare.
Dispeceratul Integrat de Urgenţă 112 funcţionează în Tîrgu-Mureş din 9 martie
2001, fiind primul dispecerat de acest gen din România. Parte a Sistemului
Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (SNUAU) din anul 2005, dispeceratul
preia apelurile de urgenţă destinate S.MU.R.D, Serviciul de Ambulanţă Judeţean,
Poliţie, Pompieri, Jandarmi şi Poliţia Comunitară.
În mediul rural, la nivelul comunelor funcţionează în cadrul consiliilor locale
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă (SVSU), iar la Punctele de lucru ISU
„Horea” din Deda şi Rîciu există echipaje de stingere. Zone unde ISU „Horea” nu
are puncte de lucru, în aceste zone timpii de reacţie în cazul unor accidente sau
alte situaţii de urgenţă fiind mari, sunt Luduş şi Bălăuşeri.
Datele statistice din 2011, în comparaţie cu 2010 ne arată o variaţie a
intervenţiilor de +24,45% la incendii, de + 411,11% la arderi necontrolate şi +
321,65 % la alte situaţii de urgenţă.
La capitolul dotare (atât echipament specific pentru protecţia personalului pe
timpul intervenţiilor cât şi materiale care echipează autospecialele de
intervenţie) unitatea ISU „Horea” se află undeva la 70-80% faţă de necesar, cu
toate că în anul 2012 s-au primit mai multe echipamente şi materiale.
La ora actuală în proporţie de peste 50% parcul auto al ISU Horea este învechit,
autospecialele depăşesc 20 de ani de folosinţă, iar echipamentele sunt învechite
sau lipsesc din dotare. Situaţie similară se întâlneşte şi în cazul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Mureş, unde se constată nevoia de îmbunătăţire/completare a
parcului de vehicule existente şi a dotării cu mijloace specifice a poliţiştilor care
intervin în situaţii de urgenţă. Având în vedere conceptul de management integrat
al situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului, care presupune în cele mai multe
cazuri şi participarea echipajelor de poliţie la intervenţii, pentru creşterea
capacităţii de intervenţie va trebui dezvoltată infrastructura de intervenţie
poliţienească.
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Activităţi prioritare:
- achiziţionare de autospeciale/echipamente specifice pentru îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie a tuturor structurilor care
acţionează în cazul producerii unor situaţii de urgenţă:
o achiziţionarea de autospeciale specifice salvării de la înălţimi;
automacara de minim 30 tone forţă; autocisterne pentru transport
apă la locul intervenţiilor, având capacitate de 10.000 litri;
autospeciale de transport al grupei operative şi a personalului
suplimentar necesar la locul intervenţiilor; autovehicule pentru
asigurarea intervenţiilor; aparatură de verificare/reparare a
aparatelor folosite în situaţii de urgenţă
o achiziţionarea de echipamente de protecţie şi de intervenţie pentru
dotarea personalului care intervine în situaţii de urgenţă (pompieri,
poliţişti, medici, paramedici, salvatori montani)
- modernizarea infrastructurii tehnice de comunicare pe timpul intervenţiilor
între personalul aflat la locul intervenţiei şi instituţiile de sprijin;
dezvoltarea bazelor de date şi compatibilizarea sistemelor de comunicaţii
între instituţiile publice cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă. O
asemenea măsură vine în întâmpinarea provocărilor reale pe care le pot
reprezenta situaţiile de urgenţă de mare amploare şi intensitate, care
determină afectarea gravă a funcţionării instituţiilor statului, a mediului
economic şi întreruperea asigurării unor servicii de bază către populaţie
- îmbunătăţirea/extinderea/modernizarea/eficientizarea
energetică
a
clădirilor ISU, Poliţiei, a sediului Serviciul Public Judeţean SalvamontSalvaspeo Mureş
- extinderea şi dezvoltarea serviciilor integrate SMURD în mediul urban şi rural
(prioritate: Luduş şi Bălăuşeri)
- investiţii în infrastructura de educaţie şi formare în situaţii de urgenţă:
o înfiinţarea unui Centru de perfecţionare de nivel naţional în
domeniul situaţiilor de urgenţă în comuna Gorneşti, judeţul Mureş
o amenajarea unor centre/poligoane de pregătire practică speciale
pentru personalul care intervine în situaţii de urgenţă (pompieri,
poliţişti, salvatori montani, etc.) în scopul dezvoltării şi întreţinerii
aptitudinilor fizice şi profesionale
o facilitarea participării personalului care intervine în situaţii de
urgenţă la cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională
o dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu alte echipaje la nivel
regional, naţional şi internaţional
- desfăşurarea de campanii de informare, instruire şi educare a membrilor
comunităţii cu privire la tipurile de riscuri şi modul de comportare în timpul
situaţiei de urgenţă, promovarea voluntariatului pentru intervenţii în situaţii
de urgenţă.
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Măsura 1.3.4. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor sociale prin înfiinţarea,
construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora, în
mediul urban şi rural

Obiective:
- creşterea calităţii vieţii copiilor, tinerilor, persoanelor adulte cu sau fără
handicap şi persoanelor vârstnice aflate în evidenţele sistemelor publice de
asistenţă şi protecţie socială şi care se găsesc într-o situaţie de
vulnerabilitate
- oferirea de servicii sociale publice şi private diversificate, conforme cu
standardele de calitate specifice legiferate, care să contribuie la incluziunea
socială şi la combaterea sărăciei în rândul persoanelor vulnerabile; servicii
sociale adaptate nevoilor diferite ale aceluiaşi tip de beneficiari, care să
asigure facilitarea continuităţii serviciilor sociale – servicii sociale continue
de la o etapă a vieţii la alta
- dezvoltarea/încheierea de noi parteneriate (publice, publice/private, etc.)
şi îmbunătăţirea colaborării inter-instituţionale în vederea asigurării de
servicii sociale de calitate şi diversificate beneficiarilor eligibili
- dezvoltarea unui sistem integrat şi unitar de prevenire, monitorizare,
combatere şi răspuns la violenţa în familie în judeţul Mureş/la nivelul
Regiunii Centru (prin parteneriat cu celelalte judeţe din regiune).
Context:
La nivelul judeţului Mureş sunt acreditaţi în total 192 de furnizori de servicii
sociale, dintre care 113 sunt furnizori publici şi 79 sunt furnizori privaţi (asociaţii,
fundaţii, organizaţii), care se adresează, copiilor, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilităţi şi altor categorii de beneficiari.
În judeţul Mureş, măsurile de asistenţă şi protecţie socială reprezintă o prioritate,
fapt reflectat şi în alocările bugetare spre acest domeniu, când un procent de 2530% din bugetul judeţului din ultimii ani a fost direcţionat pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a beneficiarilor, pentru acoperirea investiţiilor şi cheltuielilor
de funcţionare. S-au îmbunătăţit continuu serviciile oferite copiilor şi persoanelor
adulte aflate în sistemul public de asistenţă socială, multe centre fiind
restructurate şi modernizate conform standardelor europene, urmare accesării şi
derulării de programe cu finanţare externă.
Există o serie de disparităţi în distribuţia geografică a serviciilor sociale în judeţul
Mureş. În general, serviciile sociale sunt concentrate în sau în jurul centrelor
urbane. Există zone mai puţin dezvoltate, precum nord-vestul judeţului.
În judeţul Mureş s-a dezvoltat un sector non-profit important care își aduce
aportul dublând practic numărul de servicii sociale la nivel de județ și al
beneficiarilor de servicii sociale. Organizaţiile neguvernamentale constituie un
partener solid al sectorului public în crearea de noi servicii sociale și dezvoltarea
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celor existente. Serviciile private dezvoltate pentru diferite categorii de
beneficiari (copiii aflaţi în dificultate, persoanele cu dizabilităţi, vârstnici şi alte
categorii) au o capacitate mai mare de asistenţă decât cele publice. Colaborările
dintre organizaţiile neguvernamentale şi sectorul public în furnizarea de servicii
sociale sunt necesare, funcţionabile şi utile din punct de vedere al efectelor.
Din activitatea DGASPC
În perioada 2007-2013 unele dintre priorităţile DGASPC Mureş au vizat prevenirea
separării copiilor de părinţi prin responsabilizarea părinţilor în creşterea şi
îngrijirea copiilor prin coordonarea metodologică a autorităţilor locale cu atribuţii
de asistenţă socială precum:
1. Centrul maternal „Materna” Tg.Mureş cu rolul de a oferi servicii pentru a
asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea cuplului mama-copil (136 mame
cu vârste între 11 ani – 44 ani (din care 29 minore) cu 182 copii,
2. Centrul de zi pentru copilul exploatat prin muncă din Municipiul Tg.Mureş
(118 copii cu vârste 6-12 ani din zonele străzilor Dealului, Rovinari,
Barajului din municipiul Tg-Mureş şi zona Voiniceni),
3. Serviciul de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilităţi din comunitate
destinat copiilor cu grad de handicap din Sighişoara şi împrejurimi (100
copii cu vârste între 1 an – 18 ani)
Pe de altă parte pentru copiii separaţi de părinţi temporar sau definitiv s-a
dezvoltat reţeaua de asistenţă maternală profesionistă pentru a primi în îngrijire
copii abuzaţi, neglijaţi sau copiii cu dizabilitate. Până în prezent au beneficiat de
aceste servicii un număr de 679 copii cu vârste între 0 -20 ani, inclusiv grupe de
fraţi şi surori. În anul 2013, in evidenţele DGASPC Mureş sunt 252 asistenţi
maternali cu 462 copii din care 29 copii cu dizabilitate.
S-au dezvoltat/reorganizat servicii sociale rezidenţiale care să vină în
întâmpinarea nevoilor copiilor. În acest sens s-au închis toate centrele de
plasament - Centrul de Plasament nr.5 Luduş în 2007, Centrul de Plasament nr.8
Reghin în 2010 şi Centrul de Plasament nr.7 Zau de Câmpie în 2012, în care au fost
ocrotiţi 241 copii in anul 2006, prin înfiinţarea de case de tip familial. În
perioada 2007-2013 Direcţia a creat 14 case de tip familial – 9 case prin proiecte
Phare la Reghin-Petelea, 3 case din bugetul propriu la Miercurea Nirajului şi 2 case
prin extinderea şi recompartimentarea cantoanelor judeţului prin
donaţia
Fundaţiei HHC Baia Mare în localităţile Sângeorgiu de Pădure şi Râciu. În anul
2013, un număr de 4 tineri urmează cursurile unei facultăţi sau şcoli postliceale,
iar alţi 7 au finalizat studiile universitare.
În perioada 2007 -2013 au fost adoptaţi 80 de copii în judeţul Mureş şi au fost
atestate un număr de 155 familii ca apte să adopte.
Dacă în anul 2007 erau un număr de 2245 copii în sistemul de protecţie în anul
2013 aceştia ajunseseră la un număr de 1969, scădere datorată în primul rând
măsurilor de prevenire şi serviciilor de zi din comunitate.
În perioada menţionată s-a asigurat evaluarea, încadrarea şi plata
prestaţiilor/beneficiilor sociale la persoanele cu dizabilităţi (copii şi adulţi) din
judeţul Mureş astfel:
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Anul

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Persoane cu
dizabilităţi

9630

15554

18345

18460

17972

16335

2013
Sem.I
18817

Prin cele 8 centre rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi din judeţ
au fost asigurate servicii sociale astfel:
Anul
Persoane cu
dizabilităţi

2007
981

2008
1016

2009
1001

2010
1009

2011
1001

2012
1014

2013 Sem.I
1010

În perioada 2007 – 2013 DGASPC Mureş a implementat un număr de 18 proiecte
finanţate din surse externe nerambursabile (Granturi PHARE, POR, Banca
Mondială), toate având drept obiectiv principal creşterea calităţii vieţii
persoanelor aflate într-o situaţie vulnerabilă, fie prin restructurarea marilor
centre rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi fie prin dezvoltarea şi
dotarea unor noi servicii în judeţ.
Ameninţări:
Trebuie să ţinem cont de faptul că, scăderea nivelului de trai a populaţiei se va
reflecta printr-o creştere a beneficiarilor de servicii sociale; creşte numărul de
persoane vârstnice/cu handicap care solicită admiterea într-un centru rezidenţial
raportat la numărul de locuri disponibile; există un număr relativ mare de copii
instituţionalizaţi cărora trebuie să li se asigure un serviciu specializat şi după
ieşirea din sistemul de protecţie al copilului (fie admiterea într-un centru de
tranzit, într-un centru rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap, fie
consiliere, ş.a.). De asemenea, creşte frecvenţa fenomenului de abandon şcolar
datorită mediului educaţional inadecvat al familiilor de provenienţă al copiilor şi a
lipsei motivaţiei pentru continuarea studiilor şi participarea la programele şcolare
şi extraşcolare. Un alt aspect deloc de neglijat este cel al violenţei în familie,
care a fost recunoscut ca şi o problemă socială, de educaţie, de sănătate publică
şi în acelaşi timp o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului.
În prezent, în judeţul nostru există un sistem de asistenţă socială axat pe prestaţii
sociale şi nu pe dezvoltare de servicii sociale, respectiv sistemul de prestaţii
sociale este dominant, iar cel de servicii sociale este subdezvoltat (cca 50% din
bugetul anual al DGASPC reprezentând costuri pentru furnizare de servicii
sociale). Aceste date, coroborate cu Strategia Europa 2020, indică oportună ca
prioritate dezvoltarea serviciilor sociale pe raza întregului judeţ.
În plus, Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (ratificată de
România prin Legea nr. 221/2010) consideră neadecvate serviciile de tip
instituţionalizat și promovează dezvoltarea serviciilor în comunitate pentru
persoane cu dizabilități. Pentru respectarea prevederilor Convenției ONU privind
drepturile persoanelor cu dizabilități, la nivelul județului Mureș este necesar
începerea unui proces de analiză a întregului sistem și de decizii privind
dezinstituționalizarea și dezvoltarea de servicii complementare în comunitate pe
modelul procesului de dezinstituţionalizare din domeniul protecției copilului.
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Pentru dezvoltarea serviciilor sociale în judeţul Mureş, se identifică patru
categorii mari de beneficiari :
1. Copii şi tineri separaţi de familie sau aflaţi în situaţii de risc (abandon şcolar,
delincvenţă

juvenilă,

excluziune

socială,

îmbolnăvire,

educaţie

necorespunzătoare, copii ai căror părinţi lucrează în străinătate, copii cu
dizabilităţi, copii proveniţi din familii sărace, copii romi, tinerii de peste
18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului, etc.)
2. Persoane cu dizabilităţi
3. Persoane vârstnice
4. Alte categorii de persoane aflate în dificultate (victime ale violenţei în familie,
persoane toxico-dependente, victime ale traficului de persoane, imigranţi
şi refugiaţi, persoane fără adăpost şi alte persoane aflate în dificultate)

1.3.4.1 Copii şi tineri separaţi de familie sau aflaţi în situaţii de risc

Activităţi principale:
-

înfiinţarea, construirea, reabilitarea,
modernizarea infrastructurii pentru:

amenajarea,

extinderea

şi

o

dezvoltarea serviciilor de protecţie şi promovare a drepturilor copilului
(servicii de tip rezidenţial, de îngrijire de tip familial, îngrijire de zi,
intervenţie în regim de urgenţă,)

o

crearea şi dezvoltarea de servicii integrate destinate dezvoltării
abilităţilor sociale ale copiilor şi tinerilor cu tulburări
comportamentale/antisociale
(terapii
ocupaţionale
şi
comportamentale) pentru incluziunea socială a tinerilor care săvârşesc
fapte penale şi nu răspund penal

o

dezvoltarea serviciilor sociale durabile şi de înaltă calitate pentru
promovarea învăţământului preşcolar şi combaterea abandonului şcolar
şi al analfabetismului (ex: servicii de îngrijire extraşcolare, înfiinţarea
de centre de zi pentru copii în satele sau cartierele foarte sărace din
oraşe, servicii de logopedie, etc)

o

dezvoltarea serviciilor medico-psiho-sociale
familiilor aflate în dificultate

o

dezvoltarea serviciilor specializate de recuperare pentru tinerii cu
deficienţe neuropsihice/dizabilităţi (prioritate zona Luduş - Iernut)

adresate

copiilor
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şi

o

înfiinţarea/extinderea/dotarea centrelor de tranzit (centre care oferă
servicii de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă) pentru
tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului

o

dezvoltarea serviciilor sociale pentru mame adolescente

o

înfiinţarea de centre de tip respiro (unităţi specializate de îngrijire
temporară)

o

servicii de orientare socio-profesională

1.3.4.2. Persoane cu dizabilităţi
Activităţi principale:
-

înfiinţarea, construirea, reabilitarea,
modernizarea infrastructurii pentru:

amenajarea,

extinderea

şi

o continuarea investiţiilor pentru restructurarea/modernizarea si dotarea
centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap din judeţ;
o diversificarea serviciilor rezidenţiale oferite persoanelor adulte aflate
într-o situaţie de vulnerabilitate (prin creare de noi servicii precum:
ateliere protejate, servicii de recuperare neuromotorie, servicii de
intervenţie în regim de urgenţă,etc.);
o înfiinţarea de noi servicii non-rezidenţiale (servicii de recuperare
neuromotorie de tip ambulatoriu, servicii de consiliere, socializare,
ergoterapie, etc.);
o dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor integrate în vederea dezvoltării
deprinderilor socio-profesionale ale adulţilor cu handicap în scopul
incluziunii pe piaţa muncii;
o înfiinţarea de alternative de tip rezidenţial şi dezvoltarea serviciilor în
scopul formării deprinderilor pentru o viaţă independentă şi angajare în
muncă a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii (realizarea proiectului
„Parc HIFA ” la Păcureni, com. Glodeni, iniţiată de Asociaţia HIFA
România – Ajutor pentru toţi);
o dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor (inclusiv ambulatorii) de
recuperare și abilitare/ reabilitare medico-psiho-socială a persoanelor cu
dizabilităţi, prin dotarea serviciilor cu echipamente specifice de
recuperare moderne;
o accesibilizarea mediului fizic pentru a asigura accesul neîngrădit al
persoanelor cu dizabilităţi în spaţii publice – adaptarea clădirilor, a căilor
publice de acces, a mijloacelor de transport în comun, trecerile de
pietoni, etc. la nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilităţi;
o înfiinţarea de centre de zi pentru persoane cu dizabilități, care să
permită membrilor familiei angajarea în muncă și, astfel, creșterea
nivelului de trai al familiei

33/95

o înfiinţarea de locuinţe protejate sau semi-protejate în care persoanele cu
dizabilități (inclusiv tineri ieșiți din sistemul de protecție socială) să poată
duce o viață independentă, mai ales în condițiile în care pe lângă aceste
locuințe se dezvoltă servicii de suport în vederea angajării în muncă a
persoanelor cu dizabilități.

1.3.4.3. Persoane vârstnice
Activităţi prioritare:
o extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice în
toate localităţile urbane şi rurale din judeţul Mureş (acolo unde se identifică
asemenea nevoi)
o diversificarea serviciilor de îngrijire şi socio-administrative asigurate
temporar sau permanent la domiciliu persoanelor vârstnice, privind:
îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea
pentru reintegrarea socială, consiliere juridică şi administrativă, sprijin
pentru plata unor servicii şi obligaţii curente, îngrijirea locuinţei şi
gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei, etc.
o oferirea de servicii integrate (medico-psiho-sociale) persoanelor vârstnice
o dezvoltarea serviciilor sociale pentru asistarea/ îngrijirea temporară sau
permanentă
a
persoanelor
vârstnice
prin
construirea/extinderea/modernizarea şi dotarea de centre pentru persoane
vârstnice (centre de zi, centre rezidenţiale)

1.3.4.4.Alte categorii de persoane aflate în dificultate (victime ale violenţei în
familie, persoane toxico-dependente, victime ale traficului de persoane,
imigranţi şi refugiaţi, persoane fără adăpost şi alte persoane aflate în
dificultate).

Activităţi prioritare
o Dezvoltarea
serviciilor rezidenţiale pentru situaţii de criză
(înfiinţare/extindere servicii de intervenţie în regim de urgenţă,
adăposturi de noapte, cantine sociale adăposturi pentru victimele
violenţei de familie, etc.), pentru oferirea de servicii fie pe termen scurt,
până la stabilirea unei măsuri de protecţie, fie pe un termen mediu, pe
parcursul intervenţiei;
o Înfiinţare de servicii complexe integrate în vederea pregătirii pentru o
viaţă independentă a adulţilor aflaţi în dificultate, dezvoltarea serviciilor
de consiliere, îndrumare, acces la învăţământ şi la formare profesională a
persoanelor aflate în dificultate, inclusiv sprijinirea pentru încadrarea pe
piaţa muncii

34/95

o Prevenirea, monitorizarea şi combaterea violenţei în familie; înfiinţarea
şi dezvoltarea unei reţele integrate de unităţi de asistenţă a cazurilor de
violenţă în familie, atât la nivelul judeţului, cât şi la nivelul altor judeţe
din Regiunea Centru
o Constituirea unui fond de locuinţe sociale, pentru persoanele aparţinând
categoriilor sociale dezavantajate care nu pot avea acces la o locuinţă în
proprietate sau nu pot închiria o locuinţă în condiţiile pieţei.

1.3.4.5. Consolidarea capacităţii instituţionale a furnizorilor de servicii sociale
publice
Context
Colaborarea dintre instituţiile cu responsabilităţi în domeniul furnizării de servicii
sociale este marcată de anumite disfuncţionalităţi: resurse financiare insuficiente,
lipsa de calificare a factorului uman, lipsa de corelare instituţională. Din această
cauză de foarte multe ori instituţiile judeţene precum DGASPC-ul, reclamă
colaborarea defectuoasă cu serviciile de protecţie şi asistenţă socială din cadrul
primăriilor din mediul rural. Pregătirea slabă a specialiştilor (veniţi uneori din alte
domenii), salariile mici, numărul insuficient de oameni în sistem pentru a acoperi
nevoile şi problematica sunt atributele caracteristice pentru acest subiect.
Activităţi prioritare:
o Efectuarea de studii/reactualizarea studiilor existente privind serviciile
sociale din judeţul Mureş, în scopul identificării problemelor în accesarea
serviciilor existente, distribuţia teritorială a acestora, necesarul de servicii
sociale şi determinarea profilului/numărului beneficiarilor în contextul
trendului demografic
o Dezvoltarea de politici, strategii şi planuri de acţiune pentru o abordare
integrată a măsurilor pentru promovarea incluziunii sociale şi combaterea
sărăciei în rândul grupurilor vulnerabile
o Înfiinţarea de către asociaţiile micro-regionale/grupuri de acţiune locală a
serviciilor publice de asistenţă socială organizate şi acreditate; Asigurarea
funcţionalităţii Consiliilor Consultative pe lângă serviciile publice de
asistenţă socială
o Eficientizarea activităţii furnizorilor de servicii sociale prin colaborare
strânsă între ONG-uri, respectiv ONG-uri şi sectorul public; Încheierea unor
acorduri bilaterale cu autorităţile administraţiei publice locale privind
finanţarea serviciilor sociale (altele decât cele aflate în cadrul DGASPC
Mureş)
o Îmbunătăţirea colaborării inter-instituţionale prin înfiinţarea unor grupuri de
lucru public-private; dezvoltarea parteneriatelor la nivel judeţean şi
regional pentru abordarea integrată a furnizării serviciilor sociale şi
promovarea bunelor practici
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o Dezvoltarea resurselor umane în cadrul instituţiilor publice şi partenerilor
sociali furnizoare de servicii educaționale și servicii sociale
o Informarea populaţiei prin educaţie privind serviciile de asistenţă socială;
organizarea de campanii de promovare a voluntariatul în domeniul serviciilor
sociale
o Implementarea de sisteme informatice la nivel judeţean/regional pentru
crearea unui sistem unitar de înregistrare şi raportare statistică a cazurilor
care implică măsuri pentru incluziune socială şi combaterea sărăciei.

Măsura 1.3.5. Dezvoltarea şi consolidarea sectoarelor culturale, artistice şi
creative din judeţul Mureş

Obiective:
- creşterea vizibilităţii caracterului multicultural al judeţului Mureş prin
promovarea creatorilor şi operelor culturale locale pe plan naţional şi
internaţional
- întărirea capacității operaționale a sectorului cultural, artistic şi creativ de
a aborda tehnici noi, inovatoare pentru dezvoltarea publicului

Context:
Judeţul Mureş dispune de un climat cultural specific, determinat pe de o parte de
valorile culturale acumulate de-a lungul istoriei, iar pe de altă parte de caracterul
compozit al populaţiei, fiind generator de diversitate culturală. Reţeaua
instituţiilor culturale din judeţ este diversă şi cuprinde muzee, case memoriale,
teatre, instituţii muzicale, biblioteci, case de cultură. În domeniul cultural-artistic
şi de recreere activează 347 de organizaţii neguvernamentale.
În ultimii 10 ani instituţiile publice de cultură au beneficiat de fonduri importante,
astfel încât atât în mediul urban cât şi în mediul rural un număr important de
lăcaşuri de cult au fost reabilitate, modernizate, dotate, creându-se premisele
pentru desfăşurarea în bune condiţii a spectacolelor.
În perioada 2014-2020, prin programul special Europa creativă, se sprijină
cinematografia europeană şi sectoarele culturale şi creative, permiţându-le să-şi
sporească potenţialul de creare de locuri de muncă şi de contribuţie la creşterea
economică. Programul va sprijini zeci de mii de artişti, profesionişti din domeniul
cultural şi organizaţii culturale din domeniul artelor spectacolului, artelor
frumoase, editurilor, filmelor, televiziunii, muzicii, artelor interdisciplinare şi al
patrimoniului, precum şi din industria jocurilor video, permiţându-le să-şi exercite
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activitatea în întreaga Europă, pentru a ajunge la noi categorii de public şi pentru
a dezvolta competenţele necesare în era digitală.
În judeţul Mureş este nevoie de crearea/dezvoltarea/extinderea infrastructurii
culturale şi creative şi aplicarea unui marketing eficient pentru sectorului
cultural. Pe lângă activităţile legate de crearea infrastructurii fizice, formarea
specialiştilor în cultură, organizare de evenimente şi promovare este de mare
actualitate, pentru a „umple” cu un conţinut valoros clădirile reabilitate.

Activităţi prioritare
- Dezvoltarea infrastructurii culturale, prin construirea, reabilitarea,
amenajarea, extinderea şi modernizarea clădirilor şi asigurarea dotărilor
tehnico-materiale necesare desfăşurării actelor de cultură
- Dezvoltarea de proiecte culturale în parteneriat cu operatori culturali
naţionali şi internaţionali
- Realizarea unor activităţi de cercetare în sectorul cultural
- Organizarea de conferinţe, simpozioane,
ateliere de lucru care să
contribuie la diseminarea informaţiilor legate de multiculturalism,
multilingvism şi interdisciplinaritate

DOMENIUL PRIORITAR 2: CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A
JUDEŢULUI MUREŞ, STIMULAREA CERCETĂRII ŞI A INOVĂRII

Context
Analiza profilului socio-economic al judeţului Mureş arată că economia judeţului
este una preponderent industrială, deşi sectorul secundar are o tendinţă de
restrângere în favoarea celui terţiar. În prezent pilonii principali ai industriei
judeţului Mureş sunt industria energetică, industria chimică şi farmaceutică,
industria alimentară, industria mobilei, cu un grad de dependenţă ridicat a
producţiei industriale de două ramuri – cea chimică, respectiv alimentară - ceea
ce implică riscuri substanţiale pe termen lung.
La finele anului 2011, în judeţul Mureş existau 11556 firme active10, 85,6% dintre
acestea încadrându-se în clasa microîntreprinderilor, 11,84%
în clasa
întreprinderilor mici, 2,19 % în cea a întreprinderilor mijlocii şi doar 40 firme
(0,34% din total), se situau în categoria întreprinderilor mari. Predomină firmele
având ca activitate principală comerţul (peste 35,81% din total), urmate de cele
din industria prelucrătoare (13,03%), construcţiile (9,28%) şi activităţile
10

http://www.mures.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=486
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profesionale, ştiinţifice şi tehnice (8,65%). Din cele 11556 de unităţi locale active,
doar 40 au avut peste 250 de angajaţi.
În privinţa locaţiei firmelor din judeţul Mureş, având ca obiect principal de
activitate industria, o parte însemnată a acestora sunt situate în zona intravilană
a aşezărilor urbane, ceea ce atrage după sine dificultăţi de natură operaţională
(legate de aprovizionare, distribuţie), limitarea unor dezvoltări ulterioare (lipsă
teren pentru extindere), dar şi conformarea cu normele de mediu, din ce în ce
mai stricte în privinţa calităţii ambientului.
Realocarea activităţilor din zonele locuite înspre cele industriale este benefică
atât pentru populaţie, din punctul de vedere al îmbunătăţirii calităţii aerului şi a
apei, reducerii poluării fonice, cât şi pentru investitori, care în urma stimulentelor
fiscale şi a altor avantaje determinate de gruparea a mai multor societăţi în
acelaşi spaţiu investiţional – furnizori şi clienţi - îşi pot rentabiliza afacerea.
Exporturile de mărfuri joacă un rol tot mai important în dezvoltarea economică a
judeţului Mureş. Principalele mărfuri exportate sunt produsele chimice (25,2% din
total), produsele textile (17,9%) maşinile, utilajele şi echipamentele electrice
(12,7%), mobilierul (12,7%). Produsele agricole şi materiile prime deţin ponderi
neglijabile în exportul judeţului (sub 2%).
În anul 2012, potrivit datelor de la Comisia Naţională de Prognoză, PIB-ul pe cap
de locuitor în judeţul Mureş a fost de 5,535 euro, sub media naţională, care se
situează la 5.664 euro, judeţul Mureş ocupând astfel poziţia 12 în topul judeţelor
din România.
În ultimii ani, firme multinaţionale şi-au deschis filiale locale şi au realizat un
volum semnificativ de investiţii, contribuind astfel la revigorarea industriei
judeţului. Domeniile spre care s-a îndreptat majoritatea investiţiilor străine sunt
industria auto şi a componentelor auto, componente electrice şi electrotehnice,
industria uşoară. Crearea Parcului Industrial de la Vidrasău este unul dintre primii
paşi în diversificarea activităţii economice în judeţ, însă se resimte lipsa
serviciilor de cercetare, inovare şi transfer tehnologic.
În perioada 2014-2020, potrivit Cadrului Strategic Comun, vor beneficia de
prioritate investiţiile în spiritul antreprenorial, în exploatarea comercială a noilor
idei şi a rezultatelor cercetărilor, crearea unor întreprinderi orientate într-o mai
mare măsură către cunoaştere şi serviciile de consiliere în domeniul afacerilor, în
special pentru înfiinţarea şi transferul de întreprinderi, accesul la noi pieţe,
transferul de tehnologie şi previziunea tehnologică, dezvoltarea instrumentelor
online, precum şi inovaţia orientată spre utilizator şi design.

Prioritatea 2.1. Creşterea atractivităţii judeţului ca destinaţie de afaceri

Măsuri:
Măsura 2.1.1. Diversificarea infrastructurii de afaceri prin dezvoltarea de zone
economice (parcuri tehnologice şi ştiinţifice, parcuri industriale, parcuri retail,
incubatoare de afaceri) în localităţi cu rol polarizator
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Măsura. 2.1.2. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) şi
încurajarea antreprenoriatului în domenii cu valoare adăugată şi cu potenţial de
creştere
Măsura 2.1.3. Crearea de clustere şi de reţele asociative pentru cooperare
economică în domenii cu perspective de creştere
Măsura 2.1.4. Promovarea produselor locale şi a infrastructurii de sprijin a
afacerilor din judeţul Mureş pe plan intern şi extern

Măsura 2.1.1. Diversificarea infrastructurii de afaceri prin dezvoltarea de zone
economice (parcuri tehnologice şi ştiinţifice, parcuri industriale, parcuri retail,
incubatoare de afaceri, agro-parcuri) în localităţi cu rol polarizator

Obiective:
-

consolidarea mediului de afaceri existent şi atragerea de noi investiţii
în judeţ
crearea de noi locuri de muncă
îmbunătăţirea calităţii ambientului în zonele locuite
sprijinirea regenerării economice în zonele afectate de restructurarea
unor ramuri economice în declin
asigurarea dezvoltării policentrice a judeţului Mureş

Context:

În prezent economia municipiului Tîrgu-Mureş are la bază comerţul şi serviciile,
specializarea preponderent industrială a municipiului Tîrgu-Mureş, diminuându-se
treptat după anii 1990, când a avut loc restructurarea capacităţilor industriale,
concomitent cu trecerea economiei din sfera statului în sfera privată. Din punct
de vedere industrial, specificul municipiului este reprezentat de industria chimică,
confecţii, textilă, şi cea de prelucrare a lemnului.


Municipiul Târnăveni, oraşele Luduş şi Iernut au cunoscut o urbanizare în
perioada dezvoltării unor ramuri industriale, dar în prezent aceste
localităţi se află în declin datorită caracterului monoindustrial din trecut şi
a restructurării economice. În ceea ce priveşte specializarea economicoteritorială a localităţilor, situaţia se prezintă astfel:



Tîrgu-Mureş – domeniu medical şi farmaceutic, industria chimică, industrie
textilă, industria mobilei



Târnăveni – materiale de construcţii;



Sighişoara- materiale de construcţii, ceramică de menaj, industria textilă,
turism;



Reghin –industria mobilei şi prelucrarea lemnului, maşini şi echipamente;
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Sovata – turism;



Luduş-Iernut- agricultură şi industrie alimentară, energie



Ungheni – profil industrial (Parc Industrial Mureş)



Sărmaşu, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure: funcţie agricolă
dominantă.

Dependenţa ridicată a economiei de câteva sectoare economice implică riscuri
majore de vulnerabilitate pe viitor, mai ales într-un context economic dificil.
Pentru revigorarea economiei judeţului, se impune extinderea şi diversificarea pe
termen lung a infrastructurii şi a serviciilor de afaceri. Parcul Industrial Mureş din
Vidrasău (cu peste 1700 de angajaţi) şi Incubatorul de afaceri din cadrul acestuia
(cu 23 de IMM incubate) sunt două proiecte implementate de către Consiliul
Judeţean Mureş din fonduri nerambursabile, cu o valoare în jur de 7 milioane de
euro. Cele două iniţiative demonstrează rolul de catalizator al unor asemenea
stabilimente în dezvoltarea mediului de afaceri local.

Activităţi prioritare:
- dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin crearea/extinderea/modernizarea
de zone economice, platforme industriale, parcuri industriale, parcuri
tehnologice, agro-parcuri, incubatoare de afaceri
- creşterea atractivităţii zonelor economice prin dezvoltarea infrastructurii
conexe: asigurarea/ extinderea/ modernizarea utilităţilor şi serviciilor
aferente infrastructurii de afaceri (căi de transport şi comunicaţii, utilităţi
tehnico-edilitare, tehnologia informaţiei, etc.)
- sprijin pentru realizarea unor studii de identificare a domeniilor de
activitate cu potenţial de creştere la nivelul judeţului Mureş, localizarea
acestora în teritoriu, identificarea şi clarificarea situaţiei juridice
terenurilor, reactualizarea planurilor de amenajare a teritoriului,
asigurarea utilităţilor necesare, identificarea partenerilor publici şi privaţi

Măsura. 2.1.2. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM)
şi încurajarea antreprenoriatului în domenii cu valoare adăugată şi cu
potenţial de creştere
Obiective:
- consolidarea capacităţii IMM pentru absorbţia forţei de muncă şi a
instrumentelor de finanţare europeană
- îmbunătăţirea performanţelor economice şi a impactului activităţilor
economice asupra mediului
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Context:
Impactul crizei economice mondiale s-a resimţit puternic şi în economia judeţului
Mureş, în ansamblul său, care a fost afectată de o încetinire substanţială a
creşterii, cu efecte negative şi imediate asupra locurilor de muncă şi
intrarea/menţinerea pe piaţă.
Deşi anii anteriori se caracterizează prin dificultăţi majore pentru sectorul IMM şi
microîntreprinderi, sectorul de afaceri privat continuă să reprezinte motorul
principal de ieşire din criza economică. Ele sunt o sursă de iniţiativă
antreprenorială şi inovare care pot contribui la crearea de noi locuri de muncă.
Potrivit datelor statistice din 2011, predomină firmele având ca activitate
principală comerţul (peste 35,81% din total), urmate de cele din industria
prelucrătoare (13,03%), construcţiile (9,28%) şi activităţile profesionale, ştiinţifice
şi tehnice (8,65%).
Având în vedere că majoritatea firmelor au ca profil comerţul, vor trebui
încurajate iniţiativele pentru a creşte ponderea firmelor active în producţie şi
servicii, care să exploateze potenţialul judeţului, dezvoltând produse competitive
şi inovative.
Potrivit Cadrului Strategic Comun, dezvoltarea IMM-urilor este încurajată în
domenii care reflectă noile cerinţe şi provocări la nivel european, cum ar fi
produsele şi serviciile de ecoinovaţie, cele legate de economia cu emisii scăzute
de carbon şi de eficienţa resurselor, tehnologiile ITC, industriile culturale şi
creative, noile forme de turism, serviciile sociale (legate de îmbătrânirea
demografică, de îngrijire şi sănătate).

Activităţi prioritare:
- accesarea de fonduri nerambursabile de către întreprinzători, pentru:
- dezvoltarea serviciilor specializate de sprijin şi consultanţă în afaceri atât
pentru întreprinzătorii consacraţi cât şi pentru start-up-uri şi spin-off-uri, în
special pentru IMM-uri (pentru elaborare de proiecte, implementare de
sisteme de management al calităţii, retehnologizare, etichetarea ecologică a
produselor, servicii de consultanţă în domeniul CDI, al serviciilor, al
proiectelor-pilot, promovare de bune practici, etc.)
- promovarea antreprenoriatului, pentru înfiinţarea şi dezvoltarea
microîntreprinderilor de către întreprinzători ( în special tineri până la
vârsta de 35 de ani, femei, locuitori în mediul rural).
o Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor în domenii care reflectă noile
cerinţe şi provocări la nivel european, cum ar fi industriile
culturale şi creative, turismul, serviciile sociale (legate de
îmbătrânirea demografică, de îngrijire şi sănătate) produsele şi
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servicii de ecoinovaţie, economia cu emisii scăzute de carbon şi de
eficienţa resurselor
- sprijin pentru creşterea competitivităţii IMM-lor prin retehnologizare utilizarea de echipamente, metode şi procese de producţie moderne,
performante, investiţii în eficienţă energetică, dezvoltarea instrumentelor
online şi alte facilităţi utilizând tehnologia IT&C.
- dezvoltarea IMM-lor agricole, prin sprijinirea restructurării, dezvoltării şi
inovării, utilizarea raţională şi durabilă a suprafeţelor agricole,
îmbunătăţirea calităţii şi producţiei agricole. Încurajarea formării de
exploataţii viabile din punct de vedere comercial, în special prin investiţiile
în echipamente moderne, cu scopul de a îmbunătăţi performanţa lor agricolă
sau de a sprijini viabilitatea şi durabilitatea economică a exploataţiei.
- dezvoltarea IMM-lor agro-industriale şi sprijinirea înfiinţării reţelelor de
colectare/prelucrare/valorificare a produselor agroalimentare provenite de
la producători agricoli locali în diferite zone ale judeţului, în funcţie de
specificitatea zonei (ex: Târnăveni – vinificaţie; Reghin – prepararea
fructelor; Sărmaşu, Iernut - prelucrarea peştelui; Sighişoara, Luduş prelucrarea cărnii, a plantelor textile; Miercurea Nirajului – prelucrarea
legumelor; Deda – prelucrarea fructelor de pădure, etc.)
- dezvoltarea şi profesionalizarea resurselor umane din sectorul IMM,
asigurarea formării profesionale adecvate şi în acord cu cerinţele pieţei (a se
vedea Domeniul prioritar 6)

Măsura 2.1.3. Crearea de clustere şi de reţele asociative pentru cooperare
economică în domenii cu perspective de creştere
Obiective:
- Stimularea interacţiunii şi cooperării între întreprinderi pentru facilitarea
transferului de cunoştinţe, schimbul de bune practici şi eficientizarea
utilizării resurselor financiare, umane şi materiale
- Diseminarea de cunoştinţe şi schimbul de experienţă în vederea dezvoltării
de noi produse, procese şi tehnologii în sectoare cu potenţial de creştere în
judeţ
- Creşterea puterii de reprezentare a firmelor în raport cu terţii
- Dezvoltarea de noi modele de afaceri, inclusiv noi lanţuri de valori şi
organizarea activităţilor de marketing, în special pentru a favoriza
internaţionalizarea
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Context:
Clusterele sunt recunoscute ca factori cheie ai inovării şi creşterii economice prin
dezvoltarea unor relaţii de colaborare multisectoriale între furnizori specializaţi,
furnizori de servicii, firme din industrii înrudite, universităţi, institute de
cercetare şi asociaţii de comerţ, administraţii publice locale din domenii
specifice, care se concurează dar şi cooperează.
Potrivit proiectului
„Consolidarea competitivităţii clusterelor inovative şi evaluarea comparativă a
competitivităţii sectoarelor industriale”11, indicele potenţialului de creare a
clusterelor în România se prezintă astfel: automotive 11,21; servicii 8,04; IT&C
7,35; electrotehnică 7,07; agricultură 6.93; comerţ 6,67; construcţii 5,54; ind.
textilă 5,25; logistică 4,78; industria chimică, fire şi fibre sintetice 3,78; energie
3,59; R&D 3,56; industria alimentară 3,26; industria lemnului 3,15.
În judeţul Mureş există premise de competitivitate şi excelenţă în unele domenii
de activitate economică: medico-farmaceutice, materiale de construcţii, industria
mobilei şi a prelucrării lemnului, industrie uşoară şi industrie alimentară.
Sprijinirea formării de clustere în domenii cu tradiţie şi bune perspective de
creştere a pieţei are ca scop asocierea întreprinderilor în lanţuri de furnizori, cu
mediul academic, cu institute de cercetare-dezvoltare şi cu administraţia publică,
pentru a facilita transferul de cunoştinţe, schimbul de bune practici şi reducerea
costurilor (legate de factorii de producţie, materii prime, tranzacţii). Formarea de
clustere reprezintă sprijin şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pentru că se
pot integra într-un lanţ de furnizori (materii prime, echipamente, servicii), se
dezvoltă accesul la capital, tehnologie şi infrastructură, ceea ce vor conduce la
creşterea competitivităţii din sectorul de activitate şi la încurajarea proceselor
inovative.
Având în vedere performanţele judeţului Mureş în domeniul medical şi
farmaceutic, crearea unui cluster în acest domeniu, cu o componentă de
cercetare ştiinţifică şi inovare, cu rezultate concrete validate în practică, ar
înscrie judeţul Mureş pe harta centrelor medico-farmaceutice de importanţă
naţională şi internaţională.

Activităţi prioritare:
- stimularea înfiinţării unui cluster în domeniul medical şi farmaceutic, prin
colaborare între mediul universitar, unităţi spitaliceşti, cercetători, societăţi
comerciale de profil, etc.
- stimularea interacţiunii şi cooperării între întreprinzători în vederea creării
de reţele de cooperare/clustere în domenii în care se identifică o
concentrare a anumitor activităţi (industria alimentară şi textilă, tehnologia
informaţiei şi comunicaţiei, construcţiile, agricultura, turismul, prelucrarea
lemnului, energii regenerabile, etc.)
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Ţinând cont de specializarea economico-teritorială judeţului,
posibile zone şi domenii în care se pot crea relaţii de cooperare pot
fi: zona Tîrgu-Mureş - tehnologia informaţiei şi comunicaţiei; zona
Târnăveni - materiale de construcţii; zona Sighişoara - materiale de
construcţii, industria textilă; zona Reghin – industria mobilei şi
prelucrarea lemnului, maşini şi echipamente; zona Sovata – turism;
zona Luduş-Iernut - agricultură şi industrie alimentară, energie
verde; zona Ungheni – servicii logistice şi comerciale; zona Ernei,
Cuci, Miercurea-Nirajului - agro-industriale.

Măsura 2.1.4. Promovarea produselor locale şi a infrastructurii de sprijin a
afacerilor din judeţul Mureş pe plan intern şi extern

Obiective:
- creşterea vizibilităţii produselor realizate la nivelul economiei judeţului
Mureş în ţară şi străinătate
- atragerea de investitori în vederea creării de noi locuri de muncă
Context
Deşi exporturile judeţene au crescut de aproape 2 ori între 2001 şi 2010, valoarea
importurilor este mai ridicată decât cea a exporturilor. Structura exporturilor
reflectă profilul economiei judeţului, ponderea cea mai ridicată având produsele
chimice, articolele de îmbrăcăminte, mobila şi produsele din lemn.
În perspectiva diversificării activităţilor economice din judeţ şi creării de noi
structuri de sprijin pentru afaceri, se impune promovarea produselor şi serviciilor
realizate de companiile mureşene, cu accent pe produsele care oferă avantaj
competitiv: produse meşteşugăreşti, bio-agricole şi cele din sfera tehnologiilor de
vârf.
Activităţi prioritare:
- Facilitarea participării firmelor locale la târguri, expoziţii, misiuni
economice din ţară şi străinătate în vederea promovării produselor şi
serviciilor oferite de întreprinzători din judeţul Mureş
- Promovarea infrastructurii de afaceri din judeţul Mureş (parcuri industriale,
tehnologice, logistice, etc.) şi facilităţile acordate, prin târguri, expoziţii,
misiuni economice şi acţiuni de publicitate; intensificarea relaţiilor de
colaborare cu reprezentanţele diplomatice/economice ale României din
străinătate
- Sprijin pentru crearea unui portal e-business pentru promovarea mediului de
afaceri local pe plan naţional şi internaţional
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Prioritatea 2.2. Crearea de produse competitive prin cercetare, dezvoltare şi
inovare

Măsuri:
Măsura 2.2.1. Crearea şi dezvoltarea infrastructurii suport pentru activităţi de
cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI), desfăşurate de sectorul public şi privat
Măsura 2.2.2. Facilitarea creării de parteneriate între instituţii de cercetare, între
mediul de afaceri şi instituţii de cercetare; integrarea acestora în reţele
internaţionale

Măsura 2.2.1. Crearea şi dezvoltarea infrastructurii suport pentru activităţi de
cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI), desfăşurate de sectorul public şi privat

Obiective:
- consolidarea capacităţii de cercetare şi de inovare, cu accent pe
promovarea cercetării aplicate în domenii cu potenţial de creştere
- asigurarea de suport logistic pentru crearea unor produse şi servicii cu
valoare adăugată ridicată
- creşterea competitivităţii şi diversificarea economiei judeţului
- îmbunătăţirea poziţiei întreprinderilor din judeţul Mureş pe piaţa internă şi
internaţională prin creşterea productivităţii şi a nivelului calitativ al
produselor, tehnologiilor şi serviciilor oferite
- creşterea ponderii exporturilor de înaltă tehnologie
- stimularea şi susţinerea cercetării româneşti
- reţinerea în ţară a inteligenţei locale
Context
Asumarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 implică pentru România, în primul
rând, recuperarea decalajelor faţă de actualul nivel mediu atins în UE pentru
investiţiile în cercetare-dezvoltare - inovare. România se găseşte mult sub media
europeană, atât din punctul de vedere al capacităţii sistemului CDI, cât şi al
performanţelor acestuia, cu impact direct asupra competitivităţii economice.
În general, orice centru de cercetare este asociat unei universităţi, societăţi
comerciale sau autorităţilor locale.
Există capacitate şi interes
pentru
dezvoltarea unui centru de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul
tehnologic, centru de excelenţă pentru administraţie publică, în vederea
elaborării de programe ştiinţifice şi proiecte de cercetare în acest domeniu,
respectiv centre asociate societăţilor comerciale.
La nivelul judeţului Mureş există universităţi de renume şi cu tradiţie care
desfăşoară activităţi de cercetare (Universitatea de Medicină şi Farmacie TîrguMureş, Universitatea Petru Maior Tîrgu-Mureş), care prin gradul lor de pregătire şi
specializare au capacitatea de a fi competitivi pe piaţa muncii. Parteneriatele cu
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universităţi şi centre de cercetare de prestigiu din UE, SUA, Asia şi Australia,
existenţa unor institute de cercetare, institute suport pentru mediul de cercetare
şi organizaţii neguvernamentale, care derulează asemenea activităţi, pot contribui
la consolidarea cercetării şi a inovării în judeţul Mureş.
Aplicarea măsurilor de stimulare a creşterii investiţiei CDI în sectorul privat va
contribui la întărirea capacităţii de cercetare şi inovare proprie a
întreprinzătorilor şi la dezvoltarea unui climat inovativ în economie.
Dezvoltarea sectorului cercetare - dezvoltare - inovare este unul dintre factorii
care poate potenţa competitivitatea la nivelul judeţului Mureş. Dezvoltarea bazei
materiale şi a resurselor umane pentru cercetare sunt condiţii esenţiale pentru
favorizarea activităţilor în materie de cercetare.
Activităţi prioritare:
- crearea infrastructurii suport pentru activităţi de cercetare, dezvoltare şi
inovare prin înfiinţarea şi dotarea centrelor de transfer tehnologic şi a
centrelor de inovare
- investiţii în infrastructuri şi echipamente de cercetare de către instituţii
publice (universităţi, instituţii/centre de cercetare, spitale şi alte instituţii
publice), întreprinzători privaţi şi organizaţii neguvernamentale,
corespunzătoare procesului de cercetare, dezvoltare şi inovare (construirea,
reabilitarea, amenajarea, extinderea, modernizarea clădirilor necesare
desfăşurării activităţilor de CDI: spaţii didactice, amfiteatre cu capacitate
mare, centre de simulare pentru activităţi de testare, formare şi
redirecţionare profesională, laboratoare, aparatură, echipamente specifice,
inclusiv cele de ITC, etc.)

Măsura 2.2.2. Facilitarea creării de parteneriate între instituţii de cercetare,
între mediul de afaceri şi instituţii de cercetare; integrarea acestora în reţele
internaţionale

Obiective:
- dinamizarea activităţii de cercetare
- întărirea legăturii dintre mediul academic şi cel de afaceri
- valorificarea rezultatelor cercetării prin aplicare în domeniul productiv
Context
Pe lângă dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru susţinerea procesului de
cercetare, dezvoltare şi inovare, este nevoie de sprijinirea cooperării între
organizaţiile ştiinţifice şi de cercetare, universităţi pe de o parte, şi mediul de
afaceri, pe de altă parte. Numai astfel, se pot dezvolta afaceri noi şi inovative şi
se pot exploata economic ideile care rezultă din această activitate.
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Se amplifică din ce în ce mai mult rolul universităţilor în a asigura studenţilor o
formare profesională adecvată, conform cerinţelor pieţei forţei de muncă şi un
sistem capabil de interacţiune cu mediul economic. Trebuie să se realizeze o
evaluare a nevoilor mediului economic, iar apoi trebuie să fie colectate reacţiile
de satisfacţie ale întreprinzătorilor.
Internaţionalizarea reţelelor de cooperare permite membrilor săi să fie în contact
cu ultimele dinamici din sectorul CDI, permite comunicarea cu omologi din
străinătate, motivează formarea viitorilor cercetători, favorizează cooperarea
ştiinţifică şi împărtăşirea experienţei.
Activităţi prioritare
o Crearea şi dezvoltarea de reţele de cooperare, parteneriate între
universităţi, întreprinderi, centre de cercetare la nivel local, regional,
naţional şi internaţional
o Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele virtuale pentru transfer de
informaţii, crearea şi utilizarea de baze de date, definirea activităţilor
comune, etc., inclusiv implementare de soluţii software
o Facilitarea schimburilor de experienţă şi abordare integrată a bunelor
practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe, ateliere de
lucru, etc.

DOMENIUL PRIORITAR 3. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, EFICIENŢĂ
ENERGETICĂ, VALORIFICAREA RESURSELOR ENERGETICE REGENERABILE

Context
Este cunoscut că activitatea economică afectează direct mediul înconjurător, iar
dezvoltarea economică depinde de o bună protecţie a mediului. Orice activitate
economică este în legătură strânsă cu exploatarea resurselor solului, subsolului, a
florei sau a faunei. Dezechilibrul în mediu poate duce la pierderi economice, la fel
cum poate afecta şi standardele de viaţă ale populaţiei, din cauza unui mediu
degradat şi poluat. De aceea, generaţia actuală este răspunzătoare de utilizarea
eficienţă a resurselor şi trebuie să ia măsuri de prevenire a poluării mediului,
găsind calea de „consens” între obiectivele de dezvoltare economică şi a celor de
protejare a mediului natural.
Şi în perioada care urmează vor trebui încurajate investiţiile pentru a realiza
armonizarea cu standardele europene în domeniul calităţii apei, a aerului,
gestionarea deşeurilor şi utilizarea raţională a resurselor.
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Prioritatea 3.1. Asigurarea calităţii aerului

Obiective:
- Asigurarea unui mediu înconjurător sănătos prin reducerea emisiilor de noxe

Context
În judeţul Mureş calitatea aerului înconjurător este influenţată într-o măsură
moderată de emisiile din activităţile economico-sociale. Sursele antropice de
emisie în atmosferă cu potenţial semnificativ sunt amplasate în Târgu Mureş,
Iernut, Luduş şi Târnăveni, în timp ce în zone, precum Reghin şi Sovata sursele de
emisie antropice nu produc poluare semnificativă.
Calitatea aerului în judeţul Mureş se menţine într-o tendinţă uşoară de
îmbunătăţire. Cu toate acestea, traficul rutier în creştere cauzează încă probleme
locale de calitate a aerului. Amoniacul este poluant specific pentru municipiul
Tîrgu-Mureş (influenţa Combinatului chimic Azomureş), iar în perioadele de calm
atmosferic sau ceaţă se înregistrează episoade de poluare a aerului înconjurător.
Urmare aportului tot mai ridicat al traficului rutier, se observă o tendinţă de
creştere a concentraţiei oxizilor de azot şi de sulf în aerul înconjurător. Mai ales
în zonele urbane se impune modernizarea sectorului transporturi, în vederea
eficientizării consumului de resurse şi reducerii emisiilor de gaze cu efect se seră.
Trebuie crescut gradul de utilizare a transportului public prin oferirea de servicii
de calitate şi confort călătorilor, modernizarea transportului feroviar de călători şi
marfă, înnoirea parcului auto şi promovarea „autovehiculelor curate”.

Activităţi prioritare:
- reducerea la sursă a emisiilor în cazul marilor poluatori (ex: Combinatul
Chimic Azomureş) prin investiţii din partea întreprinzătorilor în
retehnologizarea proceselor poluante, dotarea cu instalaţii de reţinere
sau neutralizare a poluanţilor
- reconfigurarea spaţiului public prin înfiinţarea/reamenajarea zonelor
verzi (înierbare, plantare copaci, arbuşti, etc., înfiinţare de parcări
subterane, zone pietonale)
- diminuarea emisiilor auto prin realizarea şoselelor de centură în marile
aglomerări urbane
- îmbunătăţirea şi eficientizarea transportului urban, prin utilizarea
transporturilor mai ecologice (biocarburanţi), modernizarea parcurilor
de autobuze
- promovarea unor forme alternative de transport, a mobilităţii
nemotorizate prin crearea pistelor pentru biciclişti
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Prioritatea 3.2. Asigurarea calităţii apelor

Măsuri:
Măsura 3.2.1. Reducerea efectelor poluării apelor deversaţi de la aglomerări
umane, din activităţi industriale, activităţi agricole prin amenajarea, extinderea şi
modernizarea infrastructurii tehnice de mediu (canalizare, epurare, apă uzată,
etc.)
Măsura 3.2.2. Renaturarea/reecologizarea sectoarelor de râu

Măsura 3.2.1. Reducerea efectelor poluării apelor deversaţi de la aglomerări
umane, din activităţi industriale, activităţi agricole prin amenajarea,
extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnice de mediu (canalizare,
epurare, apă uzată, etc.)

Obiective:
- asigurarea unui mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic
- furnizarea serviciilor adecvate de apă si canalizare, la tarife acceptabile,
pentru populația din aglomerările umane cu mai mult de 2.000 de
locuitori
- asigurarea calității adecvate a apei potabile în toate aglomerările urbane
- îmbunătățirea purificării cursurilor de apă
- îmbunătățirea managementului depozitării nămolului în stațiile de
epurare a apelor uzate
Context
La nivelul judeţului Mureş, zona cea mai critică din punct de vedere al poluării
apelor de suprafaţă este tronsonul de râu Târnava Mică, aval de Târnăveni, unde
starea chimică a apei, este „P” (proastă). Menţionăm, că unitatea vinovată, S.C.
BICAPA S.A. Târnăveni, şi-a încetat activitatea de mai bine de şase ani, dar
poluarea remanentă deosebit de ridicată se datorează celor 3 bataluri, situate de
a lungul râului, care şi la ora actuală poluează, prin intermediul freaticului.
Aceste bataluri se situează în incinta societăţii comerciale, care după ce ani de
zile a fost supusă unui proces de vânzare-cumpărare, în anul 2012 a fost vândut
unui întreprinzător, acesta asumându-şi responsabilităţile şi răspunderea cu
privire la sarcinile de mediu ce îi revin privind ecologizarea. Asemenea focare de
poluare ar trebui să constituie obiectul unui segment al politicii statului, care ar
trebui să promoveze un act normativ prin care aceste surse de poluare să fie
finanţate cu prioritate în vederea eliminării pericolelor.
Pe râul Târnava Mică, la debite scăzute, creşte mult salinitatea apei, din cauza
apelor sărate din zona Praid - Sovata.
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Un alt tronson de râu, afectat din punct de vedere fizico-chimic şi mai ales
bacteriologic, este râul Mureş, în aval de municipiul Tîrgu-Mureş, din cauza
poluării produse de S.C. AZOMUREŞ S.A. şi S.C. Compania AQUASERV S.A. (Staţia
de epurare Cristeşti). Atât prin proiectele ISPA şi SAMTID derulate până în
prezent, cât şi prin proiectul POS Mediu „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” – aflat în derulare, ca urmare a îmbunătăţirii
infrastructurii în sectorul de apă /apă uzată, s-a diminuat şi va continua să se
diminueze semnificativ poluarea generată de staţiile de epurare asupra mediului.
De asemenea, în viitorul apropiat, va fi eliminat şi riscul generat asupra mediului
de nămolurile rezultate în urma epurării apelor uzate. Gestionarea nămolurilor
provenite de la staţiile de epurare va putea fi efectuată în condiţii de securitate
maximă, odată cu punerea în operare a viitorului depozit conform de la Sânpaul,
care este în curs de realizare în cadrul unui alt proiect major finanţat tot prin POS
Mediu - „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş”
Cursul de apă Pârâul de Câmpie, de asemenea, este considerat critic, dar în cazul
lui, concentraţiile ridicate ale nutrienţilor şi mai ales a salinităţii se datorează
condiţiilor pedologice ale zonei (soluri sărăturoase). Concentraţiile mai ridicate
ale unor indicatori ai regimului de oxigen şi ai nutrienţilor are ca sursă, mai ales,
poluarea difuză.
O cerinţă esenţială a Directivei Cadru Apa este stabilirea obiectivelor de calitate
pentru toate corpurile de apă (art. 4) şi implicit dezvoltarea de programe de
măsuri pentru atingerea acestor obiective (art. 11). Măsurile de bază şi măsurile
suplimentare, componente ale Directivei sunt:
 prevenirea deteriorării stării apelor de suprafaţă şi subterane;
 protecţia, îmbunătăţirea şi restaurarea tuturor corpurilor de apă de
suprafaţă, inclusiv a celor care fac obiectul desemnării corpurilor de
apă puternic modificate şi artificiale, precum şi a corpurilor de apă
subterană în vederea atingerii “stării bune” până în 2015;
 protecţia şi îmbunătăţirea corpurilor de apă puternic modificate şi
artificiale în vederea atingerii “potenţialului ecologic bun” şi a “stării
chimice bune” până în 2015;
 reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea
evacuărilor de substanţe prioritar periculoase în apele de suprafaţă
prin implementarea măsurilor necesare;
 reducerea tendinţelor semnificative şi susţinute de creştere ale
poluanţilor în apele subterane;
 atingerea standardelor şi obiectivelor stabilite pentru zonele protejate
de către legislaţia comunitară.
Pentru atingerea obiectivelor de mediu privind calitate apei, instituţiile publice şi
private din judeţ, (Administraţia Bazinală Mureş, Agenţia pentru Protecţia
Mediului Mureş, Consiliul Judeţean Mureş, agenţi economici), în funcţie de
responsabilităţile care le revin, trebuie să aibă în vedere următoarele activităţi
principale:
- construirea/extinderea şi modernizarea sistemelor de canalizare şi a
staţiilor de epurare conform Master Planului pentru Servicii de apă şi apă
uzată;
- încurajarea utilizării metodelor ecologice de epurare în zone rurale mici
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- investiţii pentru modernizarea tehnologiilor de epurare pentru activităţi
industriale/zootehnice
- măsuri de prevenire şi reducere a impactului poluărilor industriale
accidentale;
- măsuri de reducere a evacuării de nutrienţi în corpurile de apă;
- punerea în aplicare a planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice.

Măsura 3.2.2. Renaturarea/reecologizarea sectoarelor de râu
Obiective:
-

îmbunătăţirea calităţii apei din râurile aflate pe teritoriul judeţului
protejarea habitatelor dependente de aceste râuri
includerea sectoarelor de râu reecologizate în circuit turistic/agrement
atenuarea efectelor inundaţiilor şi a secetelor, precum şi utilizarea durabilă
a resursei de apă

Context:
Râurile din judeţul Mureş, în principal Mureşul şi Târnava Mică, în ciuda măsurilor
ecologice aplicate şi a închiderii producţiilor poluante, continuă să fie poluate,
unde biodiversitatea este ameninţată, iar procesele de eroziune şi pericolul de
inundaţii afectează oamenii şi mediul. Aceste râuri oferă un potenţial extraordinar
pentru diverse activităţi economice, care adeseori intră în contradicţie cu
preocupările legate de protecţia mediului sau exploatarea economică a zonei.
Râurile au şi potenţiale de agrement şi de turism, care ar putea fi mai bine
valorificate dacă exploatarea lor s-ar face într-un mod coordonat.

Activităţi importante (în parteneriat cu Administraţia Bazinală de Apă Mureş,
APM Mureş, etc. )
- identificarea sectoarelor de cursuri de apă în care renaturarea este posibilă
şi fezabilă
- măsuri de construire diguri sau consolidarea, respectiv reabilitarea acestora
- reabilitarea albiilor (măsuri împotriva eroziunilor)
- măsuri de reecologizare pe baze biologice a râurilor şi afluenţilor acestora
Prioritatea 3.3. Managementul durabil al deşeurilor, protecţia terenurilor şi a
solului

Măsuri:
Măsura. 3.3.1. Colectarea selectivă a deşeurilor, creşterea gradului de recuperare
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şi reciclare a deşeurilor
Măsura 3.3.2. Organizarea unui sistem integrat de colectare, transport şi eliminare
a deşeurilor industriale nepericuloase şi periculoase
Măsura 3.3.3. Plan de măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor
degradate

Măsura. 3.3.1. Colectarea selectivă a deşeurilor, creşterea gradului de
recuperare şi reciclare a deşeurilor

Obiective:
- creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor de la generatorul
primar (cetăţeni) şi cele produse de societăţi comerciale şi instituţii de stat
- creşterea gradului de recuperare a materialelor reciclabile (hârtie, carton,
plastic, metal, sticlă)
- reducerea cu până la 65% a cantităţii de deşeuri biodegradabile, care se
elimină prin depozitare pe depozitul conform

Context:
Prin proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul
Mureş (SMIDS Mureş), aflat în implementare de către Consiliul Judeţean Mureş,
având o valoare totală de 218.226.880 de lei, se va asigura atingerea tuturor
obiectivelor şi ţintelor prevăzute în Tratatul de Aderare şi în legislaţia în vigoare şi
vor fi respectate principiile Strategiei Europene de reciclare a deşeurilor. Se va
realiza un nou sistem de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean, bazat pe
recuperarea–sortarea-reciclarea materialelor refolosibile şi reducerea cantităţii de
deşeuri care se elimină prin depozitare. Odată cu punerea în funcţiune a
depozitului ecologic zonal de la Sânpaul şi a staţiei de sortare de la
Vălureni/Cristeşti şi integrarea în sistem a facilităţilor de sortare/transfer deşeuri
de la Reghin, Tîrnăveni, Sighişoara, Rîciu, Acăţari şi Bălăuşeri, se va reduce
semnificativ şi impactul negativ al deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi a
mediului.
Provocarea pentru următoarea perioadă de programare a POS Mediu 2 (20142020) vine de la noile cerinţe din Directiva-cadru privind deşeurile (DCA), care,
până în 2020, prevede creşterea gradului de recuperare şi reciclare a deşeurilor
refolosibile (hârtie, plastic, metal, sticlă) la un procent de 50% din volumul
deşeurilor menajere, în contextul iniţiativei „O Europă a resurselor eficiente”,
care îşi propune să determine o dezvoltare a economiei UE bazată pe reciclare.
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Activităţi prioritare:
- Consolidarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Mureş,
prin:
o Îmbunătăţirea sistemului de colectare a deşeurilor în vederea
creşterii gradului de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile şi
biodegradabile
o Dezvoltarea de noi facilităţi de reciclare care să permită
valorificarea superioară a reciclabilelor (ex.: instalaţii pentru
procesarea materialelor reciclabile în semiproduse);
o Dezvoltarea unor sisteme de valorificare energetică a deşeurilor
(ex. instalaţii pentru captarea biogazului de depozit şi cogenerarea
de energie termică)
o Continuarea campaniei de informare/conştientizare a populaţiei în
vederea prevenirii producerii deşeurilor, reutilizării şi valorificării
acestora – 3 R (Reducere, Reciclare şi Reutilizare – upcycling12.

Măsura 3.3.2. Organizarea unui sistem integrat de colectare, transport şi
eliminare a deşeurilor industriale nepericuloase şi periculoase

Obiective:
- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor industriale, a deşeurilor
menajere periculoase şi a celor provenite din activitate medicală,
pentru un impact minim asupra mediului şi sănătăţii populaţiei

Context:
Organizarea managementului deşeurilor industriale şi cele rezultate din
activitatea medicală este responsabilitatea celor care le-au generat. Producătorii
de asemenea deşeuri îşi gestionează prin mijloace proprii colectarea, transportul
şi eliminarea deşeurilor sau contractează serviciile respective cu firme
specializate şi autorizate conform legii.
Deşeurile menajere periculoase, cum sunt uleiul de motor, vopselele, pesticidele,
antigelul, substanţele de conservare a lemnului, bateriile uzate, tuburile
fluorescente, medicamentele expirate, uleiuri şi grăsimi, cosmeticele şi unele
dintre substanţele casnice de curăţat precum şi ambalajele acestora, dacă nu sunt
colectate separat, duc la contaminarea factorilor de mediu. Ţinând seama de
indicatori de generare, statistici din alte ţări europene, cantitatea estimată de
12

Procedură de transformare a deşeurilor sau produselor inutile în produse noi sau produse
de mai bună calitate
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deşeuri periculoase care se generează în prezent în judeţul Mureş este de circa
768 tone în mediul urban şi 414 tone în mediul rural. În mod caracteristic, circa
1% din totalul deşeurilor generate într-o gospodărie medie sunt
deşeuri
periculoase.

Activităţi prioritare:
- accesarea de instrumente financiare comunitare pentru dezvoltarea
infrastructurii
şi
implementarea
tehnologiilor,
tehnicilor
şi
echipamentelor moderne de colectare, transport şi eliminare a
deşeurilor industriale, deşeurilor din activitatea medicală şi a
deşeurilor periculoase, în concordanţă cu normele de protecţia a
mediului

Măsura 3.3.3. Plan de măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor
degradate

Obiective :
- ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor degradate,
menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea funcţiilor ecologice ale pădurilor

Context
Eroziunile conduc la distrugerea solului, pierderea fertilităţii, colmatarea văilor
cursurilor de apă şi a acumulărilor.
În condiţiile aplicării Legii fondului funciar, apar o serie de noi aspecte care prin
efectul lor agresează solul. Astfel, se execută lucrări agricole fără respectarea
tehnologiilor adecvate, în special arături perpendiculare pe curbele de nivel,
fertilizări în perioade necorespunzătoare, distrugându-se benzile înierbate,
lucrările de combatere a eroziunii şi lucrările de desecare şi drenaj.
O altă agresare a solului se manifestă prin ocuparea de suprafeţe prin depozitarea
necontrolată a deşeurilor menajere şi industriale; depozitarea necorespunzătoare
a deşeurilor şi dejecţiilor animaliere provenite de la complexele de creştere a
animalelor; depozitarea sau chiar stocarea temporară de îngrăşăminte şi
pesticide. Fosele septice, platformele de gunoi de grajd şi gunoi menajer,
closetele constituie o sursă permanentă de nitraţi. În conformitate cu normele
internaţionale, din cauza potenţialului nociv pe care îl reprezintă, nitraţii au fost
incluşi în clasa substanţelor toxice din apă.
În perioada 2007-2013 au fost întreprinse unele acţiuni pentru reconstrucţia
ecologică a terenurilor degradate şi pentru ameliorarea stării de calitate a
solurilor.
Acţiunile de reconstrucţie ecologică au constat în identificarea
terenurilor degradate, stabilirea perimetrelor de ameliorare prin împăduriri şi
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întocmirea fişelor perimetrelor la Saschiz – 98,49 ha, Nadeş – 53,22 ha, Rîciu –
169,10 ha, Suplac – 93 ha şi Beica de Jos – 50,47 ha. Perimetre de ameliorare
pentru amenajări noi de îmbunătăţiri funciare au fost efectuate în localităţile:
Reghin – 93,77 ha; Iernut – 174 ha; Mica – 100,28 ha; Băla – 110 ha, Grebeniş 369,33 ha, Viişoara, Coroisînmartin – 115,62 ha, Ceuaşu de Câmpie – 26 ha,
Sânpetru – 130,20 ha, Sângeorgiu de Mureş – 53,93 ha, Ernei – 102,25 ha.
Amenajări locale pentru irigaţii s-au efectuat la Reghin – 145 ha; Luduş – 47 ha;
Cuci – 15 ha; Pogăceaua – 66 ha. Perimetre de ameliorare aflate în stadiu de
proiect – SF s-au făcut în sat Icland parcela Gloduri – 81,77 ha, Batoş – 177 ha,
Ernei – 49 ha, Păsăreni – 177 ha.
În anul 2010, comuna Rîciu a obţinut finanţare din Fondul de Mediu (în cadrul
Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor
agricole degradate), în vederea realizării unor investiţii care vizează împădurirea
a 106 ha teren constituit în perimetru de ameliorare. Proiectul se derulează sub
coordonarea Consiliului Judeţean Mureş, investiţia urmând a fi finalizată în anul
2016.
Activităţi prioritare:
- finalizarea închiderii efective a depozitelor de deşeuri neconforme şi
reintroducerea în circuitul de folosinţă a terenurilor actualmente ocupate
cu depozite neconforme
- reecologizarea batalurilor industriale din Târnăveni şi Tîrgu-Mureş de
către proprietarii acestora, precum şi a altor situri contaminate din judeţ
şi includerea lor în circuitul economic
- promovarea unei schimbări de comportament al agricultorilor pentru
realizarea lucrărilor agricole cu respectarea tehnologiilor adecvate,
utilizarea raţională a produselor fitosanitare; utilizarea de practici pentru
evitarea acumulării în sol a erbicidelor, efectuarea lucrărilor agricole
privind evitarea eroziunii solului, respectarea bunelor condiţii agricole şi
de mediu (instituţii responsabile: Direcţia pentru Agricultură Mureş,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş)
- inventarierea arealelor cu probleme de degradare a solului şi plan de
măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate din judeţ

Prioritatea 3.4. Exploatarea potenţialului natural pentru dezvoltarea de
energii regenerabile şi îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul
economic şi cel casnic

Obiective:
- reducerea consumului de energie primară în sectorul public şi privat
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- creşterea utilizării energiei din surse regenerabile în consumul final de
energie
- diminuarea efectelor schimbărilor climatice

Context
Abordarea eficienţei energetice în contextul strategiei Europa 2020 - Ţinta
naţională pentru anul 2020
România şi-a propus o reducere a consumului de energie primară de 19 % până în
anul 2020, iar Anexa I a Directivei 2009/28/EC prevede ca în anul 2020, ponderea
energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie să fie de 24%.
În vederea atingerii ţintei stabilite la nivel naţional, principalele direcţii de
acţiune vor trebui îndreptate spre creşterea ponderii energiei din surse
regenerabile în consumul final de energie şi creşterea eficienţei energetice.
Din consumul final de energie în România, activităţile economice deţin o pondere
de 70%, iar populaţia de 30%. Vor trebui continuate acţiunile de informare a
populaţiei şi a mediului de afaceri cu privire la importanţa creşterii eficienţei
energetice şi stimularea cetăţenilor pentru implementarea măsurilor de reducere
a consumului de energie, inclusiv achiziţionarea echipamentelor de producere a
energiilor regenerabile, măsuri de mare importanţă pentru a asigura calitatea
mediului şi a reduce emisiile de dioxid de carbon.
Creşterea eficienţei energetice a clădirilor
publice şi private contribuie
semnificativ la reducerea risipei de energie electrică, ţinând seama de gradul
ridicat de consum de energie din clădirile rezidenţiale din România. Investiţiile
pentru reabilitarea clădirilor au durate de recuperare mari, fapt care le face
neatractive din fonduri proprii. În vederea creşterii numărului de clădiri
reabilitate termic, cu efect în reducerea consumurilor energetice, sunt necesare
mecanisme de stimulare a investiţiilor prin fonduri nerambursabile atât pentru
clădiri publice cât şi private.
Judeţul Mureş deţine un potenţial semnificativ de surse regenerabile de energie,
dar care este practic neutilizat. Datorită cadrului natural existent, principalele
surse de energie regenerabilă în zonă sunt: energia solară, energia hidraulică,
biomasa şi deşeurile disponibile pentru incinerare. Vor trebui accesate fonduri
nerambursabile pentru crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurilor
specifice producţiei de energie termică şi electrică prin utilizarea resurselor
energetice eoliene, hidroenergetice, solare şi a biomasei.
Prin închiderea celor 5 depozite neconforme (Tîrgu-Mureş – Cristeşti, Reghin,
Luduş, Iernut, Sovata) în cadrul proiectului SMIDS Mureş, se creează premisele
dezvoltării unor sisteme de valorificare energetică a deşeurilor, prin intermediul
instalaţiilor pentru captarea biogazului de depozit şi cogenerarea de energie
termică/energie electrică.
Hidrocentrala de la Răstoliţa fiind într-o stare avansată de realizare (92%), prin
punerea în funcţiune, pe lângă producerea de energie „curată”, s-ar dezvolta
sistemele de alimentare cu apă potabilă a localităţilor din culoarul Mureşului şi din
56/95

zona periferică a Câmpiei Transilvaniei, pe raza administrativă a judeţelor Mureş,
Bistriţa Năsăud şi Cluj.
Sursele de energie regenerabilă reprezintă o soluţie de viitor pentru dezvoltarea
de sisteme energetice eco-eficiente, cu impact minim asupra mediului; ele pot fi
integrate şi în sistemele de iluminat public, în domeniul transportului public, prin
autobuze cu eficienţă energetică ridicată şi reprezintă o alternativă sectorului
public în preocuparea acestuia de a reduce costurile aferente utilităţilor.
Activităţi prioritare:
- eficientizarea energetică a clădirilor publice şi private: reabilitarea
termică a clădirilor şi dezvoltarea infrastructurii pentru utilizarea surselor
regenerabile de energie în clădiri publice (şcoli, spitale, centre sociale,
sedii administrative, etc.) şi clădiri private (locuinţe individuale)
- dezvoltarea capacităţii de producţie pe baza resurselor de energie
regenerabilă de către agenţii economici/operatorii industriali, inclusiv
achiziţionarea de echipamente moderne cu un consum redus de energie,
încurajarea implementării de tehnologii de producere a energiilor
regenerabile în sectorul productiv
- utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru eficientizarea iluminatului public
în mediul urban şi rural
- dezvoltarea de studii şi implementarea de proiecte privind implementarea
surselor de energie regenerabilă (energie solară, hidraulică, geotermală,
potenţial energetic deşeuri)
- încurajarea acţiunilor de informare a populaţiei şi a mediului de afaceri cu
privire la importanţa creşterii eficienţei energetice.

Prioritatea 3.5. Protecţia biodiversităţii, a patrimoniului natural şi a peisajului

Măsuri:
Măsura 3.5.1. Dezvoltarea cadrului de management şi de administrare a ariilor
protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000
Măsura 3.5.2. Întărirea sistemului instituţional în vederea asigurării mecanismelor
de respectare a regimului de arie protejată;
Măsura 3.5.3. Exploatarea forestieră cu respectarea principiilor dezvoltării
durabile.
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Strategia UE13 în domeniul biodiversităţii fixează drept obiectiv stoparea pierderii
biodiversităţii şi a degradării serviciilor ecosistemice până în 2020 şi restabilirea
lor în măsura posibilului.

Măsura 3.5.1. Dezvoltarea cadrului de management şi de administrare a ariilor
protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000

Obiective:
- conservarea habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună din
judeţul Mureş
- reconstrucţia ecologică a ecosistemelor şi habitatelor deteriorate
- punerea în valoare a potenţialului ariilor protejate, inclusiv a siturilor
Natura 2000 din judeţul Mureş
Context:
Patrimoniul natural al judeţului Mureş este deosebit de bogat, suprafaţa cumulată
a ariilor naturale de interes naţional fiind de 27.532 ha, reprezentând circa de 5
% din suprafaţa judeţului. Pe teritoriul judeţului se găsesc 14 rezervaţii naturale
şi 2 parcuri naturale - Parcul Naţional Munţii Călimani şi Parcul Natural Defileul
Mureşului Superior, majoritatea incluse în siturile Natura 2000. Totalul
suprafeţelor sit Natura 2000 în judeţul Mureş este de 251.642 ha, ceea ce
reprezintă 37,2% din suprafaţa judeţului.

Activităţi prioritare:
- continuarea dezvoltării cadrului de management şi de administrare a ariilor
protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000
- înfiinţarea/îmbunătăţirea/consolidarea structurilor administrative adecvate
pentru gestionarea ariilor protejate
- realizarea/revizuirea/aplicarea planurilor de management pentru ariile
protejate.
- întocmirea studiilor specifice, inventarierea elementelor valoroase de
patrimoniu natural, valorificarea peisajului natural
- realizarea infrastructurii de acces şi de întreţinere a arealelor protejate

13

COM (2010) 244 final, Comunicarea Comisiei către PE, Consiliu, CES, CoR, „ Asigurarea noastră de
viaţă, capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversităţii pentru 2020”
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Măsura 3.5.2. Întărirea sistemului instituţional în vederea asigurării
mecanismelor de respectare a regimului de arie protejată

Obiectiv:
- stabilirea regimului de activităţi permise sau interzise în zonele de arie
protejată
Activităţi prioritare:
- elaborarea/aplicarea documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor
proprii pentru toate ariile protejate, inclusiv pentru Natura 2000
- intensificarea activităţilor de cooperare pe linie de supraveghere şi control
ale organismelor abilitate (mediu, silvic, etc.) pentru asigurarea
respectării legislaţiei privind regimul de arie protejată

Măsura 3.5.3.Exploatarea forestieră cu respectarea principiilor dezvoltării
durabile
Obiective:
-

restaurarea, prezervarea şi ameliorarea biodiversităţii, prin menţinerea
zonelor de protecţie a faunei şi a florei sălbatice din judeţ
prevenirea apariţiei alunecărilor de teren datorită fenomenelor naturale şi
antropice (despăduriri)

Activităţi prioritare:
- implementarea unor programe de împădurire în zonele afectate de eroziune

Prioritatea 3.6. Prevenirea şi gestionarea riscurilor naturale

Obiectiv:
- Asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin
evitarea manifestării acestora şi limitarea consecinţelor acestora

Context:
Diminuarea efectelor schimbărilor climatice şi prevenirea riscurilor naturale
reprezintă un domeniu prioritar pentru Comisia Europeană, fapt reflectat şi în
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Cadrul Strategic Comun, aceasta fiind una dintre cele 11 obiective tematice
pentru perioada 2014-2020. Reducerea cu 20% a emisiilor cu efect de seră faţă de
nivelurile înregistrate în anul 1990 se regăseşte şi în Strategia 2020.
Efectele schimbărilor climatice, urmare încălzirii globale sunt vizibile în viaţa
noastră cotidiană, motiv pentru care, pe de o parte, ne revine obligaţia (morală)
de a acţiona astfel încât să prevenim deteriorarea mediului, iar pe de altă parte,
este necesar să luăm măsuri de prevenire a efectelor nedorite ale acestui
fenomen (secetă, inundaţii, furtuni).
Consiliul Judeţean Mureş a demarat un studiu privind întocmirea hărţilor de risc la
alunecare, inundaţii şi seism la nivelul teritoriului judeţului Mureş, scopul lucrării
fiind identificarea şi delimitarea zonelor din judeţ, care reprezintă vreuna din
cele 3 forme de risc menţionate, pentru a putea preveni pierderile materiale şi
umane. In cadrul lucrării se stabileşte un program de măsuri pentru înlăturarea
sau atenuarea efectelor celor 3 categorii de riscuri şi includerea tuturor
informaţiilor culese într-o bază de date informatizată.
Activităţi prioritare:
- Dezvoltarea şi implementarea de politici şi planuri de acţiuni specifice
pentru prevenirea riscurilor naturale:
o cartografierea şi evaluarea riscurilor din judeţul Mureş; dezvoltarea
unor strategii şi a unor planuri de acţiune în vederea adaptării la
schimbările climatice şi elaborarea unor planuri de prevenire şi
gestionare a riscurilor
- Crearea şi dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor:
o investiţii în măsuri de prevenire şi de gestionare a riscurilor, inclusiv
investiţii în sporirea mediului construit, în infrastructura de
protecţie împotriva inundaţiilor
- Dezvoltarea de instrumente (sisteme de detectare şi alertă precoce) şi
investiţii în sisteme de gestionare a catastrofelor, inclusiv cele legate de
condiţii meteorologice (furtunile, evenimente climatice extreme, incendii
forestiere, secete, inundaţii), riscuri geofizice (avalanşe, alunecări de teren,
cutremure) şi industriale
- Dezvoltarea capacităţii instituţionale prin alocarea/realocarea/dezvoltarea
profesională a personalului necesar bunei funcţionări a structurilor în
domeniul energiei şi schimbărilor climatice şi a prevenirii/gestionării
riscurilor.
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DOMENIUL PRIORITAR 4. DEZVOLTAREA DURABILĂ A ZONELOR RURALE,
SPRIJINIREA AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII

Context
Schimbările din sectorul agricol, ca rezultat al reformei Politicii Agricole Comune,
presiunile asupra mediului înconjurător, nevoile crescânde ale consumatorilor,
răspândirea rapidă a noilor tehnologii, îmbătrânirea populaţiei şi depopularea
rurală sunt câţiva factori care afectează zona rurală.
Potrivit rezultatelor definitive al Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor
201114, în mediul rural trăiesc 244.073 persoane, ceea ce reprezintă 49,8 % din
populaţia totală a judeţului (550.846 persoane). Faţă de situaţia din penultimul
recensământ, ponderea populaţiei stabile din mediul urban a crescut cu 1,3% în
detrimentul mediului rural. Totuşi, în ultimii ani interdependenţa dintre
localităţile urbane şi zona rurală periurbană capătă o nouă direcţie atât datorită
cauzelor economice cât şi a celor sociale. Creşterea costului vieţii în oraşe şi lipsa
locurilor de muncă au determinat un număr important de persoane să se mute din
mediul urban în cel rural. Construirea cartierelor de locuit cu case de tip familial
în localităţi rurale, apropiate centrelor urbane, au determinat, in special familii
tinere să se stabilească în aceste zone şi să contribuie la creşterea numărului de
locuitori din mediul rural. Această linie a fost urmată şi de către agenţi
economici, care şi-au stabilit activităţile comerciale/industriale în zonele
periurbane, care dispun de o bună infrastructură de utilităţi.
Zona rurală din judeţul Mureş este caracterizată de activităţi pe cont propriu în
agricultură, precum şi de faptul că productivitatea agricolă şi veniturile medii ale
populaţiei rămân la niveluri scăzute.
Analiza comparativă a evoluţiei ratei medii a şomajului în populaţia stabilă în
vârstă de 18-62 ani în luna decembrie 2012, arată că ponderea şomerilor în mediul
rural era de 6,01% faţă de 2,57 %, cât a înregistrat în mediul urban.
Rata de ocupare redusă în mediul rural are multiple cauze: lipsa locurilor de
muncă disponibile, nivel redus de diversificare a economiei rurale, lipsa spiritului
antreprenorial, lipsa unor măsuri eficiente de stimulare a creării de noi locuri de
muncă, nivel scăzut de pregătire profesională, etc.
Judeţul Mureş dispune de cel mai mare potenţial agricol din Regiunea Centru.
Solurile se încadrează în clasa de fertilitate medie şi în mai mică măsură în clasa
de fertilitate ridicată, iar condiţiile de climă permit cultivarea majorităţii
cerealelor, furajelor, legumelor şi plantelor tehnice. Terenurile arabile sunt
localizate cu precădere în Câmpia Transilvaniei, luncile Mureşului şi Târnavelor.

14

Comunicat de presă din data de 5 iulie 2013 al Institutului Naţional de Statistică/Direcţia Judeţeană
de Statistică Mureş
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Deşi în perioada 2007-2013 au fost implementate în judeţul Mureş proiecte care au
avut ca scop creşterea calităţii ocupării în spaţiul rural, asemenea măsuri trebuie
continuate şi în următoarea perioadă de programare. Gestionarea problemelor
legate de posesia şi folosinţa terenurilor agricole şi creşterea eficienţei serviciilor
publice cu privire la informaţiile din domeniul agricol, poate fi îmbunătăţit prin
implementarea de tehnologii ITC. Este oportună realizarea Registrului Agricol
Integrat în format electronic la nivelul judeţului, care să fie implementat de
către instituţiile care au tangenţă cu agricultura: Consiliul Judeţean Mureş,
Direcţia pentru Agricultură, Direcţia Judeţeană de Statistică, APIA, OCPI, Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului, primăriile şi mediul de afaceri.

Prioritatea 4.1. Eficientizarea activităţilor agricole prin modernizarea
exploataţiilor agricole, dezvoltarea serviciilor şi logisticii agricole şi susţinerea
activităţilor de prelucrare a produselor agricole

Obiective:
- creşterea productivităţii în agricultură
- creşterea numărului tinerilor agricultori care încep pentru prima oară o
activitate ca şefi de exploataţii agricole
- creşterea puterii de negociere a producătorilor agricoli
Context
Viitoarea Politică Agrară Comună (PAC) continuă obiectivele generale ale PAC din
actuala perioadă, dar vine şi obiective noi, inovatoare, concretizate în15:
- menţinerea schemei de plată unică pe suprafaţă până în 2020 (subvenţia
pe hectar va creşte progresiv până în 2019);
- sprijin pentru o agricultură „verde” şi pentru o agricultură ecologică
(menţinerea păşunilor permanente, diversificarea culturilor în fermă şi
menţinerea unor zone de interes ecologic. Ex: perdele de protecţie
forestieră);
- sprijin pentru tinerii fermieri (tânăr de până la 40 de ani, care îşi începe
activitatea în domeniul agricol va putea beneficia de ajutor financiar
nerambursabil de până la 70.000 euro pentru instalarea în
fermă/deschiderea unei afaceri în agricultură, formare profesională şi
servicii de consultanţă);

15

Politica Agricolă Comună după 2013, material prezentat de Directorul General APIA, domnul Dorel Gheorghe Benu în cadrul
Seminarului de Instruire şi Informare a Fermierilor şi Autorităţilor Locale privind Implementarea Proiectelor pe Fonduri
Europene 2014/2020 – Dezvoltare rurală”, desfăşurat la Reghin, la data de 13 iulie 2013
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- sprijin pentru micii fermieri – conform unei proceduri simplificate, micii
fermieri vor putea beneficia de o subvenţie anuală fixă cuprinsă între 500
şi 1250 euro;
- plată directă suplimentară de până la 5% din pachetul financiar naţional
pentru zone rurale defavorizate/zone care se confruntă cu constrângeri
naturale.
În judeţul Mureş, 20 de localităţi au fost încadrate în zonă montană defavorizate
(localităţi situate la o altitudine de peste 600 de m, sau situate la o altitudine
medie între 400-600 m şi care au o pantă medie egală sau mai mare de 15%), iar
localitatea Fărăgău, în zonă defavorizată de condiţii naturale specifice. Pe lângă
aceste localităţi, există în judeţul Mureş un număr de 12 UAT, situate la altitudini
medii între 400 - 600 m şi care nu se regăsesc în lista UAT incluse în zona montană
defavorizată, datorită neîndeplinirii criteriului legat de pantă medie egală sau mai
mare de 15%. Aceste localităţi sunt: Albeşti, Aluniş, Beica de Jos, Bereni,
Brâncoveneşti, Chibed, Hodoşa, Ideciu de Jos, Saschiz, Sărăţeni, Solovăstru şi
Vânători. Vor trebui continuate demersurile către autorităţile centrale în vederea
stabilirii unui set de criterii obiective, care să permită includerea şi a altor
localităţi în zonă defavorizată, locuitorii beneficiind astfel de măsurile de sprijin
financiar care se acordă agricultorilor din asemenea zone.
Pentru îmbunătăţirea performanţelor economice şi de mediu din sectorul agroindustrial este nevoie de dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi
tehnologii, inclusiv introducerea de tehnologii ecologice şi cu emisii reduse de
carbon. Se recomandă cooperarea între sectorul agricol, sectorul alimentar şi cel
forestier şi crearea unor grupuri operaţionale care să reunească agricultorii,
cercetătorii, întreprinzătorii din sectorul agricol, cel alimentar şi al serviciilor de
consultanţă.
Formarea de grupuri de producători locali poate reprezenta o soluţie pentru
formarea unor exploataţii agricole de dimensiuni mari. Cheltuielile de producţie
pot fi reduse prin achiziţionarea în comun a unor utilaje şi resurse necesare
desfăşurării activităţii. Crearea de parteneriate pentru înfiinţarea centrelor de
colectare, prelucrare şi valorificare a producţiei agricole sunt măsuri care ar
încuraja populaţia activă în agricultură să investească în modernizarea
exploataţiilor. În acest sens, o atenţie aparte trebuie acordată certificării
produselor tradiţionale, creării lanţului de producător pentru produse ecologice şi
reţele de comercializare şi promovarea produselor agricole pe plan local şi
internaţional.
Activităţi prioritare:
- sprijinirea înfiinţării, restructurării şi consolidării fermelor prin:
o formarea de exploataţii agricole de dimensiuni mari
o investiţii în tehnologii performante (inclusiv investiţii în sisteme de
irigare eficiente)
o utilizarea de materiale biologice de calitate
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o dezvoltarea de produse agricole în cadrul fermelor ecologice
specializate pe diferite culturi
o reabilitarea plantaţiilor pomicole, viticole
o diversificarea fermelor de animale

- stimularea parteneriatului prin înfiinţarea de reţele/grupuri de producători
agricoli, pentru:
o promovarea pe pieţele locale şi internaţionale prin integrarea
producătorilor primari în lanţul alimentar
o certificarea produselor agricole, crearea unor brand-uri
o înfiinţarea centrelor de colectare, prelucrare şi valorificare a
producţiei agricole/produselor autohtone ecologice (pentru
comunităţile rurale din zona montană, valorificarea fructelor de
pădure şi a ciupercilor poate contribui la creşterea veniturilor
localnicilor prin desfăşurarea de activităţi sezoniere de
culegere/prelucrare)
o certificarea produselor tradiţionale, crearea lanţului de producător
pentru produse ecologice şi reţele de comercializare şi promovarea
produselor agricole pe plan local şi internaţional
o încurajarea colaborării între agricultori, cercetători, consultanţi
agricoli şi întreprinzători pentru iniţierea de activităţi de inovare şi
cercetare aplicativă
o acţiuni de informare, consiliere şi de formare profesională a
agricultorilor despre cerinţele UE şi oportunităţi agricole,
dezvoltarea serviciilor de consultanţă agricolă şi de accesare a
fondurilor europene pentru micii fermieri
o gestionarea riscurilor la nivelul exploataţiilor, printr-o serie de
acţiuni, instrumente preventive şi de restaurare.

Prioritatea 4.2. Diversificarea activităţilor economice în localităţile rurale din
judeţ

Obiective
- reducerea dependenţei faţă de agricultură şi crearea de noi locuri de muncă
în mediul rural
- stabilizarea forţei de muncă locale
- încurajarea remigraţiei către mediul rural
- crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor în sectorul non-agricol
Activităţi prioritare:
- promovarea antreprenoriatului pentru dezvoltarea activităţilor non-agricole
în mediul rural
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o accesarea de sprijin financiar de către tineri antreprenori pentru
crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi non-agricole, ca
alternativă la ocuparea din agricultură
o reorientarea forţei de muncă spre activităţi productive din sectorul
terţiar şi către dezvoltarea serviciilor, în special în sectoare care
oferă noi surse de creştere economică: economia ecologică,
turismul durabil, servicii de sănătate şi asistenţă socială, energii
regenerabile, tehnologia informaţiei şi comunicării, servicii de
consultanţă, industrii artizanale şi culturale, etc.
- sprijinirea dezvoltării de investiţii private în localităţile rurale
o întărirea funcţiilor existente şi dezvoltarea altora noi in localităţi
rurale cu rol polarizator, (comunele Acăţari, Band, Bălăuşeri, Deda,
Gurghiu şi Râciu (conform PATJ Mureş) pentru acoperirea nevoilor
de deservire a populaţiei judeţului şi de asigurare a unei dezvoltări
policentrice a judeţului)
o efectuarea de studii de identificare a resurselor locale (naturale,
materiale, forţă de muncă) şi a activităţilor economice cu
perspective bune de dezvoltare la nivelul comunelor
o inventarierea şi promovarea activelor existente la nivelul
comunităţilor, în vederea creării premiselor atragerii de investiţii
private; delimitarea teritorială a zonelor dedicate activităţilor
economice; identificarea partenerilor privaţi şi a terenurilor care
pot fi concesionate pentru realizarea de investiţii; acordarea de
facilităţi investitorilor atraşi, conform prevederilor legale, în
vederea stabilizării acestora în localităţile rurale
- dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi consiliere în atragerea şi
managementul fondurilor europene

Prioritatea 4.3. Creşterea standardului de viaţă al locuitorilor din zonele rurale
din judeţ prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, educaţionale,
sociale, culturale, de sănătate şi de agrement

Obiective:
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din mediul rural
- creşterea atractivităţii spaţiului rural pentru locuitori şi agenţi economici
Context
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Deşi în ultimii ani în majoritatea localităţilor din mediul rural au fost realizate
investiţii în sectorul de apă şi canalizare, infrastructura de drum, cămine
culturale, sedii administrative, săli şi terenuri de sport, dispensare şi alte clădiri
de interes public, infrastructura de baza continuă să fie deficitară.
Activităţi prioritare16:
Îmbunătăţirea infrastructurii fizice în spaţiul rural şi a accesului la serviciile
publice de bază pentru populaţia rurală, prin:
1. Întreţinere/reabilitare/modernizare drumuri comunale, pentru creşterea
accesibilităţii în zonele rurale şi ca suport pentru dezvoltarea
economică a judeţului Mureş
o modernizarea drumurilor comunale existente prin aşternerea de
mixturi asfaltice,
o clasificarea în drumuri comunale a unor drumuri vicinale,
neclasificate, în vederea scurtării distanţei de acces spre centrul de
comună (ex: continuare DC 51 spre localităţile Boiu şi Jacu, comuna
Albeşti; continuare DC 77 spre Subpădure şi Cuştelnic (Târnăveni);
legătură centru de comună cu Şomoştelnic (com. Mica) şi continuare
spre DC 73)
o asigurarea racordării tuturor localităţilor din judeţ la drumuri
publice: în 23 17 de unităţi administrativ-teritoriale există sate
aparţinătoare care la momentul actual nu dispun de legături
rutiere; şi în cazul acestor drumuri vicinale trebuie realizată o
clasificare în drumuri comunale
o amenajarea de drumuri cu funcţie mixtă, în zone cu bogat potenţial
turistic, pe trasee de drumuri comunale sau drumuri vicinale, cu
utilizare şi în alte scopuri decât cele turistice (ex: Apold-DaiaSaschiz; Mihai Viteazu – Archita; Ozd-Bobohalma; Cucerdea-CiuluşLăscud-Şomoştelnic; Cund-Idiciu; Gogan-Daia)
o dezvoltarea
montane)

infrastructurii

de transport

forestier

(în

zonele

16

A se vedea activităţile prioritare de la Prioritatea 1.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnice (transport, utilităţi,
energie, comunicaţii) la nivelul judeţului Mureş

17

PATJ Reactualizat judeţul Mureş – Partea III, Vol. XI, pag. 27-29. Denumire localitate: Cioarga (Oraş Luduş); Porumbac (Oraş
Iernut); Ilieşi(Sovata); Loţu (Sângeorgiu de Pădure); Fânaţe, Fundătura (Tăureni), Coastra Grindului, Giurgiş (Cheţani); Fânaţe,
Vălişoara, Pripoare (Sânger); Ciretea, Malea (Zau de Câmpie);Ghidăşteu, Chisăliţa, Tăblăşeni (Iclănzel); Valea Sâmpetrului
(Grebenişu de Câmpie); Bologaia (Pogăceaua), Groapa Rădaii (Miheşu de Câmpie); Pârâul Crucii (Râciu); Nima Milăşelului
(Crăieşti); Fânaţe, Hodaia (Fărăgău); Valea Ungurului, Fânaţele Socolului (Cosma); Vaidacuţa (Suplac); Valea Dăii, Şoard
(Vânători); Ceie (Ghindari), Orşova Pădure, Păuloaia, Larga (Gurghiu); Mirighioaia, Bicaşu, Dubiştea de Pădure, Uricea-Arşiţa
(Hodac); Ibăneşti-Pădure, Tişieu, Dulcea, Zimţi (Ibăneşti); Idiciu-Curci (Bahnea)
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2. Înfiinţarea/extinderea/modernizarea reţelelor de apă şi apă uzată, a
staţiilor de epurare în conformitate cu prevederile din Master Planul
serviciilor de apă şi apă uzată din judeţul Mureş (MP). Vor fi prioritare
investiţiile pentru realizarea de noi aducţiuni pentru asigurarea sursei de
apă locuitorilor, concomitent cu construirea sistemului de colectare şi
epurare a apelor uzate rezultate (zona de vest şi zona Târnavei Mici a
judeţului) şi investiţiile în domeniul colectării şi epurării apelor uzate în
aglomerări cu o populaţie sub 10.000 locuitori echivalenţi. Pentru
rezolvarea problemei apelor uzate în sate şi comune mici şi mijlocii
(pentru mai mult de 50 de locuitori conectaţi) sau pe gospodărie (între 5 50 de locuitori conectaţi) pot fi implementate sisteme de epurare biologică
sau sisteme naturale de epurare a apelor uzate (zonele umede construite,
filtre de nisip-sol-plante acvatice, filtre din macrofite, iazuri biologice şi
sisteme de irigaţii cu apă uzată)18.
3. Extinderea reţelei de electrificare în localităţi rurale, unde există minim
15 gospodării neracordate
4. Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie:
o Extinderea/modernizarea unităţilor de învăţământ (săli de clasă,
ateliere, săli de gimnastică) şi echiparea corespunzătoare a
acestora;
o Inventarierea unităţilor de învăţământ care nu mai sunt folosite în
scop didactic şi transformarea lor în centre de formare profesională
pentru adulţi, inclusiv pentru grupuri defavorizate;
o Crearea infrastructurii necesare implementării unor căi alternative
de învăţământ pentru grupuri defavorizate din zonele rurale;
asigurarea condiţiilor pentru servicii de educaţie timpurie şi
educaţie preşcolară (0-6 ani);
o Modernizarea şi echiparea taberelor şcolare din mediul rural şi
includerea lor în circuitul turistic pentru tineret (Ibăneşti,
Răstoliţa);
o Continuarea programului de dotare cu microbuze şcolare
Investiţiile se vor realiza în concordanţă cu prognozele demografice din fiecare
unitate administrativ-teritorială.
5. Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate:
o lucrări de modernizare/întreţinere a dispensarelor medicale (umane
şi veterinare);
o achiziţionare de echipamente de specialitate, instrumentar şi alte
dotări pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate;
18

http://www.gwp.org/Global/GWP-CEE_Files/Regional/Sustainable-sanitation-RO.pdf
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o crearea de secţii medico-sociale pentru persoanele cu venituri
reduse
6. Îmbunătăţirea infrastructurii de cultură, culte, sport şi agrement:
o executarea lucrărilor de modernizare a căminelor culturale, a
bibliotecilor, a bisericilor;
o înfiinţarea de centre complexe de tineret în localităţile rurale cu
peste 5000 de locuitori;
o finalizarea lucrărilor de construire/modernizare săli şi terenuri de
sport;
o înfiinţarea de terenuri de sport în toate localităţile de peste 500 de
locuitori;
o Dezvoltarea de spaţii verzi, locuri de joacă
7. Susţinerea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă de către
administraţiile publice locale; promovarea voluntariatului în situaţii de
urgenţă; înfiinţarea/modernizarea staţiilor de salvare din localităţile rurale
cu rol polarizator;
8. Dezvoltarea infrastructurii de asistenţă şi servicii sociale:
o înfiinţarea /extinderea serviciilor sociale primare şi specializate în
mediul rural (cu precădere în localităţi cu pondere mare de
populaţie aflată într-o situaţie de dificultate/vulnerabilitate)
o construirea/extinderea reţelelor de îngrijire şi asistenţă la domiciliu
9. Reabilitarea clădirilor de patrimoniu şi includerea acestora în circuitul
turistic
10. Asigurarea unui fond de locuinţe în proprietatea autorităţilor locale, în
vederea stabilizării persoanelor tinere cu venituri reduse în mediul rural şi
pentru atragerea/stabilizarea profesioniştilor în mediul rural
11. Utilizarea soluţiilor de iluminat inteligent în proiecte de iluminat
stradal, clădiri publice, inclusiv prin utilizarea surselor de energie
regenerabile
12. Asigurarea cadastrării terenurilor agricole si silvice
13. Realizarea Registrului Agricol Integrat în format electronic la nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural

Prioritatea 4.4. Valorificarea durabilă a potenţialului silvic

Obiective:
- reabilitarea zonelor puternic afectate de fenomenele de eroziune
- diminuarea efectelor schimbărilor climatice
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- echilibrarea bilanţului naţional al emisiilor gazelor cu efect de seră
Context
Pădurile şi terenurile cu vegetaţie forestieră însumează 208,4 mii ha (31,0 % din
suprafaţa totală a judeţului). Principalele surse forestiere sunt concentrate în
jumătatea estică a judeţului, în zona muntoasă, zona dealurilor premontane şi în
partea estică mai înaltă a Podişului Transilvaniei.
Pădurile îndeplinesc o serie de funcţii speciale: apără solul împotriva eroziunii şi
reprezintă, cu deosebire în perioadele de secetă, un adevărat regularizator al
umidităţii aerului. Reglează compoziţia aerului atmosferic, fiind un antipoluant
contra poluării fizice, chimice şi biologice.
Alături de hrană (ciuperci şi fructe de pădure), pădurea oferă combustibil solid
pentru încălzire şi materie primă pentru industria mobilei. Fiind o sursă de venit
atât pentru localnici cât şi pentru agenţi economici, în ultimii ani se constată
despăduri masive, care au efecte negative asupra mediului, ţinând cont de timpul
lung necesar pentru regenerarea pădurilor.
În regiunile de munte şi de dealuri înalte,
determinat puternice degradări de terenuri,
de câmpie, dispariţia în proporţie şi mai
frecvente şi prelungite, cu efecte negative
condiţiilor generale de viaţă.

restrângerea vegetaţiei forestiere a
prin erodări şi alunecări. În regiunile
mare a pădurilor a dus la secete
asupra producţiei agricole şi asupra

Activităţi prioritare:
- implementarea unor programe de împădurire în zonele afectate de eroziune:
creşterea suprafeţei ocupate cu vegetaţie forestieră
- modernizarea exploataţiilor silvice, prin investiţii în tehnologii performante
- valorificarea reziduurilor forestiere, ca sursă de energie regenerabilă
- dezvoltarea infrastructurii de transport forestier

DOMENIUL PRIORITAR 5. DEZVOLTAREA TURISMULUI

Context
Turismul beneficiază în judeţul Mureş de un potenţial important, reprezentat de
cadrul natural şi de obiective cultural-antropice de valoare deosebită. În
momentul de faţă oferta turistică este sub nivelul potenţialului existent, cu toate
că în ultimii ani au existat programe locale de promovare a turismului, fără însă să
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fi existat o corelare între ele. În general, judeţul Mureş este un judeţ de tranzit
pentru foarte mulţi turişti, datorită lipsei unor oferte de programe atractive, de
evenimente, care să-l atragă şi să-l determine pe turist să petreacă mai mult timp
în judeţ.
Resursele turistice au o distribuţie teritorială inegală, în sensul că numai anumite
localităţi şi zone dispun de un grad de atractivitate turistică ridicat şi de
infrastructură turistică necesară în vederea desfăşurării unor activităţi turistice.
Formele de turism care se practică în judeţul Mureş sunt:
o turismul cultural, în municipiul Tîrgu-Mureş (cu o valoroasă moştenire
arhitecturală şi culturală), Sighişoara (patrimoniu UNESCO), Reghin (biserică
gotică), Saschiz (biserică fortificată inclusă în patrimoniul UNESCO), Criş,
Brâncoveneşti, Gorneşti (castele din perioada Renaşterii sau Barocului);
o turismul balnear, la Sovata şi Sîngeorgiu de Mureş (mai puţin la Ideciu Băi şi
Jabeniţa)
o turismul verde, în zona montană din estul şi nord-estul judeţului (Munţii
Căliman, Munţii Gurghiu);
o turismul religios: la Recea (mănăstire ortodoxă) şi în alte localităţi urbane şi
rurale, unde se găsesc edificii religioase - mănăstiri, biserici fortificate,
biserici de lemn - unele dintre ele datând încă din secolul al XIII-lea marcate de convieţuirea credincioşilor ortodocşi, greco- şi romano-catolici,
reformaţi şi unitarieni.
Promovarea acestor tipuri de turism în continuare, fără a lua în considerare
dinamismul care caracterizează ofertele de pe piaţa de turism din străinătate,
este oarecum depăşită. Turismul poate contribui la creşterea economică a
judeţului, la diversificarea activităţilor din cadrul economiei. Însă, este nevoie de
o nouă abordare a dezvoltării şi promovării turismului în judeţul Mureş. Întrucât
aşteptările consumatorului cresc cu rapiditate, interesul pentru vacanţe cât mai
flexibile şi mai independente cere celor ce oferă servicii să asigure noi modalităţi
şi noi oportunităţi de satisfacere a cerinţelor turiştilor. Nu putem vorbi despre
turism religios în judeţul Mureş doar pentru că avem edificii religioase. Chiar dacă
unele dintre ele datează încă din secolul al XIII-lea, construcţia în sine nu este un
motiv determinant ca turistul să viziteze clădirea/localitatea. Astăzi, ofertele
turistice sunt foarte variate, iar aşteptările turiştilor au crescut. Turiştii sunt
atraşi de evenimente, de poveştile locului, de modalităţi de petrecere a timpului
liber, de gastronomie locală, toate într-un cadru sigur, estetic şi ospitalier.
Turistului sosit în judeţul Mureş trebuie să i se ofere pe durata şederii alternative
de petrecere a timpului, pachete de servicii turistice care răspund la nevoile,
cerinţele şi preferinţele lor.
Pentru a creşte eficienţa economică a acestei ramuri, este nevoie de definirea
viziunii de dezvoltare a turismului din judeţul Mureş în perspectiva anului 20202030. Vor trebui implementate concepte şi modele noi de dezvoltare a turismului.
Trebuie identificaţi şi dezvoltaţi acei vectori care diferenţiază judeţul Mureş de
celelalte zone ale României şi care ne creează un avantaj competitiv. Pentru
găsirea celor mai adecvate metode de promovare este necesară crearea unei
platforme de dialog între sectorul public şi cel privat şi implicarea de specialişti
din domeniul turismului şi marketingului.
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Turismul durabil este considerat şi prin Cadrul Strategic Comun un sector care
oferă noi surse de creştere economică şi se vor aloca fonduri financiare
nerambursabile pentru facilitarea diversificării în acest domeniu.
Prioritatea 5.1. Întărirea capacităţii instituţionale pentru dezvoltarea
turismului în judeţul Mureş
Obiective:
- coordonarea în mod unitar şi profesionist a activităţii de turism din judeţ
Context
În prezent nu există o structură asociativă care să aibă o privire de ansamblu
asupra activităţilor turistice care se desfăşoară în judeţul Mureş şi care să
conlucreze cu sectorul public şi privat în vederea corelării şi diversificării ofertelor
turistice. Asociaţia Judeţeană de Turism Mureş a fost înfiinţată pentru promovarea
potenţialului turistic şi cultural al judeţului, însă în momentul de faţă activitatea
acesteia este ineficientă şi necesită reorganizare.
Pentru o coordonare unitară a activităţii turistice din judeţ, este necesară crearea
unei structuri asociative eficiente, bazată pe cooperarea dintre sectorul privat şi
public, în care să fie angajată forţă de muncă specializată în domeniul turistic. De
asemenea, trebuie întărită capacitatea instituţională a asociaţiilor micro-regionale
şi intensificarea colaborării cu grupurile de acţiune locală din zonele cu potenţial
turistic ridicat, aceştia putând fi parteneri valoroşi în implementarea măsurilor
de dezvoltare a turismului în localităţi.
Aceste structuri parteneriale vor putea elabora un plan de acţiune pentru
valorificarea potenţialului turistic al judeţului, care să aibă la bază studii de
specialitate, necesare promovării unor pachete turistice atractive.
Trebuie intensificate relaţiile de colaborare cu organismele public-private din
judeţele Braşov, Sibiu, Harghita, Alba, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Suceava – pentru
corelarea ofertelor turistice cu cele ale judeţelor învecinate. Se încurajează ideea
înfiinţării unei asociaţii regionale de turism, care să promoveze dezvoltarea
durabilă a turismului în Regiunea Centru prin proiecte regionale.
Activităţi prioritare:
- crearea unei structuri asociative public-private, care să asigure o coordonare
unitară a activităţilor turistice din judeţ; întărirea capacităţii instituţionale
a asociaţiilor micro-regionale, a grupurilor de acţiune locală Leader pentru
implicarea acestora în formularea şi implementarea politicilor privind
turismul in judeţul Mureş
- elaborarea şi implementarea unui plan de acţiune pentru valorificarea
potenţialului turistic al judeţului; efectuarea de studii de specialitate pentru
promovarea unor pachete turistice atractive
- participarea
judeţului
Mureş
interjudeţene/regionale de turism

la

constituirea

de

reţele
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Prioritatea 5.2. Implementarea de modele noi, inovative pentru dezvoltarea
turismului

Măsuri:
Măsura 5.2.1. Implementarea sistemului de management al destinaţiilor turistice
în judeţul Mureş
Măsura 5.2.2. Crearea de clustere în domeniul turismului
Măsura 5.2.3. Implementarea unor sisteme informatice de management al
informaţiei turistice

Măsura 5.2.1. Implementarea sistemului de management al destinaţiilor
turistice în judeţul Mureş
Obiective:
- dezvoltarea unui turism durabil şi competitiv în judeţul Mureş
- desfăşurarea de activităţi turistice în cadrul unui sistem de management şi
coordonare a activităţilor turistice profesionist
Context
Abordarea privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş trebuie să ţină pasul cu
noile tendinţe: resursele turistice tradiţionale, avantajele comparative (clima,
peisajul, cultura etc.) devin din ce în ce mai puţin importante comparativ cu alţi
factori în competitivitatea turistică. Valorile lanţului turistic –întregul parcurs de
la sosirea turistului la locul vacanţei, experienţa şederii şi relatările cu privire la
vacanţă– sunt factori determinanţi în alegerea destinaţiilor de către turişti.
Scopul implementării managementului de destinaţie este crearea unui sistem
pentru dezvoltarea unui turism durabil şi competitiv într-un spaţiu turistic bine
determinat. În judeţul Mureş vor trebui determinate spaţii geografice coerente
unde să se aplice acest sistem: Valea Mureşului şi Gurghiului poate fi un asemenea
spaţiu, alături de Valea Nirajului, respectiv Valea Târnavelor. În aceste zone cu
potenţial turistic semnificativ va trebui creată o colaborare între autorităţile
locale,
întreprinzători
din
sectorul
turistic,
localnici,
organizaţii
neguvernamentale şi voluntari; această cooperare reprezintă de fapt baza creării
noului sistem turistic. Această delimitare a spaţiului nu înseamnă că atracţii din
alte zone, cu un potenţial turistic mai redus, nu pot fi încadrate în oferta turistică
(ex: lacurile piscicole din zona de vest a judeţului). Destinaţia reprezintă
„pachetul” produselor turistice care se poate oferi turistului sosit într-un anumit
spaţiu geografic: atracţii turistice, infrastructura turistică şi alte elemente
importante pentru funcţionarea sistemului.
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Succesul acestui model rezultă din implicarea întreprinzătorilor locali
în
dezvoltarea turismului - localnicii împreună cu autorităţi publice, într-un cadru
organizat, dezvoltă atractivitatea turistică a zonei.
Într-un asemenea sistem îşi au locul furnizori de cazare, alimentaţie publică, mici
fermieri, producători de legume, furnizorii de servicii de agrement, meşteşugari,
comercianţi de artizanat şi suveniruri, interpreţi, ghizi turistici, proprietarii
clădirilor istorice, administratorii drumurilor tematice, etc. – toţi cei care doresc
să se implice pentru punerea în valoare specificitatea locului, astfel încât această
activitate să fie şi generator de venituri. O asemenea unire de forţe, printr-un
management şi coordonare a activităţilor turistice în mod profesionist, este
benefică pentru ambele părţi: turistul este mulţumit de sejurul de 5-10 zile
petrecut în judeţul Mureş, urmare unui program alcătuit pentru nevoile, cerinţele
şi preferinţele sale, iar furnizorul de servicii turistice îşi valorifică într-un cadru
organizat, bine promovat, produsul. Gândirea unui astfel de sistem va avea la
bază studii de fundamentare, inclusiv identificarea profilului consumatorilor de
turism veniţi în zona noastră.
Activităţi prioritare:
- determinarea spaţiilor geografice coerente din judeţul Mureş pentru
aplicarea sistemului de management al destinaţiilor turistice (ex: Valea
Mureşului, Valea Gurghiului, Valea Nirajului, Valea Târnavelor)
- efectuarea studiilor de specialitate pentru identificarea profilului
consumatorilor de turism veniţi în zona noastră, alcătuirea de oferte în
acord cu nevoile, cerinţele şi preferinţele turistului, etc.
- identificarea lanţului de furnizori, prestatori de servicii şi instituţii asociate
din domenii complementare, care pot fi incluse în pachetele de servicii
complexe care se oferă turistului
- promovarea eficientă pe plan naţional şi internaţional a produsului turistic
oferit
Măsura 5.2.2. Crearea de clustere în domeniul turismului
Obiective:
- crearea şi promovarea unui cadru armonios de interacţiune între toţi factorii
interesaţi în sectorul turistic
- interconectare de oameni, abilităţi, competenţe şi cunoştinţe
Context
Formarea de clustere în domeniul turismului poate contribui la obţinerea unor
avantaje competitive importante: utilizarea eficientă a logisticii, promovarea de
mărci la nivel internaţional etc. Trebuie încurajată întărirea reţelelor de
cooperare în vederea creării lanţului de firme cu valoare adăugată ridicată la
nivelul economiei. Clusterul poate fi localizat în orice tip de comunităţi
teritoriale, de la cele mici, cum ar fi un grup de localităţi, oraşe sau comune,
până la nivel de judeţ, regiune, stat sau în afara graniţei ţării.
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Activităţi prioritare:
- încurajarea formării de clustere în domeniul turismului
- formularea şi implementarea de strategii, programe şi proiecte
- accesarea de fonduri europene

Măsura 5.2.3. Implementarea unor sisteme informatice de management al
informaţiei turistice

Obiectiv:
- adaptarea la cerinţele consumatorului a modalităţii de oferire a informaţiei
turistice
Context
În turism componenta informaţională este de cele mai multe ori cea mai
importantă. Fiind o industrie intensiv bazată pe informaţie, turismul suferă
schimbări rapide, radicale şi s-a dovedit a fi un mediu propice pentru
implementarea tehnologiei informaţionale datorită rolului acesteia privind
furnizarea şi schimbul de informaţii în lanţul de producţie şi distribuţie.
Dezvoltarea continuă a tehnologiei informaţionale are implicaţii profunde pentru
întreaga industrie a turismului. Noile tehnologii au schimbat modul în care clienţii
caută informaţii şi cumpără produse şi servicii turistice.
Internetul are în acest domeniu un mare potenţial datorită faptului că se bazează
pe fluxul informaţional, şi acceptă suportul în continuă dezvoltare al tehnologiilor
şi sistemelor informaţionale. Turismul electronic vine în ajutorul turiştilor prin
portaluri tematice şi sisteme informatice ce reduc timpul pentru informare asupra
destinaţiilor, facilitează procesele de rezervare a biletelor de transport, a
locurilor de cazare, închirierile de maşini, ajută la planificarea călătoriei şi la
luarea deciziei privind destinaţia aleasă.
Turistul odată ajuns la locul destinaţiei, are nevoie de informaţii rapide şi precise
privind traseele şi obiectivele turistice sau de interes public, evenimentele care se
desfăşoară, mijloacele de transport public (rutier, aerian, feroviar) cu opţiune de
identificare a poziţiei curente, ruta optimă între 2 sau mai multe puncte de
interes, etc., disponibile pe web şi pe dispozitive mobile de tip tabletă PC,
SmartPhone, infochioşc. Digitizarea celor 42 de trasee omologate în judeţul
Mureş, cu date GPS, hărţi tridimensionale şi segmente de hartă ale traseelor
turistice disponibile pe www.salvamontms.ro, este un prim pas în dezvoltarea
aplicaţiilor TIC în acest domeniu,
care trebuie dezvoltate în următoarea
perioadă.
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Activităţi prioritare:
- Implementarea unor aplicaţii TIC de gestionare a informaţiei turistice în
judeţul Mureş, disponibile pe web şi pe dispozitive mobile de tip tabletă PC,
SmartPhone, infochioşc (e-turism, hartă turistică interactivă, etc.)

Prioritatea 5.3. Dezvoltarea atracţiilor turistice şi a infrastructurii turistice

Măsuri:
Măsura 5.3.1. Reabilitarea, restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a
monumentelor istorice, a siturilor şi a clădirilor cu valoare arhitectonică şi istorică
Măsura 5.3.2. Dezvoltarea ofertei turistice în localităţile urbane şi rurale

Măsura 5.3.1. Reabilitarea, restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a
monumentelor istorice, a siturilor şi a clădirilor cu valoare arhitectonică şi
istorică

Obiectiv:
- Creşterea atractivităţii turistice a judeţului Mureş
Context
Potenţialul turistic al judeţului Mureş este determinat în mare măsură de turismul
cultural şi de cel balnear. În aşezările din judeţul Mureş se află monumente
istorice şi de arhitectură foarte variate stilistic, datând din perioade istorice
diferite şi reflectând cultura română, pe cea maghiară şi germană, culturi care sau influenţat reciproc în această zonă. Acest mozaic cultural se constituie într-o
atracţie turistică importantă, care dă o notă specifică judeţului.
În mediul urban, municipiile Tîrgu-Mureş şi Sighişoara concentrează o serie de
obiective turistice importante. Centrul istoric al municipiului reşedinţă de judeţ se
remarcă, în principal, prin edificii construite în stil secesionist (Palatul Culturii,
care în 2013 îşi aniversează 100 de ani de existenţă, Palatul Administrativ), baroc
(Biblioteca Teleki), rococo (Palatul Tholdalagi) şi neoromânesc modern (Clădirea
Primăriei municipiului Tîrgu-Mureş). La toate acestea se adaugă Cetatea
Medievală, aflată în fază de reabilitare, Biserica Reformată, Catedrala Ortodoxă,
Biserica Catolică şi Biserica din Lemn (ortodoxă).
Sighişoara este cel mai important obiectiv turistic antropic din judeţ, fiind inclus
pe lista monumentelor UNESCO. Municipiul Sighişoara concentrează 11 obiective
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cultural - istorice, dintre care cel mai impresionant este Cetatea Medievală, din
secolul XIV, care mai păstrează 9 turnuri (din 14). În incinta cetăţii se află şi alte
obiective, între care Biserica Mănăstirii (sec. XIII), Biserica din Deal (sec. XIV-XV)
şi Galeria de Lemn (1642).
În mediul rural există o serie de aşezări săteşti cu biserici fortificate. Saschiz este
una dintre ele, fiind înscris pe lista Patrimoniului Universal UNESCO. Bisericile
fortificate se regăsesc în număr mare într-un perimetru restrâns, majoritatea în
partea de sud a judeţului. Între cetăţile medievale din sudul Transilvaniei se
remarcă Cetatea săsească cu biserică din Comuna Vânători, satul Archita. Se
evidenţiază peste 40 de biserici de lemn de pe Valea Mureşului, a Gurghiului şi a
Nirajului.
Şi în perioada 2014-2020 vor trebui continuate lucrările de restaurare, reabilitare
şi conservare a monumentelor istorice, a clădirilor cu valoare arhitectonică şi
istorică, lucrările de reabilitare/conservare a spaţiului rural autentic.
În cunoaşterea şi promovarea patrimoniului istoric şi cultural, un rol esenţial îl
pot avea cadrele didactice de la Departamentul de Istorie şi Relaţii Internaţionale
şi de la Departamentul de Filologie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere a
Universităţii „Petru Maior”, prin implicarea în realizarea unor acţiuni de
conservare, protejare, promovare şi restaurare a patrimoniului istoric şi cultural al
judeţului Mureş.
Activităţi prioritare:
- Reabilitarea şi revitalizarea cetăţilor medievale/săseşti
- Restaurarea castelelor, dezvoltarea peisagistică a grădinilor de castele şi
introducerea acestora în circuitul turistic
- Reabilitarea şi includerea în circuitul turistic a bisericilor fortificate săseşti
- Reabilitarea centrelor istorice
Măsura 5.3.2. Dezvoltarea ofertei turistice în localităţile urbane si rurale

Obiectiv:
- diversificarea economiei locale din mediul urban şi rural prin desfăşurarea
de activităţi turistice
- valorificarea potenţialului turistic al judeţului
Context:
Judeţul Mureş este încă neexploatat de turiştii străini, care se arată interesaţi de
natura neatinsă din ţara noastră, de cultura vie tradiţională, de arhitectura şi
tehnica populară. Convieţuirea diferitelor etnii– români, maghiari, saşi, romi – cu
obiceiurile şi tradiţiile proprii, reprezintă un avantaj competitiv pentru judeţul
Mureş. Potenţialul turistic existent este însă insuficient pentru a reprezenta prin
el însuşi o reală şi puternică atracţie turistică. Turistului sosit în judeţul Mureş
trebuie oferite pe parcursul sejurului alternative de petrecere a timpului liber: pe
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lângă gastronomie şi spaţiul rural autentic, turistul are nevoie de o paletă
diversificată de oferte adaptate stilului de petrecere în mod activ a timpului liber.
De aceea, în următoarea perioadă vor trebui continuate investiţiile pentru a pune
în valoare resursele locale şi a diversifica activităţile recreativ-distractive oferite
turistului.
Turismul este strâns legat de industriile creative şi culturale, întrucât festivalurile
folclorice, de film, de teatru, de muzică sau târgurile sunt de natură să atragă
turişti. Câteva exemple elocvente în acest sens sunt: Festivalul medieval de la
Sighişoara, Festivalul internaţional de scurt-metraj Alter-Native 21, Festivalul
Internaţional de Chitară Clasică Harmonia Cordis, Expoziţia Chinologică din TîrguMureş, etc.
În perioada 2014-2020, prin programul special Europa creativă, se sprijină
cinematografia europeană şi sectoarele culturale şi creative, permiţându-le să-şi
sporească potenţialul de creare de locuri de muncă şi de contribuţie la creşterea
economică.
În judeţul Mureş este nevoie de aplicarea unui marketing eficient pentru
dezvoltarea turismului de evenimente. Pe lângă activităţile legate de crearea
infrastructurii fizice, formarea specialiştilor în cultură, organizare de evenimente
şi promovare este de mare actualitate, pentru a „umple” cu un conţinut valoros
clădirile reabilitate.

Activităţi prioritare:
- dezvoltarea turismului în zonele rurale
o modernizarea satelor, prin îmbunătăţirea infrastructurii de bază
(apă, canalizare, drumuri publice, căi de comunicaţie, etc.) şi
asigurarea de servicii publice de calitate
o conştientizarea populaţiei rurale asupra valorii caselor ţărăneşti
renovate cu menţinerea elementelor arhitecturale specifice zonei;
recondiţionarea şi reamenajarea unor părţi din sate în vederea
includerii în circuitul turistic
o angrenarea populaţiei în circuitul turistic (Integrarea producătorilor
locali de legume, produse procesate, miere, vin, etc.) pentru
oferirea de produse autohtone, ecologice turiştilor
o încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi artizanale, pentru a
exploata şi pune în valoare potenţialul turistic al artei şi al tradiţiei
populare
o crearea şi întreţinerea drumurilor tematice din mediul rural
(exemplu de bună practică: Drumul sării, având o lungime de 60 de
kilometrii, care urmează traseul drumului roman de odinioară şi
face legătura dintre Sângeorgiu de Mureş şi Praid).
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- dezvoltarea turismului în zonele urbane
o Reabilitarea centrelor istorice ale municipiilor şi oraşelor
o Valorificarea patrimoniului cultural-istoric al localităţilor din mediul
urban
- dezvoltarea turismului în zonele geografice cu arii protejate
Cu respectarea prevederilor din planul de management al ariilor protejate,
se recomandă:
o

amenajarea de căi de acces la destinaţii turistice

o

amenajarea şi întreţinerea traseelor/rutelor turistice

o

construirea de refugii montane, locuri de popas, zone de picnic,
puncte de informare, poteci tematice

o

asigurarea zonelor cu semnal de telefonie mobilă

- dezvoltarea facilităţilor de cicloturism
o crearea de piste ciclabile cu locuri de popas
o amenajarea unor trasee/rute/piste pentru biciclişti, care să
conecteze comunităţi rurale (şi urbane). În acest caz va trebui
găsită soluţia juridică faţă de proprietarii de terenuri pe care se
amplasează traseul/ruta/pista
o crearea de rute tematice în parteneriat cu alte judeţe învecinate şi
(ex: pistă ciclabilă de-a lungul localităţilor cu biserici săseşti
fortificate din judeţele Braşov, Sibiu şi Mureş)
- dezvoltarea turismului în zonele montane: crearea facilităţilor pentru
practicarea sporturilor în aer liber: echitaţie, cross-country ski, rafting,
căţărare pe gheaţă, caiac, parapantă, mountain bike, etc.
- dezvoltarea turismului şi a infrastructurii în localităţi balneare sau cu
potenţial balnear nevalorificat:
o punerea în valoare a izvoarelor sărate şi a nămolului terapeutic din
judeţul
Mureş,
prin
dezvoltarea
infrastructurii
de
tratament/agrement în staţiunile balneare din judeţ şi înfiinţarea
infrastructurii de tratament/agrement în localităţile Balta Alunei
din Târnăveni, Ideciu Băi, Jabeniţa şi Sărmăşel.
- dezvoltarea turismului de afaceri, congrese şi reuniuni: dezvoltarea
infrastructurii de afaceri, congrese şi reuniuni în zone urbane şi periurbane
din judeţul Mureş
Turismul ştiinţific poate fi stimulat prin implicarea constantă a
universităţilor din judeţ, care organizează anual un mare număr de
manifestări cu participare naţională şi internaţională, ce au ca scop
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şi punerea în lumină a obiectivelor culturale, istorice şi de
patrimoniu ale judeţului Mureş.
Turismul cultural-ştiinţific specializat (cu scop didactic-educativ) şi
de vizitare (agrement) este favorizat de existenţa unor obiective
culturale, sau de patrimoniu, cu valoare ştiinţifică sau culturală
semnificativă, care s-ar putea constitui în elemente, dimensiuni şi
repere de focalizare a unei cereri turistice motivate de studierea
acestor obiective în scop ştiinţific sau formativ-didactic, pentru
formarea de specialişti, cercetători, profesori sau doctoranzi în
domenii diverse: istorie-arheologie, ecoturism etc.
- dezvoltarea structurilor de agrement turistic
o investiţii în crearea/dezvoltarea/reabilitarea structurilor de
agrement în mediul urban şi rural: modernizarea şi reamenajarea
spaţiilor publice, extinderea şi diversificarea bazelor de agrement,
modernizarea infrastructurii sportive, înfiinţarea de zone de
agrement/aquapark, amenajarea malurilor lacurilor şi râurilor
pentru pescuitul de agrement şi sportiv, punerea în valoare a liniilor
de cale ferată cu ecartament îngust (în acest ultim caz se
recomandă clarificarea situaţiei juridice a terenurilor aferente căii
ferate cu ecartament îngust).
- dezvoltarea facilităţilor pentru practicarea sporturilor de iarnă
o amenajarea pârtiilor de schi existente şi dezvoltarea de noi pârtii,
cu echipările aferente, la Sovata, Reghin (Pădurea Rotundă),
Sîngeorgiu de Mureş (Dealul Piţigoi) şi Lăpuşna din comuna Ibăneşti
o dezvoltarea
agrement

infrastructurii

pentru

practicarea

patinajului

de

- dezvoltarea industriilor creative şi culturale:
o aplicarea unui marketing eficient pentru dezvoltarea turismului de
evenimente
o profesionalizarea resurselor umane din sectorul industriilor
culturale pentru organizarea de evenimente culturale de înaltă
calitate şi coordonarea eficientă a evenimentelor culturale la
nivelul judeţului (a se vedea Domeniul prioritar 6)

Prioritatea 5.4. Îmbunătăţirea serviciilor turistice

Obiectiv:
- creşterea competitivităţii întreprinzătorilor din domeniul turismului pentru a
face faţă exigenţelor crescânde ale turiştilor
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Context
Conform datelor statistice, numărul de sosiri şi numărul de înnoptări înregistrează
un trend uşor ascendent, determinând îmbunătăţirea indicelui de utilizare netă a
capacităţii de cazare. Odată cu intensificarea circulaţiei turistice, va creşte
cererea pentru locuri de cazare şi alimentaţie publică, motiv pentru care vor
trebui continuate investiţiile în acest sector. Turismul nu presupune doar cazare şi
masă, ci şi servicii de calitate şi ospitalitate. De aceea, angajarea în turism a unui
personal bine calificat, având cunoştinţe practice şi teoretice, cu atitudine mereu
amabilă, este la fel de importantă ca asigurarea condiţiilor de confort pentru
turist.
Activităţi prioritare:
 modernizarea structurilor de primire turistică
o modernizarea structurilor învechite de primire turistică şi creşterea
confortului acestora (asigurarea unor variante de recreere: saună,
piscină, parc, grădină, etc.)
o construirea de noi structuri de primire turistică în zonele unde
aceste facilităţi lipsesc sau sunt insuficiente pentru a asigura o
distribuire echilibrată a facilităţilor de cazare
o amenajarea de campinguri/sate de vacanţă pe lângă drumurile de
importanţă turistică (Valea Mureşului, pe raza comunei Răstoliţa;
pe Valea Gurghiului, la Lăpuşna, pa malul pârâului Niraj – Miercurea
Nirajului; pe raza comunei Zau de Câmpie, în zona lacurilor)
- investiţii pentru creşterea calităţii serviciilor de alimentaţie publică, pentru
promovarea bucătăriei tradiţionale specifice judeţului Mureş; adaptarea
bucătăriei la cerinţele, preferinţele oaspeţilor
- profesionalizarea resurselor umane în sectorul serviciilor turistice:
marketing, gastronomie, comportament, ghizi specializaţi, etc. (a se vedea
Domeniul prioritar 6)

Prioritatea 5.5. Promovarea judeţului ca destinaţie turistică

Obiective:
- creşterea vizibilităţii ofertei turistice din judeţul Mureş în ţară şi străinătate
- creşterea numărului de turişti în judeţul Mureş
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Context
Activităţile promoţionale în turism necesită investiţii importante datorită
concurenţei acerbe din acest domeniu pe plan naţional şi internaţional.
Consumatorii sunt pretenţioşi şi sunt asaltaţi la tot pasul de oferte din ce în ce
mai atractive. Odată implementat sistemul de management al destinaţiei în
judeţul Mureş, se pot contura produse turistice complexe, de calitate, care pot fi
promovate. Reţelele parteneriale în domeniul turismului oferă forţă prestatorilor
de servicii turistice pentru promovare pe piaţa turistică. Tour-operatorii sunt
liantul dintre potenţialii clienţi şi locul de destinaţie, de aceea trebuie găsite
metodele de comunicare şi marketing cele mai potrivite pentru a vinde produsul
turistic mureşean.
Activităţi prioritare:
- realizarea unor produse turistice complexe din judeţul Mureş care să
poată fi promovate
- colaborarea cu judeţele învecinate pentru a vinde pachete de programe
cu destinaţii multiple
- participarea firmelor de profil şi a asociaţiilor profesionale din turism la
târguri, expoziţii şi alte manifestări promoţionale specializate din ţară şi
străinătate
- crearea şi promovarea brandului turistic al judeţului Mureş
- crearea unui portal e-turism al judeţului
- înfiinţarea, modernizarea punctelor/centrelor de informare turistică în
zonele cu potenţial turistic ridicat
- elaborarea unor pliante, hărţi turistice, CD-uri, materiale promoţionale
privind turismul în judeţul Mureş

DOMENIUL PRIORITAR 6. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CREŞTEREA
INCLUZIUNII SOCIALE ŞI OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ
Pentru îndeplinirea priorităţilor la nivelul UE până în 2020, România s-a angajat să
atingă o rată de ocupare a forţei de muncă de 70 % în rândul populaţiei cu vârste
cuprinse între 20 şi 64 de ani, să reducă sub 11,3 % rata de părăsire timpurie a
şcolii, să crească la peste 26,7 % ponderea absolvenţilor de studii superioare în
rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani şi să reducă cu cel puţin 580.000
numărul persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a
excluziunii sociale.
Ca urmare, în următoarea perioadă de programare, investiţiile în educaţie,
formare profesională continuă, promovarea ocupării şi mobilităţii forţei de muncă,
incluziune socială şi combaterea sărăciei trebuie să fie direcţii prioritare şi la nivel
local.
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Prioritatea
6.1.
Dezvoltarea
resurselor
competitivităţii de pe piaţa muncii

umane

pentru

creşterea

Obiective:
- Adaptarea forţei de muncă la schimbările structurale de pe piaţa muncii
- Formarea profesională iniţială şi continuă a adulţilor în vederea creşterii
nivelului de competitivitate pe piaţa muncii: obţinerea de calificări,
competenţe noi, extinderea specializării şi perfecţionării
- Crearea unei mai mari mobilităţi pe piaţa muncii
- Sprijinirea şi încurajarea tinerilor în vederea diminuării migraţiei externe,
prin oferirea de oportunităţi de dezvoltare şi valorificare a competenţelor
pe plan local
Context:
Educaţia – iniţială şi continuă - reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare;
calitatea resurselor umane se oglindeşte în competitivitatea de pe piaţa muncii.
Schimbările socio-economice din ultimii ani din judeţul Mureş, se resimt şi pe
piaţa forţei de muncă; oamenii trebuie să se adapteze permanent noilor cerinţe,
dezvoltând capacităţi şi competenţe pentru a face faţă provocărilor de la locurile
de muncă. Investiţia în formare profesională continuă, actualizarea competenţelor
şi a aptitudinilor prin calificare, recalificare sau reconversie profesională trebuie
să fie prioritară pentru creşterea flexibilităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă.
Un element important al dezvoltării resurselor umane trebuie să fie reprezentat
de activităţile de formare continuă a angajaţilor din învăţământ, administraţia
locală, cultură etc., prin perfecţionările cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar (definitivat, gradul I, gradul II), prin cursuri de masterat şi cursuri
de pregătire postuniversitară, pentru întreţinerea şi dezvoltarea unei legături
permanente între mediul universitar şi comunitatea din judeţul Mureş, dar şi
pentru creşterea performanţei sistemului de învăţământ în ansamblul său. Un rol
important trebuie să revină şi realizării unor studii anuale privitoare la nevoile de
formare la nivelul sistemului educaţional din judeţ, pentru fundamentarea
ofertelor de formare continuă ale universităţilor, precum şi dezvoltării unor
parteneriate educaţionale cu instituţii, ONG-uri, firme şi organizaţii economice
interesate în sprijinirea educaţiei permanente. Desigur, aceste activităţi trebuie
să fie implementate printr-o continuă promovare şi valorificare a experienţelor
pozitive şi a exemplelor de bune practici în domeniul educaţional.
La nivelul judeţului Mureş este oportună întărirea componentei tehnologiei
informaţiei şi a comunicaţiilor, prin elaborarea unei platforme IT performante şi
dezvoltarea resurselor umane prin cursuri şi programe eficiente şi performante.
În judeţul Mureş - spaţiu al multiculturalismului - multilingvismul trebuie să
reprezinte un element prioritar, prin dezvoltarea abilităţilor de limbi străine
pentru oameni de afaceri, personalul din administraţia publică sau din instituţii
publice.
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Activităţi prioritare:
- creşterea competenţelor profesionale a personalului care activează în
educaţie, sănătate, cercetare, social, cultură, situaţii de urgenţă, siguranţă
publică, antreprenoriat, administraţie publică, prin facilitarea accesului la
cursuri de perfecţionare şi specializare şi învăţământ pe tot parcursul vieţii
- diversificarea programelor destinate perfecţionării, calificării şi recalificării
la locurile de muncă şi dezvoltarea de noi abilităţi pentru noi locuri de
muncă
- dezvoltarea şi profesionalizarea resurselor umane prin programe
educaţionale în funcţie de cerinţele pieţei muncii şi în domenii cu potenţial
de creştere (aptitudini de antreprenoriat, servicii sociale şi de îngrijiri
medicale, turism, industrie culturală, energii regenerabile, tehnologia ITC,
limbi străine, etc.)
- Identificarea nevoilor de formare profesională a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă şi dezvoltarea serviciilor de îndrumare, acces la
învăţământ şi la formare profesională pentru încadrarea pe piaţa muncii
- Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între instituţiile de învăţământ,
organisme care oferă servicii de formare profesională, agenţi economici şi
serviciile de ocupare a forţei de muncă

Prioritatea 6.2. Promovarea ocupării forţei de muncă, în special în rândul
persoanelor vulnerabile
(Această prioritate se coroborează cu acţiunile prioritare de la Domeniul prioritar
2)
Obiectiv:
- creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă în vârstă între 20-64 de ani
- creşterea adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de muncă
- crearea și promovarea conceptului de angajare asistată19 pentru grupuri
vulnerabile (servicii de suport specifice fiecărui grup vulnerabil sau care
întâmpină aceleași bariere în angajarea pe piața muncii)
- creșterea implementării politicii publice20 a angajării de către instituții și
organizații cu peste 50 de angajați a 4% persoane cu dizabilități și a utilizării
fondului de handicap pentru dezvoltarea de servicii de ocupare pentru
persoane cu dizabilităţi
19

Angajare asistată înseamnă servicii specifice de evaluare, medierea locului de muncă şi monitorizare după
angajare pentru grupuri vulnerabile. Acesta este un concept ce provine din asistenţa pentru persoanele cu
dizabilități – Legea 448/2006, dar care poate fi extins folosind instrumente diferite la orice grup vulnerabil
20
Politica publică menționată poate constitui una din cele mai eficiente metode de creștere a ratei de ocupare a
persoanelor cu dizabilități, cu impact asupra indicatorului Strategiei Europa 2020 privind creșterea ratei de
ocupare. La momentul acesta România are una dintre cele mai mici rate de ocupare a persoanelor cu dizabilități
din Europa
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- crearea şi promovarea de instrumente de economie socială și angajare în
ateliere și unități protejate în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a
grupurilor defavorizate
Context:
Numărul populaţiei ocupate a judeţului Mureş arată un trend descrescător în
ultimii ani: în 1992 numărul total de persoane ocupate pe activităţi ale economiei
naţionale a fost de 271,9 mii persoane21 faţă de 236 mii în 2005 şi 228,2 mii în
2012. În luna decembrie 2012, în judeţul Mureş s-au înregistrat 15.144 de şomeri,
din care 9886 neindemnizaţi. 26,96% dintre persoane s-au încadrat în grupa de
vârstă între 30-39 de ani, 3.634 de şomeri în grupa de vârstă între 40-49 ani şi
2.827 şomeri au avut peste 50 de ani. Este afectată, de asemenea şi categoria de
vârstă până la 25 de ani, numărul şomerilor înregistraţi fiind de 3.156.
Luând în calcul faptul că numărul de locuri de muncă create în ultimii ani este sub
nevoia de angajare a populaţiei active, cei mai afectaţi de lipsa locurilor de
muncă sunt tinerii (între 15-24 ani) şi persoanele de vârstă mijlocie, care ar putea
fi încă activi pe piaţa muncii (55-64 ani).
Statisticile naţionale indică un procent de 33.5% pentru Regiunea Centru 22 în ceea
ce priveşte rata tinerilor care nu sunt angajaţi, nu urmează vreun program
educaţional sau de formare, faţă de un procent mult mai mic de 13,2 % în
Bucureşti-Ilfov sau rate cu puţin de peste 20% în Regiunile S-E şi Muntenia de Sud.
În rândul angajaţilor mai în vârstă (55-64 ani), rata de ocupare scade, atingând în
anul 2011 un procent de 40% în comparaţie cu 62,8%, cât a înregistrat categoria de
vârstă între 20-64 ani. În acest context naţional al pieţei forţei de muncă sunt
afectate şi grupurile dezavantajate. În 2011 romii au înregistrat o rată de ocupare
de 36%, iar persoanele cu dizabilităţi doar 12,7%. Mai există o categorie
vulnerabilă, cea a lucrătorilor pe cont propriu din agricultură, care desfăşoară
activităţi agricole de subzistenţă, realizând venituri reduse.
Pornind de la aceste date statistice şi de la previziunile privind îmbătrânirea
demografică a populaţiei, pe lângă măsurile prevăzute la Domeniul prioritar 2 din
prezenta strategie privind creşterea competitivităţii economiei judeţului, se
impune luarea unor măsuri specifice pentru creşterea gardului de ocupare pentru
persoanele expuse riscului de sărăcie şi excluziunii sociale.
Activităţi prioritare (instituţii responsabile AJOFM, ONG, etc.):
- Modernizarea serviciilor publice de ocupare/intermediere a forţei de
muncă în vederea plasării persoanelor neangajate pe piaţa forţei de
muncă, inclusiv stabilirea unor parteneriate între instituţiile de
învăţământ, serviciile de ocupare a forţei de muncă, ONG-uri care

21

http://www.mures.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=557
Consultative document in order to develop The Partnership Agreement for Romania 2014‐2020, 31 May 2013,
Pag. 29
22
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prestează servicii în domeniul educației pe termen lung și ocupării,
precum şi agenţi economic;
- Sprijin destinat persoanelor inactive pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de
activităţi independente şi de antreprenoriat;
- Înfiinţarea şi susţinerea de structuri ale economiei sociale pentru
încadrarea în muncă a persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziunii
sociale (persoane cu dizabilităţi, populaţia romă, familii cu mulţi copii,
familii monoparentale, persoane fără studii, etc.);
- Încheierea de parteneriate/ protocoale de colaborare cu mediul privat în
vederea angajării asistate a persoanelor cu dizabilităţi;
- Înfiinţarea de întreprinderi sociale pentru încadrarea în muncă a
persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziunii sociale (persoane cu
dizabilităţi, populaţia romă, familii cu mulţi copii, familii monoparentale,
persoane fără studii, etc.);
- Consolidarea structurilor de sprijin pentru promovarea întreprinderilor
sociale (inclusiv ateliere și unități protejate), în special prin educarea şi
formarea spiritului antreprenorial social, constituirea de reţele
parteneriale;
- Consolidarea structurilor de sprijin pentru implementarea serviciilor de
angajare asistată pentru grupuri vulnerabile;
- Consolidarea structurilor de sprijin pentru implementarea politicii publice
privind angajarea a 4% persoane cu dizabilități în instituțiile și
organizațiile care au peste 50 de angajați;
- Dezvoltarea serviciilor de consiliere pentru sprijinirea iniţiativelor în
domeniul economiei sociale şi a antreprenoriatului social;
- Dezvoltarea serviciilor de consiliere şi asistenţă de specialitate a tinerelor
mame pentru integrarea/reintegrarea pe piaţa muncii;
- Promovarea capacităţii de încadrare în muncă şi a participării persoanelor
de vârstă mijlocie (şi nu numai) la programe de învăţare de-a lungul
vieţii, pentru facilitarea îmbătrânirii active.
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Prioritatea 6.3. Promovarea incluziunii sociale în rândul
vulnerabile, prin îmbunătăţirea accesului la servicii sociale

persoanelor

(Această prioritate se coroborează cu acţiunile prioritare de la Domeniul prioritar
1, Prioritatea 1.3.)
Obiective:
- Oferirea de servicii sociale integrate, de înaltă calitate pentru persoanele
vulnerabile, în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării sociale şi
riscului de sărăcie
Context:
În România, în 2011, 40,3% din populaţie (8,63 milioane de persoane) au fost
expuse excluziunii sociale şi riscului de sărăcie, această rată fiind cu mult
superioară celei înregistrate la nivelul UE, unde procentul se situează la 24%.
Riscul de sărăcie în mediul rural (8,8%) este mai mare de 4 ori decât în mediul
urban (2,2%), care se datorează unui nivel scăzut de modernizare a infrastructurii
şi a ratei mici de ocupare a populaţiei pe piaţa forţei de muncă (36%).
Sunt expuse riscului de marginalizare şi discriminare următoarele categorii
vulnerabile: copii şi tineri din familii sărace, copii ai căror părinţi lucrează în
străinătate, copii separaţi de familie, persoanele cu dizabilităţi, persoane în
vârstă singure, familiile monoparentale şi romii. Romii reprezintă cea mai mare şi
mai vulnerabilă minoritate din Uniunea Europeană. În general, romii sunt
marginalizaţi, discriminaţi şi trăiesc în condiţii socio-economice precare23.
Conform Recensământului din 2011, în judeţul Mureş, romii reprezintă 8,8% din
populaţia judeţului, deţinând cea mai mare pondere din Regiunea Centru (Sibiu –
4,8%; Alba- 4,7 %; Covasna – 4%; Braşov – 3,4%; Harghita 1,8%).
Pentru toate categoriile vulnerabile va trebui facilitată accesul la educaţie, la
ocuparea pe piaţa muncii, servicii de sănătate şi asistenţă socială, care să sprijine
incluziunea socială.
Rezultatele anchetei efectuate în cadrul proiectului „Harta socială a judeţului
Mureş”,24 în rândul coordonatorilor de servicii sociale indică şi direcţia pe care ar
trebui concentrate eforturile de dezvoltare de noi servicii pentru actualii şi
potenţialii beneficiari. În primul rând este nevoie de dezvoltarea serviciilor
medicale, a serviciilor rezidenţiale de tip adăposturi sau locuinţe protejate,
serviciile specializate de îngrijire şi recuperare pentru persoanele cu dizabilităţi,
dezvoltarea centrelor de zi şi serviciile care oferă consiliere psihologică
persoanelor în situaţii de dificultate, înfiinţarea de SPAS la nivelul fiecărei
localităţi, servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, adăposturi
de noapte, centre de zi pentru copii, servicii rezidenţiale pentru situaţii de criză,
servicii pentru persoane cu probleme psihice, centre de tip respiro. Pentru
vârstnici se consideră că actualele servicii sociale dezvoltate în Mureş sunt
insuficiente şi nu pot răspunde nevoilor existente. De asemenea, categoria

23

Studiul privind comunităţile defavorizate (romi) din Regiunea Centru. Beneficiar: ADR Centru. Prezentat în
cadrul şedinţei Comitetului Regional de Planificare din 4 iunie 2014 la Alba Iulia.
24

Raport de cercetare GALLUP „Harta socială a judeţului Mureş”, realizat pentru Fundaţia Alpha Transilvană, în
parteneriat cu Consiliul Judeţean Mureş şi Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Mureş în 2010
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vârstnicilor se bucură de puţine reglementări sau organizări instituţionale care să
gestioneze situaţia, riscurile.
Măsura 6.3.1. Dezvoltarea resurselor umane pentru integrarea pe piaţa muncii
prin accesul la servicii de învăţământ
Activităţi prioritare:
- Îmbunătăţirea accesului la educaţie pentru copii/tineri aflaţi în situaţii de
risc
o Dezvoltarea de programe integrate pentru prevenirea abandonului
şcolar
o Dezvoltarea de metode şi mijloace didactice pentru reintegrarea
celor care au părăsit şcoala timpuriu
o Dezvoltarea de programe integrate de orientare şi consiliere în
carieră pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa
o Formare suplimentară, (re)formare pentru tinerii neîncadraţi
profesional şi care nu urmează nici un program educaţional sau de
formare: formarea profesională de tip ucenicie activă; facilitarea
stagiilor pentru absolvenţi pentru a dobândi o primă experienţă de
lucru
o Încurajarea întreprinzătorilor de a primi elevi/studenţi în practică
- Sprijinirea integrării grupurilor vulnerabile în programe de educaţie şi
formare profesională (în special tineri şi şomeri de lungă durată)
o Dezvoltarea serviciilor de educaţie şi formare continuă pentru
calificare şi recalificare şi dobândirea de competenţe
o Promovarea spiritului antreprenorial
o Dezvoltarea programelor de promovare a meseriilor tradiţionale
- Facilitarea accesului la educaţie, formare profesională şi îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă pentru comunităţile marginalizate, în special pentru
populaţia de etnie romă, formularea şi implementarea de măsuri de
combatere a prejudecăţilor şi a discriminării împotriva romilor;
- Sprijinirea şi facilitarea accesului la locuri de muncă şi programe de formare
profesională de calitate a persoanelor cu dizabilităţi.

Măsura 6.3.2. Sporirea accesului la servicii de sănătate
Activităţi prioritare:
- Creşterea nivelului de educaţie în rândul populaţiei pentru
adoptarea unor comportamente sănătoase în scopul prevenirii
îmbolnăvirilor
- Extinderea şi diversificarea serviciilor preventive de sănătate
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- Creşterea accesului la servicii de îngrijire medicală de calitate a
persoanelor vulnerabile sau dezavantajate social
- Dezvoltarea facilităţilor de planificare familială
- Sprijinirea dezvoltării şi implementării de sisteme informatice
integrate de tip e-Sănătate având ca scop accesul populaţiei la o
paletă largă de informaţii din domeniul medical

Măsura 6.3.3. Sporirea accesului la servicii de asistenţă socială
Activităţi prioritare:
- Modernizarea serviciilor publice care prestează servicii sociale, inclusiv
stabilirea unor parteneriate între instituţiile de învăţământ, serviciile
publice de servicii sociale, ONG-uri care prestează servicii în domeniul
educației pe termen lung și servicii sociale
- Dezvoltarea, extinderea, diversificarea, creşterea calităţii serviciilor
sociale şi facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii sociale
comunitare, care să răspundă nevoilor persoanelor aparţinând grupurilor
vulnerabile, indiferent de mediul de provenienţă sau domiciliu (rural sau
urban)
- Încurajarea şi sprijinirea inovaţiei în diversificarea şi creşterea calităţii
serviciilor sociale
Prioritatea 6.4. Contracararea efectelor declinului demografic

Obiective:
- asigurarea pe termen lung a echilibrului demografic, prin stimularea
natalităţii, creşterea duratei vieţii active şi ameliorarea fenomenului de
îmbătrânire demografică

Context
Potrivit proiecţiei populaţiei realizată în 2013 de Eurostat25, Biroul de statistică al
Uniunii Europene, până în 2060 populaţia României ar putea scădea până la 17,3
milioane de locuitori, comparativ cu nivelul de 21,4 milioane de persoane
înregistrat în 2010. Studiul a luat în calcul trei factori - rata fertilităţii, durata de
viaţă şi migraţia.

25

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/main_tables
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Acest trend va afecta şi judeţul Mureş, unde pe termen lung se preconizează un
fenomen de scădere a populaţiei. Potrivit datelor definitive ale ultimului
recensământ, populaţia judeţului Mureş la data de 20 octombrie 2011 era de
550.846 persoane. Observăm, că faţă de recensământul din anul 1992, în aproape
20 ani, populația județului s-a redus cu 9,7%, iar până în anul 2050, potrivit
prognozelor demografilor, județul Mureș ar mai putea pierde alte 25% din
populație, ajungând la un efectiv de 436.600 persoane, conform estimărilor din
varianta medie, raportat la populaţia din anul 2010 (580,7 mii locuitori).
Pe lângă scăderea
populaţiei, un alt
motiv de îngrijorare
este
degradarea
continuă
a
structurii pe vârste,
datorată procesului
de îmbătrânire a
populaţiei, ceea ce
semnifică faptul că
grupele tinere de vârstă se vor diminua, în schimb cele de vârstă înaintată vor
creşte.
Numărul persoanelor cu vârsta de până la 14 ani va scădea continuu de la 16,81 %
în 2011, până la 10,92 % în anul 2050. Numărul vârstnicilor de peste 65 de ani va
creşte de la 16,43 % în anul 2011 până la 30,60 % în 2050.
Analizate în profil teritorial, evoluțiile demografice mai sus amintite se desfășoară
în mod diferit. Există zone cu un puternic dinamism economic și social, precum
zona metropolitană a municipiului Tîrgu-Mureş, în care numărul populației crește,
menținându-se o structură echilibrată pe grupe de vârstă, în timp ce unele
comune din Câmpia Transilvaniei sau din zona adiacentă municipiului Târnăveni
suferă un proces accelerat de îmbătrânire și depopulare.
Cauzele acestor evoluţii sunt complexe:
- nivelul scăzut al fertilităţii: urmare tendinţelor pozitive de dezvoltare
economică, au intervenit schimbări în comportamentul socio-demografic al
populaţiei, în sensul reducerii numărului de copii pe care familiile decid să-i
aibă. Potrivit Eurostat, în România, în anul 2011, rata de fertilitate totală a
fost de 1,25 faţă de 1,57 în UE 2726, pragul critic fiind de 2,1 copii/femeie.
- creşterea nivelului educaţional al populaţiei şi dorinţa de a pune bazele
vieţii profesionale: se constată o vârsta mai înaintată a mamelor la naşterea
primului copil
- dificultăţile de natură economică - incertitudinea de pe piaţa muncii,
veniturile reduse pentru a accede la o locuinţă proprietate personală
- migraţia, mai ales cea externă, care afectează în principal tinerii
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- creşterea speranţei de viaţă a populaţiei, ca urmare a progreselor medicale
şi a ameliorării calităţii vieţii. (În 2011: 74 ani27)
Ameninţări
Consecinţele pe termen mediu şi lung a îmbătrânirii demografice pot fi foarte
grave, îndeosebi asupra pieţei muncii, în privinţa pensiilor şi asigurărilor
medicale şi sociale. Grupul de vârstă peste 65 de ani va avea nevoi ridicate în
ceea ce priveşte serviciile de sănătate şi cele sociale.
În viitorul apropiat pe piaţa forţei de muncă se va resimţi reducerea numărului
populaţiei active economic şi un deficit de forţe tinere de lucru, urmare reducerii
în mod evident a grupei de vârstă între 15 şi 24 de ani. Regresul acestui grup de
vârstă va fi până în 2015 de aproximativ 138.700 de persoane (40%). Pe piaţă vor
lipsi tinerii specializaţi în diverse profesii, datorită insuficienţei efectivelor de
persoane. Profesiile28 cele mai afectate vor fi cele din domeniul IT, medicină,
automatizări, construcţii şi instalaţii, etc. Aceştia sunt cei mai motivaţi să
emigreze pentru a găsi un loc de muncă în afara ţării pe o piaţă de muncă care
este în căutarea acestor calificări.
Urmare schimbărilor demografice, un număr tot mai mare de “tineri pensionari”
doresc să participe la viaţa socială şi economică, în timp ce tinerii implicaţi în
procesul muncii doresc să petreacă mai mult timp cu copiii lor.
Ca evoluţiile prognosticate să nu intervină – sau să nu intervină în varianta
pesimistă (când populaţia judeţului ar putea scădea cu 33% până în 2050), vor
trebui adoptate şi implementate măsuri pro-nataliste, de stopare a migraţiei şi de
sprijin vizând îmbătrânirea activă.
Măsurile de dezvoltare a infrastructurii cuprinse în prezenta Strategie, dintre care
amintim:

- dezvoltarea infrastructurii de transport şi comunicaţii, ca suport pentru
dezvoltarea economică a judeţului,
- dezvoltarea infrastructurii de afaceri în vederea creării de locuri de muncă,
- dezvoltarea facilităţilor de îngrijire a copiilor,
- dezvoltarea facilităţilor de planificare familială,
- dezvoltarea infrastructurii în aşezările rurale pentru creşterea atractivităţii
zonelor rurale şi evitarea depopulării acestora,
- dezvoltarea serviciilor de sănătate şi de îngrijire,
- creșterea competențelor profesionale ale forţei de muncă prin facilitarea
accesului la cursuri de perfecționare și specializare şi învățământ pe tot
parcursul vieții, etc.
au rolul de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale populaţiei şi a încuraja tinerii în
întemeierea unei familii şi asumarea de responsabilităţi părinteşti.
27

http://apps.who.int/gho/data/node.main.688?lang=en
Analiza demografică a Regiunii Centru. Disparităţi geodemografice. Tendinţe şi prognoze.
www.adrcentru.ro
28

90/95

Este nevoie de elaborarea şi aplicarea de politici familiale, care să aibă consensul
clasei politice, al societăţii civile, al opiniei publice şi al specialiştilor. Valoarea
familiei trebuie întărită, întrucât aceasta este sursă de capital uman şi moral. În
consolidarea familiei, revenirea la valorile tradiţionale, persoanele publice şi
organizaţiile neguvernamentale pot avea un rol esenţial.
Activităţi prioritare:
- Elaborarea şi promovarea unor politici şi planuri de acţiune pronataliste, de stopare a migraţiei şi de promovare a îmbătrânirii active

DOMENIUL PRIORITAR 7: ASIGURAREA UNEI ADMINISTRAŢII PUBLICE LOCALE
EFICIENTE

Context
Judeţul Mureş este organizat din punct de vedere administrativ-teritorial în 4
municipii: Tîrgu-Mureş, Sighişoara, Reghin, Târnăveni, 7 oraşe: Luduş, Sovata,
Iernut, Miercurea Nirajului, Sărmaşu, Sângeorgiu de Pădure şi Ungheni, respectiv
91 comune şi 464 sate. Autorităţile administraţiei publice locale sunt consiliile
locale, primăriile şi Consiliul Judeţean Mureş.
Consiliul Judeţean Mureş are în subordine/sub autoritate 22 de instituţii publice,
pentru a satisface nevoile generale ale cetăţenilor în domenii de interes public,
precum: educaţie, sănătate, cultură, asistenţă şi protecţie socială, siguranţă
publică, etc.
Autorităţile locale din judeţul Mureş au un grad ridicat de participare la asociaţii
micro-regionale/ intercomunitare, care s-au înfiinţat după anul 2000. În prezent
există 34 de reţele de parteneriat de acest gen.
Grupurile de acţiune locală LEADER reprezintă o abordare care oferă noi
oportunităţi de dezvoltare rurală, prin asocierea autorităţilor locale şi parteneri
privaţi. Cele 5 Grupuri de Acţiune Locală (GAL) Leader, constituite la nivelul
judeţului în perioada 2007-2013 au contribuit la crearea unui climat de dialog
între localităţi învecinate şi prin proiectele gestionate contribuie la dezvoltarea
comunităţilor rurale. Acestea sunt: GAL Dealurile Târnavelor, GAL Zona de
Câmpie, GAL Valea Nirajului, GAL Târnava Mică –Bălăuşeri – Sărăţeni, Asociaţia
Leader “Parteneriat Mureşean”. În perioada următoare de finanţare, se pune
accent pe dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (community
local led development), o abordare „de jos în sus”. Astfel, rolul GAL Leader va
creşte şi se recomandă ca fiecare localitate rurală să fie parte a unei asemenea
structuri parteneriale, pentru o dezvoltare armonioasă a spaţiului rural.
Criza financiară a generat noi provocări pentru administraţia publică: veniturile
totale bugetare ale unităţilor administrativ-teritoriale înregistrează o tendinţă
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descrescătoare, care se reflectă într-o serie de efecte: dificultăţi în acoperirea
cheltuielilor de bază de funcţionare, reducerea investiţiilor din fonduri proprii,
diminuarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, prudenţă în accesarea de fonduri
structurale urmare capacităţii reduse financiare de a asigura contribuţia proprie.
Performanţa şi eficienţa administraţiei publice locale este afectată de resurse
umane insuficiente, necorespunzător pregătite şi slab motivate, în special la
nivelul comunităţilor din mediul rural. Blocarea posturilor din sectorul public în
condiţiile în care atribuţiile unităţilor administrativ-teritoriale cresc (în contextul
procesului de descentralizare) au ca efect mobilizarea resurselor asupra
îndeplinirii sarcinilor curente, punctuale, în detrimentul implementării reale a
unor sisteme de management eficiente.
Acestea sunt doar câteva elemente care au drept consecinţă o percepţie negativă
a populaţiei faţă de serviciile furnizate de administraţia publică locală.
În ciuda acestor provocări, realizarea de investiţii prin accesarea de fonduri
nerambursabile a reprezentat o preocupare permanentă a comunităţilor locale.
În perioada de programare 2007-2013, conform datelor centralizate de Direcţia
Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Judeţean
Mureş până la data de 23 iulie 2012, la nivelul judeţului Mureş au fost finalizate
sau au fost în curs de implementare un număr de 645 proiecte. Valoarea totală a
investiţiilor se ridică la suma de 2.496.157.470 lei, fără TVA, echivalent cu
622.793.780 euro, la un curs de schimb mediu anual 2007- iunie 2012 de 4,008
lei/euro.
Conform datelor furnizate de unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi
asociaţii de dezvoltare micro-regionale/ intercomunitare, investiţiile în judeţul
Mureş în perioada 2007-2013 se prezintă astfel:
Domeniu

Valoare mii
euro

1

Utilităţi - Alimentare cu apă

193.493

Nr. proiecte
realizate
148

2

Infrastructură de transport

122.334

71

3
4
5

Gestionarea deşeurilor, spaţii verzi

42

Utilităţi – Canalizare
Dezvoltare durabilă

90.061
50.634
34.439

6

Infrastructură de sănătate

30.288

3

7
8

Infrastructură de educaţie

26.153
25.435

40

9
10
11
12
13
14
15

Turism
Afaceri şi ocuparea forţei de muncă
Instituţii culturale
Asistenţă socială
Baze sportive
Resurse umane
Sedii administrative
Locuinţe

19.145
7.096
6.256
5.648
5.344
3.269
2.710

39
12

41
21
85
54
20
5
17
19
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16

Iluminat public, gaze naturale

489

29

În ceea ce priveşte sursa de finanţare a proiectelor 67,02% din fonduri au fost
atrase de la Uniunea Europeană, 27,45% din sumele investite provin din bugetul de
stat, iar autorităţile locale au suportat din bugetele proprii 5,53% din valoarea
totală a investiţiilor.
Consiliul Judeţean Mureş a gestionat în perioada 2007-2013 proiecte în valoare de
aproximativ 225 de milioane de euro. Acestea au fost întocmite de echipa de
specialişti proprie şi au fost înaintate cereri de finanţare pe aproape toate
programele operaţionale pe care autoritatea judeţeană a fost eligibil, şi anume:
şase domenii majore de intervenţie ale POR, POS Mediu, Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi Programul Operaţional Dezvoltarea
Resurselor Umane. Totodată, au fost accesate fonduri direct de la Comisia
Europeană şi fonduri ale Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Astfel, în perioada 2007-2013, Consiliul Judeţean Mureş a fost implicat într-un
număr de 16 proiecte, din care (la data de 1 noiembrie 2013) 9 sunt finalizate, 5
sunt în implementare şi două au fost declarate eligibile, dar sunt pe liste de
aşteptare. Valoarea totală a proiectelor elaborate de Consiliul Judeţean Mureş
depăşeşte 900 milioane de lei, aproximativ 240 de milioane euro, ceea ce
reprezintă peste 34% din valoarea sumelor atrase în judeţul Mureş. Fondurile
nerambursabile se situează la aproximativ 70% (fără TVA). Prin aceste proiecte se
aduc în judeţul Mureş bani europeni nerambursabili în valoare de peste 180 de
milioane de euro.
Această linie, aceea de a realiza investiţii din fonduri europene nerambursabile va
trebui continuată şi în perioada 2014-2020. Va trebui asigurată, totodată, o
corelare între intervenţiile realizate în perioada 2007-2013 şi cele planificate
pentru perioada următoare de programare. Creşterea gradului de absorbţie a
fondurilor structurale şi de coeziune va trebui să reprezinte o prioritate pentru
unităţile administrativ-teritoriale din judeţul nostru.
Cetăţenii devin din ce în ce mai exigenţi în ceea ce priveşte performanţa
administraţiei publice locale şi doresc servicii de calitate şi diversificate.
Orientarea spre rezultate, respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi
raţionalizării resurselor trebuie sa fie preocuparea factorilor implicaţi în
elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiilor privind serviciile publice.
Totodată, cetăţenii devin mai educaţi, îşi cunosc drepturile şi doresc să cunoască
destinaţia banului public. În acest sens vor trebui promovate standarde ridicate de
transparenţă şi responsabilitate.
Prioritatea 7.1. Îmbunătăţirea procesului de politici publice în administraţia
publică locală
Obiective:
- creşterea capacităţii de planificare strategică
- promovarea unor standarde ridicate de transparenţă şi de calitate în
administraţia publică
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- implicarea structurilor parteneriale publice şi private în luarea deciziilor
la nivelul comunităţilor locale
- dezvoltarea parteneriatului public-privat
Activităţi prioritare:
- Îmbunătăţirea competenţelor în materie de formulare şi implementare a
politicilor publice/ strategiilor de dezvoltare locală
- Întărirea capacităţii administrative a autorităţilor implicate în
managementul programelor cu finanţare nerambursabilă comunitară
- Încurajarea întăririi capacităţii instituţionale a asociaţiilor microregionale/ intercomunitare; implicarea asociaţiilor în accesarea de
fonduri nerambursabile
- Încurajarea întăririi capacităţii instituţionale a grupurilor de acţiune
locală LEADER existente şi susţinerea înfiinţării acestor reţele în zonele
unde ele nu există
- Îmbunătăţirea gradului de transparenţă la nivelul instituţiilor publice

Prioritatea 7.2. Implementarea de soluţii inovatoare la nivelul administraţiei
publice pentru extinderea, diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor
oferite cetăţenilor
Obiective:
- optimizarea fluxului de informaţii prin utilizarea tehnologiei
informaţionale şi de comunicaţii
- eficientizarea utilizării banilor publici prin reducerea costurilor
administrative
- aducerea serviciilor publice mai aproape de cetăţeni
Activităţi prioritare:
- Utilizarea tehnologiei informaţionale şi de comunicaţii pentru
modernizarea serviciilor publice: implementarea de soluţii de tip eguvernare
- Implementarea unor modele şi metode de management performant şi de
îmbunătăţire a calităţii la instituţii publice, inclusiv pentru reducerea
costurilor administrative
- Susţinerea procesului de înregistrare a bunurilor din domeniul public şi
privat al statului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară
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- Realizarea Registrului Agricol Integrat în format electronic la nivelul
judeţului Mureş pentru gestionarea eficientă a problemelor legate de
posesia şi folosinţa terenurilor agricole

Prioritatea 7.3. Dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică locală
Obiective:
- îmbunătăţirea competenţelor personalului angajat în administraţia publică
locală
- creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune
Activităţi prioritare:
- Facilitarea şi încurajarea accesului la formare profesională a personalului din
administraţia publică locală, inclusiv instituţii subordonate/aflate sub
autoritatea organelor administraţiei publice locale
- Încurajarea dialogului între asociaţii micro-regionale/de dezvoltare
intercomunitară, grupuri de acţiune locală GAL pentru diseminarea
exemplelor de bună practică
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