PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ A
MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ – informare şi consultare publică

Municipiul Tîrgu-Mureş are o carte de vizită în configuraţia căreia stau peste 700
de ani de atestare documentară. O vârstă la care un oraş îşi asumă o istorie zbuciumată
dar şi o cultură regăsibilă în diverse scrieri , dovezi arheologice , lăcaşuri de cult , monumente istorice . Spiritul multiculturalităţii a dominat dintodeauna oraşul în care convieţuiesc români, maghiari, germani, evrei, ţigani precum şi alte etnii al căror destin comun a
îngemănat valori ale culturii şi civilaţiei , într-un spaţiu geografic binecuvîntat.
Situat în centrul Transilvaniei şi al României, la confluenţa mai multor drumuri
naţionale şi europene, municipiul Tîrgu-Mureş a fost desemnat pol de dezvoltare
urbană, alături de Arad, Baia Mare, Bacău, Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti,
Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, prin HG nr.998/2008 pentru desemnarea
polilor naţionali de creştere.
PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ (PIDU) propune dezvoltarea municipiului ca un pol urban de importanţă majoră la nivelul regiunii Centru, prin
utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane, integrarea armonioasă a teritoriului urban şi periurban în spaţiul regional şi naţional prin modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor în concordanţă cu orientările şi cerinţele de integrare europeană.
Viziunea de dezvoltare a Municipiului, în perspectiva anilor 2020 propune:
Municipiul Tîrgu Mureş reprezintă un pol de dezvoltare urbană de importanţă
regională din punct de vedere economic, social şi cultural, precum şi un centru
administrativ de importanţă periurbană, judeţeană şi regională.
Obiectivul 1: Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de siguranţă a cetăţenilor Municipiului
Tîrgu Mureş
Obiectivul 2: Dezvoltarea Municipiului Tîrgu Mureş ca pol de dezvoltare urbană de
importanţă regională din punct punct de vedere economic şi ca centru administrativ
municipal, periurban, judeţean şi regional
Obiectivul 3: Promovarea Municipiului Tîrgu Mureş ca oraş european multicultural,
centru universitar şi de cercetare, inovare şi transfer de tehnologie
Obiectivul 4: Dezvoltarea Municipiului Tîrgu Mureş ca centru medical – farmaceutic de
interes internaţional, naţional şi regional.
PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ propune politici, obiective
specifice, programe şi proiecte - finanţabile din fonduri comunitare, guvernamentale sau
locale. O serie de proiecte propuse în PIDU, cu o valoare totală de aproximativ 14,86
milioane de euro vor fi depuse spre finanţare în cadrul Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de

creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de dezvoltare urbană
Această axă prioritară are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri
de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane,
inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a
afacerilor şi a antreprenoriatului.
Pentru a contribui la o dezvoltare teritorială echilibrată a ţării şi pentru a evita
creşterea disparităţilor interne, investiţiile vor fi concentrate în acele oraşe care
acţionează ca poli regionali şi/ sau locali de creştere şi iradiază dezvoltare în zonele
adiacente, acordând prioritate polilor de creştere localizaţi în regiunile şi judeţele cu un
nivel de dezvoltare mai scăzut în termeni de PIB şi şomaj.
Proiectele individuale, incluse în planurile integrate de dezvoltare urbană ce vor fi
finanţate prin intermediul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenţie 1.1 al POR
trebuie să se încadreze în următoarele categorii de operaţiuni şi activităţi eligibile:
a) reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv
transportul urban:
- infrastructura publică urbană
- transport şi mobilitatea populaţiei
- patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naţional şi local, din mediul
urban
b) dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;
c) reabilitarea infrastructurii sociale.
Alocarea financiară orientativă disponibilă pentru această primă cerere deschisă de
planuri integrate şi proiecte, destinată polilor de dezvoltare urbană, este de 248,51
milioane euro, repartizată – orientativ - pe regiuni de dezvoltare astfel (mil. €):
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În acest context, planul integrat de dezvoltare şi regenerare urbană al municipiului
Tîrgu-Mureş va contribui la atingerea obiectivului specific al POR, anume creşterea
rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o
dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale
pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, precum şi cu
Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.
Vă invităm să consultați PIDU al Municipiului Tîrgu Mureş , aşteptându-vă cu propuneri
şi sugestii. Planul poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului, Piaţa Victoriei nr 3,
de luni până vineri, între orele 8.00-15.00 şi, de asemenea, prin intermediul site-ului
www.tirgumures.ro .
Observațiile Dvs. se primesc zilnic, în scris, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş , până în
data de 15 martie 2010, sau pe adresa de e-mail primaria@tirgumures.ro.
Primar,
dr. Dorin Florea

