
MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS STRATÉGIÁJA 2016-2 021-RE 

 

I. Marosvásárhely Európa Kulturális Fővárosa – 2021  

- Autentikus Erdélyi Falu – a Harmónia és Kreativitás Múzeuma létesítése, Vajdakuta (egyes, európai finanszírozású projektek lehívása – 
műemlékek és parkok, felfüggesztett útvonalak, földalatti parkolók restaurálása, némely nagy kulturális központ létesítése) 

                                         - Vegyes Egyetemi Konzorcium; 

                                         - Regionális Orvosi Kutatási Központ;                                                               

II.  Oktatási Terv                                                                                                                                                                   IBM Memorandum 

                                         - Digitális Marosvásárhely – Kutatás és Orvosi Informatika Városa                     Technológiai Park 

                                                                                                                                                                         Lakónegyed 

                                        - Egyetem előtti oktatás                       Művészetek és Mesterségek Iskolája; 

III.  Maros Megyei Regionális Sürgősségi Kórház  

                                                                         - 8 szomszédos községnek a városhoz csatolása, hogy rendelkezhessen demográfiai és gazdasági 
örökséggel;                                                                                                                                              

IV.  Marosvásárhely municípium kiterjesztése    

                                                            - Marosvásárhely felvétele Románia első 10 városa közé; 

-  Közúti Infrastruktúra (kerülőút, négy sávos út Szászrégen és 
Nyárádtő között, összeköttetés a Marosvásárhely- Kolozsvár 
Brassó-Nagyszeben autópályán keresztül); 

                                           - töltés vasúti közlekedéshez;                                                                                        

V. Infrastruktúra – Marosvásárhely kiemelése az elszigeteltségből           - Vasúti Infrastruktúra             gyors, villamosított, képes biztosítani az 
utasok elszállítását közvetlenül a 
Szászrégen-Marosvásárhely Nyárádtő 
vasúti útvonalon (állomással Nyárádtőn 
Ungheni), egyenes összeköttetés a 
repülőtéri állomással;                                                                               



- elérhetőség az európai 
gyorsvasutakhoz); 

- Repülőtéri infrastruktúra (széleskörű tanúlmány a kereskedelmi- 
és teherszállítási járatokról); 

                                        működésbe helyezése; 

- Ratosnyai vizgyűjtő      átváltás hidroenergetikai jellegű müködésről közérdeki jellegű működésre;               
ivóvíz biztosítása Maros-, Beszterce-Naszód- és Kolozs megye számára; 

VI.  Közszolgálatok infrastruktúrája              -  Városi Mobilitási projekt                    városi útvonalak; 

                                                                külvárosi útvonalak; 

-  Energetikai projektek         egy alternatív energetikai program elindítása; 

VII.  Turizmus        -  a ”Drakula Körút” nevezetű projekt folytatása (közreműködés Maros megye és a szomszédos megyék között ezen ”erdélyi 
brand” hasznosítása érdekében); 

VIII.     Sport        -  a Marosvásárhelyi Olimpiai Központ rendeltetésének meghatározása; 

-  Marosvásárhely összekötése a fontos útvonalakkal (a projekt: repülőtér, kinegetikai központ, golfpálya, autóút és 
wellness-központ létesítése); 

-  A turbina árok kiterjesztése árvízvédelmi okokból, valamint vadvízi-evező versenyek szervezése érdekében 

IX.  Szórakozás                  

-  A Víkend Sport és Szabadidő Központ kiterjesztése a Week-end 2 és 3 elnevezésű projekteken keresztül; 

-  A somostetői szabadidő-központ kiterjesztése (szabadtéri amfiteátrum létesítése, a kisvonat útvonalának kiterjesztése, a 
futópálya kiterjesztése, off-road pálya létesítése kerékpárosok részére, szökőkút létesítése). 

 

  

Ezen projektek összehangolása hozzájárul majd az életminőség javitásához Marosvásárhelyen! 

                          A polgármesteri hivatal sajtóirodája 

 


