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Strategii/documente programatice locale, județene, regionale, naționale și europene: 

Locale: 

1. Planul Integrat de dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Tîrgu Mureș 

2. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Tîrgu Mureș (2016)  

3. Planul Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureș 

4. Planul de acțiune pentru energie durabilă (PAED) al Municipiului Tîrgu Mureș 2013 – 2020  

5. Strategia energetică a municipiului Tîrgu Mureş pentru perioada 2012-2025 

6. Strategia privind adaptarea la schimbările climatice în Municipiul Tîrgu Mureș (Septembrie 

2016) - Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă 

7. Strategia „Digital Mureș“ (2011) 

8. Agenda Locală 21 – Planul Local de Dezvoltare Durabilă (2002) 

Județene: 

1. Planul de Dezvoltare a Județului Mureș pentru perioada 2014 – 2020 

2. Planul de amenajare a teritoriului judetean Mureș - reactualizare 2012  

3. Master Plan sector apă şi canal - jud. Mureş 

4. Master Plan pentru Sistem integrat de gestionare a deșeuri lor, județul Mureș (februarie 

2009) 

5. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureș 2014 – 2020  

Regionale: 

1. Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 – 2020 

2. Studiile sectoriale realizate la nivel regional de ADR Centru, în perioada 2012-2013; 

Naționale:  

1. Master Planul General de Transport al României  

2. Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România  

3. Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 

4. Strategia de transport intermodal în România – 2020 

5. Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013 – 2020 

6. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a Romaniei Orizonturi 2013 – 2020 –2030 

7. Strategia Naţională de Siguranţă Rutieră 2015 – 2020   

8. Strategia Națională de Ordine și Siguranta Publică 2015 – 2020  

9. Strategia Națională de Gestionare a Deșeuri lor 2014-2020, aprobată prin Hotărârea de 

Guvern nr.870/2013 

10. Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2035 (2014) - rapoartele privind Rețeaua de 

localități după rang și importanță, Formarea și dezvoltarea sistemelor de localități, 

Caracteristicile localităților urbane și rurale; 

Europene: 

1. Strategia Europa 2020; 

2. Agenda Teritorială a Uniunii Europene 2020;  

ii.  Referințe bibliografice 
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3. Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice (2013) 

Altele: 

1. Ghid privind dezvoltarea și implementarea de politici urbane integrate - 2015 

2. Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 

3. Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)  2014 – 2020  

4. Programul Operațional Capital Uman (PO CU) 2014 – 2020; 

5. Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014 – 2020  

6. Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020;  

7. Programul Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 

8. Mecanism Financiar Norvegian (MFN) 

9. Programul Orizont 2020 

10. Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 

11. Ghid de investiții pentru proiecte locale: Drumuri comunale și infrastructura socială 

12. Ghid privind dezvoltarea și implementarea de politici integrate (PODCA 2015) 

13. Metodologie de intervenție privind Regenerarea urbană pentru anumite tipuri de teritorii 

14. Politica de coeziune 2014 – 2020 – Dezvoltare urbană durabilă integrată (Martie 2014) 

15. REGULAMENTUL (UE) NR.1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

16. din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile 

specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri 

de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1080/2006 

17. , REGULAMENTUL (UE) NR.1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

18. din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și 

de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului 

19. Orientări pentru statele membre cu privire la dezvoltarea urbană durabilă integrată 

(articolul 7 din Regulamentul FEDR) 

20. Fișă informativă – Dezvoltare urbană durabilă integrată                                                   

 

Pagini web:   

1. http://www.tirgumures.ro/  

2. http://www.adrcentru.ro/  

3. http://www.inforegio.ro/  

4. http://enciclopediaromaniei.ro/  

5. http://edemos.insse.ro/  

6. http://www.dgaspcmures.ro/  

7. http://natura2000.eea.europa.eu/ 

8. http://www.fonduri-ue.ro/ 

 

http://www.tirgumures.ro/
http://www.adrcentru.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://enciclopediaromaniei.ro/
http://edemos.insse.ro/
http://www.dgaspcmures.ro/
http://natura2000.eea.europa.eu/
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Abordarea integrată este definită de Parlamentul European în Raportul privind urmărirea Agendei 

Teritoriale şi Cartei de la Leipzig, ca un demers în care proiectele elaborate ar trebui să constituie un plan 

coerent pe termen lung care să înglobeze dimensiunile economice, sociale şi de mediu, cu implicarea 

totală a părţilor interesate în planificarea, executarea şi evaluarea programelor de 

dezvoltare urbană. 

Din această perspectivă, politicile urbane integrate 

sunt instrumente de planificare care articulează într-o 

viziune coerentă de dezvoltare acţiunile publice în 

domenii precum: mobilitate urbană şi dezvoltare 

economică, protecţia mediului şi dezvoltarea 

economică, accesibilitate şi incluziune socială, 

calitatea locuirii, cultură şi educaţie. 

Privită ca proces, politica urbană integrată 

este rezultatul unui efort colaborativ dintre 

partenerii publici, privaţi şi societatea civilă având 

rolul de a agrega interesele locale într-un demers 

integrat de dezvoltare care să asigure angajamentul şi 

implicarea actorilor urbani în dezvoltarea durabilă a oraşului. 

Dezvoltarea durabilă a oraşelor este cel mai important  

motor al dezvoltării economice, sociale și poate fi realizată doar printr-o abordare integrată, care să 

urmărească toate dimensiunile sustenabilităţii urbane, precum şi noile tendințe urbane.  

Elementul central îl constituie finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor Strategii 

Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) durabile, care abordează provocările economice, de mediu, 

climatice, demografice și sociale din fiecare oraș.  

SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare 

urbană.  

În perioada de programare 2014-2020, cel puțin 5% din sumele alocate la nivel national din Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) pentru Obiectivul de Investiții pentru creștere economică și 

locuri de muncă sunt dedicate dezvoltării urbane durabile (art.7 al Regulamentului FEDR). În acest 

context s-a realizat Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă, țind cont de faptul că 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.  

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost stabilită Axa prioritară 4, 

dedicată Sprijinirii dezvoltării urbane durabile. Proiecte destinate dezvoltării oraşelor vor fi eligibile şi 

pe alte axe ale Programelor Operaționale, îndeosebi POR 2014-2020. De asemenea, există un mecanism 

de corelare și prioritizare a investițiilor: investițiile cuprinse în SIDU și finanțate prin Axa Prioritară 4 a POR 

2014-2020 vor fi prioritare la finanțare prin alte axe prioritare ale POR 2014-2020 sau alte programe 

operaționale, în baza unui mecanism de corelare a investițiilor și prioritizare a finanțării proiectelor. 

iii. Contextul elaborării SIDU 

Parteneri 
publici

Parteneri 
privați

Societatea 
civilă

Politică 
urbană 

integrată

file:///C:/Users/capriani/Documents/2015/2015_12_17_POR_Dezvoltare_urbana_COMUNICAT.docx%23alte
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Tipurile de investiții care vor fi finanțate includ: 

- transportul urban: căi de rulare, piste de bicicliști, achiziția de mijloace de transport ecologice/ 

electrice etc.; 

- clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; zone verzi de mici dimensiuni, piețe 

publice, scuaruri, părculețe etc., străzi urbane și utilități de bază la scară mică; 

- revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate etc.);  

- infrastructura de educație (creșe, grădinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice); 

 Strategia integrată de dezvoltare Urbană cuprinde acțiuni interconectate care urmăresc să 

realizeze o îmbunătățire durabilă a condițiilor economice, de mediu, climatice, sociale și demografice ale 

Municipiului Tîrgu Mureș contribuind la abordarea provocărilor esențiale, fiind de un real folos autorității 

urbane. 

Strategia a fost elaborată în baza nevoilor reale de dezvoltare identificate în baza unei analize 

teritoriale și demografice fiind corelată cu obiectivele generale de dezvoltare ale regiunii Centru și ale 

României. 

SIDU stabilește viziunea și obiectivele Municipiului pe termen sucrt, mediu și lung până în anul 

2023. 
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Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Muncipiului Tîrgu Mureș a presupus 

parcurgerea unor etape complexe, pornind de la contextul urban și definirea teritoriului, prin analize 

tematice, până la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare și conturarea unui plan concret de 

implementare a strategiei.  

Definirea teritoriului a pornit de la prezentarea situației actuale a municipiului, prezentarea 

tendințelor în baza datelor statistice, evaluarea nevoilor, problemelor, resurselor, oportunităților și 

facilităților municipale existente și necesare.  

Atuurile și disfuncționalitățile identificate în faza de analiză au stat la baza elaborării analizei 

SWOT, precum și la definirea obiectivelor strategice și direcțiilor de dezvoltare în acord cu provocările 

identificate la nivel național și european, provocări economice, sociale, climatice, demografice și de 

mediu.  

Definirea priorităților de dezvoltare s-a realizat în acord cu politicile europene, naționale, 

regionale, județene și locale aferente perioadei 2014 – 2020, în vederea creării cadrului optim de realizare 

și implementare a proiectelor de investiții. 

Pentru realizarea SIDU s-a abordat procesul elaborării politicilor urbane integrate prezentat în 

cadrul „Ghidului privind dezvoltarea și implementarea de politici urbane integrate“, parcurgându-se 

etapele prezentate în diagrama de mai jos:  

 
Figura 1 Etape în elaborarea politicii de dezvoltare urbană1 

1. Pregătirea terenului/identificarea resurselor 

În această etapă s-au identificat obiectivele urmărite în cadrul procesului de elaborare a strategiei 

integrate de dezvoltare urbană. S-a stabilit echipa internă de lucru precum și echipa externă de lucru.  

                                                
1 Ghid privind dezvoltarea și implementarea de politici urbane integrate 2015, pag. 18 

Am ajuns unde ne-am dorit?

8. Monitorizare și evaluare

Cum ajungem unde ne dorim?

6. Opțiuni strategice 7. Plan de acțiune și implementare

Unde dorim să ajungem?

4. Viziune 5. Obiective și priorități de dezvoltare

Unde suntem?

1. Pregătirea terenului 2. Parteneriat 3. Diagnoză

iv. Metodologia elaborării SIDU 
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S-au identificat resursele disponibile (materiale și umane), instrumentele și metodologia de lucru 

și s-au clarificat aspectele instituționale și administrative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa internă reprezintă „motorul“ procesului de planificare și elaborare a Strategiei Integrate 

de Dezvoltare Urbană având următoarele atribuții:  

Direcția Atribuții 

Arhitect Șef 

 Verifică corelarea proiectelor cuprinse în cele 3 documente strategice: 
PUG, PMUD, SIDU 

 Propune proiecte care să fie incluse în SIDU 

 Analizează posibilitatea includerii în SIDU a proiectelor venite din partea 
ONG-urilor, persoanelor fizice/juridice, a diverselor instituții etc. 

 Participă la sesiunile de lucru și dezbaterile publice organizate 

 Participă în calitate de membrii în comisia de recepție a SIDU 

 În vederea elaborării SIDU, pune la dispoziția firmei de consultanță:  PUG, 
strategia spațială de dezvoltare, studiu de trafic, alte studii relevante 

Direcția Școli  Participă la sesiunile de lucru și dezbaterile publice organizate 

 Propune proiecte care să fie incluse în SIDU 

Direcția Tehnică 
 Participă la sesiunile de lucru și dezbaterile publice organizate 

 Propune proiecte care să fie incluse în SIDU 

 Participă în calitate de membrii în comisia de recepție a SIDU 

Direcția Economică 
 Participă la sesiunile de lucru și dezbaterile publice organizate 

 Identifică finanțări și propun bugete pentru finanțarea proiectelor cuprinse 
în SIDU în vederea implementării 

 Întocmesc planurile anuale a achizițiilor pentru proiectele propuse în SIDU 

Administrația 

Domeniului Public 

 Participă la sesiunile de lucru și dezbaterile publice organizate 

 Propune proiecte care să fie incluse în SIDU 

 Participă în calitate de membri în comisia de recepție a SIDU 

S.I.D.U. 

Echipa 
internă 

 Arhitect Șef 
 Direcția Școli 
 Direcția Tehnică 
 Direcția Economică 
 Administrația Domeniului Public 
 Direcția Poliția Locală 
 Serviciul Public de Asistență Socială 
 Serviciul Proiecte cu Finanțare 

Internațională 
  Serviciul Public de Utilități Municipale  

Echipa 
externă 

 Coordonator proiect 
 Experți sectoriali 
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Direcția Atribuții 

Direcția Poliția Locală  Participă la sesiunile de lucru și dezbaterile publice organizate 

 Propune proiecte care să fie incluse în SIDU 

Serviciul Public de 

Asistență Socială 
 Participă la sesiunile de lucru și dezbaterile publice organizate 

 Propune proiecte care să fie incluse în SIDU 

Serviciul Proiecte cu 

Finanțare 

Internațională 

 Participă la sesiunile de lucru și dezbaterile publice organizate 

 Centralizează proiectele propuse în vederea includerii în SIDU 

 Acordă sprijinul necesar firmei de consultanță în vederea obținerii 
informațiilor pe care le deține Municipiul Tîrgu Mureș, în vederea elaborării 
SIDU  

 Participă în calitate de membrii în comisia de recepție a SIDU 

 Transmite OI-ADR Centru spre avizare a SIDU în forma finală 

Serviciul Public de 

Utilități Municipale 
 Participă la sesiunile de lucru și dezbaterile publice organizate 

 Propune proiecte care să fie incluse în SIDU 

 

2. Parteneriat  

Au fost identificați factorii interesați (stakeholderii) și s-a stabilit modalitatea de lucru cu 

partenerii. Consultarea partenerilor s-a realizat prin întâlniri comune în cadrul grupurilor de 

lucru/dezbaterilor publice, întâlniri individuale și prin corespondență (adrese, e-mail, web-site-uri, rețele 

de socializare). 

3. Diagnoza 

Pentru diagnoza/analiza situației existente s-au consultat diferite documente de referință (date 

statistice, Planul Indegrat de Dezvoltare Urbană anterior, strategii și politici locale, județene, naționale, 

europene, exemple de bune practici etc).  

S-au centralizat date privind sectoarele de activitate analizate, urmate de analiza acestora și 

elaborarea efectivă a diagnozei. 

4. Viziune  

Viziunea reprezintă un obiectiv măreț și stabilește unde se dorește a ajunge în anul 2023.  A fost 

formulată astfel încât să surprindă starea ideală care generează o atitudine de încredere în viitor, 

conștientizând totodată dificultățile care pot fi întâmpinate în atingerea obiectivelor. Este o viziune ce 

poate fi împărtășită cu cetățenii mureșeni.  

5. Obiective și priorități de dezvoltare 

Obiectivele au fost astfel dezvoltate încât să răspundă principlalelor provocări economice, sociale, 

climatice, demografice și de mediu cu care se confruntă Municipiul Tîrgu Mureș în prezent. S-a realizat o 

analiză a nevoilor și problemelor din teritoriul orașului stabilindu-se prioritățile de dezvoltare.  

6. Opțiuni strategice 

S-a stabilit strategia de urmat pe termen scurt,mediu și lung penrtu care s-au formulat obiective 

strategice și obiective specifice. 

7. Plan de acțiune și implementare 
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A fost analizată capacitatea unității administrativ teritoriale în ceea ce privește managementul și 

implementarea strategiei. Astfel, s-a definit o structură ce are capacitatea de punere în aplicare a 

măsurilor propuse prin strategiei, specificând structura și principalele atribuții conform fișelor de post.  

 

8. Monitorizare și evaluare  

-au prezentat mecanismele de monitorizare și evaluare a implementării SIDU. Totodată s-au 

identificat riscurile care pot să apară pe parcursul implementării strategiei și s-au propus măsuri de 

atenuare a probabilității și impactului acestora. Pentru a putea stabili gradul de îndeplinire al obiectivelor 

stabilite (unde am ajuns la finalul anului 2023) s-au prezentat o serie de indicatori ce vor fi urmăriți pe 

întregul parcurs al implementării .  

  



Municipiul Tîrgu Mureș
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CAPITOLUL I. CONTEXTUL URBAN ȘI IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR PROBLEME ȘI 
PROVOCĂRI LA NIVEL LOCAL 

 

1.1. SCURT ISTORIC 
 

Așezarea geografică favorabilă, solul fertil și viața comercială care a luat avânt odată cu 

dezvoltarea breslelor, odată cu anii 1300, au atras locuitorii satelor dimprejur. În 1332 - 1370 Tîrgu Mureş 

figurează într-un registru de dijmă ale Papilor ca Novum Forum Siculorum (Târgul nou al secuilor), iar mai 

apoi în diplomele regelui Ludovic I. În această perioadă localitatea avea cca 70 case. Prin comparație, în 

aceeași perioadă Brașovul avea cca 650 case, Sibiul 550, iar Bistriţa 420. În 1657 oraşul avea 22 bresle, cu 

un total de 486 meșteșugari. 

Încă din secolul XVII orașul era un centru cultural și școlar. Prima școală funcționa În tîrgu Mureș 

încă din 1492. În 1786 apare prima tipografie, cinci ani mai târziu ia ființă prima societate de lingvistică, 

iar în 1794, Teleki Samuel, cu 60 000 40 000 de volume, pune bazele bibliotecii documentare care îi poartă 

numele și în prezent (Biblioteca Teleki / Telekiană). 

În acest oraș au trăit și activat matematicienii Bolyai Farkas și fiul său Bolyai János, despre care care se 

zice că este creatorul geometriei neeuclidiene. În 1754 a fost inițiat la Târgu-Mures forul de apel, numit 

Tabla Regală, unde și-au continuat studiile de drept numeroși tineri protagoniști ai revoluției din 1848, 

printre care Avram Iancu (1824 – 1872) și Alexandru Papiu Ilarian (1828 – 1878). Ei au au contribuit la 

formularea ideile desființării iobăgiei, instaurării egalității în drepturi a românilor din Transilvania cu 

maghiarii și cu germanii. 

Primul spital din Transilvania și al doilea ca vechime de pe teritoriul actual al României a luat ființă 

la Tîrgu Mureș în anul 1812 .  

a începutul anilor 1900 orașul cunoaște o transformare urbană fără precedent. Între 1902 și 1913 

se trasează 117 străzi și piețe, se face canalizarea, se regularizează valea Mureșului, se amenajează 

cetatea, se asfaltează străzi și se ridică 3000 de noi clădiri.  

La început de secol 20, Târgu Mureș era numit și „Orașul Florilor” sau „Orașul Trandafirilor”. 

În februarie 2000 ca semn de cinstire pentru jertfele date şi pentru eroismul manifestat în lupta pentru 

victoria Revoluţiei din decembrie 1989, municipiul Tîrgu Mureş este declarat ORAŞ-MARTIR. 

 

Foto: 1 Tîrgu Mureş 1911, sursa foto: www.encilopediaromaniei.ro 

 

http://www.encilopediaromaniei.ro/
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1.2. DATE GEOGRAFICE ȘI SPAȚIALE  
 

1.2.1. Localizarea în teritoriul național și județean 

 

În conformitate cu Carta Verde privind politica de dezvoltare regională în România, Tîrgu Mureş 

are statutul de municipiu reședință de județ, fiind reședința județului Mureș.  

Orașul este situat în centrul Transilvaniei, zona central-nordică a României și are o suprafață de 

66,96 km2 . 

 
Harta 1 Localizarea Municipiului Tîrgu Mureș în teritoriul national și județean 

 

Județul Mureș cuprinde: 4 municipii între care și  Tîrgu Mureș), 7 orașe, 91 comune, 487 sate.  

 

Tabel 1 Orașele și municipiile din județul Mureș 

Denumire 
Municipiu 

Stemă 
Denumire 
oraș 

Stemă 

Tîrgu Mureș 

 

Iernut 

 

Reghin 

 

Luduș 
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Denumire 
Municipiu 

Stemă 
Denumire 
oraș 

Stemă 

Sighișoara 

 

Miercurea 

Nirajului 

 

Târnăveni 

 

Sărmașu 

 

  
Sângeorgiu de 

Pădure 

 
  

Sovata 

 
  Ungheni  

 

Municipiul are ca delimitare 

geografică râul Mureș și dealul Cornești 

și se învecinează cu comunele: 

Sângeorgiu de Mureș, Livezeni, 

Corunca, Crăciunești, Vălureni, 

Cristești, Sâncraiu de Mureș și Sântana 

de Mureș.  

Este situat în culoarul larg al 

Mureșului după ce acesta trece de 

defileul Mureșului Superior. 

 Amplasarea în teritoriu, îi 

conferă unicitate și o mare diversitate 

din punct de vedere geografic fiind 

amplasat la intersecția a trei zone 

geografice: Câmpia Transilvaniei, Valea 

Mureșului și Valea Nirajului 

 

 

 

1.2.2. Localizare regională 

 

Muncipul Tîrgu Mureș este localizat în Regiunea 7 Centru alături de celelalte 5 municipii reședintă 

de județ: Alba Iulia, Sibiu, Brașov, Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc.  

Foto: 2 Municipiul Tîrgu Mureș și localitățile învecinate (sursa: 
googlemaps) 
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Regiunea de dezvoltare 7 „Centru“, cu reședința în Municipiul Alba Iulia, este așezată, așa cum 

sugerează și numele, în zona centrală a României, în interiorul marii curburi a Munților Carpaţi, pe 

cursurile superioare şi mijlocii ale Mureșului şi Oltului.  

Prin poziția sa geografică, Regiunea „Centru“ realizează conexiuni cu 6 din celelalte 7 regiuni de 

dezvoltare, înregistrându-se distanțe aproximativ egale din zona ei centrală până la punctele de trecere a 

frontierelor. Situarea la intersecția unor rute de transport rutier şi feroviar deosebit de importante are o 

contribuție însemnată la dezvoltarea regiunii. 

Regiunea 7 Centru este formată din 6 județe (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș şi Sibiu), 50 

orașe (din care 18 municipii), 334 comune şi 1823 sate şi are o suprafață totală de 34.100 km2, ceea ce 

reprezintă 14,31% din suprafața ţării. Județul cu cea mai mare suprafață din regiune este județul Mureș, 

iar județul cu cea mai mică suprafață este Covasna.2 

În cadrul regiunii Centru, județul Mureș și implicit Municipiul Tîrgu Mureș are o poziție 

avantajoasă, făcând legătura cu alte două regiuni de dezvoltare: Nord-Vest şi Nord-Est. Acesta se 

învecinează la nord-est cu județul Suceava, la est cu județul Harghita, la sud-est cu județul Braşov, la sud 

cu județul Sibiu, la sud-vest cu județul Alba, la vest cu județul Cluj, iar la nord cu județul Bistrița-Năsăud.  

 

Foto: 3 Harta regiunilor de dezvoltare din România 

 

Amplasarea muncipiului în cadrul regiunii Centru îi conferă o poziție favorabilă datorită: 

-  poziției centrale, realizând cu ușurință conexiunea cu celelalte 7 regiuni de dezvoltare; 

- particularităților fizico-geografice ale regiunii, respectiv varitatea reliefului; 

- potențialului turistic ridicat și diversificat din regiune; 

- patrimoniului cultural de mare valoare; 

- sectorului economic competitiv. 

                                                
2 http://www.adrcentru.ro/ - Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 – 2020 - Analiza socio-economică a Regiunii Centru, pag. 5 

http://www.adrcentru.ro/
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1.2.3. Evoluția teritorială a Municipiului Tîrgu Mureș și spațiul de influență 

 

De-a lungul dezvoltării sale istorice, oraşul Tîrgu Mureș a cunoscut pe lângă dinamica economică 

şi creşterea demografică, un proces continuu de extindere teritorială.  

De la nucleul central concentrat în jurul Cetăţii Medievale, oraşul s-a extins integrând în teritoriul 

său administrativ două foste comune: Remetea şi Mureşeni, amplasate la nord-vest şi, respectiv, sud-vest 

faţă de vatra iniţială a oraşului.  

În anii 1970-1980 oraşul avea şi patru comune suburbane: Cristeşti, Sâncraiu de Mureş, 

Sângeorgiu de Mureş şi Sântana de Mureş, care în prezent au revenit la statutul de comune de sine-

stătătoare. 

Zonalitatea funcţională a oraşului este complexă, foarte diferenţiată ca vârstă, stil arhitectonic, 

textură, structură și poartă ampenta diversității culturale. . 

Zona centrală a oraşului se impune prin funcţionalitatea sa complexă: administrativă, culturală, 

comercială, rezidenţială. Aceasta este orientată pe direcţia nord-sud pe o lungime de 1,5 km, de la 

Cetatea Medievală până la întersecția cu Bulevardul 1 Decembrie 1918 – Gheorghe Doja.  

Zona centrală este formată dintr-un sistem de piețe dintre care cea mai reprezentativă este Piaţa 

Trandafirilor, la care se adaugă alte 4 pieţe mai mici, şi un sistem de străzi adiacente, unele foarte înguste. 

Din punct de vedere al componenţei arhitectonice, este cea mai complexă zonă a oraşului, îmbinând 

construcţii cu stiluri diferite, aparţinînd unor epoci variate care se desfăşoară pe parcursul a 500 de ani: 

de la cele gotice păstrate de Biserica Reformată din interiorul cetăţii care datează din secolul XV, la cele 

baroce conservate de câteva biserici şi edificii publice construite în secolul XVIII, neobaroce şi 

neobizantine cum este Catedrala Ortodoxă. 

Evoluţia spaţială a oraşului a fost accentuată şi de dezvoltarea unei extinse zone industriale la 

limita sud-vestică a spaţiului urban. În partea de sud a oraşului se situează platforma industrială. 

În comparaţie cu zona sudică a oraşului, foarte dinamică, prin care oraşul s-a extins teritorial în 

ultimii ani, zona nordică se caracterizează printr-o evoluţie spaţială lentă. Această zonă din punct de 

vedere funcţional concentrează un cartier rezidenţial, o zonă industrială mai redusă ca suprafaţă.. La fel 

ca extremitatea sud-vestică, şi această zonă este traversată de traseul longitudinal şi paralel al căii ferate 

şi al şoselei care fac legătura municipiului cu oraşul Reghin. Extinderea oraşului pe direcţia sud-vestică a 

fost favorizată şi de existenţa unei suprafeţe neutilizate între oraş şi localitatea Mureşeni, uşor de modelat 

şi restructurat urbanistic, ca şi de apropierea principalei gări feroviare a oraşului, care i-a mărit gradul de 

accesibilitate. 

Zona rezidenţială este dezvoltată în jurul nucleului central, fiind diferenţiată din punct de vedere 

arhitectonic, urbanistic şi structural în două zone, cea mediană mai veche şi cea periferică mai recentă. 

Zona mediană are o formă aproape circulară, fiind reprezentată de case de locuit individuale, particulare, 

datând în majoritate din prima jumătate a secolului XX. Construcţiile, în general doar cu parter, formează 

ansambluri omogene din punct de vedere arhitectonic, cu o structură adunată mai puţin compactă decât 

în zona centrală, cu textură geometrică mai ales pe suprafeţele netede ale ale frunţii teraselor Mureşului. 

Zona periferică construită în anii 1960-1970 îmbină funcţia rezidenţială cu cea comercială, socială, 

culturală. 
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Cel mai rapid ritm de extindere teritorială a oraşului a fost atins în decursul anilor 1960-1970 când 

au fost construite peste 9.000 de apartamente, însumând o suprafaţă locuibilă de aproximativ 280.000 

mp.  

Cartierele de locuit sunt situate astfel: 

 în extremitatea sudică: Dâmbu-Pietros şi Mureşeni; 

 în extremitatea sud-estică: Tudor Vladimirescu și Belvedere; 

 în extremitatea sud-vestică: Ady Endre și Rovinari; 

 extremitatea nordică: Aleea Carpaţi; 

 extremitatea nord-estică: 22 Decembrie 1998, Aleea Cornişa Platoul Cornești; 

 extremitatea nord-vestică: Unirii. 

 
Harta 2 Evoluția spațială a Municipiului Tîrgu Mureș, în perioada 1769 – 20173 

 

Dezvoltarea spațială semnificativă a avut loc în perioada 1872 – 1956, datorită expansiunii 

industriale a orașului din aceată perioadă, ce a determinat migrarea populației din mediul rural în mediul 

urban și creșterea explozivă a populației. Analizând și fondul locativ al orașului, notăm faptul că o parte 

însemnată a fost construit în această perioadă.  

Evoluţia spaţială a oraşului a fost accentuată şi de dezvoltarea unei extinse zone industriale la 

limita sud-vestică a spaţiului urban precum și prin integrarea celor 2 localități: Remetea și Mureșeni.   

 

 

                                                
3 Sursa: Planul Urbanistic General al Municipiului Tg Mureș 
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1.2.4. Cadrul periuban 

Împreună cu zona periurbană, municipiul Tîrgu Mureş, se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 

678,40 de km². Zona periurbană este formată din 15 unități administrativ-teritoriale astfel: Municipiul 

Tîrgu Mureș, Orașul Ungheni și 13 comune: Ceuașu de Câmpie, Sântana de Mureș, Ernei, Sângeorgiu de 

Mureș, Livezeni, Corunca, Acățari, Crăciunești, Cristești, Gheorghe Doja, Sânpaul, Pănet, Sâncraiu de 

Mureș. Interdependenţa dintre municipiul Tîrgu Mureş şi zona periurbană se manifestă în primul rând 

prin fluxul de forţă de muncă care se deplasează dinspre zona rurală spre zona urbană şi viceversa. 

Relațiile de natură socială, economică, culturală și administrativă cu zona periurbană stau la baza unei 

dezvoltări regionale echilibrate.  

În cazul municipiului Tîrgu Mureș, unde conceptul de dezvoltare urbană implică o strategie 

comună cu spațiul periurban, aceasta funcționează ca o structură de bază pentru comunele care fac parte 

din zonă, oferind posibilitatea armonizării proiectelor derulate pe teritoriul comun în parteneriat sau 

indiviudal. 
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1.2.5. Accesibilitate rutieră 

 
1.2.5.1. Distanța față de principalele municipii ale regiunii și țării:  

Dintre principalele municipii de importanță națională sau regională cele mai apropiate de Tîrgu 

Mureş sunt: Cluj Napoca, Oradea, Ploiești și Iași.  

Tabel 2 Distanța față de orașele de importanță regională sau națională 

Distanța față de orașele de importanță regională sau 
națională 

Tîrgu Mureș - Cluj Napoca 107 km 

Tîrgu Mureș - Oradea 256 km 

Tîrgu Mureș - Ploiești 280 km 

Tîrgu Mureș - Iași 322 km 

Tîrgu Mureș - Craiova 331 km 

Tîrgu Mureș - Timișoara 335 km 

Tîrgu Mureș - București 341 km 

Tîrgu Mureș - Galați 413 km 

Tîrgu Mureș - Constanța 570 km 

  Distanța față de orașele învecinate 

Tîrgu Mureș - Bistrița 92,7 km  

Tîrgu Mureș – Alba Iulia 119 km  

Tîrgu Mureș - Sibiu 122 km 

Tîrgu Mureș - Brașov 171 km 

 

1.2.5.2. Distanța față de principalele aeroporturi de importanță internațională : 

Cel mai apropiat aeroport de importanță națională este situat la o distanță de 100 km față de 

Municipiul Tîrgu Mureș, respectiv Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, situat în Muncipiul Cluj-

Napoca (exceptând Aeroportul Internațional „Transilvania“ care este situat la o distanță de 12km față de 

centrul municipiului).  

Tabel 3 Distanța Municipiului Tîrgu Mureș față de principalele aeroporturi de importanță internațională 

 Distanța*(km) 

Tîrgu Mureș - Aeroportul Internațional „Transilvania“ 12 km 

Tîrgu Mureș - Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj 100 km  

Tîrgu Mureș - Aeroportul Internațional Henri Coandă (București) 324 km  

Tîrgu Mureș - Aeroportul Internațional Iași 326 km  

Tîrgu Mureș - Aeroportul Internațional Craiova 330 km  

Tîrgu Mureș - Aeroportul Internațional București - Băneasa „Aurel Vlaicu“ 

(București) 
332 km  

Tîrgu Mureș - Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia“ 332 km  

Tîrgu Mureș - Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța 555 km  
*distanțele au fost calculate cu ajutorul google maps și s-a luat în considerare cel mai scurt traseu 
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1.2.6. Poziția în cadrul Planului De Amenajare A Teritoriului Național – PATN 

Planul de Amenajare a Teritoriului Național fundamenteazã programele strategice sectoriale pe 

termen mediu și lung și determină dimensiunile, sensul și prioritățile dezvoltării în cadrul teritoriului 

României, în acord cu ansamblul cerințelor europene.  

Conform Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi 

(Legea nr. 351 din 6 iulie 2001 cu modificările și completările ulterioare), reţeaua naţională de localităţi 

se compune din localităţi urbane şi din localităţi rurale, ierarhizate pe ranguri astfel:  

a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană;  

b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;  

c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua 

de localităţi;  

d) rangul III - oraşe;  

e) rangul IV - sate reşedinţă de comună;  

f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. 

 

Tîrgu Mureş este Municipiu de rang II, având accesibilitate directă la rețeaua majoră de căi de 

comunicații paneuropene (rutiere, feroviare, navale și aeriene), o bază economică la înalt nivel tehnologic 

și flexibilă (sector secundar, servicii productive, social-culturale și de natură informatică), universități, 

instituții de învățământ superior diversificate și o viață culturală bogată.  De asemenea conform PATN, 

Tîrgu Mureş face parte din categoria „municipiilor-centru de importanţă judeţeană şi interjudeţeană, 

cu influenţe la nivel naţional“, în această categorie fiind încadrate, la nivelul ţării doar 33 de localităţi. 

 

 

1.2.7. Poziția în cadrul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR) 

În viziunea Strategiei de Dezvoltare Teritorială, „România 2035 este o ţară cu un teritoriu 

funcţional, administrat eficient, care asigură condiţii atractive de viaţă și locuire pentru cetăţenii săi, cu 

un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei“. Scenariul România Policentrică urmărește, în 

perspectiva anului 2035, dezvoltarea teritoriului naţional pe baza unor nuclee de concentrare a resurselor 

umane, materiale, tehnologice şi de capital (orașe mari/ medii) şi conectarea eficientă a acestor zone de 

dezvoltare cu teritoriul european. 

Dezvoltarea policentrică se sprijină în primul rând pe oraşele Bucureşti, Constanţa, Craiova, 

Braşov, Cluj-Napoca și Timişoara. 

Conform Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României, Municipiul Tîrgu Mureș, este clasificat 

ca și aglomerație urbană de rang II, fiind municipiu de importanță inter-județeană cu rol de echilibru în 

rețeaua de localități. Totodată, Tîrgu Mureș este POL Supraregional OPUS: 50.000 – 249.999 locuitori, 

fiind un centru regional cu premise favorabile de afirmare: aeroport, situare pe coridoare trans – 

europene de transport, cu învățământ universitar și anumite funcțiuni specializate „de excelență“, care 

se fac remarcate și prin amploarea zonei de influență. 



 

 
22 

 

Foto: 4 Reprezentarea structurilor polilor și rețelelor teritoriale 

 

Observăm din harta de mai sus, reprezentarea Municipiului Tîrgu Mureș ca și POL Supraregional 

cu potențial metropolitan. 

 

1.2.8. Cadrul natural și utilizarea terenurilor 

 

1.2.8.1. Relief, climă, hidrologie 

 

Relieful  

Din punct de vedere al reliefului, municipiul Tîrgu Mureș prezintă un avantaj ce-i conferă unicitate: 

la doar câțiva kilometri spre cele patru puncte cardinale se pot întâlni zone de câmpie, de deal sau de 

munte. Vatra localității este dispusă nivele de altitudine astfel: între 310 metri pe lunca Mureșului şi 450 

metri pe culmea dealului Cornești. Dispunerea pe nivele de altitudine îi imprimă o accentuată 

configurație în amfiteatru. 

Valea largă a Mureșului oferă acces uşor în localitate. De-a lungul acesteia s-au canalizat căile de 

comunicație, rutiere şi feroviare, care s-au dezvoltat impulsionând evoluţia oraşului. Chiar denumirea 

oraşului de „târg“ sugerează poziţia la intersecţia unor importante drumuri între regiuni cu potenţial 

economic variat, între care existau schimburi de produse. 4 

Zona în care este amplasat oraşul este una dintre zonele cu cea mai slabă activitate seismică 

raportată la nivel naţional, fiind de preferat pentru amplasarea unor activităţi ce necesită un grad ridicat 

de protecţie faţă de riscul seismic. 

 

 

                                                
4 Plan urbanistic general Municipiul Tîrgu-Mureş - Studiu de fundamentare - Potențial economic și perspectivele de dezvoltare ale 
Municipiului Tîrgu-Mureş, pag. 22  
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Clima 

Trăsăturile climatice ale zonei sunt o consecință a poziției sale în centrul Transilvaniei, respectiv 

în zona climatului temperat-continental moderat. Amplitudinea medie termică este de 23-24°C. Maximele 

absolute pot urca până la 38-39°C, iar cele minime absolute pot coborî sub –32°C.  

Precipitațiile atmosferice nu sunt foarte consistente, atingând în jur de 600 mm anual. Umezeala 

atmosferică este destul de mare (77% anual). Ploile torențiale nu au un caracter prea accentuat. 

Inversiunile de temperatură sunt destul de frecvente în perimetrul orașului, deși valea Mureșului mai 

atenuează din intensitatea acestora.  

Vânturile cele mai frecvente sunt cele din sectorul nordic şi nord-vestic, favorizate de orientarea 

generală a reliefului şi, în special, de orientarea culoarului văii Mureșului.  

Una dintre informațiile importante necesare pentru calculul pierderilor de căldură ale unui imobil 

este cea referitoare la zona climatică în care este amplasat imobilul respectiv. În funcție de aceasta se 

stabilește temperatura exterioară de calcul care, la rîndul ei, influențează decisiv schimbul termic prin 

elementele care compun anvelopa clădirii. 

 

 
Harta 3  Zonarea climatică a României 

Tîrgu Mureș este situat în zona climatică IV, cu temperaturi minime până la -21°C. 

 

 

Hidrologia  

Reţeaua hidrografică a judeţului aparţine în totalitate râului Mureş, ce izvorăște din Munții 

Hășmașu Mare fiind  principalul colector de apă din întreg bazinul Transilvaniei. Râul Mureș strabate  

teritoriul judeţului pe o lungime de 187 km, de la Ciobotani, unde pătrunde în judeţ şi până în aval de 

Cheţani unde îl părăseşte. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_H%C4%83%C8%99ma%C8%99u_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_H%C4%83%C8%99ma%C8%99u_Mare
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Alte cursuri de apă mai importante care străbat suprafaţa judeţului sunt râul Târnava Mică, al 

doilea ca lungime în judeţ (115 km), râul Târnava Mare (43 km), râul Niraj (78 km) şi râul Gurghiu (55 km). 

Lacurile, iazurile şi bazinele de retenţie completează hidrografia judeţului. 

Municipiul Tîrgu Mureș este de asemnea traversat de Râul Mureș, pe o lungime de aprox. 9,1 km, 

orașul întinzându-se de o parte și de alta a râului (mai accentuat pe partea stângă).  

Intravilanul orașului este străbătut și de 5 pâraie:  

- pârâul Pocloș 

- pârâul Sărat  

- pârâul Budiul 

- pârâul Mureșeni  

- pârâul Cocoș 

 
Sursele de apă potabilă de pe teritoriul administrativ al municipiului 

 Sursele de suprafaţă sunt reprezentate de cursurile de apă care traversează intravilanul, dintre care 
doar râul Mureş are debit permanent, deci apt pentru a putea fi luat în considerare ca sursă pentru 
alimentarea cu apă. 

 Sursele subterane. Debitul acestora este extrem de redus şi prezintă o mare variabilitate în timp şi 
spaţiu. 

 
Luciu de apă:  
Există două lucii de apă în partea de Nord Est a orașului astfel: 

• Canalul artificial al Turbinei având o lungime de 1,6 km şi o suprafaţă de cca. 0,51 ha. 
• Lacul din zona de agrement Weekend cu o suprafaţă de cca. 5,2 ha. 
 

 
1.2.8.2. Vegetație, faună, soluri  

 

Flora și fauna 

Flora şi fauna respectă zonalitatea geografică impusă de latitudine, conturându-se trei etaje: al 

fagului la peste 700 m, al gorunului între 400-700 m şi al stejăretelor în culoarele principalelor artere 

hidrografice. Vegetaţia intrazonală apare în luncile râurilor, în apropierea lacurilor, pe terenuri 

sărăturoase şi este reprezentată de plop, salcie, stuf, papură, rogoz, specii higrofile şi halofile. Fauna 

cuprinde cervide, mistreţul, lupul, rozătoare, insecte, numeroase specii de păsări şi peşti.  

În râul Mureș trăiesc de asemenea mai multe specii de pești, cum ar fi:  avatul, bibanul, carasul, 

crapul, linul, păstrăvul, roșioara, somnul, șalăul, știuca și cleanul. 

Cea mai întinsă zonă de pădure din municipiul Tîrgu Mureş se află la cea mai înaltă cotă a orașului, 

Pădurea Mare, pe Platoul Cornești. Aceasta este situată la 505 m deasupra Mării Negre și la 190 m 

deasupra localității, este alcătuită din stejar și carpen. Pădurea de stejar și carpen, numită „Pădurea Mare“ 

oferă condiții ideale pentru animalele grădinii zoologice5 și face parte din Situl Natura 2000: „ROSCI10342 

Pădurea Tîrgu Mureş“. 

                                                
5 Pagina web oficială a Municipiului Tîrgu Mureș: http://www.tirgumures.ro/ - Primăria Tîrgu Mureș: Platoul Cornești  

http://www.tirgumures.ro/
http://www.tirgumures.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=349:zoo-tirgu-mures&catid=89&Itemid=287&lang=ro
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Grădina Zoologică din Platou reprezintă un loc de atracție pentru localnici și turiști, fiind cea mai 

mare, diversificată și populată din România. În prezent sunt în jur de 500 de animale aparținând la 120 de 

specii, atât de faună locală, cât și exotică. 

 

Soluri  

Pe terasele Râului Mureș, mai ales cele inferioare domină aluviunile recente precum și solurile 

hidromorfe și de mlaștini. În zonele de luncă apar solurile aluviale și lăcoviștile, tipuri de sol generate atât 

de materialul parental cât și de caracteristicile hidro-geologice și hidrologice ale zonei.6 Zona colinară este 

acoperită cu un strat de soluri negre, soluri brun acide, soluri coluviale, cernoziom și regosoluri. În cazul 

cursurilor de apă, cu debite mici sau sezoniere (ex. Pocloș), afluenți ai Râului Mureș, se dezvoltă soluri 

gleice din clasa solurilor hidromorfe.  

 

1.2.8.3. Resurse naturale  

 

Evaluarea resurselor unui oraş implică, de obicei, raportarea la un spațiu mai larg. Pentru un 

centru urban mare este necesară analiza resurselor situate în spațiul regional, care prin natura şi 

importanţa lor au influenţat tipologia şi intensitatea activităţilor industriale. Varietatea formelor de relief 

şi a condiţiilor geologice - tectonice, stratigrafice şi petrografice – au generat o diversitate mare de bogăţii 

de subsol. 

Cea mai importantă resursă a spaţiului regional o constituie zăcămintele de gaz metan, 

descoperite întâmplător la Sărmăşel, în 1907, în urma unui foraj de explorare a sărurilor de potasiu. 

Zăcămintele de gaz metan sunt localizate în zonele cu domuri din Câmpia Transilvaniei şi în Podişul 

Târnavelor şi au un procent foarte ridicat de metan (95-99%). Din aceste zăcăminte se extrage peste 60% 

din totalul producţiei naţionale de gaz metan. Zăcămintele de gaz metan sunt cantonate în depozite 

sedimentare neogene, constituite litologic dintr-o alternanţă de nisipuri şi marne. 

Din punct de vedere tectonic, zăcămintele sunt localizate în domuri găzduite de anticlinale cu 

amplitudini diferite şi adâncimi variabile de la câteva zeci la sute de metri. Explorările au pus în evidenţă 

existenţa unui dom de gaz metan, aşezat pe direcţia nord-sud a oraşului, cu centrul cupolei situat sub zona 

centrală. Domurile gazeifere implicit exploatările, în mare parte încă în funcţiune, sunt situate pe o 

diagonală care înconjoară oraşul pe la est pe direcţia nord-vest sud-est. Acestea sunt dispuse de la 

Sărmaş, Sărmăşel, Şincai, Mădăraşi, Crăieşti în nord-vest, la estul oraşului, la Ernei, Sângeorgiu de Mureş, 

Poieniţa, Ivăneşti, şi în sud, la Deleni, Filitelnic, Zagăr, Seleuş. Aceste zăcăminte au impulsionat dezvoltarea 

industriei termoenergetice şi a industriei chimice (în special îngrăşăminte chimice). Contactul dintre podiş 

şi munte, cu tectonică şi petrografie variate, a determinat prezenţa rocilor utile de diferite origini, 

vulcanice, sedimentare, detritice, constituite în rezerve considerabile, practic inepuizabile. În zona 

eruptivă domină andezitele, în zona Podişului şi Câmpiei Transilvaniei domină nisipurile, marnele şi 

argilele utilizate ca materii prime pentru producerea materialelor de construcţii. Cele mai vechi resurse 

ale subsolului, care au fost exploatate, sunt argila şi produsele balastiere. Exploatările de argilă, aflate 

iniţial în afara  zonei urbane au fost, cu timpul, înglobate în oraş, iar pe măsura dezvoltării acestuia, 

                                                
6 Planul Urbanistic General din Tîrgu Mureș: Studiu de fundamentare privind protecția mediului 

http://www.tirgumures.ro/proiecte/mediu4.pdf
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terenurile de exploatare au devenit suprafeţe pe care s-au construit cartiere noi. Produsele de balastieră 

sunt exploatate în cadrul unor amenajări nepermanente în amonte de Tîrgu Mureş.7 

Varietatea nisipurilor cuarţoase a favorizat fabricarea sticlei în Tîrgu Mureş şi în alte localităţi 

ale judeţului. Zăcămintele de sare reprezintă una din bogăţiile de seamă a Depresiunii Transilvaniei, dar 

sunt neexploatate din cauza adâncimilor mari, cu excepţia unor sâmburi de sare de la suprafaţă în arealul 

cutelor diapire de la Sovata şi Gurghiu. 

Aproximativ o treime din teritoriul judeţului este acoperită de un fond forestier important de 

conifere în zona montană şi de foioase în restul teritoriului. Pădurile înconjoară oraşul în perimetrul 

dinspre sud şi est. Fondul forestier este destinat atât producţiei de masă lemnoasă, cât şi unui complex 

de funcţiuni de protecţie. Existenta acestei resurse a condus la înfiinţarea unor importante unităţi 

industriale de prelucrare a lemnului în Tîrgu Mureş, Reghin şi în alte centre. 

Varietatea solurilor a favorizat dezvoltarea unor activităţi agricole importante care combină 

cultura plantelor cu creşterea animalelor. Cele mai întinse suprafeţe de teren din Podişul Tîrgu Mureşului 

sunt ocupate cu soluri brune de pădure argiloiluviale. Spre Valea Mureşului sunt concentrate solurile 

brune de pădure cernoziomice. 

În Câmpia Transilvaniei, în prezenţa rocilor sedimentare şi a condiţiilor bioclimatice de stepă 

antropică s-au dezvoltat cernoziomurile levigate şi solurile silvestre brune. Terenurile de pe teritoriul 

municipiului sunt constituite din complexe marmoase-argiloase şi nisipoase, intercalate cu depozite 

proluvio-deluviale. Sub această cuvertură, pe lunca Mureşului şi pe valea pârâului Pocloş, se află un strat 

de pietriş cu nisip, purtătorul unui strat acvifer. 

Formaţiunile gazeifere conţin şi ape minerale sărate, cum sunt cele de la Sângeorgiu de Mureş, 

(situate la 3 km est de Tîrgu Mureş) pe flancul sudic al domului de la Ernei, cu concentraţii diferite de 

calciu, clor, magneziu şi iod. Aceste ape sărate sunt utilizate în instalaţii balneare pentru tratamentul unei 

game largi de maladii. Pe teritoriul judeţului, substanţele minerale terapeutice cuprind întreaga gamă de 

substanţe minerale, ape de zăcământ, lacuri sărate, nămoluri sapropelice, gaze mofetice. În această 

categorie se încadrează şi apele sărate de la Sovata, Gurghiu, Jabeniţa, Ideciu de Jos, Brâncoveneşti, Uila. 

Sursa principală de alimentare cu apă a municipiului Tîrgu Mureş este râul Mureş, resursele de apă din 

subteran fiind nesemnificative. Râul Mureş serveşte ca sursă pentru apa potabilă şi industrială, atât 

pentru Tîrgu Mureş cât şi pentru o parte a zonei rurale din Câmpia Transilvaniei. 8 

  

                                                
7 Planul Urbanistic General din Tîrgu Mureș: Studiu de fundamentare privind protecția mediului  
8 Planul Urbanistic General din Tîrgu Mureș: Studiu de fundamentare privind protecția mediului 

http://www.tirgumures.ro/proiecte/mediu4.pdf
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1.2.8.4. Utilizarea terenurilor  

Suprafața fondului funciar aferentă Municipiul Tîrgu Mureș măsoară 4922 ha9 din care 1.249 ha 

sunt terenuri agricole și 3.673 ha terenuri neagricole.   

Tabel 4 Modul de utilizare al terenurilor – anul 201510 

Municipiul 

Tîrgu Mureș 

Terenuri agricole TOTAL 1.249 ha 

Din care:  

Terenuri arabile 984 ha 

Pășuni 105 ha 

Fânețe 106 ha 

Vii 10 ha 

Livezi 44 ha 

Terenuri neagricole TOTAL 3.673 ha 

Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră 1.198 ha 

Terenuri cu ape și ape cu stuf 145 ha 

Căi de comunicații și căi ferate 802 ha 

Terenuri ocupate cu construcții și curți 1.490 ha 

Terenuri degradate și neproductive 38 ha 

TOTAL: 4.922 ha 

 

Din suprafața totală a fondului funciar 72% este reprezentată de terenuri neagricole și 28% de terenuri 

agricole.  

 
Figura 2 Reprezentarea utilitării terenurilor  

 
 Municipiul Tîrgu Mureș are o suprafață teritorială de 6.990,32 ha din care:  

 3.270,92 ha Intravilan 
 3.719,40 ha Extravilan  

                                                
9 Conform datelor furnizate de Suprafața fondului funciar aferentă Municipiul Tîrgu-Mureș în perioada 2011 – 2015 
10 Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș, Date statistice curente 2015 
 

74,62%
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Terenuri neagricole

Terenuri agricole
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1.2.9. Zone cu potential de risc tehnologic 

 
În ceea ce priveşte riscurile tehnologice, chiar dacă din punct de vedere al progresului economic 

şi informaţional, România nu este la nivelul statelor puternic dezvoltate, ea şi-a creat un sistem economic 
capabil, sub aspect managerial, să evolueze în timpul industrializării intensive şi extensive, ceea ce 
conduce la apariţia unui mare număr de surse de risc în toate ramurile economice. 
În acest context, se impune o prezentare a tipurilor de riscuri existente şi a dezastrelor posibile pe 
teritoriul municipiului: 
 

a. Riscuri  Industriale 
Accidentele chimice industriale pot duce la răspândirea în mediul înconjurător, în mod 

necontrolat, a unor cantităţi mari de substanţe chimice toxice industriale, în concentraţii mult mai mari 
decât concentraţiile maxime admise, punând în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei din zona afectată. 

În urma unui accident chimic, se formează un nor de gaz toxic, care poate să acţioneze timp de 
câteva minute sau ore în funcţie de situaţia meteorologică locală, pe direcţia de deplasare a vântului, 

În municipiul Tîrgu-Mureş sunt patru operatori economici ce prezintă pericole de producere a 
accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi care intră sub incidenţa prevederilor 
legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase: 

- S.C. AZOMUREŞ S.A. produce şi foloseşte în procesul de producţie, amoniac, 
- S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., foloseşte în procesul de tratare chimică a apei, clor; 
- S.C. DAFCOCHIM S.R.L., depozitează şi comercializează hidrat de hidrazină 24%; 
-S.C. DEPOMUREŞ S.A., desfăşoară activităţi de înmagazinare în depozitul subteran a gazelor 

naturale. 
 
Municipiul Tîrgu Mureş se află situat în interiorul zonelor de planificare la urgenţă chimică din 

punct de vedere al expunerii la riscul de accident chimic.  
Accidentele chimice în urma cărora s-ar putea produce scăpări masive de substanţe chimice toxice 
industriale pot avea o serie de cauze cum ar fi: 

- nerespectarea parametrilor tehnologici;  
- defecţiuni greu detectabile la instalaţii; 
- nerespectarea termenelor de control metrologic; 
- nerespectarea graficului de reparaţii curente; 
- depăşirea duratei de întrebuinţare a unor ansamble, subansamble şi a aparaturii de măsură 

şi control; neglijenţe în serviciu; 
- acţiuni de sabotaj, diversiune, etc. 
- fenomene meteo periculoase; 
- cutremur de pământ; căderi de obiecte cosmice. 

  
Accidentul chimic poate avea o amploare mai mică sau mai mare, în funcţie de situaţia creată,  

putând fi localizat în zona operatorului economic sau extinzându-se în exteriorul acesteia, afectând atât 
angajaţii cât şi populaţia şi unităţile economice din zona de acţiune a norului toxic pe direcţia de propagare 
a acestuia (direcţia vântului). 
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1.2.10. Amenajare peisagistică și urbanism  

 

1.2.10.1. Cadrul natural, seminatural și antropic al orașului 

 

Sub aspect peisagistic, Municipiul Tîrgu Mureș beneficiază de un cadru natural și seminatural valoros și 

diversificat, cu un important aport ecologic, și de un cadru construit cu valoare istorică (orașul vechi) și  cu 

identitate puternică datorită calităților sale urbanistice șu valoare istorică (orașul vecfactori de 

atractivitate pentru oraș. 

Cadrul natural și seminatural  

Cadrul natural, prin elementele sale majore, a reprezentat tiparul fundamental peste care s-a 

”așezat” urbanul  și care a general complexul peisaj antropo-natural al Tîrgu Mureșului de astăzi.  

Elementele majore ale cadrului natural pentru Tîrgu Mureș sunt reprezentate de cursul râului Mureș, cele 

trei terase ale sale desfășurate  pe malul drept, traseele naturale între marile unități geografice 

desfășurate în lungul văilor Mureșului și Târnavei Mici, dinspre Câmpia Transilvaniei spre Podișul 

Târnavelor. Astfel, structura țesutului urban, rețeaua stradală și parcelară s-a dezvoltat în strânsă legătura 

cu relieful și rețeaua hidrografică. Terasa mijlocie a Mureșului  a avut un aport deosebit la crearea 

peisajului complex al orașului, ”dramatizând” imaginea zonei în dreptul Cetății și creând astfel o siluetă 

dublă, caracteristică Orașului de sus, ce se suprapune peste cea a Orașului de Jos, siluetă prezentă în toate 

gravurile de epocă. Cadrul natural reprezentat prin elemente de floră, păduri, plantații, care în trecutul 

nu foarte îndepărtat era prezent  și în zona centrală, a fost treptat îndepărtat de spațiile de factură 

minerală care s-au înmulțit, singura legătura cu pădurile din zona Platoului Cornești conservându-se în 

zona Cetății prin bulevardul Cetății și străzile Trebely și Verii.  

Elementele cadrului natural care au fost esențiale pentru definirea și delimitarea zonei central- 

istorice sunt: zona de gravitație a localității aflată la intersecția căilor naturale de acces ale sitului  (Valea 

Mureșului, Valea Târnavelor) și a legăturilor între marile unități geografice (Podișul Târnavelor, Câmpia 

Transilvaniei) – ca loc de prefigurare a centrului, zona definită de terasa mijlocie a râului Mureș ce 

accentuează silueta zonei centrale, zona definită de talvegul vechiului curs al Mureșului ca matrice a 

frontului actual al pieții Trandafirilor, zona ce conservă prezența vegetală în arealul centrului. 

Zona centrală s-a dezvoltat paralel cu cursul râului Mureș la întâlnirea terasei inferioare cu cea 

mijlocie și ca loc al intersecției  căilor de acces din teritoriu, sub presiunea exercitată de factorii mai sus 

amintiți. Punctul de geneză  Un element disturbant al calității peisajului este  circulația de tranzit în 

vecinătatea zonei centrale, factor perturbant major pentru structura și posibilitățile de evoluție ale 

acesteia.  

Alte elemente de cadru natural sau seminatural cu valoare peisagistică ale orașului sunt mai multe zone 

de agreement: Complexul de agrement și Sport ”Mureșul”, Platoul Cornești cu amenajări pentru ciclism, 

alergat, promenadă, spațiu de joacă pentru copii și unde se găsește una dintre cele mai mari grădini Zoo 

din țară. De asemenea, municipalitatea intenționează sa realizeze încă o zonă de agreement în cartierul 

Tudor Vladimirescu și să dezvolte zona ”Bucla Mureșului”.  

Conform proiectului de Reactualizare a PUG Tîrgu Mureș și a Planului de Mobilitate Urbană,  

malurile Mureșului si alte cursuri de apa precum Pocloșul, Pârâul Budiului, Canalul Turbinei sunt propuse 

să fie amenajate  ca și coridoare verzi și/ sau trasee pentru circulații alternative, iar zonele cu pante puțin 

sau deloc construibile să fie folosite pentru locuințe de vacanță, turism, sport, grădini cultivate.   
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Cadrul antropic.  
Cadrul natural concretizat prin prezenţa celor trei terase ale Mureşului, terasa inferioară, mijlocie 

şi terasa superioară a dus în procesul de constituire a formei urbane la apariţia diferenţierii spaţiale, oraşul 

înfaţişându-se în gravurile şi documentele vechi desfăşurat în două "siluete orizontale" corespunzătoare 

celor două terase: "oraşul de sus" şi "oraşul de jos". 

"Oraşul de sus" desfăşurat pe terasa mijlocie avea ca centru de greutate porţiunea din faţa 

actualului Liceu Bolyai, cunoscută şi sub denumirea de "piaţa veche" sau "piaţa mică". Dominanta 

funcţională a reprezentat-o locuirea, zona fiind ocupată cu locuinţele intelectualităţii şi aşa numiţilor 

funcţionari şi se prezenta relativ dens construită, chiar iniţial. 

Terasa inferioară pe care s-a dezvoltat "omşul de jos" a reprezentat zona rezidenţială a comercianţilor şi 

agricultorilor, prezentând iniţial o densitate mai redusă. Ulterior, treptat prin reparcelări, densitatea a 

crescut, gospodăriile dezvoltându-se pe loturi în adâncime. 

Centrul de interes al "oraşului de jos" 1-a constituit "piaţa mare" actuala esplanadă centrală (Piaţa 

Trandafirilor) care a impus şi în continuare o stare de efectivă funcţionalitate, în sensul unui ansamblu cu 

funcţii precise care s-au executat în condiţii relativ bune o perioadă lungă de timp, cu prelungiri în 

contemporan. 

Dominanta funcţională a celor două pieţe a constituit-o comerţul, acestea existând ca noduri 

comerciale ale oraşului, "piaţa mică" - fiind loc de târg pentru lemn şi grâne, iar "piaţa mare" ca loc de 

schimb a mărfurilor produse de bresle. Diferenţierea de profil comercial s-a datorat în parte poziţiei 

acestora în raport cu principalele drumuri de acces înspre oraş (drumuri ce figurează în planurile oraşului 

datând din secai XVII-lea). Legătura cu nordul şi drumurile dinspre Moldova se realiza prin actualul traseu 

al străzii Revoluţiei-7 Noiembrie, strada Călăraşilor urmând drumul de legătură spre Câmpia Transilvaniei, 

iar pe actualul traseul străzii Ştefan cel Mare începea legătura oraşului cu Podişul Târnavelor. 

Unitatea structurii urbane s-a conservat prin legăturile dezvoltate între cele două pieţe. "Pasul 

mare" (Nagy koz) a constituit principalul traseu pietonal de legătură, dezvoltat în lungul actualei străzi 

Bolyai (a funcţionat ca pietonal din cauza pantei accentuate a terenului 8%); "Pasul mic" (Kis koz) era 

legătura pietonală păstrată până la jumătatea veacului ce pornea din faţa clădirii internatului Liceului 

Bolyai şi penetra frontul pieţii Trandafirilor în dreptul clădirii cu nr.53. Pasajul a fost ulterior obturat printr-

o serie de construcţii adăugate clădirii internatului. 

Legături pentru căruţe funcţionau între cele două pieţe în lungul străzii Târgului, precum şi prin actuala 

stradă Ion Creangă, traseu blocat prin construcţia casei de modă în 1967. 

Pornind iniţial de la aceeaşi dominantă funcţională cele două pieţe au suportat un timp o serie de 

modificări, din convergenţa acestora rezultând o evoluţie diferită a existenţei urbane pentru fiecare dintre 

ele. 

Punctele slabe ale acestui cadru antropic valoros din punct de vedere peisagistic sunt: lipsa unei 

bănci de date privind evoluția și starea patrimoniului construit ce aparție zonei istorico- centrale, 

dominația de către autovehicule a spațiului urban din această zonă, spațiu verde redus în zona istorică.  

Zona central-istorică urmează  să fie studiată în detaliu printr-un plan urbanistic zonal care va 

propune reglementări urbanistice care să îndrume acțiunile de prezervare și dezvoltare a fondului 

construit.  

Imaginea uneori dezolantă rezultată în urma intervenției umane asupra cadrului natural urmează 

să fie îmbunătățită pentru diverse situri. Astfel, conform Reactualizării Planului Urbanistic General al 

municipiului Târgu Mureș și a altor proiecte ale municipalității, siturile afectate de intervenția umană 
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precum fosta groapă de gunoi a orașului, zona fostei Fabrici de cărămidă, Iazul Batal de la Azomureș 

urmează să fie restructurate și reecologizate. De asemenea, alte zone industriale care nu mai funcționează 

și care oferă un peisaj degradat sunt propuse pentru restructurare prin introducerea unor noi funcțiuni 

economice, de showroom, de servicii, de locuire, etc.  

Aspectele negative privind spațiile verzi se referă la  faptul ca acestea sunt distribuite neomogen 

la nivelul orașului, spațiile verzi din cartierele de locuire colectiva cu densități ridicate au o stare deficitară, 

iar rezervele de teren pentru amenajarea de noi zone verzi aflate în proprietatea publică sunt reduse.  

 

1.2.10.2. Spații verzi  

Tîrgu Mureş deţine spaţii generoase care pot fi plantate şi/sau amenajate pentru agrement cum 

ar fi malurile râului Mureş, pădurea de la Platoul Corneşti, Complexul de agrement și Sport Mureșul 

(Week-end) numeroase scuaruri și peluze.  

Cadastrul verde cuprinde: 

 spații verzi publice cu acces nelimitat; 

 spații verzi publice cu acces limitat de folosință specializată; 

 spații verzi pentru agrement (inclusiv bazele sportive); 

 păduri de agrement; 

 spații verzi pentru protecția cursurilor de apă, protecția față de infrastructura tehnică și 

activități poluante, protecția versantilor, protecție sanitară. 

La nivelul studiilor realizate pentru actualizarea PUG Tîrgu Mureș în ceea ce privește spațiile verzi  

s-au propus următoarele: 

a. amenajarea integrată a malului râului Mureș în interiorul intravilanului și în cooperare cu 

comunele limitrofe periurbane, deschiderea acestui spațiu spre cadrul construit urban; 

b. amenajarea spațiilor evidențiate ca rezervă domeniului public; 

c. crearea unor spatii verzi publice pe terenurile în pantă neconstruibile care au și rol de 

protecție al acestor versanți. 

La stabilirea perimetrelor de intravilan propuse s-au consultat organele locale, luându-se în 

considerare, opțiunile populației. Având în vedere posiblitățile de dezvoltare, cerințele populației și a 

autorităților locale, intravilanul localității a fost extins. Noile zone vor fi amenajate în funcție de trama 

stradală și posibilităție de echipare pe baza unor documentații urbanistice conform legislației în vigoare, 

pentru a ocupa cât mai economic și rațional terenul. 

Extinderea mediului construit în defavoarea mediului natural, prin creșterea zonei rezidențiale în 

lipsa oricărei concepții generale, directoare creează dificultăți de durată în dezvoltarea coerentă a 

orașului, cum ar fi: 

 deficit semnificativ de spații verzi amenajate în raport cu numărul de locuitori; 

 stare deficitară a spațiilor verzi existente, cu precădere în interiorul cartierelor de locuire 

colectivă; 

 ocuparea spațiilor verzi publice prin construcții și parcări; 

 lipsa unui regim adecvat de protecție pentru unele zone care prezintă habitate naturale 

valoroase; 

 lipsa rezervelor de teren aflate în proprietate publică pentru amenajarea de noi parcuri. 
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Foto: 5 Reprezentarea spațiilor verzi și de loisir ( sursa: PUG Tîrgu Mureș - Prezentare Generală)
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Conform datelor furnizate de Institutul de Statistică, la nivelul anului 2011, suprafața spațiilor verzi 

în Municipiu este de 205 ha și se referă la suprafaţa spaţiilor verzi amenajate sub formă de parcuri, grădini 

publice sau scuaruri publice, terenurile bazelor şi amenajărilor sportive în cadrul perimetrelor construibile. 

În cadrul spaţiilor verzi, respectiv în suprafața de 205 ha, nu se includ serele, pepinierele, grădinile de 

zarzavaturi, cimitirele, terenurile agricole, suprafaţa lacurilor etc. 

 Așadar, la nivelul anului 2011, suprafața verde pe cap de locuitor este de 15,27 mp/cap de 

locuitor.11  

Suprafața totală a spațiilor verzi întreținute permanent este de 52,31 ha, așa cum se prezintă în 

tabelul de mai jos: 

Tabel 5 Suprafața zonelor verzi și a vergetației din Municipiul Tîrgu Mureș 

Funcționalitate Nr. 
Suprafață 

zonă verde 
(mp) 

Peluze 
flori 

(mp) 

Vegetație 

arbori 
(buc) 

arbuști 
(buc) 

gard viu 
(ml) 

trandafiri 
(buc) 

Parcuri 3 10.407 429 314 1067 693 2600 

Scuaruri 57 286.609  2947 2864 5130 5280 2163 

Grădini instituții și grădini 

de cartier 
33 117.373  1040 1057 2456 3318 1296 

Plantații artere de 

circulație 
22 3.263  1636 123 1535 915 3608 

Spații verzi de pe lângă 

instituțiile de învățământ 
3 4.686 63 101 80 305 0 

Spații verzi din cimitire 2 50.341  2791 784 797 657 1400 

Spații verzi din cadrul 

instituțiilor sanitare 
3 50.430 66 101 860 800 205 

TOTAL   523.109 8.972 5.344 11.925 11.968 11.272 

 

 Raportat la numărul locuitorilor, Municipiul Miercurea Ciuc deține cea mai mare suprafață pe cap 

de locuitor, respectiv 25,41 metri pătrați pe cap de locuitor, urmat de Municipiul Alba Iulia cu 24,24 metri 

pătrați pe cap de locuitor și apoi de Municipiul Tîrgu Mureș cu 15,27 metri pătrați pe cap de locuitor.  

 

                                                
11 S-a calculat conform raportului Suprafață zone verzi / total populație conf. recensământ 2011, unde suprafață mp = 2.050.000 
mp; Total populație 2011 = 134.290 loc;  
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Figura 3 Reprezentarea grafică a spațiilor verzi din Municipiile reședință de județ, la nivelul regiunii Centru 

 

Dintre municipiile reședință de județ de la nivelul Regiunii Centru, Tîrgu Mureș ocupă locul 2 

privind suprafața spațiilor verzi, după Municipiul Sibiu.   

 

Tabel 6 Suprafața zonelor verzi pe cap de locuitor la nivelul Municipiilor reședință de județ din cadrul 
Regiunii Centru 

Nr.crt 
Municipii reședință de 

județ – Regiunea Centru 
Suprafață zone verzi12 Populație13 

Zone verzi 

pe cap de 
locuitor 

1. Mun. Miercurea Ciuc       990.000 mp 38.966 loc 25,41 mp/loc 

2. Mun. Alba Iulia   1.540.000 mp 63.536 loc 24,24 mp/loc 

3. Mun. Tîrgu Mureș   2.050.000 mp     134.290 loc 15,27 mp/loc 

4. Mun. Sibiu   2.080.000 mp     147.245 loc 14,13 mp/loc 

5. Mun. Sf. Gheorghe       770.000 mp  56.006 loc 13,75 mp/loc 

6. Mun. Brașov   1.460.000 mp 253.200 loc 5,77 mp/loc 

 

 Totuși raportând la suprafața intravilanului, spațiile verzi reprezintă doar 9,1%, fiind mai puțin 

extinse comparativ cu terenurile alocate în intravilan activităților industriale și de servicii.  

Confom studiilor realizate în cadrul proiectului „Calea Verde spre Dezvoltare Durabila“14, reducerea 

spațiilor verzi concomitent cu creșterea suprafețelor ocupate cu construcții în detrimentul celor neocupate 

                                                
12 Sursa: INSSE _ Tempo online_ anul 2011 
13 Sursa: INSSE _ Recensământul populației și al locuințelor 2011 
14 Proiect realizat în cadrul Programului RO07 – Adaptare la Schimbări Climatice, finanțat prin fonduri asigurate de Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European, EEA Grants 2009-2014  
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(605 ha de terenuri au fost scoase din circuitul agricol după 1990, în paralel cu creșterea suprafeței 

intravilane cu 21%, respectiv 576 ha, conform datelor INS) contribuie semnificativ la creșterea suprafeței 

insulelor de căldură urbană din interiorul municipiul Tîrgu Mureș.  

Spatiile verzi au un rol important în reducerea poluării cu pulberi și a diminuării poluării fonice, în 

schimb, construcțiile și suprafețele pavate sau betonate creează un climat urban specific, cu temperaturi 

mai ridicate și o restricție a circulatiei aerului, ceea ce conduce la producerea așa numitului efect de „insulă 

de căldură“. Spațiile verzi urbane au o deosebită importanță și din punct de vedere estetic, deoarece 

atenuează impresia de rigiditate și ariditate a oricărui mediu construit.  

Gradul de ocupare al intravilanului cu construcții, având diverse funcțiuni (rezidențiale, industriale, 

comerciale, instituții publice) este mare. În unele cartiere de locuințe spațiile verzi și zonele de agrement 

sunt aproape inexistente. Datorită densității ridicate a populației unele zone din cartierele noi, construite 

în deceniile opt și nouă ale secolului XX, au indici de suprafețe pe diferite funcțiuni cu mult inferiori valorilor 

medii. Creșterea suprafeței spațiilor verzi în mediul urban a devenit o necesitate recunoscută și de 

administrațiile locale. Deși s-au realizat mai multe investiții pentru crearea de noi spații verzi și întreținerea 

spațiilor existente, fiind în mare parte bine întreținute, acestea nu sunt suficiente raportat la numărul 

populației.  

Având în vedere, importanța spațiilor verzi și de recreere, municipiul își stabilește ca obiectiv 

prioritar pe termen mediu menținerea, reamenajarea și întreținerea spațiilor verzi existente.  

În acest sens, prin „Strategia privind adaptarea la schimbările climatice“ (realizată în cadrul 

proiectului „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă“) municipiul a propuse diverse acțiuni prind spațiile verzi. 

 

1.2.10.3. Planul Urbanistic General 

Scopul Planului Urbanistic General este de a garanta coerența dezvoltării teritoriului urban. 

Calitatea spațiilor publice, a peisajului și arhitecturii au o influență importantă asupra calității vieții și solicită 

adoptarea unei viziuni integrate asupra dezvoltării aspectelor sale economice, sociale, ecologice și culturale 

prin cooperarea în acest scop a sistemelor administrative și politice, precum și a reprezentanților societății 

și a sectorului privat. Planul de urbanism general (PUG), în vigoare, al municipiului Tîrgu Mureș a fost 

elaborat între anii 1998 – 2002.  Din anul 2002, de la elaborarea PUG, până în prezent orașul s-a dezvoltat 

prin construirea unor minicartiere de locuinţe în interiorul intravilanului, cât şi în afara acestuia, cum ar fi:  

 zona Platoul Corneşti; 

 zona Livezeni; 

 cartierul Belvedere; 

 zone din cartierul Unirii.  

De asemenea, în ultimii 10 ani s-a dezvoltat zona rezidențială în comunele limitrofe cum ar fi: 

Sângeorgiu de Mureş, Sântana, Sâncraiu de Mureş, Cristeşti, Livezeni, Corunca.  Pentru actualizarea datelor 

din teritoriu, respectiv adaptarea PUG la noile cerințe privind dezvoltarea orașului, în anul 2010 s-au 

elaborat o serie de studii de fundamentare, ce vor sta la baza noului PUG. Așadar, confom Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă, dezvoltarea orașului din ultima perioadă, presupune o regândire a relaţiilor 

oraş - zonă periurbană şi colaborarea între acestea în vederea rezolvării accesibilităţii şi a altor aspecte 

importante pentru asigurarea unui grad de confort similar cu cel al municipiului pentru cetățenii stabiliţi în 

afara acestuia. 
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Proiectul reactualizarii PUG a preluat și a corelat reglementările urbanistice din toate 

documentaţiile PUZ/PUD aprobate ulterior aprobării PUG care au generat modificări precum: majorarea 

suprafeţei intravilanului cu 35,85 ha prin documentaţia PUZ „Zona rezidenţială cartier Unirii‟, schimbări de 

regim tehnic şi economic pentru diferite imobile; stabilire de încadrări funcţionale diferite faţă de cele 

prevăzute în PUG-ul aprobat în anul 2002; extinderea şi modernizarea (după caz) a tramei stradale 

existente; diferite faze de proiectare ale drumurilor ce alcătuiesc inelul interior de circulaţie al municipiului; 

elaborare PUZ-ului pentru reorganizarea circulaţiei pe cale ferată pe teritoriul oraşului; asocierea 

municipiului cu unităţile administrativ teritoriale limitrofe în vederea dezvoltării zonei metropolitane; 

solicitări multiple de utilizare a terenurilor situate în extravilanul localităţii (ex. Zona Dealul Budiului); 

elaborarea proiectului pentru autostrada „Transilvania“; redefinirea arealului aferent zonei protejate; noi 

documente de dezvoltare strategică la nivelul municipiului (Plan Integrat de Dezvoltare Tîrgu Mureş) și al 

judeţului (PATJ Mureş). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

    

  
 

O parte din disfuncţionalităţile evidenţiate încă din studiul efectuat în 1998, pentru P.U.G. aprobat, 

s-a perpetuat până în studiul din 2010 precum:  

 sporirea capacităţii de circulaţie a unor intersecţii şi artere de circulaţie; 

 extinderea actualei trame stradale pe noile dezvoltări; 

 asfaltarea străzilor de pământ; 

Foto 6. Propuneri privind dezvoltarea spațială a Municipiului Tîrgu Mureș 

Sursa: Reactualizare PUG Tîrgu Mureș 2015 
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 amenajarea unor locuri de parcare (în special în lungul principalelor artere de circulaţie), precum 

şi îmbunătăţirea semnalizării rutiere;  

 un alt obiectiv care este parţial realizat şi care se află în continuare în curs de implementare este 

acela al asfaltării unui mare număr de străzi din municipiu. 

Încă nu s-au finalizat iniţiativele de creare a inelului interior de circulaţie. La nivelul administraţiei 

judeţene, responsabilă cu construirea centurilor de ocolire a municipiului care nu se află pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Tîrgu Mureş, se fac demersuri pentru realizarea ocolitoarei de est.  

În privinţa sistemului alternativ de circulaţie, s-a început crearea unor piste de biciclete, urmând ca, 

în conformitate cu propunerile noului PUG, să se continue această iniţiativă. În afară de aceste aspecte, 

administraţia locala a întocmit mai multe proiecte care vizează îmbunătăţirea sistemului rutier şi a traficului, 

finanţate din bugetul local sau înaintate la foruri Europene de finanţare. Acestea vizează teritoriul 

administrativ propriu şi sunt parţial executate, parţial aşteaptă finanţarea. Datorită situaţiei economice 

dificile, se caută soluţii de finanţare pentru proiecte de mare anvergură, în colaborare cu administraţia 

naţională, care pot conduce la o îmbunătăţire semnificativă a traficului rutier şi, prin urmare, la eliminarea 

într-o proporţie mai mare a disfuncţionalităţilor constatate. 

Așadar, atât SIDU cât și PMUD au luat în calcul majoritatea propunerilor din PUG în condiţiile în care 

acestea răspund unor probleme privind mobilitatea actuală, sau în cazul în care acestea joacă un important 

rol strategic. 

 
 
 

1.2.11. Locuirea 

1.2.11.1. Fondul de locuințe 

Analiza fondului de locuințe s-a realizat în baza rezultatelor recensământului populației și 

locuințelor din anul 2011, fiind cele mai relevante și complete dintre datele recente disponibile.  

În anul 2011 în muncipiul Tîrgu Mureș se înregistrau un număr de 12.260 de clădiri rezidențiale 

destinate să fie locuite de una sau mai multe gospodării, precum şi clădiri din spații colective de locuit în 

care se află locuințe. Din aceastea, majoritatea au fost construite în perioada 1919 – 1980 respectiv 60,22%. 

Acest fapt se datorează expansiunii industriale a orașului Tîrgu Mureș din această perioadă, ce a determinat 

migrarea populației din mediul rural în mediul urban și creșterea explozivă a populației (între anii 1966 şi 

1977 numărul de locuitori ai oraşului se măreşte cu 43.612 persoane).  

6,26% din fondul de locuințe este construit înainte de 1919, marea majoritate, respectiv 60,22% 

sunt construite în perioada 1919 – 1980 și doar 23,09% sunt construite mai recent, în perioada 1981 – 2011. 

Concomitent cu creșterea economică a Municipiului după anul 2000, a crescut și numărul construcțiilor noi.  
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Figura 4 Clădiri rezidențale după anul construirii15 

 

Conform recensământului din anul 2011, din totalul fondului de locuințe 99,84% sunt clădiri 

rezidențiale tip case individuale, duplex, alipite sau blocuri de locuințe și doar 0,16% sunt clădiri 

nerezidențale respectiv clădiri destinate unor scopuri comerciale, industriale, culturale etc. (clădiri de 

birouri, fabrici, depozite, centre de relaxare, magazine etc.) în care există cel puțin o locuință, inclusiv cele 

aflate în curs de construcție în care se aflau locuințe deja ocupate de populație.  

 

Tabel 7 Clădiri cu locuințe, după tipul clădirii în anul 201116  

CLĂDIRI 
CU 

LOCUINȚE 
TOTAL 

CLĂDIRI REZIDENȚIALE 

CLĂDIRI 
NEREZI- 

DENȚIALE TOTAL 

C
as

e 

in
d

iv
id

u
al

e
 

Case 
cuplate 
(duplex) 

Case 
insiruite 
(alipite) 

Blocuri 
de 

locuinte 

Destinate 
spațiului 

colectiv de 
locuit 

(în care se află 
locuințe) 

1 3+4+5+6+7 3 4 5 6 7 8 

12280 12260 9179 490 444 2145 2 20 

 

 

 

                                                
15 Sursa datelor prelucrate: INSSE - Recensământul populației și al locuințelor 2011 - Clădiri rezidențiale-perioada construirii 
16 Sursa datelor prelucrate: INSSE - Recensământul populației și al locuințelor 2011 - Clădiri rezidențiale-perioada construirii 
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Situația locuințelor convenționale:  

Tabel 8 Locuințele convenționale - numărul și suprafața camerelor în anul 201117 

LOCUINȚE 
CONVENȚIONALE 

NUMĂRUL CAMERELOR SUPRAFAȚA CAMERELOR (mp) 

TOTAL 

Din care:  
Locuințe 

convenționa
le ocupate 

TOTAL 
Camere de 

locuit 

Camere utilizate 
numai în scopuri 

profesionale, 
comerciale etc. 

TOTAL 
Suprafața 
camerelor 
de locuit 

Suprafața 
camerelor 

utilizate numai 
în scopuri 

profesionale, 
comerciale etc. 

1 2 4 3 4 5 6 8 

59139 52850 139726 139068 658 2804112 2788504 15608 

Gradul de ocupare al locuințelor convenționale, în 2011, este de 89,37%. Numărul total de camere 

este de 139.729, iar 99,53 dintre acestea sunt camere de locuit și doar 0,47% camere utilizate în scopuri 

profesionale. Numărul mediu de camere ce revine unei locuințe este de 2,36 camere/locuință, raportat 

la totalul locuințelor convenționale, iar suprafața medie este de 47,42 mp/locuință.  

 

 
Figura 5 Gradul de ocupare al locuințelor convenționale 

 

Tabel 9 Locuințe convenționale, după materialul de construcție al pereților exteriori ai clădirii 
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59139 23241 21811 9175 2211 283 147 57 935 1279 

                                                
17 Sursa datelor prelucrate: INSSE - Recensământul populației și al locuințelor 2011 - Clădiri rezidențiale-perioada construirii 
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Majoritatea locuințelor convenționale sunt realizate din beton armat – 40,17% și unități 

prefabricate – 37,69%, alte 20,17% din locuințe sunt realizate din zidărie sau lemn, 0,26% paiață sau chirpici 

iar 1,72% din ale materiale sau materiale mixte.  

 

 

Figura 6 Situația locuințelor convenționale după materialul de construcție al pereților exteriori 

 

1.2.11.2. Situația utilităților privind locuințele convenționale: 

 

Datele statistice ne arată faptul că în anul 2011 doar 1,07% din totalul locuințelor convenționale nu 

au apă potabilă/nu sunt racordate la rețeaua de apă potabilă și 1,40% nu dispun de sistem de canalizare al 

apelor menajere, restul locuințelor beneficiază atât de apă potabilă (98,93%), cât și de rețea de canalizare 

(98,60%).  

Tabel 10 Locuințe convenționale, după sistemul de alimentare cu apă 

NUMĂRUL  
LOCUINȚELOR 

CONVENȚIONALE 

Are apă curentă 

Fără apă 
curentă 

în locuință 
în afara locuinței 

în interiorul clădirii în afara clădirii 

din 
rețea 

publică 

din 
sistem 
propriu 

din 
rețea 

publică 

din 
sistem 
propriu 

din 
rețea 

publică 

din 
sistem 
propriu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

59.139 57.651 659 16 37 23 123 630 

 Numărul total de locuințe convenționale alimentate cu apă este de 58.509. Din acestea 98,60% 

beneficiază de apă curentă din rețeaua publică și 1,40% din sistem propriu.  

 

 Tabel 11 Locuințe convenționale, după instalația de canalizare 

NUMĂRUL  
LOCUINȚELOR 

CONVENȚIONALE 

Are instalație de canalizare 
Nu are sistem de 

canalizare la o rețea 
publică 

la un sistem 
propriu 

altă situație 

1 2 3 4 5 

59139 57760 428 122 829 

40,17%

37,69%

20,17%

0,26%
1,72%

Beton armat

Unități prefabricate

Zidărie/lemn

Paiata/Chirpici

Altele
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Numărul de locuințe care nu sunt racordate la un sistem de canalizare este mai ridicat cu 31,59%, 

față de locuințele fără apă curentă.  

99,06% din locuințele convenționale sunt racordate la rețeaua publică de canalizare, 0,73% au 

propriul sistem de canalizare, iar pentru 0,21% este altă situație.  

 

 
Figura 8 Locuințe convenționale, după sistemul 
 de alimentare cu apă 

 

1.2.11.3. Dezvoltarea sistemului de locuinţe în Municipiul Tîrgu Mureș 

Din anul 2000 și până în prezent în Municipiul Tîrgu Mureş s-au dezvoltat câteva minicartiere de 

locuinţe cum ar fi: cartierul Belvedere, zona Platoul Corneşti, zona Livezeni, pe strada Voinicenilor, cartierul 

Unirii. În rest, mai multe construcţii de locuinţe s-au realizat în comunele limitrofe cum sunt: Sângeorgiu de 

Mureş, Sântana, Sâncraiu de Mureş, Cristeşti, Livezeni, Corunca.  

Marea majoritate a locuințelor nou construite sunt locuințe individuale moderne, cu grad sporit de 

confort și sunt situate în zona Platou Cornești, Cartierul Belvedere, Zona Livezeni.  

Având în vedere vechimea fondului locativ, la nivelul orașului se regăsesc un număr destul de 

mare de clădiri de locuințe, dar și clădiri administrative cu acoperișuri și fațade degradate (inclusiv în 

zona centrală a orașului). De asemenea, odată cu aglomerarea orașului s-a accentuat efectul negativ al 

insulelor de căldură în interiorul cartierelor de locuit, diferența de temperatură între zonele centrale și 

arealele periferice sau rurale adiacente orașului ajungând până la 5-6 grade Celsius.  

Odată cu accentuarea temperaturilor ridicate, foarte mulți locuitori și-au montat aparate de aer 

condiționat, fără a lua în considerare și aspectul estetic, distrugând de multe ori arhitectura clădirilor.  

 Conform numărului de autorizații de construire emise se observă tendința de scădere treptată a 

noilor construcții. Spre exemplu în anul 2015 numărul de construcții noi a scăzut cu 28,79% comparativ cu 

anul 2011 și cu 15,20% față de anul anterior.  
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canalizare 



 

 

42 

Tabel 12 Numărul de autorizații de construire emise în perioada 2011 - 201518 

An de referință 2011 2012 2013 2014 2015 

Nr.autorizații de 

construire 
705 715 657 592 502 

      

 
Figura 9  Evoluția numărului anual al autorizațiilor de construire emise 

 

 Locuinţe pentru tineri 

Locuințele pentru tineri, în proprietate majoritară de stat, sunt cele construite prin Agenția 

Națională pentru Locuințe (ANL).  

Începând cu anul 2000 odată cu începerea derulării Programului de construire de locuinţe pentru 

tineri, ce se derulează prin ANL în colaborare cu autorităţile locale, au fost executate 331 de apartamente, 

în 11 blocuri după cum urmează: 

 

Tabel 13 Locuințe pentru tineri în municipiul Tîrgu Mureș19 

Nr.C
rt. 

Adresa (strada) Nr.Apartamente 
Din care: Anul punerii 

în funcțiune 
Grad de 
ocupare 2 camere 1 cameră 

1 Pandurilor NR.48 66 20 46 2002 100% 

2 Pandurilor NR.56 56 10 18 2003 100% 

3 Negoiului 28 14 28 2003 100% 

4 Suceava 25 10 15 2006 100% 

                                                
18 Sursa: datelor:  Serviciul de urbanism al Municipiului Tîrgu Mureș 

 
19 Sursa datelor: Municipiul Tîrgu Mureș – DASCP – Serviciul activități culturale, sportive, tineret și locative 
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Nr.C
rt. 

Adresa (strada) Nr.Apartamente 
Din care: Anul punerii 

în funcțiune 
Grad de 
ocupare 2 camere 1 cameră 

5 1 Dec 1918 (Plaiului) 25 10 15 2006 100% 

6 Predeal 40 10 15 2007 100% 

7 Gh Marinescu 25 19 21 2007 100% 

8 Belvedere 20 8 12 2011 100% 

9 Belvedere 20 8 12 2011 100% 

10 Belvedere 20 8 12 2011 100% 

11 Belvedere 20 8 12 2011 100% 

TOTAL 11 blocuri 331 125 206  100% 

 

Lucrările de construicții s-au realizat cu cu sprijinul Agenției Naționale pentru Locuințe iar partea de 

asigurare cu utilităţi şi amenajarea terenului a fost finanţată de către autoritatea locală. 

 Gradul de ocupare al locuințelor penrtu tineri (de tip ANL) este de 100% și anual se înregisrează alte 

solicitări.  

 

  

Foto: 7 Blocuri ANL Tg. Mureș (1) Cartier Belvedere;  (2) Cartier Tudor, str. Predeal 
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 Locuinţele sociale care constituie fondul locativ al municipalității: 

 

În prezent în municipiul Tîrgu Mureș există 975 de locuințe destinate cazurilor sociale ocupate în 

proporție de peste 90%. Majoriatea locuințelor sociale sunt concentrate în zona Valea Rece și cartierul 

Rovinari, acestea fiind două dintre zonele marginalizate ale orașului.  

Locuințele sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate din cartierul Rovinari au 

fost realizate în cadrul unui program guvernamental de finanțare.  

 

Tabel 14 Locuinţele sociale existente, destinația și gradul de ocupare 

Nr.crt. Adresa Nr.locuințe 
Grad  de 
ocupare 

Destinație 

1. Str.Băneasa, nr.8 34 
5 ap. 

nelocuibile 
Locuințe de necesitate 

2. Str.Cugir, nr.10B 75 100% Locuințe sociale 

3. Str.Cugir, nr.12 40 100% Locuințe sociale 

4. Str.Gh. Doja, nr.160 35 100% Locuințe sociale 

5. Str.Hunedoara, nr.11 39 100% Locuințe sociale 

6. B-dul Pandurilor, nr.44-46 136 100% Locuințe achiziționate 

7. Str.Rovinari, nr.18 34 100% Locuințe sociale 

8. Str.Rovinari, nr.24A 29 100% Locuințe sociale 

9. Str.Rovinari, nr.24B 29 100% Locuințe sociale 

10. Str.Rovinari, nr.36 20 100% Locuințe sociale 

11. Str.Sârguinței, nr.18 60 100% 
Locuințe sociale pentru 

pensionari 

12. Str.Sârguinței, nr.20 58 100% 
Locuințe sociale pentru 

pensionari 

13. Str.Valea Rece, nr.8, 10, 12, 14 24 100% Locuințe sociale 

14. Str.Valea Rece, nr.16, 18, 20, 22 24 100% Locuințe sociale 

Foto: 9 Locuință socială în cartierul Rovinari, 

Municipiul Tîrgu Mureș 

 

Foto: 8 Locuință socială zona Valea Rece, 
Municipiul Tîrgu Mureș 
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Nr.crt. Adresa Nr.locuințe 
Grad  de 
ocupare 

Destinație 

15. Str.Valea Rece, nr.15, 17 10 100% Locuințe sociale 

16. Str.Valea Rece, nr.19, 21, 23, 25 20 100% Locuințe sociale 

17. Str.Voinicenilor, nr.22 20 100% Locuințe sociale 

18. Str.Voinicenilor, nr.22 8 
3 ap. în curs de 

repartizare 
Locuințe de serviciu 

19. 
Diferite adrese 72 100% Locuințe sociale conf 

HCL 226/2005 

20. Diferite adrese - blocuri naționalite  14 100%  

21. Diferite adrese – case revendicate 122  
Procesura de restituire 

nu este revendicată 

22. Diferite adrese - case sociale 16   

23. Diferite adrese - case naționalizate 56   

 TOTAL 975   

 

 

Tabel 15 Situația cererilor depuse pentru locuințele sociale și de tip ANL 

Nr.crt. Anul 

Total cereri, din care: 

TOTAL 

 

Chirie fond 
de stat 

Social Pensionari 
Tineri 
(ANL) 

Chiriași 
evacuabili 

0 1 3+4+5+6 3 4 5 6 7 

1.  2011 1563 130 642 89 702 79 

2.  2012 1355 115 601 71 568 44 

3.  2013 1454 127 653 58 616 37 

4.  2014 1156 91 557 50 458 34 

5.  2015 1014 72 470 50 422 28 

6.  2016 867 38 410 40 379 21 

 

Anual se depun în medie peste 1000 de solicitări pentru locuințele sociale și pentru locuițele 

destinate tinerilor. Numărul total de solicitări a scăzut totuși de la an la an. În anul 2016 s-au depus cu 

44,53% mai puține solicitări comparativ cu anul 2011. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în cazul 

solicitărilor pentru locuințele destinate tinerilor.  
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Figura 10 evoluția solicitărilor pentru locuințele sociale și pentru tineri 

 

Totuși, an de an există cereri nesoluționate datorită numărului redus de locuințe disponibile. Astfel, 

în anii următori se urmărește construirea unui număr aprox. de 22 de noi blocuri ANL, majoritate în zone 

cu populație mai defavorizată precum: Rovinari, str.Depozitelor, str.8 Martie. Noile blocuri sunt destinate 

atât tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu își permit să cumpere sau să închirieze o 

locuință de pe piața liberă, cât și chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, 

militarilor și medicilor rezidenți . 

 

 

1.2.12. Clădiri publice cu altă destinație decât locuințe, spitale sau școli 

Pe teritoriul Municipiului Tîrgu Mureș se identifică 9 clădiri publice aflate în administarea SC Locativ 

SA, clădiri ce au altă destinație decât locuințe, spitale sau școli.  

Majoritatea clădirilor suferă importante pierderi de energie, având în vedere vechimea 

construcțiilor, a instalațiilor dar și a faptului că acestea nu sunt izolate termic.  

1. Având în vedere importanța clăririlor pentru desfășurarea serviciilor publice precum și 

arhitectura deosebită a unora dintre acestea sunt necesare intervenții aspura lor pentru 

creștrea comfortului și pentru conservarea acestora. Realizând un scurt audit, observăm că 

toate clădirile identificate necesită reabilitare termică și refacerea instalației electrice și de 

încălzire astfel:. Bolyai nr.18 – destinația actuală a clădirii: spații pentru birouri 

Clădirea necesită reabilitare termică, refacerea instalației electrice, încălzire.  

Suprafața utilă a clădirii: 1004 mp 

2. Gh. Doja nr.9 – destinația clădirii: birouri, spații ONG-uri 

Clădirea necesită reabilitare termică, refacerea instalației electrice, încălzire.  

Suprafața utilă a clădirii: 3181 mp 
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3. Bolyai nr.5 - destinația actuală a clădirii: birouri, ateliere de creație artiști  

Clădirea este monument istoric încadrat în clasa B.  

Clădirea necesită reabilitare termică, refacerea instalației electrice, încălzire.  

Suprafața utilă a clădirii: 1650 mp  

4. Avram Iancu nr.23 – casă memorială  

Clădirea este monument istoric încadrat în clasa C. 

Clădirea necesită reabilitare termică, refacerea instalației electrice, încălzire.  

Suprafața utilă a clădirii: 73,19 mp  

5. Bartók Béla nr.2/A – spațiu birouri, sediul Locativ 

Clădirea necesită reabilitare termică, refacerea instalației electrice, încălzire.  

Suprafața utilă a clădirii: 323 mp  

6. Piața Trandafirilor nr.1 – birouri 

Clădirea necesită reabilitare termică, refacerea instalației electrice, încălzire.  

Suprafața utilă a clădirii: 180,85 mp  

7. Piața Trandafirilor nr.38 – birouri  

Clădirea necesită reabilitare termică, refacerea instalației electrice, încălzire.  

Suprafața utilă a clădirii: 324,85 mp  

8. Bolyai nr.36 - birouri 

Clădirea necesită reabilitare termică, refacerea instalației electrice, încălzire.  

Suprafața utilă a clădirii: 876,67 mp  

9. Tușnad nr.5 – birouri, redacție ziar 

Clădirea necesită reabilitare termică, refacerea instalației electrice, încălzire.  

Suprafața utilă a clădirii: 536,24 mp  

 

1.2.13. Administrarea fondului de locuințe de stat și a clădirilor publice  

Administrarea fondului de locuințe construite de stat și a clădirilor publice intră în responsabilitatea 

Societății Comerciale Locativ SA. 

S.C. LOCATIV S.A. este societate comercială pe acțiuni, constituită în baza Legii nr.31/1990, 

republicată, privind societățile comerciale, înființată în anul 1998 în urma reorganizării Regiei Autonome de 

Gospodărie Comunală şi Locativă Tîrgu Mureş, conform Ordonanţei de Urgenţă nr.30/13.06.1997. 

Reorganizarea fostei RAGCL Tîrgu Mureș s-a făcut prin divizarea acesteia în trei unități separate20: 

 - S.C. LOCATIV S.A. – administrarea și întreținerea imobilelor din fondul locativ de stat; 

 -  S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.– servicii de apă și canalizare;  

 - S.C. ENERGOMUR S.A. – servicii de producere, distribuire și furnizare energie termică. 

Pe lângă activitatea principală de întreținere și reparații imobile aflate în administrate și pentru 

terți, S.C. Locativ S.A., urmărește și derularea contractelor de închiriere pentru locuințe și spații cu altă 

destinație decât locuințe, este dezvoltator imobiliar și realizează activități de topografie şi topometrie, atât 

pentru imobilele aflate în administrare, cât și pentru terți. 

În prezent SC Locativ SA are în administrare 1260 de clădiri, cele mai multe fiind locuințe sociale.  

                                                
20 Pagina web a instituției SC Locativ SA -  http://www.locativmures.ro/  

http://www.locativmures.ro/
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Situaţia locuinţelor aflate în administrarea SC Locativ SA 

Nr.crt. Categorii loc. 17.01.2017 

1 Locuințe pentru tineri (ANL) 331 

2 Sociale 571 

3 Naţionalizate 137 

4 
Bloc de locuințe Str. 

Pandurilor (nr. 44 – 46) 
136 

5 HCL 226/2005 70 

6 Locuințe de serviciu 15 

 Total 1260 

 
 

1.3. PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC  

1.3.1. Demografia  

Pe plan național, după numărul de locuitori, Muncipiul Tîrgu Mureș (134.290 locuitori) se situează 

pe locul 16, după Pitești, Sibiu și Bacău.  

Tabel 16 Ierarhia primelor 20 de orașe ca mărime după numărul populației 

Ierarhia după 
nr.populației 

Oraș Populație21 
Ordinea după 
nr.populației 

Oraș Populație 

1.  București 1.883.425 11. Brăila 180.302 

2.  Cluj-

Napoca 
324.576 

12. 
Arad 159.704 

3.  Timișoara 319.279 13. Pitești 155.383 

4.  Iași 290.422 14. Sibiu 147.245 

5.  Constanța 283.872 15. Bacău 144.307 

6.  Craiova 269.506 16. Tîrgu Mureș 134.290 

7.  Brașov 253.200 17. Baia Mare 123.738 

8.  Galați 249.342 18. Buzău 115.494 

9.  Ploiești 209.945 19. Botoșani 106.847 

10.  Oradea 196.367 20. Satu Mare 102.441 

 

Densitatea populației municipiului Tîrgu Mureș , la nivelul anului 2011, este de 2005 loc/km2. 

Evoluția demografică 

Populația municipiului Tîrgu Mureș reprezintă 24,38% din populația totală a județului Mureș. 

Conform Recensământului Populației și al Locuințelor din 2011, populația stabilă a Municipiului Tîrgu Mureş 

era de 134.290 locuitori, din care 63.349 populație de gen masculin și 70.941 populație de gen feminin.  

Așadar la nivelul anului 2011 raportul de feminitate era de 111,98, respectiv, unui efectiv de 100 de 

persoane de sex masculin îi revin 111,98 persoane de sex feminin. Totodată, conform ratei de masculinitate, 

unui efectiv de 100 de persoane de sex feminim îi revin doar 89,30 persoane de sex masculin.  

                                                
21Conform rezultatelor recensământului populației și locuințelor din România 2011 
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Tabel 17 Evoluţia numărului de locuitori din municipiul Tîrgu Mureş 

conform recensămintelor din perioada 1956 - 201122 

Anul 
recensământului 

Numărul de locuitori 

1956 65.194 

1966 86.464 

1977 130.076 

1992 164.445 

2002 150.041 

2011 134.290 

 

Evoluţia populaţiei pe baza datelor statistice înscrise de recensămintele derulate (perioada 

analizată 1956 – 2011) este caracterizată de intercalarea perioadelor de creştere explozivă cu cele de 

creştere lentă, sau chiar de scădere. La recensământul din anul 1956 populația stabilă a Municipiului 

înregistra 65.194 de locuitori păstrând un ritm de creștere accelerat, în următorii 10 ani (1966) populația 

crește cu 32,63%, ajungând la 86.464 de persoane. 

Cea mai explozivă dinamică demografică este înregistrată între anii 1966 şi 1977, când numărul de 

locuitori ai oraşului se măreşte cu 43.612 persoane, populaţia totală atingând 130.076 de persoane. Acesta 

este intervalul în care dezvoltarea industrială a fost maximă, determinând migrarea populației din mediul 

rural în mediul urban contribuind semnificativ la extinderea orașului. După anul 1977, dinamica numărului 

de locuitori a intrat într-o fază de creştere lentă, până în anul 1992 populaţia crescând cu doar 34.369 de 

persoane (26,42%) până la un număr de 164.445 de locuitori.  

Recensămânul efectuat în anul 2002 marchează primul declin demografic la nivelul Municipiului, 

populația scăzând cu 8,75% și ajunge la 150.041 de persoane față de 164.445 persoane la recensământul 

anterior.  

În anul 2011, conform ultimului recensământ efectuat, populația continuă să scadă, de data aceasta 

scăderea fiind și mai mare, respectiv scade cu 10,50% față de anul 2002.  

 

                                                
22 Conform rezultatelor recensămintelor Populației și Locuințelor din România (1956 – 2011) 
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Figura 11 Evoluția demografică conform recensămintelor din perioada 1956 – 2011 

 

Scăderea populației din ultimii ani este determinată pe deoparte de migrația populației tinere spre 

orașe mai mari din țară sau în străinătate, iar pe de altă parte de sporul natural negativ, creșterea 

infertilității și reducerea numărului de căsătorii.  

România se confruntă în prezent cu o scădere demografică drastică după 21 de ani de declin a 

natalităţii. Aproape 50 de orase și municipii din Romania au pierdut peste 20% din locuitori în perioada 

1990 -2012, arată o statistică anexată de Guvern unui proiect de lege privind reclasificarea localităților din 

România. Pe primul loc în topul localitaților cu cea mai dramatică scădere a populației este Brașovul, cu 

peste 76 de mii de locuitori în minus, urmat la o distanță considerabilă de Reșita, a cărei populație a scăzut 

cu circa 30 de mii. Lista este completată de Mediaș (-23 de mii), Hunedoara (-22 de mii), Petroșani, Cugir, 

Turnu Măgurele, Sighișoara și Vulcan. 

 
Harta 4 Municipiile, orașele și comunele cu scăderi accentuate a scăderii populației în perioada 1991 - 2012 
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Așa cum se observă și din harta de mai sus, precum și din datele statistice prezentate, populația 

municipiului Tîrgu Mureș nu se regăsește între orașele cu scăderi de peste 20% ale populației.Deși 

fenomenul de declin demografic nu este atât de accentuat în Tîrgu Mureș, comparativ cu alte zone din țară, 

se păstrează totuși tendința de scădere a populație și după ultimul recensământ. Astfel, conform anuarelor 

statistice, în perioada 2012 – 2015, numărul de locuitori a scăzut în medie cu 1,26%, scăderea fiind mai 

accentuată în rândul persoanelor de sex masculin. 

 

 
Figura 12 evoluția numărului locuitorilor și repartiția pe sexe  

 

Este de notat faptul că de la un an la altul declinul demografic s-a redus, astfel în 2013 s-au 

înregistrat cu 780 de persoane mai puțin față de anul 2012, în anul 2014 cu 603 mai puține persoane față 

de anul anterior, iar în anul 2015 cu 555 mai puține persoane față de anul 2014.  

 

Notă: Număr locuitori în anul 2011: 134.290 locuitori conform recensământului. Număr locuitori în 

anul 2012: 153.067 locuitori conform anuarului statistic. Se va ține cont de faptul că în cazul 

recensământului se ia în calcul doar populația stabilă rezidentă cu domiciliul în localitate (indiferent dacă la 

momentul recensământului se află în ţară sau în străinătate), iar în anuarele statistice se iau în calcul atât 

populația cu domiciliul în Tîrgu Mureș, cât și persoanele cu reședință (permanentă /temporară) ex. studenți 

/ . persoanelor care muncesc sezonier.  
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1.3.2. Structura populației pe grupe de vârstă și sexe  

Tabel 18 Structura populației pe grupe de vârstă și sexe 

Grupe de 
vârstă 

Total Masculin Feminin 

0-4 6471 3358 3113 

5-9 5925 3034 2891 

10-14 5467 2797 2670 

15-19 6665 3426 3239 

20-24 10091 4836 5255 

25-29 9267 4537 4730 

30-34 10679 5346 5333 

35-39 10568 5126 5442 

40-44 11584 5620 5964 

45-49 7903 3656 4247 

50-54 9642 4204 5438 

55-59 10950 5074 5876 

60-64 8693 4034 4659 

65-69 6837 2989 3848 

70-74 5655 2436 3219 

75-79 3821 1515 2306 

80-84 2529 930 1599 

85+ 1543 431 1112 

TOTAL 134290 63349 70941 

Conform recensământului realizat în anul 2011, structura pe grupe de vârste a populației la nivelul 

Municipiului Tîrgu Mureș indică existența unui fenomen de îmbătrânire, regăsit și la nivel național.  

Numărul total al persoanelor vârstnice, de 65 ani și peste (ambele sexe) se ridică la 20.385 

persoane, respectiv 15,18% din totalul populației. Persoanele mature (25 – 64 ani) reprezintă 59,04% din 

populație, în timp ce tinerii între 15 – 24 ani reprezintă doar 12,48% și 13,30% copii cu vârste cuprinse 

între 0 -14 ani. 

 
Figura 13 Structura populației pe categorii de vârstă (Recensământ 2011) 

13,30%

12,48%

59,04%

15,18%

Copii (0 - 14 ani)

Tineri (15 -24 ani)

Persoane mature (25 -64
ani )

Vârstnici (65 +)



 

 
53 

Fenomenul de îmbătrânire în Municipiul Tîrgu Mureș este destul de pronunțat, apropiindu-se de 

media națională, respectiv 16,1% din total populație. Gradul de dependență al populației după vârstă este 

ridicat, iar imposibilitatea generațiilor tinere de a le înlocui în totalitate pe cele ieșite din sfera activă 

devinde tot mai evidentă. Pentru orizontul anului 2020 este de așteptat ca ponderea persoanelor de peste 

60 de ani să atingă pragul de 25% din populația totală, ceea ce va pune o presiune sporită asupra pieței 

serviciilor medicale, de asistență socială, sistemului de pensii, dar și asupra pieței muncii. 

 

 

Figura 14 Piramida vârstelor 

 

După cum reflectă și piramida vârstelor, raportul pe sexe al populaţiei se menţine relativ constant 

la recensământul din 2011, comparativ cu cel din 2002, femeile fiind mai numeroase decât bărbaţii. Acest 

grafic prezintă populaţia cu grupa de vârstă cea mai mică în josul piramidei, partea feminină în dreapta, iar 

partea masculină în stânga. 
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Tabel 19 Stuația persoanelor vârstnice după desfășurarea activității curente 

POPULAȚIA 
STABILĂ 
TOTAL 

Ambele sexe 

Persoane 
de 65 ani și 

peste  
Ambele 

sexe 

persoane de 65 ani si peste care AU dificultăți în 
desfășurarea activității curente 

persoane de 65 
ani si peste care 
NU au dificultati 
în desfășurarea 

activității 
curente  

Total 

din 
care:beneficiază de 

ajutorul altei 
persoane 

din care: nu 
beneficiază de 
ajutorul altei 

persoane 

1 2 3 4 5= 3-4 6=2-3 

134.290 20.385 3.012 806 2.206 17.373 

 

Din totalul persoanelor vârstnice, conform datelor statistice, 3.012 persoane au dificultăți în 

desfășurarea activității curente. Din aceștia doar 806 persoane, respectiv 26,78% beneficiază de ajutor, iar 

numărul vârstinicilor care nu beneficiază de ajutorul altor persoane se ridică la 2.206 pers. (73,22% din 

totalul persoanelor cu dificultăți în desfășurarea activități curente).  

 

 
Figura 15 Ppersoane de 65 ani si peste care au dificultăți în desfășurarea activității curente 

 

1.3.3. Structura confesională a populației 

Conform recensământului din 2011, principalele culte în Tîrgu Mureș după numărul de aderenți 

sunt: ortodocșii, reformații și romano-catolici.  

Structura confesională se prezintă astfel: 60637 (40,00%) ortodocși, 36491 (24,00%) reformați, 

16438 (10,74%) romano-catolici, 6 904 (4,51%) din alte religii, 3179 (2,08%) greco-catolici, 3296 (2,16%) 

unitarieni, 1094 (0,72%) penticostali, 1340 (0,88%) adventiști de ziua a șapte, 1536 (1,01%) Martorii lui 

Iehova, 1759 (1,15%)  altă religie, 560 (0,37%) fără religie, 290 (0,19%) atei,  iar pentru 7643  persoane 

(5,00%) nu a fost disponibilă informația.  
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1.3.4. Structura etnică a populației 

 

După recensământul din 2011 a rezultat următoarea structură etnică: 66.033 români, 57.532 

maghiari, 3.110 romi, 202 germani, 303 altă etnie. 

Structura etnică majoritară este reprezenată în proporție de 50,83% români și 42,84% maghiari.  

 

Tabel 20. Structura etnică a populației 

Total 
populatie 

stabila 
Romani Maghiari Romi Germani Alta etnie 

Informatie 
nedisponibila 

1 2 3 4 5 6 7 

134290 66033 57532 3110 202 303 7110 
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1.3.5. Natalitatea și mortalitatea 

Natalitatea 

Natalitatea cunoaște o mare diversitate tipologică, tendințele fiind diverse de la o țară la alta sau 

de la o regiune la alta, datorită diferențelor contextului economico-social.  

 

Tabel 21 Rata natalității și numărul noilor născuți în Municipiul Tîrgu Mureș, perioada 2011 - 2015 

 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

Numărul total al 

populației stabile 
153067 152287 151684 151129 150191 

Număr persoane nou 

născute 
1388 1328 1352 1247 1208 

Rata natalității 9,07‰ 8,72‰ 8,91‰ 8,25‰ 8,04‰ 

 

În ultimii 5 ani, numărul noilor născuți a scăzut considerabil de la un an la altul. Rata natalității 

înregistrează o scădere de 1,03‰ în perioada 2011 – 2015. De la 9,07 născuți vii la 1000 de locuitori, în anul 

2011, rata natalității a scăzut la 8,04‰ născuții vii, în anul 2015.  

 

  
Figura 16 Evoluția ratei natalității în perioada 2011 – 2015 

Reducerea feritilității, amânarea căsătoriei precum și activitatea economică din ce în ce mai inensă 

a contribuit la reducerea natalității atât la nivel local cât și la nivel național.  

Pe lângă scăderea fertilităţii, trendul descendent al natalității este însoţit deasemnea și de numărul 

mare de divorţuri și de reducerea numărul de copii într-o familie.  

 

 

Mortalitatea  

Spre deosebire de natalitate, mortalitatea constituie componenta negativă a mişcării naturale a 

populaţiei. Ea influenţează creşterea/scăderea numerică a populaţiei şi structura acesteia pe grupe de 
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vârstă. Raportul între numărul deceselor și numărul populației stabile totale în anul 2015 este de 10,12‰, 

în creștere cu 1,08‰ comparativ cu anul 2011.  

 

Tabel 22 Numărul persoanelor decedate și rata mortalității în Municipiul Tîrgu Mureș, 

perioada 2011 - 2015 

 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

Numărul total al 

populației stabile 
153.067 152.287 151.684 151.129 150.191 

Număr persoane 

decedate 
1.384 1.401 1.381 1.409 1.520 

Rata mortalității 9,04‰ 9,20‰ 9,10% 9,32‰ 10,12‰ 

 
 

Sporul natural 

 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

Rata natalității 9,07‰ 8,72‰ 8,91‰ 8,25‰ 8,04‰ 

Rata mortalității 9,04‰ 9,20‰ 9,10% 9,32‰ 10,12‰ 

Sporul natural 0,03 -0,48 -0,19 -1,07 -2,08 

 

Diferența dintre numărul născuților-vii și numărul decedaților în ultimii cinci ani conduc la un spor 

natural negativ (cu excepția anului 2011), ce se accentuează de la an la an, fiind o situație îngijorătoare 

pentru dezvoltarea locală.  
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1.3.6. Migrația 

 

1.3.6.1. Schimbări de reședință 

 

Tabel 23 Schimbări de resedință în Municipiul Tîrgu Mureș  în perioada 2011 - 201523 

Anul 
Stabiliri de resedință 

(persoane) 
Plecări cu resedință 

(persoane) 

Sold migratoriu 
schimbări de 

resedință (persoane) 

2011 3353 1031 2322 

2012 3245 933 2312 

2013 2996 1027 1969 

2014 2888 941 1947 

2015 1610 2222 -612 

 

Figura 17  Evoluția schimbărilor de reședință în Municipiul Tîrgu Mureș, în perioada 2011 – 2015 

 

Pe parcursul celor 5 ani analizați, observăm faptul că numărul persoanelor sosite în Municipiul Tîrgu 

Mureș, provenind dintr-o altă localitate decât cea de domiciliu (stabiliri de reședință în localitate) este în 

scădere, contribuind la un sold migratoriu negativ pentru anul 2015.  

 

 

1.3.6.2.  Schimbări de domiciliu 

 

Din punct de vedere statistic se urmaresc persoanele care într-un anumit interval de timp și-au stabilit 

domiciliul în teritoriul analizat sau au plecat cu domiciliu din teritoriu sabilindu-și domiciliu într-un alt 

teritoriu (incusiv înafara granițelor).  

  

                                                
23 Sursa datelor: Institutul Național de Statistică Mureș 
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Tabel 24 Schimbări de domiciliu în Municipiul Tîrgu Mureș  în perioada 2011 - 2015 

Anul 
Stabiliri cu domiciliul 

(inclusiv migrația externă) 
(persoane) 

Plecări cu domiciliul 
(inclusiv migrația 

externă) (persoane) 

Sold migratoriu 
schimbări de 

resedință (persoane) 

2011 1432 2038 -606 

2012 1511 2206 -695 

2013 1629 2167 -538 

2014 1825 2346 -521 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Evoluția schimbărilor de domiciliu în Municipiul Tîrgu Mureș, în perioada 2011 - 2015 
 

Soldul migratoriu privind schimbările de domiciliu este negativ la nivelul fiecărui an din perioada 

analizată, totuși, poate observa tendința de diminuare a acestuia, datorită creșterii numărului persoanelor 

care își stabilesc domiciliul în Tîrgu Mureș și care fac dovada că au asigurată locuință în acea localitate. 

 

 

1.3.7. Structura populației după statutul profesional și participarea la activitatea economică  

1.3.7.1. Populația după statutul activității curente 

 

Tabel 25 Structura populației active din Tîrgu Mureș, Recensământ 2011 

TOTAL 
POPULAȚIE 

STABILĂ 

POPULAȚIA ACTIVĂ 

TOTAL 
POPULAȚIE 

ACTIVĂ 

din care: 

Populație 
ocupată 

Șomeri 

din care: 

Șomeri în căutarea 
unui alt loc de muncă 

Șomeri în căutarea 
primului loc de 

muncă 

1 2 3 4 5 6 

134.290 63.158 58.993 4.165 3.117 1.048 
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Populaţia activă din punct de vedere economic (sau forţa de muncă)  cuprinde toate persoanele de 

15 ani şi peste, care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul 

perioadei de referinţă, incluzând populaţia ocupată şi şomerii. În Muncipiul Tîrgu Mureș, populația activă 

resprezintă 47,03% . Populația activă este ocupată în proporție de 93,41%, restul de 6,59% fiind reprezentat 

de categoriile de șomeri.  

 

 

Figura 19 Populația activă conform rcensământului din anul 2011 

 

Populaţia inactivă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele, indiferent de vârstă, 

care n-au lucrat cel puţin o oră şi nu erau şomeri în perioada de referinţă. 

 

Tabel 26 Structura populației inactive din Tîrgu Mureș, Recensământ 2011 

POPULAȚIA INACTIVĂ 

TOTAL 
POPULAȚI

E 
INACTIVĂ 

din care: 

Elevi/Studenț
i 

Pensionar
i 

Casnic
e 

Intreținut
i de altă 

persoană 

Intreținuti 
de stat 
sau de 

organizati
i private 

Intreținut
i din alte 

surse 

Altă 
situație 

economic
ă 

1 2 3 4 5 6 7 8 

71.132 19.784 35.402 3.063 10.066 684 814 1.319 

 

În anul 2011, populația inactivă reprezintă 52,87% din totalul populației municipiului. Din aceștia 

cea mai mare categorie o reprezintă pensionarii, urmați de elevi și studenți și de persoanele întreținute de 

o altă persoană.   
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Figura 20 Repartiția populației inactive conform recensământului din anul 2011 

 
 

1.3.7.2. Populația ocupată după statutul profesional 

Persoanele sunt clasificate după statutul profesional în conformitate cu clasificarea internaţională 

ICSE-93. Statut profesional reprezintă situaţia deţinută de o persoană în funcţie de modul de obţinere a 

veniturilor prin activitatea exercitată şi anume: salariaţi, non-salariaţi: patroni, lucrători pe cont propriu, 

ajutori familiali neremuneraţi, membri ai cooperativelor. 

 

Tabel 27  Structura populației după statutul profesional, Recensământ 2011 

POPULAȚIA  
STABILĂ 

OCUPATĂ  
TOTAL 

S T A T U T U L  P R O F E S I O N A L 

Salariați/ 
Angajați 

Patroni/ 
Angajatori 

Lucrători 
pe cont 
propriu 

Membri ai 
unei 

societati 
agricole/ 

cooperative 

Lucrători 
familiali 

(neremunerati) 

Alte 
situații 

1 2 3 4 5 6 7 

58.993 56.285 964 1.608 - 125 11 

 

 Activitățile antreprenoriale sunt slab dezvoltate, doar 1,63% din populația stabilă ocupată și-a 

asumat rolul de antreprenor exercitându-și meseria în propria unitate și pentru a cărei activitate angajează 

unul sau mai mulţi salariaţi permanenţi, în timp ce 95,41% din populație au statut de salariați/angajați, ce 

iși exercită activitatea în baza unui contract de muncă într-o unitate economică sau socială.  

Lucrători pe cont propriu /persoanele care-şi exercită activitatea în unitatea proprie sau într-o 

afacere individuală, fără a angaja vreun salariat permanent (ex:  vânzătorii ambulanţi, meditatorii, 

27,81%

49,77%

4,31%

14,15%

0,96%
1,14%

1,85%

Elevi/Studenți

Pensionari

Casnici

Intreținuți de altă persoană

Întreținuți de stat

Întreținuți din alte surse

Altă situație
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taximetriştii particulari, liber-profesioniştii: precum muzicanţii ambulanţi, artiştii plastici, avocaţii sau zilierii 

ocazionali, agricultorii individuali etc) reprezintă 2,86% din populație stabilă ocupată.  

Lucrătorii familiali neremunerați sau persoanele casnice cum mai sunt denumite, se regăsesc în 

proporție de 0,21% la nivelul anului 2011. 

 

1.3.7.3. Populația ocupată, pe activități ale economiei naționale 

 

POPULAȚIA STABILĂ OCUPATĂ 

TOTAL 
(Recensământ 2011) 

58.993 

Grupe de ocupații  

Industria prelucrătoare 12.178 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor 
11.010 

Sănătate și asistență socială 6.200 

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public 4.725 

Învățământ 4.206 

Construcții 3.584 

Transport și depozitare 2.983 

Alte activități de servicii 2.202 

Informații și comunicații 1.571 

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 1.488 

Activități profesionale, stiințifice și tehnice 1.457 

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă 

și aer conditionat 
1.394 

Intermedieri financiare și asigurări 1.304 

Hoteluri și restaurante 1.300 

Agricultură, silvicultură și pescuit 844 

Activități de spectacole, culturale și recreative 795 

Industria extractivă 762 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare 
735 

Tranzacții imobiliare 110 

Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale 100 

Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal 

casnic; activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și 

servicii destinate  consumului propriu 

45 

 

Conform datelor statistice colectate la Recensământul din 2011, observăm că principalele trei 

domenii de activitate sunt: industria prelucrătoare (12.178 persoane); comerțul cu ridicata și cu 

amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (11.010 persoane) și domeniul sănătății și 

asistenței sociale (6.200 persoane).  
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1.3.7.4. Populația ocupată pe grupe de ocupații 

 

POPULAȚIA STABILĂ OCUPATĂ 

TOTAL 
(Recensământ 2011) 

 

58.993 

Grupe de ocupații pers 

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți 

conducători ai administrației publice, conducători și 

funcționari superiori 

2.290 

Specialiști în diverse domenii de activitate 15.948 

Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic 8.127 

Funcționari administrativi 3.906 

Lucrători în domeniul serviciilor 11.754 

Lucrători calificați  în agricultură, silvicultură și pescuit 620 

Muncitori calificați și asimilați 8.878 

Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și 

echipamente 

4.751 

Muncitori necalificați 2.719 

 

 
Figura 21 Populația ocupată pe grupe de ocupații conform datelor recensământului din anul 2011 

 

 Cele mai multe persoane ocupate activează ca specialiști în diverse domenii de activitate (15.948 

persoane) și lucrători în domeniul serviciilor (11.754 persoane). Iar între grupele de ocupații mai puțin 

ocupate se regăsesc membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației 
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publice, conducători și funcționari superiori (2.290 persoane) și lucrători calificați  în agricultură, silvicultură 

și pescuit (620 persoane).  

 

 

1.3.8. Șomajul  

Tabel 28 Șomeri înregistrați în perioada 2011 – 2015 

Nr.crt. 

 
Sexul 

Perioade 

Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

UM: Număr persoane 

 Total 1695 1596 1499 1124 586 

 Masculin 802 756 701 580 249 

 Feminin 893 840 798 544 337 

 

Numărul șomerilor înregistrați la AJOFM Mureș a înregistrat scăderi anuale considerabile, de 

până la 34,57%. Observăm că în ultimii cinci ani repartiția șomerilor pe sexe variază de la an la an, totuși pe 

parcursul întregii perioade s-au înregistrat mai mulți șomeri de sex feminin.  

 

 
Figura 22  Evoluția numărului de persoanelor șomere în perioada 2011 - 2015 

 

 

1.3.9. Indicele dezvoltării umane locale (IDUL):  

Indicele dezvoltării umane locale măsoară capitalul total al localităților, considerat din perspectiva 

dimensiunilor sale umane, de stare de sănătate, vitale și materiale, și permite compararea unor unități 

teritoriale foarte diferite, urbane și rurale, mari sau mici. 

În anul 2011 județul Mureș se regăsește în categoria județelor dezvoltate, alături de alte 5 județe: 

Constanța, Prahova, Alba, Argeș, Hunedoara, având o valoare IDUL de 76, iar indicele disparității între 

mediul urban și rural având o valoare de 27. 
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Indicele de dezvoltare umană locală al Municipiul Tîrgu Mureș la nivelul anului 2011 era 98,25, 

ocupând astfel locul 18 din cele 320 de localități urbane din România. La nivel județean ocupă locul 1, urmat 

fiind de Municipiul Sighișoara cu IDUL 88,91 și Municipiul Reghin cu IDUL 87,04.  

 

Tabel 29 Indicele dezvoltării umane locale (IDUL) la nivel de județ și reședință de județ 201124 

Nivel de 
dezvoltare 

2011 
Județ 

Indicele Dezvoltării Umane Locale (IDUL) pentru anul 2011 

Urban  Rural TOTAL Urban 2011 – Rural 2011 

Superior 

Dezvoltate 

Bucureşti (B)  

Ilfov (IF)  

Braşov (BV) 29 

Cluj (CJ)  

Sibiu (SB)  

Timiş (TM)  

102 

99 

95 

99 

94 

94 

0 

81 

66 

62 

64 

66 

102 

89 

87 

87 

84 

83 

102 

18 

29 

37 

30 

28 

Dezvoltate 

Constanţa (CT)  

Prahova (PH)  

Alba (AB)  

Argeş (AG)  

Mureş (MS) 

Hunedoara (HD)  

84 

90 

87 

94 

89 

80 

60 

63 

60 

60 

62 

60 

77 

77 

76 

76 

76 

75 

24 

27 

27 

34 

27 

20 

Mediu-Superior 

Dezvoltate 

Arad (AD)  

Iaşi (IS)  

Maramureş (MM)  

Dolj (DJ)  

Gorj (GJ)  

Galaţi (GL)  

Bistriţa-Năsăud(BN)  

Satu-Mare (SM)  

Brăila (BR)  

Harghita (HG)  

Bihor (BH)  

Vâlcea (VL)  

Covasna (CV)  

Dâmboviţa (DB) 

Caraş-Severin (CS) 

84 

94 

83 

92 

87 

87 

93 

87 

84 

84 

85 

87 

85 

88 

81 

61 

54 

58 

49 

60 

53 

59 

58 

48 

61 

57 

58 

56 

63 

56 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

23 

40 

25 

43 

27 

34 

34 

29 

36 

23 

28 

29 

29 

25 

25 

Mediu 

Dezvoltate 

Suceava (SV)  

Sălaj (SJ)  

Bacău (BC)  

Neamţ (NT)  

Vrancea (VR) 

Buzău (BZ)  

Tulcea (TL)  

Mehedinţi (MH)  

Olt (OT) 

Ialomiţa (IL) 

82 

90 

87 

86 

86 

85 

78 

81 

83 

79 

60 

54 

53 

56 

54 

52 

51 

48 

50 

46 

69 

69 

68 

68 

66 

66 

65 

65 

63 

61 

22 

36 

34 

30 

32 

33 

27 

33 

33 

33 

Mediu-Inferior 

Dezvoltate 

Vaslui (VS) 

Botoşani (BT) 

83 

81 

44 

44 

60 

60 

39 

37 

                                                
24 „Ghid de investiţii pentru proiecte locale: drumuri comunale şi infrastructură socială” – Anexa A, Indicele dezvoltării umane 
locale, pg. 757 – 758  
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Nivel de 
dezvoltare 

2011 
Județ 

Indicele Dezvoltării Umane Locale (IDUL) pentru anul 2011 

Urban  Rural TOTAL Urban 2011 – Rural 2011 

Călăraşi (CL) 

Giurgiu (GR) 

Teleorman (TL) 

77 

77 

79 

48 

50 

45 

59 

58 

56 

29 

27 

34 

TOTAL 56 90 75  

DISPARITATE (Max-Min) 38 25 44  

 

 

1.3.10. Zone urbane marginalizate. Incluziune socială 

1.3.10.1. Definiția zonelor urbane marginalizate 

Guvernul României și Banca Mondială în studiul „Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din 

România“ au definit zonele urbane „marginalizate“ ca fiind zone din interiorul orașelor și municipiilor care 

nu satisfac un standard corespunzător pe nici unul din cele trei criterii, adică: 

 au deficit de capital uman; 

 au un nivel scăzut de ocupare formală; 

 oferă condiții improprii de locuire. 

Iar în ceea ce privește zonele urbane „dezavantajate“ sunt, prin definiție, zone din interiorul 

orașelor și municipiilor care nu ating un standard corespunzător privind capitalul uman (educație, starea de 

sănătate, mărimea și compoziția gospodăriei), ocuparea și condițiile de locuire.  

 

1.3.10.2. Distribuția zonelor marginalizate și dezavantajate 

Indiferent de tipul din care fac parte, zonele urbane marginalizate (ZUM) sunt adevărate pungi de 

excluziune socială care concentrează persoane cu nivel scăzut de capital uman (nivel scăzut de educație, 

stare precară de sănătate, număr ridicat de copii), cu nivel scăzut de ocupare în sectorul formal și condiții 

precare de locuire.  

Puternica stigmatizare cu care sunt asociate aceste locuri, pe lângă lipsa sau slaba calitate a 

serviciilor (ex. educație, sănătate, infrastructură utilitară) reduc drastic șansele populației de a scăpa de 

sărăcie. 25 

La nivel național, peste o treime (până la 47%) din populație din 5 orașe (Aninoasa - județul 

Hunedoara, Podu Iloaiei - județul Iași, Budești- județul Călărași, Băneasa - județul Constanța și Ștefănești-

județul Botoșani) trăiesc în zone marginalizate. Procentul scade între 20% și 31% pentru 14 orașe și între 

10-19% pentru alte 50 de orașe.  

Totuși, în 56 de orașe nu s-au indentificat zone marginalizate. 

  

                                                
25 Atlas zone urbane marginalizate – pag. 7  
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Tabel 30 Distribuția populației urbane în funcție de regiune și situarea în zone urbane dezavantajate 

In
d

ic
at

o
ri

 c
h

ei
e

 

% 

în zone 
nedezavan-

tajate 

% 

în zone 
dezavan-
tajate pe 

LOCUIRE 

% 

în zone 
dezavan-
tajate pe 

OCUPARE 

% 

în zone 
dezavantaj

ate pe 

CAPITAL 
UMAN 

% 

în ZONE 
MARGINA-

LIZATE 

% 

în alte 
zone 

urbane 

To
ta

l u
rb

an
 (

%
) 

POPULAȚIA 

(populația 

rezidentă) 

67,8 5,2 9,9 11,7 3,2 2,3 100 

Nord‐Est 59,6 5,7 12,5 14,8 4,3 3,1 100 

Sud‐Est 62,4 4,2 16,4 11,1 4,2 1,6 100 

Sud 

Muntenia 
65,9 2,9 13,8 13,1 2,9 1,4 100 

Sud‐Vest 62,8 2,2 20,4 10,6 2,5 1,5 100 

Vest 63,8 5,4 9,4 14,8 3,7 2,9 100 

Nord‐Vest 70,2 5,7 4,9 13,3 3,1 2,8 100 

Centru 71,2 5,0 7,2 10,3 4,3 2,0 100 

București‐

Ilfov 
78,9 7,9 1,7 7,7 1,2 2,7 100 

Sursa: Atlasul zonelor urbane marginalizate, pag. 8 

 

 
Harta 5 Marginalizarea urbană și zonele dezavantajate la nivel regional26 

                                                
26 Atlasul zonelor urbane marginalizate 
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Regiunea Centru alături de regiunea Nord – Est și Sud-Est se confruntă cu cele mai mari rate ale 

populației marginalizate respectiv 4,3% și 4,2%, în timp ce celelalte regiuni prezintă rate egale sau mai mici 

decât media națională de 3,2%. 

 
Harta 6 Procentul populației urbane în zone marginalizate la nivel regional27 

La nivel județean, Județul Mureș alături de județul Covasna se enumeră printre județele cu cea mai 

mare populație urbană marginalizată între 5,8 – 8,6%.  

 
Harta 7 Procentul populației urbane în zone marginalizate la nivel regional28 

                                                
27 Atlasul zonelor urbane marginalizate 
28 Atlasul zonelor urbane marginalizate 
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Tabel 31  Distribuția populației urbane marginalizate și dezavantajate din județul Mureș  

Județ Oraș 
Popula-

ția 
stabilă29 

% 
populație 

în zone 
nedez-

avantajate 

% 

Popula-
ție în 
zone 

dezavan-
tajate pe 
locuire 

% 

Popula-
ție în 
zone 

dezavan-
tajate pe 
ocupare 

% 
Popula-

ție în 
zone 

dezavan-
tajate pe 

capital 
uman 

% 

Popula-
ție în 
zone 

margi-
nalizate 

% 
Popula-

ție în 
zone cu 
instituții 
sau sub 
50 de 

locuitori 

Mureș 

Municipiul 

Reghin 
33.281 79,48 1,16 8,98 4,62 5,76 0,01 

Municipiul 

Sighișoara 
28.102 64,55 15,22 1,92 9,9 8,12 0,29 

Municipiul 

Tîrgu Mureș 
134.290 86,43 5,22 0,78 3,56 2,29 1,72 

Municipiul 

Târnăveni 
22.075 55,02 0,8 19,97 7,85 15,44 0,92 

Oraș Iernut 8.705 33,51 6,16 21,23 38,64 0 0,46 

Oraș Luduș 15.328 69,34 2,93 2,97 18,79 5,62 0,35 

Oraș Miercurea 

Nirajului 
5.554 14,6 0 21,57 56,23 6,72 0,88 

Oraș Sângeorgiu 

de Pădure 
5.166 16,74 7,3 20,34 44,66 10,47 0,48 

Oraș Sărmașu 6.942 34,86 1,37 14,55 37,47 11,29 0,46 

Oraș Sovata 10.385 41,62 8,88 19,51 11,68 14,57 3,75 

Oraș Ungheni 6.945 45,37 4,81 11,88 11,75 26,12 0,07 

Sursa:  Extras din atlasul zonelor urbane marginalizate 

 

În județul Mureș, cea mai mare pondere a populației care trăiește în zone nedezavantajate se 

regăsește în Municipiul Tîrgu Mureș. Astfel, 86,43% din populația municipiului Tîrgu Mureș este situată în 

zoe nedezavantajate, la o distantă de aprox. 7 procente față de Municipiul Reghin, unde populația din 

zonele nedezavantajate este de doar 79,48%. 

Diferența de 13,57% din populația Municipiul Tîrgu Mureș se regăsește în zone defavorizate astfel:  

 5,22% în zone dezavantajate pe locuire;  

 0,78% în zone dezavantajate pe ocupare; 

 3,56% în zone dezavantajate pe capital uman; 

 2,29% populație marginalizată; 

 1,72% populație în zone cu instituții sau sub 50 de locuitori. 

 

                                                
29 Date: INS, Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 
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Figura 23 Reprezentarea grafică a populației din Tîrgu Mureș pe tipuri și zone dezavantajate 

 

Cod mapă de 
recensământ 

2011 

Denumire zonă/ 
stradă 

Tip marginalizare/ 
dezavantajare 

Populatie 
marginalizata/ 
dezavantajata/ 

mapă stradă 

% din 
totalul 

populației 

Număr 
persoane de 

etnie 
romă/mapă 

stradă 

1143289997 
Strada Mihai Viteazu 
nr. 31 

Mapa 
dezavantajată pe 
capital uman 

97 

 

0 

1143460001 
Strada Remetea Mapa 

dezavantajată pe 
capital uman 

313 
21 Strada Cetinei 

1143460002 
Strada Remetea, 
Zarandului 

Mapa 
dezavantajată pe 
capital uman 

298 
100 

  Mapa marginalizată din care: 3070   972 

1143280019 Strada Cugir Mapa marginalizată 201 

2,29% 

7 

1143280035 
Strada Băneasa, 
Insulei, Libertăţii, 
Milcovului 

Mapa marginalizată 
216 87 

1143280036 

Strada Căminului, 
Casinului, Crişului, 
Dezrobirii,  
Porumbului,  Prutului, 
Tazlăului, Vlădeasa 

Mapa marginalizată 

321 44 

1143280048 Strada 8 Martie, 
Duzilor, Gheorge Doja 

Mapa marginalizată 
270 49 

5,22%

0,78%

3,56%

2,29%

1,72%

PERS. ÎN ZONE 
DEZAVANTAJATE PE 

LOCUIRE

PERS. ÎN ZONE 
DEZAVANTAJATE PE 

OCUPARE

PERS. ÎN ZONE 
DEZAVANTAJATE PE 

CAPITAL UMAN

PERS. ÎN ZONE 
MARGINALIZATE

PERS. ÎN ZONE CU 
INSTITUȚII

Persoane în zone dezavantajate

pers. în zone dezavantajate pe locuire pers. în zone dezavantajate pe ocupare

pers. în zone dezavantajate pe capital uman pers. în zone marginalizate

pers. în zone cu instituții
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1143280194 
Strada Păşunii, Valea 
Rece Mapa marginalizată 776 297 

1143280208 Strada Păşunii, Valea 
Rece, Viile Dealului Mic 

Mapa marginalizată 
730 253 

1143280478 
Strada Rovinari (24 si 
26) 

Mapa marginalizată 
245 39 

1143460004 
Strada Fânaţelor 
(Remetea) 

Mapa marginalizată 
311 196 

 

Se observă așadar că cea mai mare problemă o reprezintă situația fondului locativ, urmată de 

zonele dezavantajate pe capital uman și populația marginalizată.  

Numărul persoanelor care trăiesc în zone marginalizate, reprezintă 2,29% din totalul populației. 

În Municipiul Tîrgu Mureș au fost indentificate 5 zone cu o concentrație mai importantă a populației 

marginalizate precum Zona Valea Rece, Băneasa, Rovinari, Remetea astfel:  

Nr.crt.  Denumire zonă/stradă 
Număr persoane 

marginalizate 
% din totalul 

populației 
Număr persoane 

de etnie romă 

1. Strada Cugir 201 

 
 
 
 

 
 
 

2,29% 

7 

2. 

Strada 

Băneasa,Insulei,Libertăţii, 

Milcovului 

216 

87 

3. 

Strada Căminului, Casinului, 

Crişului, Dezrobirii, 

Porumbului, Prutului, 

Tazlăului, Vlădeasa 

321 

44 

4. 
Strada 8 Martie, Duzilor, 

Gheorge Doja 
270 

49 

5. Strada Păşunii, Valea Rece 776 297 

6 
Strada Păşunii, Valea Rece, 

Viile Dealului Mic 
730 

253 

7 Strada Rovinari (24 si 26) 245 39 

8 Strada Fânaţelor (Remetea) 311 196 

 TOTAL 3070 972 

 

Reprezentarea zonelor în teritoriu, pe tipul marginalizării și tipul comunităților marginalizate, este 

redată în imaginile de mai jos, așa cum se prezintă în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate.  
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Foto: 10 Harta reprezentând comunități marginalizate declarate de către autoritățile locală,  Municipiul 
Tîrgu –Mureș, Sursa: Atlasul zonelor urbane marginalizate, pag. 235 

 

 

În zona centrală, nord-estică și în extremitatea estică se definesc câteva zone mai restrânse privind 

dezavantajarea pe locuire. Iar în extremitatea nordică regăsim o zonă importantă cu instituții sau cum mai 

puțin de 50 de persoane.  

Partea de Sud-Vest a orașului concentrează cele mai multe zone dezavantajate și marginalizate fiind 

și zona industrială. Alături de zonele  dezavantajate pe capital uman, pe ocupare și pe locuire, aici se 

regăsește cea mai mare concentrație a zonelor marginalizate.  

În zona nord-vestică (cartierul Unirii) se concentrează 2 zone dezavantajate pe capital uman, 1 zonă 

dezavantajată pe locuire (zona Fânațe), 1 zonă mai redusă dezavantajată pe ocupare și o mică zonă 

marginalizată. 
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Foto: 11 Harta reprezentând tipologia zonelor marginalizate din Tîrgu Mureș30 

  

 

  

                                                
30 Atlasul zonelor urbane marginalizate, pag. 45 
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1.4. MOBILITATE ȘI ACCESIBILITATE 
 

1.4.1.  Accesibilitate 

În ceea ce privește accesibilitatea la nivel național și continental se remarcă două aspecte: pe de o 

parte situarea în afara principalelor trasee de transport feroviare (la nivel național și continental) și nivelul 

de echipare şi caracteristicile aeroportului modernizat încă inferioare unui aeroport de rang internațional, 

iar pe de altă parte, amplasarea municipiului în apropierea traseului viitoarei autostrăzi Oradea – Cluj 

Napoca - Bucureşti, din cadrul coridorului european care leagă vestul Franţei și nordul Greciei. 

În ceea ce privesc, investițiile majore, Municipiul Tîrgu Mureș va fi ocolit de marile proiecte de 

modernizare atât la nivel aerian, feroviar cât și în ceea ce privește infrastructura de autostrăzi.  

Calea ferată Tîrgu Mureş – Sovata  propusă în Master Plan se referă doar la un tren tip mocăniţă, 

Iar linia de la Brașov la Sighișoara trece doar pe o distanță mică prin județul nostru.  

Mondernizarea aeroportului Tîrgu Mureș  este propusă abia la sfârșitul perioadei în 2022 – 2024, 

iar traseul autostrăzii Transilvania a fost modificat, Brașovul nu v-a mai fi legat de Cluj Napoca prin Tîrgu 

Mureș.  

Drumuri de importanță europeană: 

Principalele căi rutiere internaţionale care străbat Regiunea Centru și care facilitează accesul 

municipiului Tîrgu Mureş la culoarele de interes naţional şi internaţional sunt: 

Categoria A: 

 E60 (DN 13)  (Franța, Elveția, Austria, Ungaria) – Borș – Oradea – Cluj-Napoca – Turda – Tîrgu 

Mureș – Brașov – Ploiești – București – Urziceni – Slobozia – Constanța; 

 E68 (Ungaria) – Nădlac – Arad – Deva – Sebeș – Miercurea Sibiului – Sibiu – Brașov; 

 E81 (Ucraina) – Halmeu – Livada - Satu Mare – Zalău – Cluj-Napoca – Turda – Sebeș – Miercurea 

Sibiului – Sibiu – Pitești – București – Constanța. 

 

Categoria B:  

 E578 (DN15A): asigură legătura dintre drumurile europene: E58, E60 și E574. Sectorul de drum 

european din județul Mureș asigură legătura între orașele: Reghin, Gheorgheni, Miercurea Ciuc 

și Sfântu Gheorghe.  

Drumuri de importanță națională și județeană:  

 DN13: drum național ce leagă municipiul Tîrgu Mureș și orașul Sighișoara de municipiul Brașov 

(jud. Brașov); 

 DN13A: drum național ce leagă municipiul Tîrgu Mureș de Sovata și orașele din județul Harghita: 

Odorheiu Secuiesc și Miercurea Ciuc; 

 D15E: drum național de 46 de km ce asigură legătura între Tîrgu Mureș și Satu Nou (DN16);  

 DN16: drum național care leagă județul Mureș de județul Cluj, prin tronsonul Cluj Napoca - 

Reghin, accesibilizează orașul Tîrgu Mureș prin DN15E.  
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Coridorul IV Pan-European Frontiera Nădlac – Timişoara – Deva – Sebeş – Sibiu – Piteşti – 

Bucureşti – Slobozia – Constanţa – cu ramură Sibiu – Braşov – Bucureşti. 

Potenţialul de transport rutier și de centru de transfer logistic va fi insă cu adevărat pus în valoare 

după finalizarea construcţiei autostrăzilor pe al căror traseu se va afla municipiul Tîrgu Mureş: autostrada 

A3 Transilvania (Bucureşti – Braşov – Tîrgu Mureş - Cluj Napoca – frontiera cu Ungaria Borş) care va tranzita 

median teritoriul judeţean, pe direcţie SE – NV şi autostrada spre Moldova (Tîrgu Mureş – Roman – Târgu 

Frumos – Iaşi – Sculeni – frontiera cu Moldova).  Situarea pe traseul autostrăzii Transilvania va asigura o 

bună legătură şi cu ramura Sibiu – Braşov – Bucureşti a autostrăzii ce se va construi pe Coridorul IV pan-

european (frontiera cu Ungaria – Nădlac – Timişoara – Deva – Sebeş – Sibiu – Piteşti – Bucureşti – Slobozia 

– Constanţa). 

Majoritatea localităţilor din zona periurbană au acces imediat la un drum naţional sau judeţean, 

ceea ce facilitează accesul rutier spre municipiul Tîrgu Mureş în aproximativ 15 minute, cu excepţia câtorva 

sate aparţinătoare comunelor Acăţări, Sânpaul și Ceuaşu de Câmpie, aflate pe o rază de maxim 20 km în 

jurul municipiului Tîrgu Mureş, pentru care timpul de acces în municipiu ajunge până la 30 minute.31  

Rețeaua de transport a Muncipiului este „hiperintegrată“ având în vedere faptul că rețeaua 

națională se suprapune cu rețeaua de drumuri locală. 

 

 

1.4.2. Transportul și infrastructura rutieră32 

Reţeaua de străzi a municipiului Tîrgu Mureș are o configuraţie tentaculară, rezultată din intersecţia 

a două structuri longitudinale (SV-NE, SE-NV) la care sunt ataşate două zone cu reţea rectangulară, iar 

circulaţia are tendinţa de a se concentra pe câteva artere majore care traversează zona centrală a 

municipiului. 

 Cele două axe majore de circulaţie (V – E și S – N) reprezentate de penetraţiile dinspre DN 15 și 

anume strada Gh. Doja, apoi Revoluţiei, Republicii şi 22 Decembrie urmând penetraţia DN 15 

spre Reghin (excluzând zona centrală) și respectiv penetraţia dinspre şi spre DN 13 (Sighişoara) 

urmând 1 Decembrie 1918 (exceptând de asemenea zona centrală), apoi Călăraşilor Voiniceni 

având sectoare de categoriile I şi II constituie două axe transversale principale pentru 

desfăşurarea circulaţiei rutiere și pentru relaţiile de legătură cu extravilanul, bine asigurate de 

către aceste două artere; 

 Legătura reţelei stradale a Municipiului Tîrgu Mureș cu extravilanul este realizată în principal prin 

următoarele penetraţii: DN 13 – Sighişoara, DN 15 – Cluj Napoca, DN 15 – Reghin, DN 15E – 

Voiniceni, DJ 135 – Livezeni, DJ 152A – Sâncraiu de Mureş 

 Circulația rutieră în zona centrală a orașului, folosindu-se în mare parte de o tramă stradală 

moștenită din perioada medievală, exercită o presiune crescută asupra acesteia, având efecte nedorite 

asupra mediului ambiant (poluare fonică și cu noxe, afectarea perspectivei către patrimoniul istoric prin 

parcări la trotuar, risc crescut de accidente). Pe de altă parte, circulația intensă în perimetrul istoric al 

orașului este un indicator al vitalității acestei zone, aspect pozitiv care se dorește a se păstra.  

                                                
31 Planul Integrat de Mobilitate Urbană Durabilă a Muncipiului Tîrgu Mureș 
32 Planul Integrat de Mobilitate Urbană Durabilă a Muncipiului Tîrgu Mureș 
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 Pentru a menține vitalitatea zonei centrale a orașului, dar a elimina efectele nedorite ale traficului 

rutier, se impun o serie de schimbări la nivelul modelului de circulație, cu accent pe scăderea traficului auto 

și încurajarea circulației alternative (pietonale și cu biciclete). O astfel de soluție include și reorientarea 

călătorilor care folosesc mașina personală către transportul public – un transport public care să aibă 

caracteristicile necesare pentru a fi atractiv: curat (neproducător sau puțin producător de noxe și zgomot), 

rapid și eficient, accesibil ca preț, modern, accesibil din punct de vedere fizic persoanelor cu dizabilități 

motorii și persoanelor însotite de copii în cărucior.  

 În sensul celor spuse mai sus, municipalitatea intenționează desființarea parcărilor la trotuar și 

realizarea unor parcări în interiorul țesutului urban, locații care au fost identificate în proiectul de 

actualizare PUG și pentru care s-au început demersurile de implementare.  

 O altă inițiativă este aceea de participarea la proiectul Traffic Snake Game, prin care se urmărește 

încurajarea elevilor și cadrelor didactice, în vederea deplasării într-un mod sustenabil la şcoală. 

 Cardul multifuncţional care se va implementa în cadrul Strategiei Digital Mureș va putea fi utilizat 

şi la folosirea transportului în comun, astfel încât accesibilitatea acestui serviciu să fie cât mai facilă și să se 

facă într-un cadru modern.  

 

 Starea tehnică a rețelei stradale 

 În prezent rețeaua de străzi a Muncipiului Tîrgu Mureș este de 203,092 km, din care 179,282 km, 

respectiv 88,28% din total reprezintă străzi cu asfalt sau calup și 23,18 km (11,72%) sunt străzi cu balast, 

nemodernizate.  

 
Figură 1 Starea tehnică a rețelei stradale 
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 Principalele disfuncționalități ale rețelei stradale conform Planului de Mobilitate Urbană 

Dursabilă sunt:  

 
 Bariere care afectează circulaţia: râul Mureş şi calea ferată, care traversează oraşul de la NE la 

SV;  

 Accesul dificil spre zona cartierului Unirii şi localităţile din “câmpie” datorită lipsei podurilor peste 

râul Mureş.  

 Lipsa centurilor ocolitoare care să degreveze zona centrală a oraşului de traficul de tranzit prin 

redirecţionarea lui pe cele 2 căi majore de circulaţie: E60 pe direcţia Cluj – Reghin şi DN13 spre 

Sighişoara ;  

 Lipsa de trasee exclusiv pietonale, promenade, piste pentru biciclete;  

 Lipsa locurilor de parcare, atât în zona centrală, cât şi în interiorul cartierelor de locuinţe;  

 Lipsa unei reţele rutiere bine dezvoltate în zona spitalelor, a clinicilor şi a învăţămîntului superior care 

se concentrează în partea de NE şi centru a oraşului;  

 Accesibilitate redusă la noile cartiere de locuinţe din interiorul intravilanului, dar şi din afara acestuia;  

 Capacitatea de circulaţie depăşită sau la limită pe arterele : B-dul 1 Dec. 1918, str. Gh. Doja, str. 22 

Dec. 1989, str. Livezeni, str. Călăraşilor, str. 8 Martie, str.Republicii;  

 Intersecţii amenajate necorespunzător. Documentaţia propune etapizat soluţii pentru îmbunătăţirea 

sistemului de trafic în municipiu, care pe de-o parte continuă măsurile deja aplicate în administrativul 

propriu şi pe de altă parte participă la acţiunile iniţiate la nivel naţional, regional şi zonal pe reţelele 

majore de trafic.  

Pentru descongestionarea în bună măsură a arterelor din interiorul municipiului şi eliminarea 

totală a traficului greu de tranzit cu efecte benefice nu numai asupra fluenţei şi siguranţei traficului, dar 

şi asupra infrastructurii rutiere, rezultă necesitatea onstruirii unei artere ocolitoare între DN 13 şi DN 15 

(spre Cluj Napoca), urmând ca mai apoi să se realizeze şi legătura dintre DN 13 şi DN 15 (spre Reghin).  

 

 Situația locurilor publice de parcare 

Municipiul suferă şi din punct de vedere al lipsei locurilor de parcare, atât în zona centrală, cât şi în 

interiorul cartierelor de locuinţe.  

Numărul total de locuri publice de parcare este de 4656 din care: 

- 2415 locuri de parcare cu plată 

- Aprox. 1956 locuri de parcare fără plată 

- 285 locuri de parcare pentru mașinile de tip taxi 

Abonamentele de parcare nu sunt diferențiate pe zone de parcare, în schimb tarifele sunt 

diferențiate pe zone dupa cum urmează:  

- Abonament universal lunar – 42 lei  

- Abonament universal trimestrial – 110 lei  

- Abonament universal semestrial - 198 lei  

- Abonament universal annual – 330 lei  

- Abonament pentru locatari/annual – 110 lei  
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- Parcare încintă: Teatru Național – până la 5 minute gratuit, după care pentru fiecare început de 

oră de staționare în parte se taxează câte 3 lei/ora până la suma de 30 de lei maxim pentru 24 de 

ore staționate; Tarif parcare incinta Hotel Parc: 3 lei/ora  

- Parcări stradale în regim tarifar zona I: ½ ora – 1.5 lei, 1 ora -2 lei  

- Parcări stradale în regim tarifar zona II: 1 ora = 1,5 lei, 2 ore – 2 lei, 1 zi – 3,5 lei  

- Parcări în incinta Complexului Mureșul – parcare până în 10 minute – gratuită, 1 oră – 2 lei, 

abonament lunar – 100 lei, abonament sezon 400 lei.  

- Nota de constatare – 22 lei  

Plata taxeilor de parcare se poate face în municipiul Tîrgu Mureș și prin serviciile de telefonie mobila, printr-

un simplu mesaj scris (SMS). Ora de staționare în acest caz este de aproximativ 2,6 lei (0,5 euro + TVA).  

Pentru parcare, trebuie dezvoltate parkinguri publice în zone rezidenţiale, în funcţie de necesităţile 

identificate la nivelul fiecărui cartier. De asemenea, trebuie luate măsuri, inclusiv de informatizare, care să 

permită o mai bună administrare a parcărilor din municipiu.  

Pentru asigurarea numărului de locuri de parcare în zonele rezidenţiale se recomandă studierea 

posibilităţii de construire a parcajelor supraterane prin utilizarea la maximum a terenurilor virane existente. 

Pentru dimensionarea acestor parcări este necesară efectuarea de studii specializate în conformitate cu 

normativele în vigoare şi care să ţină cont totodată şi de regimul juridic al acestor terenuri (ce suprafeţe pot 

fi utilizate).  

- pentru a satisface necesităţile locuitorilor din zona Panduri se poate amenaja o parcare supraterană pe 

mai multe nivele pe terenul situat în apropierea Căii Sighişoarei;  

- parcări supraterane la nivel în cartierele de locuit.  

 

În general, pe străzile şi aleile din spatele blocurilor de locuinţe există locuri de parcare, însă nu sunt 

marcate. Se recomandă marcarea acestora pentru o mai bună evidenţă şi, totodată pentru a putea fi 

închiriate locuitorilor din zona respectivă, aducând astfel un venit suplimentar la bugetul primăriei.  

Pentru asigurarea numărului de locuri de parcare în zonele rezidenţiale se recomandă studierea posibilităţii 

de construire a parcajelor supraterane prin utilizarea la maximum a terenurilor virane existente. Pentru 

dimensionarea acestor parcări este necesară efectuarea de studii specializate în conformitate cu 

normativele în vigoare şi care să ţină cont totodată şi de regimul juridic al acestor terenuri (ce suprafeţe pot 

fi utilizate).  

Probleme pentru parcarea la destinaţie se înregistrează mai ales în zona centrală a oraşului, dar şi 

la principalele instituţii ale administraţiei publice, sanitare, bănci etc.  

Pentru rezolvarea situaţiei locurilor de parcare din zona centrală studiul propune realizarea unei parcări 

subterane sub P-ţa Trandafirilor cu o capacitate de aproximativ 400 locuri. De asemenea, în zona din spatele 

Palatului Culturii se poate construi o parcare supraterană care să poată fi închiriată de instituţiile şi 

societăţile comerciale din zonă, ceea ce ar conduce la descongestionarea străzilor cuprinse în perimetrul 

Str. Primăriei – Str. Baladei – Str. A. Filimon – Str. Călăraşilor – P-ţa Trandafirilor.  

Alte zone unde este necesară dezvoltarea de parkinguri subterane sau supraterane pe mai multe niveluri 

sunt: zona de agrement Weekend, Grădina Zoologică, Spitalul Judeţean, zona clinicilor, zona unităţilor de 

învăţământ superior.  

În ipoteza reabilitării Cetăţii Medievale, care ar putea deveni o zonă de agrement, se poate amenaja 

o parcare supraterană în apropierea locurilor de joacă existente, cu o capacitate de aproximativ 40 locuri. 
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1.4.2.1. Transportul de marfă33 

Transportul de mărfuri este reprezentat preponderent de traficul rutier de tranzit, în condițiile în 

care volumul de produse generat de unitățile de resort din zona Tîrgu Mureș este în scădere, sistemul 

feroviar este reprezentat de o rută de importanță secundară pentru transportul pe distanțe lungi, iar prin 

Aeroportul Internațional Transilvania nu se asigură tranzitul de mărfuri. 

 Atragerea de investiţii străine reprezintă o componentă semnificativă a dezvoltării economice și 

este strict condiționată de existența unei infrastructuri de transport de pasageri și marfă corespunzătoare. 

În acest sens, un sistem de transport performant transmite un mesaj puternic investitorilor, al căror 

angajament depinde de accesul la resurse umane și la eficiența fluxurilor de marfă. 

 În prezent, ca variante de ocolire a zonei centrale a Municipiului Tîrgu Mureș pentru traficul greu 

sunt utilizate următoarele trasee: 

 pentru relaţia Cluj - Reghin un traseu din Str.Gh. Doja – str.Rampei – Str.Dezrobirii – Str.Libertăţii 

– Str  Barajului – Str.Somnului – Str.T. Ernő – Str.M.Corvin – Str.Sinaia – Str.Chinezu – P-ţa 

Mărăşeşti – Str.Republicii – B-dul 22 Decembrie; 

 pentru relaţia Cluj – Sighişoara un traseu din Str.Gh. Doja – Str.Bega - Str.Budiului – Calea 

Sighişoarei – DN 13 pentru traficul uşor, respectiv DJ 151D Ungheni – Acăţari, pentru traficul greu. 

 Din punctul de vedere al analizei traficului rutier de penetraţie în Municipiul Tîrgu Mureș (la nivelul 

anului 2010), se pot concluziona următoarele: 

Cele mai solicitate rute de penetrare ale municipiului sunt următoarele: 

 DN15 (Reghin)–B-dul 22 Decembrie 1989 = 10203 Veh.fiz./8 h  

 DN15 (Cluj) – B-dul Gh. Doja = 8171 Veh.fiz./8 h  

 DN13 (Sighişoara)–B-dul 1 Decembrie 1918 = 3553 Veh.fiz./8 h  

 DN 15E (Voiniceni) = 3082 Veh.fiz./8 h  

 DJ 152 A (Sâncraiu de Mureş) = 2868 Veh.fiz./8 h  

 DJ 135 (Livezeni) = 1719 Veh.fiz./8 h 

 Din punctul de vedere al analizei tranzitului rutier în Municipiul Tîrgu Mureș (la nivelul anului 2010), 

se pot concluziona următoarele: 

 Cele mai solicitate rute de tranzitare ale municipiului sunt următoarele:  

 DN 15 (Cluj) - DN 13 (Sighişoara) = 1211 Veh.fiz./8 h*  

 DN 15 (Cluj) – DN 15 (Reghin) = 817 Veh.fiz./8 h  

 DN 13 (Sighişoara) – DN 15 (Reghin) = 500 Veh.fiz./8 h 

 Tranzitul pe direcţia Cluj – Sighişoara se desfăşoară cu preponderenţă pe DJ 151D (Ungheni – 

Acăţari). 

Celelalte valori ale traficului de tranzit prin penetraţiile DJ 135 (Livezeni), DN 15E (Voiniceni) și DJ 

152 A (Sâncraiu de Mureş) și toate relaţiile între ele au valori foarte mici, putând fi considerate ca fiind 

nesemnificative. 

                                                
33 Planul Integrat de Mobilitate Urbană Durabilă a Muncipiului Tîrgu Mureș 
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 Un aspect negativ referitor la circulaţie îl reprezintă lipsa centurilor ocolitoare care să degreveze 

zona centrală a oraşului de traficul de tranzit prin redirecţionarea lui pe cele 2 căi majore de circulaţie: E60 

pe direcţia Cluj – Reghin şi DN13 spre Sighişoara. Demersurile pentru construirea unui drum ocolitor pentru 

partea de SV a oraşului (prelungirea Căii Sighişoarei) se află în stadiul de elaborare a proiectului tehnic. 

Consiliul Judeţean Mureş gestionează un proiect de drum aparţinând Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale România, care va avea rolul de centură ocolitoare pentru partea de SE a oraşului. În felul 

acesta municipiul va beneficia de drumuri ocolitoare pentru trei sferturi din perimetrul său. În afară de 

acestea se discută posibilitatea realizării, în cadrul Asociaţiei zona metropolitană Tîrgu Mureş, a unei 

ocolitoare care să lege între ele localităţile limitrofe și cartierul Unirii, aflate la nord de Mureş. 

 Din măsurătorile efectuate rezultă necesitatea realizării în regim de urgenţă a unei artere ocolitoare 

care să facă legătura între DN 13 și DN 15 (spre Cluj Napoca), urmând ca mai apoi să se realizeze şi legătura 

dintre DN 13 şi DN 15 (spre Reghin). Prin construirea acestor variante de ocolire a municipiului se poate 

obţine descongestionarea în bună măsură a arterelor din interiorul municipiului şi eliminarea totală a 

traficului greu de tranzit cu efecte benefice nu numai asupra fluenţei şi siguranţei traficului, dar și asupra 

infrastructurii rutiere.  

Șoseaua de centură este absolut necesară pentru că odată realizată se va putea proteja reţeaua de 

străzi, care sub efectul intensităţii şi compoziţiei traficului se deteriorează foarte repede, iar mediul va fi 

protejat din punct de vedere fonic şi al noxelor. Centura este oportună pentru că ajută la selectarea 

traficului de tranzit de cel local, degrevează reţeaua de străzi de o sarcină suplimentară și asigură o fluenţă 

constantă în desfăşurarea traficului 

 Artera ocolitoare care să facă legătura între DN 13 și DN 15 se propune a se realiza prin prelungirea 

Căii Sighişoarei conform studiului de fezabilitate existent. 

 Pentru tranzitul uşor pe direcţia Cluj – Reghin se propune realizarea unei artere de categoria II pe 

locul actualei căi ferate care va fi mutată pe malul Mureşului. Pentru tranzitul traficului greu se propune 

următorul traseu: Str.Gh. Doja – prel. Calea Sighişoarei – prel. Str.Libertăţii – str.Barajului – str.Insulei – 

arteră nouă pe locul căii ferate. Sau, după etapa 2025 și realizarea prelungirii str.Insulei până la intersecţia 

cu prelungirea Căii Sighişoarei, pe traseul: bd. Gh. Doja – prel. Calea Sighişoarei – prel. Str.Insulei – arteră 

nouă. 

 

1.4.3. Transportul public  

Până la înființarea transportului în comun de persoane în orașul Tîrgu Mureș, acesta se făcea cu 

birje de către Asociația Profesională a Meseriaşilor din Transporturi. Exploatarea transportului în comun de 

pasageri a luat fiinţă la 1 Mai 1949, cu autobuze transformate din autocamioane uzate, cumpărate din 

parcul bunurilor sovietice din Brăila. Sarcina de organizare și înfiinţare a serviciului de transport în comun a 

revenit întreprinderilor comunale care au încercat în primul rând să înfiinţeze acest serviciu prin mijloace 

proprii, fără a recurge la importarea din străinătate a autovehicolelor.34 

În prezent principalele mijloace de transport în comun din Municipiul Tîrgu Mureş sunt autobuzele 

operate de asocierea public-privată SC Siletina Impex SRL în asociere cu SC Transport Local S.A. formând 

Consorţiul Local de Transport.35 În activitatea de transport în comun mai sunt implicate și alte societăți 

                                                
34 http://www.siletina.ro/ -  Scurt istoric al transportului urban din municipiul Tg. Mureş 
35 Asocierea SC Siletina Impex SRL în asociere cu SC Transport Local SA - Adresa nr.2508/06.09.2016 

http://www.siletina.ro/
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comerciale cu capital privat, cum ar fi SC Tudor Trans SRL, ce asigură transportul prin intermediul 

microbuzelor de tip maxi-taxi. 

Numărul existent de autobuze în anul 2016 este de 122 bucăți din care: achiziționate în anul 2016: 

13 bucăți second-hand și 20 bucăți autobuze noi.  

Parcul funcțional de autobuze este de 80 – 90 bucăți pe linie. Diferența reprezintă autobuzele cu 

grad de uzură mare care necesită reparații costisitoare, iar durata unei reparații poate fi în unele cazuri de 

45 - 60 de zile din cauza termenului de livrare pentru piesele de schimb necesare de la furnizori.  

Pentru unele autobuze se are în vedere casarea, luându-se în considerare gradul mare de uzură și 

faptul că o reparație capitală a acestora nu mai este justificată din punct de vedere economic. Capacitatea 

totală de locuri (pe scaune și în picioare) raportat la cele 122 de autobuze este de 11.278 locuri.  

 

Tabel 32 Categoria parcului auto pentru transportul public administrat de Asocierea  SC Siletina Impex SRL 
și Transport Local SA Tîrgu Mureș 

Nr.crt Tip autovehicul Nr.bucaţi An 
fabricaţie 

Capacitate Dotări Categoria 
de poluare 

1 Mercedes articulat 9 1983 167  F 

2 Man articulat 1 1994 152 D B 

3 Setra 5 1999 119 AC+D C 

4 Isuzu 2 2005 26 AC AE3 

5 Naw 2 2001 42  AE3 

6 Igero 3 2007 59 AC+D AE3 

7 Mercedes Vario 4 2006 27 AC AE3 

8 Maz 103 45 2005 97 D AE3 

9 Renault 5 1993 105  B 

 

Se poate constata cu ușurință vechimea mare a parcului de vehicule utilizat la transportul public 

(cele mai noi vehicule au deja o vechime de 8 ani), mai puțin de trei sferturi fiind încadrate la norma de 

poluare Euro 3, celelalte având un grad de poluare mai ridicat. În ceea ce privește dotările acestor vehicule, 

se constată că doar 54 dintre acestea sunt prevăzute cu rampe pentru persoanele cu dizabilități și doar 14 

cu aer condiționat. În conditiile în care pe plan internațional și din ce în ce mai mult și pe plan național se 

trece la sisteme de e-ticketing, este de remarcat că niciunul din vehiculele din flota de transport public 

urban din Tîrgu Mureș nu este dotat cu sistem de taxare, municipiul fiind probabil singurul oraș din Romania 

care mai utilizează taxatori pe mijloacele sale de transport36. 

Principalele localități județene către care se face naveta zilnică din autogară sunt Sângiorgiu de 

Mureș, Ernei, Pănet, Chinari, Crăciunești, Band, Vidrasău, Șăulia, Șărmașu, Luduș, Șincai, Iernut, Săbed, 

Ungheni, Acățari, Tirimia. Numărul de călători expediați pe zi este de  51.600.  

 

 

 

                                                
36 Planul Integrat de Mobilitate Urbană Durabilă a Muncipiului Tîrgu Mureș 
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 Durata și distanța navetei în oraș37: 

Durata medie 
zilnică  
pentru navetă 

Nr.călătorie/ categorii 
 0 

 0 

 0 

 139 plecări/zi 

 197 plecări/zi 

 25   plecări/zi 

 105 plecări/zi 

 mai  puțin de 5 minute 

 5 – 10 minute 

 11 – 20 minute 

 21 – 30 minute 

 31 – 40 minute 

 41 – 60 minute 

 mai mult de 60 minute 

Distanța medie 
zilnică a navetei 

Nr.călătorie/ categorii 
 0 

 19   plecări/zi 

 279 plecări/zi 

 126 plecări/zi 

 35   plecări/zi 

   7   plecări/zi 

  1 -  5 km 

  6 – 10 km 

 11 – 20 km 

 21 – 40 km 

 41 – 60 km 

 mai mult de 60 km 

 

 

Numărul anual de călătorii: 

Tabel 33 Numărul anual de călătorii în transportul public de persoane 

AN 2011 2012 2013 2014 2015 

Nr.anual de 

călătorii 
22.622.690 21.433.773 20.946.564 20.435.441 19.237.380 

Sursa datelor: Asocierea SC Siletina Impex SRL- SC Transport Local SA38 

 

  
Figura 24 Evoluția numărului annual de călătorii în transportul public  

 

Numărul anual de călătorii a scăzut considerabil în ultimii 5 ani, de la 22.622.690 călătorii în anul 

2011 la 19.237.380 în anul 2015, mai exact o scădere cu 14,96%. 

Reţeaua rutieră pe care se desfășoară activitatea de transport public din Municipiul Tîrgu Mureș 

are o lungime totală de 51,75 km. 

                                                
37 Planul Integrat de Mobilitate Urbană Durabilă a Muncipiului Tîrgu Mureș 
38  Asocierea SC Siletina Impex SRL în asociere cu SC Transport Local SA - Adresa nr.2508/06.09.2016 
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 Numărul total de staţii amplasate pe reţeaua de transport public este de 127. Lungimea totală a 

celor 24 de trasee de transport public urban este de 405,30 km. 

 Detalierea acestor aspecte permite obţinerea unor informaţii referitoare la reţeaua deservită de 

Societatea locală de transport. Analiza critică a reţelei de trasee exploatate în prezent de Societatea locală 

de transport arată că39: 

 partea de sud a oraşului – noul cartier rezidențial Primaverii – nu este deservită în niciun fel;  

 centrul este suprasolicitat de linii; 

 majoritatea liniilor se concentrează pe bucla reprezentată de străzile Piața Trandafirilor, Piața 

Petőfi Sándor, Piața Bernády György, Mihai Viteazul, Gheorghe Marinescu, 22 Decembrie, Piața 

Republicii, Revoluției; 

 trama stradală este formată (cu excepția arterelor pe care se desfășoară în prezent activitatea 

de transport public) din străzi înguste, cu multe sinuozități, în mare parte improprii circulației 

autobuzelor de mari dimensiuni, ceea ce conduce la o limitare a posibilităților de alegere a unor 

noi trasee. 

 

                                                
39 Planul Integrat de Mobilitate Urbană Durabilă a Muncipiului Tîrgu Mureș 
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Harta 8  Linii transport public în comun/cartiere 
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Analiza critică a rețelei rutiere care constituie infrastructura pentru transportul public, scoate în 

evidență câteva cauze care conduc la o circulaţie greoaie și la un serviciu necorespunzător al reţelei de 

transport public: 

 lipsa alveolelor pentru oprirea autobuzelor în staţii; 

 organizarea necorespunzătoare a circulaţiei în principalele intersecţii de străzi (în unele cazuri); 

 lipsa instalaţiilor de semaforizare în anumite intersecţii; 

 starea de viabilitate necorespunzătoare a anumitor artere de circulaţie; 

 numărul redus de puncte de achiziționare a biletelor și abonamentelor (5) – din cauza sistemului 

de taxare în vehicul; 

 lipsa dotărilor în stații (tăblițe de identificare a stațiilor de transport public cu numele stației și 

traseele care trec prin stația respectivă, informații referitoare la orarul de circulatie al vehiculelor 

de transport public, copertine etc.) - cu câteva excepții; 

 denumiri diferite ale aceleași statii, în funcție de sensul de circulație. 

Harta 9 Sistemul de transport în comun local (Sursa: PMUD) 
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 În condiţiile în care tendinţa pe plan european şi mondial este de descurajare a transportului rutier 

individual în favoarea transportului public, măsurile ce se impun pentru creşterea atractivităţii acestuia din 

urmă trebuie să fie mult mai evidente şi mai ales mai eficiente din acest punct de vedere (creşterea gradului 

de confort, de siguranţă a circulaţiei, de asigurare a capacităţii de transport în paralel cu asigurarea unui 

grad de ritmicitate corespunzător, etc). 

 

1.4.4. Infrastructura feroviară  

Judeţul Mureş este traversat de 325 km de cale ferată, din care numai 26,5% (86 km) electrificată, 

ponderea sa fiind sub cea a căilor ferate naţionale electrificate (35,8%). 

Prima linie feroviară din regiune a fost dată în folosință în 1871 și a legat Tîrgu Mureșul cu Lunca 

Mureșului. Linia Tîrgu Mureș - Deda - Gheorgheni - Miercurea Ciuc - Sfântu Gheorghe - Brașov a fost 

finalizată în 1909. Aici, căile ferate se chemau székely körvasút („calea ferată circulară secuiască“) și făceau 

legătura feroviară între toate orașele importante din Ținutul Secuiesc.40 

Infrastructura feroviară este gestionată de Compania Națională de Transport Feroviar de Călători – 

CFR, iar în prezent Municipiul Tîrgu Mureş are conexiuni feroviare cu toate orașele principale din România.  

Magistrale urbane care tranzitează orașul:  

Municipiul este străbătut de:  

 magistrala 405 Războieni - Tîrgu Mureş - Deda  

și are legături cu:  

 Războieni prin magistrala 300: Oradea, Huedin, Cluj-Napoca, Teiuş, Mediaş, Sighişoara, Braşov, 

Ploieşti, Bucureşti; 

 Deda prin magistrala 400: Satu Mare, Baia Mare, Dej, Topliţa, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Sfântu 

Gheorghe, Braşov, Ploieşti, Bucureşti. 

Există și o rețea de căi ferate înguste, construită pentru transportul de călători şi mărfuri în zonele 

greu accesibile, dar ele nu mai sunt utilizate datorită nerentabilității economice.  

 

 Muncipiul este deservit de: 

 2 stații : Gara principală- Gara Tîrgu Mureş 

(numită și Gara Mare) și Gara de Sud în 

vecinătatea combinatului Azomureș, care este 

de fapt și gara localității Cristești; 

 1 haltă de mișcare: Gara de Nord (sau 

Gara Mică);  

 1 punct de oprire la Azomureș. 

                                                
40 Huszadik Század: A székely körvasút megnyitása, secția Gazdaság (Economie), 1909 noiembrie,Budapesta. - 
http://www.huszadikszazad.hu/  

Foto: 12 Gara principală Tîrgu Mureș 

http://www.huszadikszazad.hu/
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Principalele localități către care se face naveta zilnică a populației urbane din Tîrgu Mureș sunt: 

Reghin, Luduș, Deda, Ungheni, Cristești.41 

La data elaborării prezentei strategii Gara CFR din Tîrgu Mureş se află în plin proces de reabilitare. 

Contractul de execuţie lucrări a fost încheiat în 

data de 31 iulie 2014  având o valoare de 

aproximativ 30 de milioane de lei 

(29.289.878,21) fără TVA, iar perioada de 

execuţie a lucrărilor este de 26,2 luni. Sursa de 

finanţare este asigurată din Fondul European de 

Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat.  La 

începutul lunii noiembrie 2016, lucrările erau 

realizate în proporție de aproape 91%.  

Principalele lucrări de execuţie care se 

efectuează la Gara Tîrgu Mureș sunt 

următoarele: reabilitarea clădirii de călători; 

refacerea dispozitivului de linii, a peroanelor 

(principal și intermediar), copertinelor şi trecere 

la nivel; construire tunel pietonal pentru accesul călătorilor la peroane; realizare gard de protecţie între 

linii; amenajare container ecologic; amenajare zonă Piaţa Gării. 

Proiectul modernizării Gării Tîrgu Mureș face parte dintr-un lot de zeci de staţii de cale ferată, 

modernizate prin investiţii finanțate de la buget sau din fonduri nerambursabile europene. Astfel, C.F.R. 

S.A. se află în plin proces de modernizare și reabilitare a stațiilor CF. 

Durata și distanța către principalele localități din municipiul Tîrgu Mureș este42: 

Durata medie zilnică 

pentru navetă 

2 călătorii/călător 1-3 km Mai puțin de 5 minute 

2 călătorii/călător 3-10 km 5-20 minute 

2 călătorii/călător 11-20 km 21-36 minute 

2 călătorii/călător 20-40 km 37-44 minute 

2 călătorii/călător 40-60 km 40-110 minute 

Până în anul 2013 a funcționat Agenția de Voiaj aparținând CFR Călători. Aceasta și-a încetat 

activitatea fiind înlocuită cu un birou de voiaj amenajat în incinta Gării Mari, tot atunci au fost închise mai 

multe agenții de voiaj din țară precum: Alexandria, Bistriţa şi Zalău.  

 Calea ferată traversează orașul, generând 13 pasaje de nivel, care îngreunează traficul rutier și 

legăturile între cartiere. 

Starea tehnică a rețelei de cale ferată din zona periurbană este în general bună. Nivelul dotărilor și 

starea tehnică a liniilor nu permit viteze mai mari de 60 – 80 km/h. 

Lucrările de artă întâlnite pe rețeaua de căi ferate a zonei sunt: viaductele, podurile cu deschideri 

mai mari de 10 m şi podețe cu deschideri între 0,5 şi 10 m. 

  

                                                
41 Planul Integrat de Mobilitate Urbană Durabilă a Muncipiului Tîrgu Mureș 
42 Planul Integrat de Mobilitate Urbană Durabilă a Muncipiului Tîrgu Mureș 

Foto: 13 Lucări în desfășurare la Gara principală din 
Tg. Mureș 
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Perspective de investiții:  

Lipsa resurselor financiare a condus la reduceri drastice cu privire la întreţinerea infrastructurii şi 

recuperarea materialului rulant (depăşit și cantitativ şi calitativ insuficient). Aceasta a modificat semnificativ 

transportul pe calea ferată, astfel încât infrastructura căii ferate se situează sub standardele UE. 

Master Planul General de Transport al României prevede modernizarea a șase căi ferate turistice, 

două dintre aceste investiții regăsindu-se pe teritoriul județului Mureș. Astfel, în județul Mureș, în perioada 

2016 – 2018 se prevăd investiții în valoare totală de 268,80 mil. Euro din care se modernizează tronsonul 

turistic Tîrgu Mureș – Băile Sovata și Luduș - Măgheruș Șieu.  

Proiectul propus pentru pe ruta Tîrgu Mureș – Băile Sovata prevede modernizarea căii ferate 

turistice simple, neelectrificate, în perioada 2017-2018, pe o lungime de 74 km, cu o valoare estimată de 

118,40 mil. Euro.  

Tronsonul Luduș - Măgheruș Șieu, este propus spre modernizare în aceeași perioadă (2017 – 2018), 

pe o lungime 94 km,  la valoarea estimată de 150,40 mil. euro. 

Din păcate Tîrgu Mureşul va fi ocolit de marile proiecte de modernizare la nivel feroviar, calea ferată 

Tîrgu Mureş – Sovata este doar turistică, iar linia de la Brașov la Sighișoara trece doar pe o distanță mică 

prin județul Mureș.  

Cea mai mare problemă însă, rămâne numărul redus de călători.  

  

1.4.5. Infrastructura aeriană 

Municipiul Tîrgu Mureş beneficiază de existenţa unui aeroport internaţional care împreună cu 

aeroportul din Sibiu polarizează traficul aerian din zona de SV a Ardealului. 

Situat pe raza noului oraş Ungheni, la o distanță de 12 km față de centrul orașului Tîrgu Mureș, cu 

acces din drumul european E60 ce leagă Tîrgu Mureş de Cluj-Napoca, are o poziţie geografică deosebit de 

favorabilă, întrucât cu excepţia judeţului Cluj, judeţele învecinate nu dispun de aeroporturi. 

Aeroportul Tîrgu Mures a fost înființat în anul 1936, având azi venerabila vârstă de 80 de ani, dar 

pe poziționarea actuală funcționează din anul 1969, odată cu construirea pistei betonate. Aeroportul era 

amplasat inițial pe o platforma de 313 ha, pe malul stang al râului Mureș, locul ales fiind cel pe care în 4 

septembrie 1912 a aterizat Aurel Vlaicu cu avionul construit de el.43 

În anul 1969 – Aeroportul Tîrgu Mureș a fost inaugurat pe noul amplasament din Vidrasău, iar pista 

s-a extins la 2.000 x 30 + 15 m și platforma de îmbarcare/debarcare la 14.110 m2. Iar din mai 2006 

Aeroportul Tîrgu Mureş capătă denumirea de „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș“. 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş este primul din România care în anul 1994 a devenit membru 

al Consiliului Internaţional al Aeroporturilor (ACI). 

Poziționarea geografică extrem de favorabilă a Aeroportului „Transilvania“ Tîrgu Mureş atât pe plan 

intern, cât și față de principalele capitale din regiune – Belgrad, Budapesta, București și Chișinău – este una 

dintre principalele sale avantaje. 

Aria de deservire cuprinde județele Mureș, Harghita, Covasna, parțial Bistrița, Brașov, Suceava și 

Sibiu cu o populație de aproximativ 2,7 milioane de locuitori. Zona deservită se întinde la o distanță de 

aproximativ 90 minute de condus de localitățile Miercurea Ciuc, Brașov, Alba Iulia și Bistrița. 

                                                
43 http://www.aeroportultransilvania.ro/ - Istoricul aeroportului  

http://www.aeroportultransilvania.ro/
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În anul 2014 – Aeroportul Internațional „Transilvania“ Târgu-Mureș a înregistrat în perioada 2010-

2013 o creștere a numărului de pasageri cu peste 380 de procente devenind astfel cel mai dinamic aeroport 

din România în privința volumului de pasageri – de la 74.353 pasageri deserviti în anul 2010, 256.713 în anul 

2011 și 300.427 în anul 2012 ajungând la un număr de 363.398 pasageri înregistrat în anul 2013.44 

Aeroportul „Transilvania“ dispune de un terminal are o suprafața de 2.800 mp, cu un număr de 8 

ghișee check in și o capacitate de deservire a aerogării de 400 de pasageri pe oră, respectiv 800.000 pe an. 

Parcarea pentru autovehicule are o capacitate de 180 de locuri de parcare, în viitorul apropiat fiind 

preconizate lucrări de amenajare peisagistică pentru extinderea acestora. În incinta Aeroportului 

funcționează un bar și un restaurant, este amplasat un bancomat, iar pasagerii pot beneficia în interiorul 

Aeroportului „Transilvania“ de servicii de rent a car, exchange, duty-free. 

La Tîrgu Mureş mai funcţionează şi un aeroport utilitar-sportiv, respectiv aeroclubul Tîrgu Mureş 

„Elie Carafoli“. Aeroclubul Mureş „Elie Carafoli“, este situat la o distanţă de 2.5 km faţă de centrul oraşului, 

pe Str.Libertăţii nr.120. Zona în care este situat aeroclubul este considerată punct strategic, aici fiind și locul 

în care aterizează avioanele de la aviaţia utilitară. 

Aeroclubul Mureş a fost înfiinţat în anul 1938 și dispunde de o pista înierbată, cu drenaj subteran. 

Perspective de investiții:  

În ceea ce privește sectorul aerian, Master Planul General de Transport al României, a prevede 

modernizarea aeroportului Tîrgu Mureș în perioada 2022–2024, valoare lucrărilor fiind estimată la 

50.089.442 mil. Euro.  

 

1.4.6. Mijloace alternative de mobilitate45  

Deplasări pietonale 

 Mersul pe jos este forma cea mai fundamentală a mobilității. Este ieftin, fără emisii, folosește 

puterea omenească mai degrabă decât combustibilii fosili, oferă beneficii importante pentru sănătate, este 

la fel de accesibil pentru toți46 indiferent de venituri, iar pentru mulți cetățeni este o sursă de mare plăcere.  

 Ameliorarea calității spațiilor pietonale este una din strategile ce atinge mobilitatea durabilă. Există 

două categorii de facilităti pentru pietoni: întrerupte (trecerile pentru pietoni) și neîntrerupte (alei). Aceasta 

din urmă pot fi clasificate ca atare: holuri, alei, curți, trotuare, drumuri publice și trasee, străzi pietonale și 

piețe (Litman, 2002).  

 Cele patru principii care stau la baza proiectării unor spații pietonale adecvate și atractive sunt: 

 Spațiile pietonale trebuie să fie sigure şi să ofere sentimentul de siguranță;  

 Străzi accesibile pentru a sprijini toate tipurile de pietoni; 

 Rute pietonale directe pentru a satisface dorinta de trasee liniare și de a promova mai mult 

mersul pe jos; 

 Străzi atractive și spații pentru a face mersul pe jos o experiență plăcută. 

 Clasificarea tipurilor de pietonal  

 Un trotuar tipic este definit de trei zone: 

                                                
44 http://www.aeroportultransilvania.ro/ PREZENTARE – AEROPORTUL INTERNATIONAL “TRANSILVANIA” TÎRGU MURES 
45 Planul Integrat de Mobilitate Urbană Durabilă a Muncipiului Tîrgu Mureș 
46 cu excepţia celor cu dizabilităţi locomotorii 

http://www.aeroportultransilvania.ro/
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 „Zona construită“ – de acces la parterul clădirilor care limitează trotuarul și unde pot fi amplasate 

terase; 

 Centrul trotuarului, numit și culoarul principal de deplasare sau „lățimea efectivă“; 

 Zona bordurii – folosită pentru amplasarea dotărilor sau a elementelor de mobilier. 

 De exemplu, pentru un trotuar de 3,00 m, culoarul de deplasare ar trebui să aibă minim 1,80 m. 

Aşa cum pentru determinarea capacității părții carosabile există un raport între viteza de deplasare – 

volumul de trafic – dimensionare (lățime benzi, raze de curbură etc.) numit și nivel de deservire a traficului. 

Similar, pentru trotuare se defineşte o capacitate pe baza raportului dintre numărul de pietoni pe mp/pe o 

perioadă de timp dată – viteza şi direcția lor de deplasare – lățimea trotuarului, numit și nivel de deservire 

pietonal. Se definesc astfel diferite nivele de deservire pietonală de la: mişcare complet liberă, 

neincomodată (tortuar lejer), până la mişcare complet obstrucționată (congestie totală) – trotuar 

impracticabil/inaccesibil.  

 Identificarea nivelului de deservire pietonală este un element de bază în determinarea numărului 

şi tipului de dotări pietonale/elemente mobilier care pot fi amplasate confortabil în spațiul trotuarului.  

 Pornind de la principiile de proiectare şi amenajare a spațiilor pietonale evidențiate anterior putem 

clasifica profilele stradale din municipiul Tîrgu Mureş după următoarele criterii: dimensiune 

(subdimensionat şi dimensionat corect) şi gradul de protecție (expus sau protejat). 

 Se recomandă amenajarea de circulaţii pietonale pe coronamentele digurilor ambelor maluri ale 

râului Mureş. De asemenea, în zona Parcului Îndrăgostiţilor se propune interzicerea circulaţiei auto şi 

transformarea str.Secuilor Martiri în stradă pietonală și pentru biciclişti. 

 Pentru orizontul de timp 2025, după apariţia noii artere pe traseul căii ferate se poate interzice 

circulaţia auto în P-ţa Trandafirilor cel puţin pe sensul dinspre P-ţa Republicii spre P-ţa Victoriei.  

 Infrastructura Velo 

 În prezent, în Municipiul Tîrgu Mureş sunt patru piste pentru biciclete, o pistă pe str.Libertăţii, o 

pistă pe lângă râul Mureș, una în Platoul Cornești și ultima pe DJ135 spre Livezeni. 

 Conform configuraţiei actuale a reţelei stradale se pot amenaja trasee pentru biciclişti pe 

următoarele artere: str.Livezeni, str.Cutezanţei, str.Înfrăţirii, bd. 1 Decembrie 1918, bd. Gh. Doja, 

str.Budiului, bd. 1848, P-ţa Trandafirilor, P-ţa Republicii, bd. 22 Decembrie 1989, str.Avram Iancu, bd. 

Cetăţii, str.Verii, str.Trébely , bd. Gh. Marinescu, str.Secuilor Martiri, Complexul de Agrement Week-end, 

str.Plutelor, str.Mureşului, str.Voinicenilor, str.Decebal, str.Tisei, str.Cooperativei, str.Insulei, str.I.H. 

Rădulescu, str.Băneasa, str.Depozitelor, str.Dezrobirii. După mutarea căii ferate se recomandă amenajarea 

de piste pentru biciclete și de-a lungul noii artere.  

 Pe termen mediu se recomandă dezvoltarea unui sistem de transport public ce foloseşte bicicleta, 

prin constituirea unei reţele de staţii self-service de închiriere biciclete. 

 Pe termen lung, pot fi analizate opţiuni de extindere a reţelei de piste de biciclete în Zona 

Metropolitană Tîrgu Mureş. 
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Harta 10 Piste Velo existente si propuneri 



 

 

 
92 

 
 

1.5. INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ. FACILITĂȚI URBANE 
 

În Tîrgu Mureş funcționează un sistem centralizat de alimentare cu apă încă din anul 1908 (bazat la început 

pe captarea apelor subterane prin puţuri săpate, apoi pe captarea din râul Mureş) și un sistem centralizat de 

canalizare şi epurare din 1911. Între anii 1914-1944, oraşul era alimentat cu energie electrică de la Uzina 

hidroelectrică de pe Canalul Turbinei, precedat din anul 1898 de o uzină electrică bazată pe maşini cu abur.  

Datorită dezvoltărilor ulterioare, populaţia este acum deservită de reţele publice de alimentare cu apă în 

proporţie de cca 98%, iar Uzina de apă deserveşte și câteva sisteme zonale de alimentare cu apă. Gradul de 

deservire a intravilanului de reţele publice de canalizare, în sistem mixt, este de cca. 90%, iar Staţia de epurare, 

prin extinderea reţelei de canalizare menajeră, primeşte apele uzate și din localităţile limitrofe. Deşi parţial în stare 

de funcţionare, începând cu anul 1998 Uzina hidroelectrică nu mai funcţionează din lipsă de fonduri. 

 
 

1.5.1. Gestionarea rețelei de apă potabilă și a rețelei de canalizare menajeră  

 

Operatorul licențiat al rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră este SC COMPANIA 

AQUASERV SA, cu activitate principală în domeniul captării, tratării, transportului și distribuției apei şi al gestiunii 

apelor uzate.  SC COMPANIA AQUASERV SA s-a înființat în anul 2006 ca urmare a reorganizării REGIEI AUTONOME 

AQUASERV Tîrgu Mureș, fiind o societate pe acțiuni de interes regional, cu capital social integrat public. Societatea 

a rezultat prin asocierea Municipiului Tîrgu Mureș cu Consiliul Județean Mureș, respectiv cu localitățile 

Sighișoara, Reghin, Luduș, Târnăveni, Iernut și Cristuru Secuiesc, aceste localități reprezentând acționariatul 

companiei. 

SC COMPANIA AQUASERV SA, ocupă rolul de operator regional, deservind aproximativ 306.586 de 

locuitori și 4.530 agenți economici și instituții publice, din 10 orașe/municipii și 27 de comune de pe teritoriul 

județului Mureș. Volumul anual de vânzări pentru apa potabilă se ridică la 15,08 mil. mc/an și 17,20 mil. mc/an 

pentru canalizare47. Aquaserv a devenit însă o companie de importanță regională asigurând acest tip de servicii şi 

pentru localităţi din judeţele Harghita şi Bistriţa Năsăud. 

 Investiții realizate în infrastructura de apă și canalizare:  

Societatea dispune de o infrastructură modernizată, aceasta a accesat încă din 1995 mai multe programe 

investiționale cu finanțare din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și Guvernul României, pentru 

dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare pe care comunitățile locale nu le-ar fi putut finanța 

din surse proprii. 

 În prezent societatea derulează proiectul de investiții „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de a apă și 

apă uzată în județul Mureș“, proiect finanțat în cadrul POS Mediu – Axa prioritară 1. Investiția a fost aprobată în 

anul 2011, iar valoarea acesteia se ridică la 110,08 mil euro fără TVA.  

Tot în anul 2011 s-a semnat Contractul de Finanțare dintre Ministerul Mediului și Pădurilor și S.C. 

Compania Aquaserv S.A. prin care se asigură finanțarea proiectului din fonduri nerambursabile în valoarea de 99,4 

mil. Euro, iar pentru diferența de 11,4 mil. Euro societatea a contractat în cursul anului 2012 un împrumut de 

cofinanțare de la BERD. În cadrul acestui proiect, în perioada 2012 – 2015, s-au realizat următoarele lucrări:  

                                                
47 Informații oferite de SC COMPANIA AQUASERV SA 
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 Reabilitarea a 4 stații de epurare 

 Construirea unei noi stații de epurare 

 Reabilitări la 5 stații de tratare a apei potabile 

 Construirea unei noi stații de tratare a apei potabile 

 Reabilitări stații de pompare 

 Construirea unei stații de pompare noi 

 Reabilitarea unei aducțiuni 

 Construirea a două noi aducțiuni 

 Reabilitare rezervoare  

 Reabilitări de rețele de distribuție 

 Extinderi de rețele de distribuție 

 Reabilitări de rețele de canalizare 

 Extinderi de rețele de canalizare 

În cursul lunii decembrie 2014 s-a lansat Proiectul ZONeSEC, un proiect cofinanțat de Comisia Europeană 

în cadrul Programului Cadru pentru cercetare al Uniunii Europene, cu un buget total de peste 14,16 mil. Euro, din 

care 9,26 mil. Euro fiind contribuția UE. Prin intermediul proiectului se va dezvolta un sistem integrat de securitate 

pentru supravegherea zonelor critice a ariilor extinse de operare, utilizând tehnologii de detectare terestră și 

aeriană. De asemenea în cadrul proiectului se vor realiza demonstrații pilot pentru demonstrarea capacității de 

detecție a unui asemenea sistem de securitate. Totodată în cadrul proiectului se va dezvolta un standard european 

privind interoperabilitatea și interschimbabilitatea echipamentelor și sistemelor, proceselor și metodologiilor 

pentru aplicarea supervizării ariilor largi. Pentru implementarea proiectului s-a format un consorțiu cuprinzând 19 

organizații (instituții de cercetare, universități, operatori de utilități) din 9 țări, proiectul fiind coordonat de firma 

EXODUS din Grecia.  

În luna iulie 2015 S.C. Compania Aquaserv S.A. a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene un contract 

în cadrul POS Mediu, pentru implementarea proiectului „Investiții pentru exploatarea și întreținerea sistemelor 

de apă și canalizare la nivelul ariei de operare a operatorului regional S.C. Compania Aquaserv S.A.“. Valoarea 

totală a proiectului s-a ridicat la 7,58 milioane de euro fără TVA, fiind achiziționate următoarele :  

 Autolaborator pentru detectare pierderi -1 bucată 

 Autospecială combinată de mică capacitate – 3 bucăți 

 Stație de recepție deșeuri vidanjare/nămoluri – 7 bucăți  

 Autolaborator de videoinspecție – 2 bucăți  

 Încărcător frontal – 2 bucăți  

 Prelevator automat de probe – 7 bucăți  

 Contoare de apă electromagnetice cu citire la distanță 38.830 bucăți  

De asemenea S.C. Compania Aquaserv S.A. derulează un amplu program de proiecte sociale în beneficiul 

comunității unde își defășoară activitatea pentru a influența în mod pozitiv avantajele concurențiale ale firmei, 

viziunea investitorilor, proprietarilor și a comunității, menținerea motivației angajaților săi și nu în ultimul rând a 

reputației firmei.  

În scopul respectării obligaţiilor asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene, Consiliul 

Judeţean Mureş a elaborat Strategia de dezvoltare judeţeană pentru apă și canalizare, Master planul judeţean, 

Planul de acţiune și Planul de investiţii necesare a fi realizate pentru atingerea obiectivelor stabilite în strategie. 

Pentru soluţionarea problemelor din sistem a fost constituită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi 

Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare „Aqua Invest Mureş“, în scopul înfiinţării, 
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organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre (inclusiv municipiul 

Tîrgu Mureş). ADI „Aqua Invest Mureş“ a aplicat pentru obţinerea unei finanţări în cadrul POS Mediu, AP 1, pentru 

implementarea unui proiect de investiţii în valoare de peste 110 milioane euro pentru „Reabilitarea şi extinderea 

sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din judeţul Mureş“, 

Beneficiarul proiectului, care include și sistemul de alimentare cu apă și de canalizare a municipiului Tîrgu 

Mureş, este operatorul regional SC Compania Aquaserv SA care acţionează la nivelul judeţelor Mureş, Harghita şi 

Bistriţa Năsăud. 

 

1.5.2. Alimentarea cu apă potabilă, instalaţiile distribuţie, de înmagazinare și pompare/repompare 

apă  

Sursa de alimentare cu apă este apa de suprafață și anume captarea din râul Mureș.  

În funcţie de debitul sursei de apă și de nivelul asigurat pe râul Mureş, captarea apei se face: simultan prin 

prizele din albie și de mal, la debite mari sau, atunci când nu este asigurat nivelul minim amonte, prin pompare, 

prin intermediul prizei pentru situaţii accidentale. 

Distribuţia apei 

Din staţia de tratare a apei, apa potabilă este distribuită prin trei conducte magistrale Dn 800 mm, două 

conducte Dn 600 mm și o conductă Dn 350 mm. Reţeaua de distribuţie este în cea mai mare parte în sistem inelar. 

Lungimea totală a rețelei de distribuție a apei potabile la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș este de 

315km48.Conductele de distribuție a apei au o vechime între 5 și 25 de ani. 

 

Tabel 34 Reţeaua de conducte de distribuţie a apei – Tîrgu Mureş 

DIAMETRU 
(mm) 

MATERIAL 
VECHIME 

(ani) 

LUNGIME 

(km) 

80-150 Fontă 25 15,8409 

200-250 Fontă 25 0,72977 

300-350 Fontă 25 1,70398 

600 Fontă 25 0,20306 

80-150 Oţel 25 134,2965 

200-250 Oţel 20-25 42,55695 

300-350 Oţel 10-20 21,9831 

400 Oţel 20-25 15,7271 

500 Oţel 20-25 8,16131 

600 Oţel 25 16,8155 

800 Oţel 25 9,12634 

80-150 Azbo 25 2,34019 

200-250 Azbo 25 0,77993 

300-350 Premo 25 0,04948 

400 Premo 25 0,34073 

600 Premo 25 2,7979 

                                                
48 Informații furnizate de SC COMPANIA AQUASERV SA  
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DIAMETRU 
(mm) 

MATERIAL 
VECHIME 

(ani) 

LUNGIME 

(km) 

80-150 PVC 10-20 2,84739 

80-150 PE 5 13,95401 

200-250 PE 5-10 0,63284 

300-350 Fier forjat 10-20 0,00084 

400 Fier forjat 10-20 0,11206 

 

Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile este de 103.680 mc/zi.49  

 

Repomparea apei potabile 

Pentru distribuţia apei la consumatori este necesară repomparea apei pe traseul reţelei de distribuţie. 

Staţiile de repompare sunt organizate pe zone de presiune astfel: 

Denumire staţie de repompare Dotare 

Zona I - Livezeni 
4+1 pompe LOWARA, Q = 92 mc/h, H = 50 m, P = 5,5 kW -1+1 

pompe LOWARA, Q = 30 mc/h, H = 90 m, P = 11kW 

Zona II Sud - B-dul 1848, nr.4 5 pompe NDS 200-150-250, Q = 260 mc/h, H = 46 m, P = 55 kW, 

Zona II Sud - Belvedere 
2+1 pompe LOWARA, Q = 15 - 40 mc/h, H = 61,3 - 37 m,  

P = 7,5 kW 

Zona II Nord - str.Verii, nr.4 2 pompe LOTRU 125, Q = 200 mc/h, H = 48 m, P = 37 kW 

Zona III Nord - str.Verii, nr.4 2 pompe SADU 100, Q = 60 mc/h, H = 90 m, P = 30 (22) kW 

Zona IV Nord - str.Trébely , nr.67 2 pompe SADU 65x6, Q = 14 mc/h, H = 120 m, P = 15 kW 

 

Înmagazinarea apei 

În vederea compensării vârfurilor de consum şi a asigurării rezervei de apă în sistemul de alimentare apa 

este stocată în 4 zone având o capacitate totală de stocare de 21400 mc. Zonele de stocare și capacitate aferentă 

se prezintă confrom tabelului:   

Amplasament Capacitate de stocare 

Zona I - str.Verii nr.4 2 x 1000 mc 

Zona I - str.Valea Rece 2 x 5000 mc 

Zona I - str.Livezeni 1 x 300 mc 

Zona II Nord - str.Trébely  nr.67 2 x 1000 mc 

Zona II Sud - str.Valea Rece 2 x 2500 mc 

Zona III Nord - str.Verii nr.4 1 x1000 mc 

Zona IV Nord - Platoul Corneşti 1 x 200 mc 

Zona II, III şi IV Nord - str.Verii nr.4 1 x 900 mc - rezervor de trecere 
 

 
  

                                                
49 Institutul Național de Statistică Indicatori Echiparea Teritoriului- anul 2014,  http://edemos.insse.ro/ 

http://edemos.insse.ro/
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APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR: 

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată din circuitul de apă potabilă, pe toată lungimea reţelei de 

distribuţie existând un număr de 1113 hidranţi subterani. 

Numărul branșamentelor la rețeaua de alimentare cu apă potabilă este de 11.344, din care 1.972 blocuri 

de locuințe, 7.320 case particulare, 1.581 agenți economici și 471 instituții publice.  

 

 

Figura 25 Branșamente apă potabilă Municipiul Tîrgu Mureș 

 

 

Stații de tratare a apei 

Din cele două uzine de apă situate pe același amplasament, doar uzina numărul 2 este în exploatare, 

cealaltă aflându-se în conservare.  

Uzina de tratare a apei este situată în partea de N-V a municipiului Tîrgu Mureş, str.Apaductului nr.56. 

Aceasta are o capacitate instalată de 2880 mc/h, iar în exploatare aproximativ 2106 mc/h.   

În cadrul acestei uzine se execută operațiuni tehnologice precum captarea apei brute, îndepărtarea 

corpurilor plutitoare, deznisipare, pompare apă brută, tratarea apei, predecantare, decantare, filtrare pe nisip, 

oxidare intermediară cu ozon, filtrare, dezinfecție, înmagazinare și pomparea apei potabile în rețeaua de 

distribuție.  

Stații de pompare 

În prezent operatorul rețelei dispune de 27 stații de pompare a apei potabile, având o putere totală 

instalată de 2589,5 kw și capacitate de 2035 mc/h. Din cele 27 de stații, 7 deservesc Municipiul Tîrgu Mureș, cu o 

capacitate de mc/h astfel:.  
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Tabel 35 - Staţia de pompare în reţeaua de apă – Tîrgu Mureş50 

ZONĂ CAPACITATE(m3 /h) NUMĂR 

2 – Sud 246 4+1 

2 – Nord 200 1+1 

3 – Nord 60 1+1 

4 – Nord 14 1+1 

TOTAL 520  

 

 

Contorizarea apei51 

Oraşul Tîrgu Mureș are întregul debit consumat contorizat și are ca dispozitive specifice: Wehrle, Arad, 

Shlumberger, Meinecke etc. De asemenea, toate liniile de alimentare de la staţia de apă către comune sunt 

contorizate. 

 

Consumul de apă 

Tabel 36 Consumul mediu zilnic de apă/cap de locuitor în perioada 2011 – 201552 

 UM 2011 2012 2013 2014 2015 

Consum mediu zilnic de 

apă/cap de locuitor 
Litri/pers/zi 99 97 93 101 95 

Consum mediu anual de 

apă/cap de locuitor 
Litri/pers/an 36.135 35.405 33.945 36.865 34.675 

 Conform informațiilor furnizate de operatorul de apă, o persoană consumă în medie 97 litri de apă zilnic, 

respectiv 35.405 litri de apă anual. În decursul ultimilor cinci ani observăm tendința de scădere a consumului de 

apă pe cap de locuitor, datorată în mare partea numeroaselor investiții realizate de SC COMPANIA AQUASERV SA 

care au contribuit la dezvoltarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și implicit la reducerea 

pierderilor. Un alt factor care a contribuit la tendința de scădere poate fi și responsabilizarea populației privind 

consumul de resurse.  

 

Tabel 37 Consumul total de apă la nivelul municipiului Tîrgu Mureș în perioada 2011 – 2015 

 UM 2011 2012 2013 2014 2015 

Consum apă mc. 9.085.016 9.162.575 8.492.614 8.202.439 8.600.214 

Populație Nr. 153.708 153.067 152.287 151.684 151.129 

  

                                                
50 Master Plan sector apă şi canal - jud. Mureş - Analiza situației existente, pag. 94 
51 Master Plan sector apă şi canal - jud. Mureş - Analiza situației existente, pag. 95 
52 Sursa: Informații furnizate de SC COMPANIA AQUASERV SA 
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Figura 26 Evoluția consumului annual de apă în perioada 2011 – 2015 

Consumul anual de apă variază concomitent cu variația demografică și variația operatorilor economic. 

 

1.5.3. Sistemul de colectare a apelor menajere 

Sistemul de canalizare a municipiului este sistem mixt. Orașul a fost canalizat inițial în sistem unitar, care 

s-a păstrat până azi în zona centrală a orașului. Cartierele noi, construite după 1950 au fost canalizate în sistem 

separativ, apele menajere colectate separat fiind racordate la sistemul unitar existent, iar pluvialul este evacuat 

în cursul de apă cel mai apropiat (râul Mureș, pâraiele Pocloș și Budiului). Localităţile limitrofe: Sângeorgiu de 

Mureş, Cristeşti, Sântana de Mureş sunt racordate prin sistem separativ la canalizarea oraşului. 

Rețeaua unitară de canalizare este concentrată în final în două colectoare principale care conduc apele 

uzate la stația de epurare amplasată aval de Tîrgu Mureș în zona localității Cristești. 

Pe reţeaua de canalizare menajeră există mai mulţi deversori care intră în funcţiune pe timp de ploaie, 

amplasaţi astfel: 

Localizare Emisar Tipul deversorului 

str.Secuilor Martiri - D1 r. Mureş deversor lateral 

str.Grigorescu - D2 r. Mureş deversor lateral 

str.Avram lancu - D3 r. Mureş deversor lateral 

str.1 Decembrie 1918 — Lalelelor - D4 pr. Pocloş deversor lateral 

str.Enescu - D5 pr. Pocloş deversor lateral 

str.Matei Corvin - D6 pr. Pocloş deversor lateral 

str.Libertăţii - D7 r. Mureş Componentă a „nodului Libertăţii“ 

str.Secerei - D9 pr. Pocloş deversor frontal 

str.Zăgazului - D10 
r. Mureş 

descărcător de fund - asigură transportul 

apelor descărcate de D1, D2 și D3 

aval AZOMUREȘ - D8 pr. Cocoş deversor lateral 

str.Insulei - D11 r. Mureş Componentă a „nodului Libertăţii“ 

În cadrul reţelei de canalizare ape urbane se găseşte Nodul hidrotehnic Libertăţii, cu rolul de a limita 

debitul admis în staţia de epurare la maxim 3000 l/s 
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Canalizarea oraşului Tîrgu Mureș este de tip unitar, în proporţie de 45% fiind de tip casnic și 24% de tip 

pluvial. Procentul din populaţie conectat la sistemul de canalizare este în jur de 98%. 

Sistemul de canalizare al oraşului este prezentat mai jos: 

 

Tabel 38– Reţeaua de canalizare – Tîrgu Mureş 

DIAMETRU 
(mm) 

MATERIAL 
VECHIME 

(ani) 

LUNGIME 

(km) 

DIAMETRU 
(mm) 

MATERIAL 
VECHIME 

(ani) 

LUNGIME 

(km) 

150 Beton 40 3,498 1650/1500 Beton 40-60 207 

160 Beton 40 357 1800/1140 Beton 40-60 484 

200 Beton 40 82,993 1800/1400 Beton 40-60 289 

250 Beton 40 2,414 1800/1800 Beton 40-60 1,150 

300 Beton 40 91,680 2000/1000 Beton 40-60 9 

350 Beton 40 733 2000/1270 Beton 40-60 2,904 

400 Beton 40 25,945 2000/1500 Beton 40-60 16 

450 Beton 40 42 2000/1600 Beton 40-60 76 

500 Beton 40 15,735 2000/1800 Beton 40-60 970 

600 Beton 40 7,959 2000/2000 Beton 40-60 911 

650 Beton 40 148 2200/1390 Beton 40-60 3,370 

700 Beton 40 675 2200/2000 Beton 40-60 386 

750 Beton 40 14 2400/1500 Beton 40-60 558 

800 Beton 40 9,915 2400/1570 Beton 40-60 1,547 

900 Beton 40 370 2500/1600 Beton 40-60 709 

1000 Beton 40 3,782 2600/1600 Beton 40-60 253 

1200 Beton 40 3,140 2800/1770 Beton 40-60 71 

1400 Beton 40 2,375 300/450 Beton 40-60 38,479 

1000/1500 Beton 40-60 2,156 3200/2030 Beton 40-60 170 

1000/750 Beton 40-60 860 3200/3020 Beton 40-60 1,736 

1000/830 Beton 40-60 125 400/600 Beton 70-80 9,125 

1090/1050 Beton 40-60 5 450/700 Beton 70-80 16 

1100/1650 Beton 40-60 3,907 500/600 Beton 70-80 4 

1200/1800 Beton 40-60 4,609 500/750 Beton 70-80 15,301 

1300/800 Beton 40-60 8 600/900 Beton 70-80 11,664 

1400/1200 Beton 40-60 301 700/1050 Beton 70-80 1,294 

1400/1400 Beton 40-60 543 750/1300 Beton 70-80 3 

1500/1500 Beton 40-60 192 760/1300 Beton 70-80 23 

1600/1200 Beton 40-60 1,103 800/1200 Beton 70-80 1,639 

1600/1600 Beton 40-60 318 900/1350 Beton 70-80 634 

Conductele de canalizare sunt foarte vechi, respectiv între 40 și 80 de ani.  

Lungimea totală a rețelelor de canalizare este de 386,12 km din care: rețea menajeră - 100,86 km, 

unitară - 164,76 km, pluvială - 120,5 km.  

Numărul total de racorduri la canalizare menajeră este de 12.554, din care: 2.170 blocuri de locuințe, 

8.965 case particulare, 1.226 agenți economici, 192 instituții.  
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Figura 27 Racorduri la canalizarea menajeră 

 

Racorduri la canalizare 

Pe reţeaua de canalizare există mai multe staţii de pompare, după cum urmează: 

1. Staţia de pompare „Barajului“ - 3+1 pompe submersibile tip FLYGT, având Q = 73,1 mc/h, H = 19,6 

mCA, P = 22kW; 

2. Staţia de pompare „Agricultorilor“ - 1+1 pompe submersibile tip FLYGT, având Q = 7,9 mc/h, H = 9 

mCA, P = 2 kW; 

3. Staţia de pompare „Cotitura de Jos“ - 1+1 pompe submersibile tip FLYGT, având Q = 4,2 mc/h, H = 10 

mCA, P = 2 kW; 

4. Staţia de pompare „Remetea“ - 1+1 pompe submersibile tip FLYGT, având Q = mc/h, H = 7,5 mCA, P = 

2,4 kW; 

5. Staţia de pompare „Insulei“ - 1+1 pompe submersibile tip FLYGT, având Q = 12 mc/h, H = 11,5 mCA, P 

= 3,1 kW. 

Staţia de epurare se află pe malul stâng al râului Mureş, pe teritoriul administrativ al comunei Cristeşti, la 

8 km de Tîrgu Mureş, unde ocupă o suprafaţă totală de 93.467,25 mp. Suplimentar canalizării oraşului, există 

sisteme de canalizare pentru comunele cele mai apropiate, cum ar fi Sângeorgiu de Mureş, Cristeşti sau Sântana 

de Mureş. 

Staţia de epurare de tip mecano-biologic cu epurare avansată preia apele uzate urbane, compuse din ape 

uzate menajere provenite de la populaţia oraşului Tîrgu Mureș şi localităţile limitrofe, ape uzate de la unităţile 

industriale și o parte din apele meteorice. 

Stația de epurare a fost recent reabilitată, și are treaptă mecanică, treaptă biologică și treaptă terțiară de 

epurare. Capacitatea stației este de 1080 l\s. Apele epurate sunt evacuate în râul Mureș. Stația de epurare este 

capabilă ca în condițiile actuale de încărcare să reducă cantitatea substanțelor poluante sub limitele maxime 

admise de normativul NTPA 001 (HG 188\2002).  

Disfuncționalitatea majoră a stației de epurare este reprezentată de gradul de uzură avansată a rețelei de 

canalizare, care permite infiltrarea unor debite semnificative de apă subterană în rețeaua de canalizare. 
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1.5.4. Infrastructura și distribuția energiei termice și a gazelor naturale  

Judeţul Mureş este principalul producător de gaz din România, furnizând peste 60% din cantitatea totală 

extrasă în ţară. Localităţile principale unde există exploatări de gaz natural sunt: Șărmaş, Șărmăşel, Ulieş, 

Sânmartin, Crăieşti-Ercea, Zau de Câmpie, Luduş, Lunca, etc. Filiala regională Gaz Metan (ROMGAZ) Mediaş 

exploatează aceste unităţi. 

Amplasat într-o zonă a ţării cu bogate zăcăminte de gaz metan, Municipiul Tîrgu Mureş şi localităţile din 

zona sa periurbană sunt echipate cu reţele de distribuţie de gaze naturale amplasate pe aproape toate străzile din 

respectivele localităţi. 

Alimentarea cu gaze naturale a Municipiului Tîrgu Mureş se face din sistemul de conducte de transport de 

înaltă presiune prin intermediul Staţiilor de reglare – măsurare – predare (SRMP) de la înaltă la medie presiune. 

Măsurarea consumului de gaze naturale se face separat la fiecare consumator casnic, industrial sau dotare 

de interes public prin contoare volumetrice sau diferenţiale în funcţie de debitul de gaze instalat. 

Amplasarea conductelor este în general subterană, conductele fiind confecţionate din oţel sau polietilenă.  

Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor în Muncipiul Tîrgu Mureș este de 245 km.53  

Cantitatea gazelor naturale distribuite se determină pe baza contoarelor, iar în cazul în care acestea se 

defectează, pe baza consumului realizat în luna corespunzătoare a anului precedent.  

 

Tabel 39 Distribuția gazelor naturale după destinație 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite 

Localitatea 

Ani 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 2014 
Anul 
2015 

UM: Mii mc  

Total 

Municipiul 

Tîrgu Mureș 

888.721 666.601 534.011 76.715 83.652 

din care:  

Pentru uz casnic 
60.147 55.065 53.710 48.005 51.602 

Sector economic 828.574 611.536 480.301 28.710 32.050 

 

Dacă în anul 2011, din totalul consumului de gaze naturale, 93,23% era utilizat de sectorul economic și 

doar 6,77% de persoanele fizice, în anul 2014 avem de a face cu o răsturnare de situație unde majoritatea 

consumului aparține persoanelor fizice 62,58% și doar 37,42% sectorului economic.  

                                                
53 Institutul Național de Statistică -Indicatori Echiparea Teritoriului   anul 2014  http://edemos.insse.ro/  

http://edemos.insse.ro/
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Volumul total de gaze naturale livrate consumatorilor prin reţele de distribuţie (inclusiv gazele consumate 

de unitatea distribuitoare) înregistrează în anul 2014 cea mai puternică scădere din ultimii ani. Comparativ cu anul 

2011, în anul 2014 consumul de gaze naturale a scăzut cu 91,37%. O explicație a acestui fapt este desființarea 

sistemului centralizat de termoficare și utilizarea centralelor termice individuale, care au contribuit la eliminarea 

pierderilor și eficientizarea consumului de gaze naturale.  

 

Sistemul de distribuție a gazelor naturale și termoficare 

Până în anul 2010 în Municipiul Tîrgu Mureș a funcționat sistemul centralizat de termoficare aparținând 

R.A. Energomur. În ciuda investițiilor din perioada 2005–2008 realizate pentru modernizarea activității și 

reducerea pierderilor, R.A. Energomur a intrat în insolvență și a început închiderea definitivă a mai multor centrale 

termice de cartier care deserveau blocurile de locuințe.  

În prezent distribuția gazelor naturale în municipiul Tîrgu Mureș și în localitățile periurbane este operată 

de E.ON Gaz Distribuţie SA, E.ON Gaz România SA, având în adminstrare rețele de joasă și de medie presiune. 

Atât pe teritoriul municipiului Tîrgu Mureș, cât și în zona periurbană există și alte rețele subterane, cum 

ar fi cele aflate în administrația ROMGAZ, TRANSGAZ – conducte de alimentare, de transport, magistrale de gaz 

cu zone de protecție și siguranță extinse.  

E-ON Distribuție România administrează o rețea de distribuție a gazelor naturale în lungime de peste 

21.000 km din care 249 km în Municipiul Tîrgu Mureș, ce racordează la sistemul de distribuție 426 de străzi.  

Numărul total de branșamente gestionate de E-ON Distribuție România în Tîrgu Mureș este de 11.755 din 

care 2.397 la blocurile de locuințe (21%), 8844 case particulare(75%), 514 branșamente instituții (4%).  
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Figura 28 Evoluția consumului de gaze naturale în perioada 2011 – 2014 
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Tabel 40 Situația infrastructurii  de distribuire a gazelor naturale 

  Tip investiție 

Deviere/ 
Protejare 
conductă 

Extindere 
rețea 

Stații de 
reglare-

măsurare 

Înlocuiri 
Conducte și 

Branșamente 

Proiecte implementate în 

perioada 2011 - 2016  

(Nr.străzi) 

2 21 5 51 

Proiecte în derulare 

 (Nr.străzi) 
0 0 0 23 

Proiecte previzionate pentru 

perioada următoare  

(Nr.străzi) 

0 0 0 20 

 

 În ultimii 5 ani (perioada 2011–2016) operatorul rețelelor de distribuire a gazelor naturale a realizat 

numeroase investiții pentru reabilitarea și modernizarea acestora, în majoritatea zonelor/cartierelor din oraș. 

Astfel, pe 2 străzi s-au efectuat lucrări de deviere/protejare a conductelor, din anul 2011 și până în anul 2014 

rețeaua s-a extins cu cel puțin 5 km54, fiind realizate lucrări de extindere pe 21 de străzi, pe alte 5 străzi s-au instalat 

stații de reglare-măsurare, iar lucrări de înlocuiri conducte și branșamente au fost executate pe 51 de străzi.  

Momentan există în derulare lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor pe 23 de străzi. 

Pentru perioada următoare operatorul E-ON Distribuție România prevede lucrări de înlocuire a 

conductelor și branșamentelor pe 20 de străzi din următoarele cartiere: Unirii, cartierul Dâmbul Pietros, 

cartierul Tudor Vladimirescu,  cartierul Gheorghe Doja - zona gării, zona Bega, cartierul Mureșeni, Centru – zona 

Parcului Municipal, zona Bolyai Farkas.  

 

                                                
54 Institutul Național de Statistică - Indicatori Echiparea Teritoriului - anul 2014- http://edemos.insse.ro/, anul 2011-240 km, anul 2014-245 
km 
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1.5.5. Electricitate  

1.5.5.1. Consumuri și infrastructură 

Producerea, transportarea şi furnizarea de electricitate sunt activităţi tradiţionale în judeţul Mureş, 

utilizarea electricităţii pentru iluminatul public, pentru alimentarea aparaturilor şi echipamentelor industriale și 

pentru nevoile din gospodării având o vechime de aproximativ 100 ani.  

Principalele categorii de consumatori ai municipiul Tîrgu Mureş sunt: 

a. Unitățile de învățământ 

b. Instituţiile de cultură și artă 

c. Clădirile administrative 

d. Obiective locale de sport și agrement 

e. Ateliere de întreţinere şi producţie 

f. Spaţii comerciale și locative 

g. Sistemul de iluminat public 

Conform evidențelor Biroului Energetic din cadrul Municipiului Tîrgu Mureș, numărul total de străzi 

racordate la reţeaua de iluminat public este de 463, iar numărul de străzi care nu sunt racordate la reţeaua de 

iluminat public este de 6 străzi. Realizarea iluminatului public pe străzile respective este dificilă datorită 

problemelor de proprietate asupra terenului (cum ar fi str.Molter Károly) sau intră în sarcina dezvoltatorilor 

imobiliari (str.Budapesta, str.Bucureşti, etc).  

Pe 65 de străzi din municipiu există reţea comună cu SC ELECTRICA SA  dar care urmează a fi demolată 

(proprietatea SFDEE ELECTRICA), fiind necesară construcţia unei reţele noi (cablu subteran, stâlpi, corpuri de 

iluminat). 

Lungimea rețelelor electrice din municipiu însumează 1009,25 km.55  

Alte date: 

 Buc. 

Nr.total de stâlpi de iluminat public 5.987 

Nr.stâlpi de iluminat modernizaţi (noi) 1.801 

Corpuri de iluminat noi (nu mai vechi de 10 ani) 4.197 

Lămpi ecologice noi (LED) 275 

Nr.stâlpi vechi care trebuie înlocuiţi 2.093 

Corpuri de iluminat vechi 2.204 

Corpuri de iluminat cu consum ridicat* 1.202 

Necesar de stâlpi şi corpuri de iluminat pe străzile unde sunt 

necesare extinderi de reţea sau pe străzile sau tronsoanele unde nu 

există iluminat public 

120 

Necesarul de stâlpi de iluminat pe străzile unde se vor trece în 

subteran reţelele electrice, respectiv unde va fi demontată reţeaua 

veche de iluminat public 

1.300 

Necesarul de corpuri de iluminat pe străzile unde se vor trece în 

subteran reţelele electrice, respectiv unde va fi demontată reţeaua 

veche de iluminat public 

1.690 

                                                
55 Informații frunizate de SC ELECTRICA SA – adresa nr.727-26.976/20.09.2016 
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 Buc. 

Necesarul de corpuri de iluminat ecologice pentru înlocuirea cu 

prioritate a celor cu consum ridicat, iar apoi a celor mai vechi de 15 

ani 

1.204 

Consumul anual de energie electrică estimat dacă s-ar realiza aceste 

investiţii (estimare) 

3.750 MWh 

Economiile anuale realizate la energia electrică în urma investiţiilor 

de modernizare (estimare) 

1.000 MWh 

Costuri anuale totale, în prezent și după realizarea investiţiei, 

însumând costul energiei electrice şi ale mentenanţei (estimare)  

3.300.000 lei 

2.430.000 lei 

*Anumite corpuri de iluminat au fost adaptabile pentru retehnologizarea cu lămpi relativ performante (cu un randament de 
peste 90 lm/W) 

 

Tabel 41  Consumurile de energie electrică în perioada 2011 – 201556 

 Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Consum mediu zilnic de 

energie electrică (ee) casnici 

(kWh/zi) 

3,822 3,892 3,867 3,777 3,791 

Consum mediu zilnic de 

energie electrică noncasnici 

mici (kWh/zi) 

24,255 24,395 24,433 24,194 25,061 

Consum mediu zilnic de 

energie electrică noncasnici 

mari (kWh/zi) 

7.088,163 6.222,425 5.848,636 5.737,099 5.790,829 

Consum mediu anual de 

energie electrică (kWh/loc 

de consum) 

8.861,517 8.150,097 8.041,963 8.096,768 8.316,615 

Consum total de energie 

electrică (MWh) 
578.480 548.779 542.913 548.313 563.991 

Consum iluminat public 

(MWh) 
4.920 4.743 5.258 5.170 4.861 

 
 

                                                
56 Sursa datelor:  Societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD S.A., 
Sucursala Mureș 
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Consumul total de energie electrică a scăzut cu aproximativ 5% în perioada 2012 – 2014, datorat utilizării 
în număr cât mai mare de aparate electronice și electrocasnice mult mai eficiente energetic. În anul 2015 se 
observă o creștere a consumului total de energie electrică față de anii anteriori care se poate datora creșterii 
calității vieții ce a condus la utilizarea unui număr mai mare de aparate electronice și electrocasnice și utilizării în 
număr mai mare a centralelor termice electrice. 
 
 
1.5.5.2. Furnizarea și distribuția energiei electrice 

 Furnizarea și distribuția energiei electrice se realizează de către Filiala de Distribuție a energiei Electrice 

ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD, lider pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din 

România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice. Poziția de top este 

susținută atât de rezultatele economice, cât și de o experiența în domeniu de aproape 120 de ani.  

 Electrica SA are o arie de cuprindere națională – cu acoperire în 3 zone, pentru distribuția și furnizarea 

energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord și pe cuprinsul întregii țări pentru furnizare, 

întreținere și servicii energetice.  

 Numărul total al locurilor de consum cu contract în vigoare la sfârșitul anului 2015, în Municipiul Tîrgu 

Mureș este de 67.257 din care: 60.220 consumatori casnici, 7.108 noncasnici mici și 199 noncasnici mari.  

Pentru perioada 2016–2023 furnizorul de energie electrică estimează lucrări de investiții pentru înlocuirea 

rețelelor existente învechite pe o porțiune de 316,91 km.  

Totodată se prevăd lucrări de modernizare a liniei electrice subterane (LES), modernizarea rețelelor de 

Medie Tensiune (MT), trecerea unor linii electrice aeriene (LEA) în linii electrice subterane astfel:  

 Modernizare LES 20 kV CE m.t. – j.t.  Tîrgu Mureș (linia LEA 20 k V Ungheni-Cristești, LEA 20 kV Ungheni 

– Prodcomplex, LEA 20 kV Livezeni – Sg. de Mureș), jud. Mureș, 

 Mărire Grad de Siguranță (MGS) și modernizare LES m.t. – j.t. și firide – zona Post Trafo (PT) 18 -  Tîrgu 

Mureș, jud. Mureș 

 Trecere la tensiunea de 20kV a rețelelor de Medie Tensiune (MT) ce funcționează la tensiunea de 6 kV 

în Tîrgu Mureș, jud. Mureș 
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 Trecerea din LEA - linie electrică subterană în LES - linie electrică aerienă a instalațiilor din Tîrgu Mureș 

(zona str.Cuza Vodă, Târgului, Poștei, Bărăganului, Agricultorilor, Avram Iancu, Avram Iancu, A. Șaguna, 

Cosminului, Bd. Cetății, N. Iorga, Bujorului, Spitalul Vechi, Toplița, Pasaj Palas, Cibinului) 

 Mărire Grad de Siguranță (MGS) la Stația Tîrgu Mureș 

Pentru investițiile noi privind iluminatul public va trebui să se țină cont şi de necesitatea construcţiei unei 

canalizaţii pentru trecerea în subteran a reţelelor aeriene de telecomunicaţii. Această necesitate este 

fundamentată astfel: 

a. din punct de vedere estetic; 

b. din punct de vedere tehnic și financiar: noii stâlpi dimensionaţi şi pentru susţinerea cablurilor aeriene ar 

fi mai scumpi, iar folosind acelaşi şanţ pentru pozarea tubulaturii pentru telecomunicaţii împreună cu 

reţeaua de iluminat public, reduce drastic costul investiţiei de trecere în subteran a reţelelor aeriene; 

c. din punct de vedere al respectării prevederilor HG nr.490/11.05.2011:,,Documentaţiile tehnice elaborate 

pentru obiective de investiţii privind realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelei stradale, 

precum și a drumurilor de interes local, judeţean și naţionale situate în extravilanul localităţilor, vor 

include în mod obligatoriu, canale subterane în vederea amplasării reţelelor edilitare“. 

O serie de măsuri pe termen scurt și mediu care vizează creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, 

utilizarea raționala a energiei în locuințe și clădiri din sectorul terțiar, sustenabilitatea sistemului de transport 

urban, modernizarea sistemului de iluminat public, producerea unei părți importante a energiei necesare pe plan 

local din surse regenerabile au fost stabilite în cadrul Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă. P.A.E.D. a fost 

elaborat în anul 2013 pentru orizontul de timp 2013–2020, integrând pespectivele strategice stabilite prin 

„Strategia energetică a Municipiului Tîrgu Mureș pentru perioada 2012-2025“ elaborată în anul 2011.  

Strategia energetică conține doar direcții de urmat și tratează la modul general ideile principale care stau 

la baza implementării Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă, datele concrete necesitând un studiu 

amănunțit care va face obiectul unor proiecte de studiu de fezabilitate ulterior. Iar Planul de Acțiune pentru 

Energie Durabilă (PAED), realizat împreună cu Agenția Locală a Energiei Alba, este un document cheie care 

definește politicile energetice ale administrației publice locale pentru urmatorii 8 ani cu scopul reducerii emisiilor 

de CO2 pe întreg teritoriul municipiului, cu mai mult de 20% până în anul 2020, angajament asumat prin aderarea 

în anul 2010 la Inițiativa „Convenția Primarilor“ promovată de Comisia Europeană.  

De asemenea acțiunile propuse sunt menite să atragă fonduri europene care vor viza realizarea de 

investiții în municipiul Tîrgu Mureș, pentru încălzire, iluminat și forțe motrice, care în momentul de față constituie 

cheltuieli importante pentru oraș, din cauza randamentului scăzut al infrastructurii.57  

  

                                                
57 Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă. P.A.E.D. 2013 -2020 
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1.5.6. Telecomunicații  

Analizând sectorul comunicațiilor electronice din România într-o perspectivă pe termen mediu vedem un 

ritm accelerat de creștere. Contextul macroeconomic dificil în 2009 s-a făcut simțit prin reduceri dramatice ale 

afacerilor care au afectat inclusiv sectorul comunicațiilor, însă tendințele de creștere reîncepute în trimestrul III 

2013 au devenit în timp tot mai consistente. 

Comunicațiile 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 cunoaștere are un impact semnificativ asupra competitivității, 

dezvoltării rapide a comunicațiilor și a tehnologiilor IT, precum și asupra liberalizării piețelor telecom.58 

 
Figura 29 Evoluția numărului de furnizori operaționali, pe tipuri de servicii59 

 

Numărul de linii de telefonie fixă și respectiv de cartele SIM active s-au înscris pe termen mediu pe un 

trend ușor descendent, fără evoluții spectaculoase, raportul de 5 SIM-uri active la o linie de telefonie rămânând 

relativ constant în ultimii 6 ani.Cu toate acestea, evoluția traficului mediu de telefonie pe client, fix respectiv mobil, 

arată că serviciile de apeluri la puncte fixe sunt substituite tot mai puternic de serviciile de apeluri la puncte 

mobile. Astfel, de la niveluri apropiate la jumătatea anului 2009, traficul de telefonie mobilă mediu lunar/client a 

ajuns de peste 3 ori mai mare decât traficul de telefonie fixă mediu lunar/client. 

Numărul de linii de internet fix a înregistrat o creștere liniară constantă, similară celor înregistrate în 

celelalte state membre UE, însă într-un ritm mai modest față de prognozele anterioare relativ optimiste. Pe de 

altă parte, sunt remarcabile apetitul pentru viteze de transfer mai mari și avansul tehnologic al rețelelor fixe, care 

au condus la creșterea mult mai rapidă a internetului fix de mare viteză (cel puțin sau egal cu 30 Mbps) și a 

internetului fix ultra –rapid (cel puțin sau egal cu 100 Mbps), în timp ce numărul de linii de până la 30 Mbps s-a 

înscris pe un trend ușor descendent. Accesul la internet de bandă largă a încetat de mult să mai fie un atribut 

caracteristic rețelelor fixe de comunicații.  

Numărul de conexiuni active de acces la internet la puncte mobile le-a depășit pe cele fixe încă de la finele 

anului 2010, iar în prezent există în medie peste 3 conexiuni active de internet mobil la fiecare conexiune fixă. 

Este, de asemenea, remarcabil, că ritmul rapid de creștere al conexiunilor mobile de bandă largă este realizat pe 

seama progresului tehnologic susținut din 2011 de conexiunile 3G iar din 2014 și de conexiunile 4G.60 

                                                
58 Strategia guvernamentală de dezvoltare a comunicațiilor electronice în bandă largă în România pentru perioada 2009-2015, aprobată 
prin HG 444/2009 Monitorul Oficial 525 din 30 iulie 2009 (M.Of. 525/2009) 
59 Sursa: Statistici ANCOM 
60 Strategie ANCOM pentru comunicațiile digitale 2020 
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La nivelul județului Mureș, ponderea populației fără acces la conexiuni în banda largă este cuprinsă între 

20% -40%. Localitățile care nu beneficiază de conexiune broadband sunt următoarele: unele sate din comunele 

Albești, Bahnea, Chețani, Cozma, Fărăgău, Ghindari, Gornești, Iclănzel, Pogăceaua, Râciu, etc. 

Pe teritoriul județului se recepționează prin intermediul operatorilor de cablu TV o gamă variată de posturi 

publice și private de televiziune naționale și internaționale. În municipiul Tîrgu Mureș funcționează Studioul 

Regional Tîrgu Mureș al postului public TVR și posturi particulare de interes local și/sau regional „ANTENA 1 Tîrgu 

Mureș“, „PRO TV Tîrgu Mureș“,  „Televiziunea Tîrgu Mureș (TTM)“, „Știi TV“ ”ERDÉLY TV”.  

În Tîrgu Mureș, funcționează un post public de radio regional ”Radio România Tîrgu Mureș”, care emite 

pe unde medii și ultrascurte, emisiuni în limba română, maghiară și germană, căruia i se adaugă numeroase alte 

posturi private pe unde ultrascurte. Este un post de radio ”full service station” oferind servicii complete: știri, 

materiale de actualitate, informații cultural și sociale, muzică și divertisment. Postul transmite re raza județelor 

Mureș, Harghita, Covasna și Brașov. 

Activitățile din sectorul comunicațiilor din România sunt reglementate de Autoritatea Națională pentru 

Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), formată prin reunirea a două instituții cu experiență și 

expertiză în domeniul administrării și reglementării acestui sector: Inspectoratul General pentru Comunicații și 

Tehnologia Informației (IGCTI) și Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații (ANRCTI). 

 

Tabel 42 Lista furnizorilor de servicii din municipiul Tîrgu Mureș conform ANCOM 

Nr.Crt. Denumire furnizor Telefonie fixă Internet fix 
TV prin 

cablu sau 
IPTV 

1. 2K TELECOM S.R.L DA DA NU 

2. BVFON ROMÂNIA S.R.L DA NU NU 

3. COMBRIDGE S.R.L DA DA NU 

4. EUROWEB ROMANIA S.A DA DA NU 

5. IRISTEL ROMANIA S.R.L DA NU NU 

6. NET–CONNECT INTERNET S.R.L DA NU NU 

7. OPTICOM CONSULTING S.R.L DA NU NU 

8. ORANGE ROMÂNIA S.A DA DA NU 

9. RCS & RDS S.A DA DA DA 

10. TELEKOM ROMANIA 

COMMUNICATIONS S.A 

DA DA DA 

11. UPC ROMANIA S.R.L DA DA DA 

12. VODAFONE ROMANIA S.A DA DA NU 

 
 Canalizaţia pentru fibră optică 

În perioada 2009 – 2016 s-au realizat o serie de investiții pentru realizarea îngroparea rețelelor electrice 

și realizarea de canalizații pentru fibra optică. Lungimea totală a canalizației realizată în această perioadă este de 

34,594 km. Lista străzilor/tronsoanelor de străzi pe care s-au realizat investiții se poate consulta în Anexa la 

prezentul document.  

În perioada următoare se are în vedere exinderea canalizaţiei pentru fibra optică existentă deţinută de 

Municipiul Tîrgu Mureș odată cu lucrările pentru iluminatul public.   
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1.5.7. Infrastructura educațională 

 

La nivelul Regiunii Centru, Municipiul Tîrgu Mureş este recunoscut ca fiind un important centru 

educațional pentru învățământul preuniversitar, dar mai ales pentru cel universitar prin Universitatea de 

Medicină și Farmacie Tîrgu Mureş și Universitatea de Artă Teatrală Tîrgu Mureș.  

În prezent, în Tîrgu Mureş funcționează 63 unități de învățământ cu sau fără personalitate juridică din 

care: 27 pentru învățământul preșcolar, 14 pentru învățământul primar și gimnazial, 17 liceal și 5 unități de 

învățământ universitar de licență.  

Din punct de vedere logistic, Municipiul Tîrgu Mureş dispune de un număr suficient de unități de 

învățământ şi de cadre didactice, care acoperă toate disciplinele impuse de programa școlară și de disciplinele 

opţionale.  

Infrastructura educațională adecvată este esențială pentru dezvoltarea și pregătirea copiilor și a 

adolescenților, precum și pentru construirea abilităților sociale și a capacității de integrare socială.  

Deși anual se realizează investiții în infrastructura școlară, acestea sunt insuficiente în raport cu nevoile 

reale și cu standardele europene, iar pentru dezvoltarea unui sistem educațional accesibil, atractiv și competitiv 

cu cerințele pieței muncii, spațiile educaționale și de formare profesională existente necesită o atenție deosebită 

și o suplimentare consistentă a investițiilor. 

Însă, pe lângă problemele de infrastructură, sistemul educațional se mai confruntă și cu declinul 

demografic, abandonul școlar și probleme în adaptarea continuă a curiculei la cerințele pieței muncii. Este de 

menționat faptul că rata natalității în Tîrgu Mureș a scăzut cu 1,03‰ în perioada 2011 – 2015. De la 9,07 născuți 

vii la 1000 de locuitori, în anul 2011, rata natalității a ajuns la 8,04‰ născuții vii, în anul 2015. 

Având în vedere situația prezentată, îmbunătățirea infrastructurii educaționale va reprezenta o 

prioritate strategică, pe termen scurt și mediu pentru Tîrgu Mureș. Astfel, se va asigura un acces mai bun la 

educație, încurajând totodată și activitățile de învățare pe tot parcursul vieții facilitând accesul la reintegrarea pe 

piața muncii, contribuind și la atingerea țintelor Strategiei Europa 2020.  

 

1.5.7.1. Susținerea sistemului educațional 

 

Municipiul Tîrgu Mureș prin Direcția Șoli realizează anual lucări de întreținere, reabilitare, modernizare și/sau 

dotarea infrastructurii educaționale publice. De asemenea propune, pe bază de analiză, priorităţile în realizarea 

obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de reparaţii, refaceri, modernizări, repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv 

şi lucrare, în limita fondurilor alocate în bugetul anual, asigurând utilizarea raţională şi eficientă a acestor fonduri.  

În perioada 2010 – 2015, s-au executat lucrări reparații în valoare totală de 18.416.410 lei, s-au efectuat lucrări de 

investiții (construcții și echipamente)  pentru mai multe școli, licee și grădinițe în valoare totală de 12.954.463 lei 

și dotări în valoare de 764.359 lei.   
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Tabel 43 Cheltuieli realizate în perioada 2010 – 2015 pentru infrastructura de învățământ 

 

AN 

 

REPARATII 

lei 

INVESTIȚII 
OBIECTE DE 
INVENTAR 

lei 
ECHIPAMENTE 

lei 

LUCRĂRI DE 
CONSTRUCȚII 

lei 

2010 825.078 273.608 1.591.060 68.890 

2011 5.033.456   695.597 52.491 

2012 6.695.493   165.547 179.705 

2013 705.098 349.943 901.038 104.514 

2014 2.893.152 293.305 4.794.485 70.554 

2015 2.264.133   3.889.880 288.205 

TOTAL 18.416.410 916.856 12.037.607 764.359 

 

 

În perioada 2010 – 2015  s-au facut o serie de investitii și reparatii la unitățile de învățământ din Municipiul 

Tg. Mureș precum:  

 

 lucrări de termoizolații la: Grădinița cu program prelungit Rândunica, Grădinița cu program prelungit 

Albinuța, Gimnaziul Liviu Rebreanu, Grădinița cu program normal ”Licurici”, Grădinița cu program 

prelungit nr. 12, Gimnaziul Dacia Corpul de clădire B 

 reabilitare integrală și mansardare la: Grădinița cu program prelungit Lumea Copiilor, Grădinița cu 

program prelungit Codrișor, Grădinița cu program prelungit Casuța din Povești, Grădinița cu program 

prelungit nr. 16, Grădinița cu program prelungit  nr.19, Grădinița cu program prelungit Raza de Soare, 

mansardare Colegiul National A. Papiu Ilarian 

 înlocuire tâmplarie lemn cu tâmplîrie PVC și geam termopan la: Școala Gimnazială Serafim Duicu 

corpurile A și B, Școala Gimnazială Dacia, Școala Gimnazială George Coșbuc, Scoala Gimnazială 

Nicolae Bălcescu, Liceul Tehnologic Electromureș, Școala Gimnazială Europa, Liceul Vocațional 

Pedagogic Mihai Eminescu, Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu, Colegiul Economic Transilvania. 

 Instalare centrale termice la 25  unități de învățământ 

 servicii de proiectare 

 reabilitare, extindere și modernizare Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza 

 reparatii fațadă și schimbare tâmplarie la Școala Gimnazială Dr. Bernady Gyorgy 

 

Totuși, după cum s-a menționat și mai sus, se impune în continuare realizarea de investiții în infrastrcutura 

educațională pentru adaptarea acesteia la standardele europene. Pentru stabilirea oportunității și a priorităților 

de investiții s-a realizat o analiză a intregii infrastructurii educaționale publice care este redată în subcapitolele de 

mai jos.  
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1.5.7.2. Baza materială din instituțiile de învâțământ 

 

Baza materială din unităţile de învăţământ este funcţională și suficientă, însă în mare parte învechită, în 

special laboratoarele şi atelierele şcolare și unele terenuri de sport.  

Numărul de săli de clasă este în medie de 30 de săli/unitate de învățământ primar și gimnazial, 28 de săli 

la unitățile de învățământ liceal, 6 săli pentru unitățile de învățământ postliceal și maiștrii, aproximativ 54 de săli 

pentru unitățile de învățământ universitar.  

Tabel 44 Baza materială pe niveluri de educație (2016) 

Niveluri de instruire 
Nr.unități de 
învățământ 

Săli de 
clasă 

Terenuri de 
sport 

Săli de 
gimnastică 

Total 44 1.166 35 44 

Învățământ primar și gimnazial 

(inclusiv învățământul special) 
14 451 12 11 

Învățământ liceal 17 476 16 17 

Învățământ postliceal și de 

maiștri 
4 23 1 - 

Învățământ universitar 4 216 7 9 

Învățământ universitar-public 3 190 6 9 

Învățământ universitar-privat 1 26 1 0 

 

Tabel 45 Numărul PC-urilor pe niveluri de educație 

Niveluri de instruire 
Anul 2014 

UM: Număr 

Total 4694 

Învățământ primar și gimnazial 

(inclusiv învățământul special) 555 

Învățământ primar și gimnazial 469 

Învățământ special primar și gimnazial 86 

Învățământ liceal 1169 

Învățământ postliceal și de maiștri 76 

Învățământ universitar 2894 

Învățământ universitar-public 2767 

Învățământ universitar-privat 127 

 

Tabel 46 Laboratoare școlare pe niveluri de educație 

Niveluri de instruire 
Anul 2014 

UM: Număr 

Total 278 

Învățământ primar și gimnazial 

(inclusiv învățământul special) 25 

Învățământ primar și gimnazial 25 
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Niveluri de instruire 
Anul 2014 

UM: Număr 

Total 278 

Învățământ liceal 81 

Învățământ postliceal și de maiștri 6 

Învățământ universitar 166 

Învățământ universitar-public 153 

Învățământ universita-privat 13 

 

Tabel 47 Ateliere școlare pe niveluri de educație 

Niveluri de instruire 
Anul 2014 

UM: număr 

Total 46 

Învățământ primar și gimnazial (inclusiv învățământul special) 1 

Învățământ primar și gimnazial 1 

Învățământ liceal 33 

Învățământ postliceal și de maiștri 2 

Învățământ universitar 10 

Învățământ universitar-public 10 

 

În vederea îmbunătățirii continue a bazei materiale pentru infrastructura educațională din sitemul public, 

s-au realizat și se realizează studii de fezabilitate, documentaţii tehnico-economice pentru lucrări de investiţii în 

construcţii şi lucrări de refaceri, reparaţii, remedieri, consolidări, modernizări, inclusiv extinderi sau de desfiinţare 

a unor construcţii, din domeniul de reglementare al Direcţiei Școli,  în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare.  

 

 

1.5.7.3. Învățământul preșcolar 

 

În Municipiul Tîrgu Mureș funcționează 27 de unități de învățământ preșcolar din care 9 sunt grădinițe cu 

program normal și 18 sunt grădinițe cu program prelungit:.  

 

GRĂDINŢE CU PROGRAM NORMAL: 

1. Grădiniţa cu program normal nr.3; 

2. Grădiniţa cu program normal nr.4; 

3. Grădiniţa cu program normal nr.8; 

4. Grădiniţa cu program normal nr.9; 

5. Grădiniţa cu program normal nr.11; 

6. Grădiniţa cu program normal nr.12; 

7. Grădiniţa cu program normal nr.18; 

8. Grădiniţa cu program normal nr.20; 

9. Grădiniţa cu program normal „Piţigoi” 

GRĂDINIŢE CU PROGRAM PRELUNGIT: 

1. Grădiniţa cu program prelungit nr.6; 

2. Grădiniţa cu program prelungit nr.10; 

3. Grădiniţa cu program prelungit nr.11; 

4. Grădiniţa cu program prelungit nr.12; 

5. Grădiniţa cu program prelungit nr.15; 

6. Grădiniţa cu program prelungit nr.16; 

7. Grădiniţa cu program prelungit „Albinuţa”; 

8. Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa din Poveşti”; 

9. Grădiniţa cu program prelungit „Rândunica”; 

10. Grădiniţa cu program prelungit „Licurici”; 
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11. Grădiniţa cu program prelungit „Lumea copiilor”; 

12. Grădiniţa cu program prelungit „Dumbrava 

minunată”; 

13. Grădiniţa cu program prelungit „Arlecchino”; 

14. Grădiniţa cu program prelungit „Paradisul 

copilăriei”; 

15. Grădiniţa cu program prelungit „Rază de soare”; 

16. Grădiniţa cu program prelungit „Codrişor”; 

17. Grădiniţa cu program prelungit „Ștefania”; 

18. Grădiniţa cu program prelungit „Manpel” 

 

Învățământul preșcolar se confruntă din ce în ce mai mult cu scăderea numărului de copii atât la nivel 

local cât și la nivel național. Din anul 2011 numărul grădinițelor s-a redus cu aprox. 20%. Dacă în anul școlar 2011 

-2012 funcționau 34 de grănițe, în anul  școlar 2016 – 2017 mai funcționează doar27. Numărul de copii înscriși în 

cele 27 de grădinițe este de  de 4163 de copii împărțiți în 194 de grupe.  

 

Tabel 48 Date privind numărul grădinițelor, numărul grupelor și numărul de copii înscriși61 

Perioada 
Nivel de 

învățământ 
Numărul 

grădinițelor 
Nr.grupe copii Nr.copii 

2011 – 2012 Preșcolar 34 240 5736 

2012 – 2013 Preșcolar 32 221 5054 

2013 – 2014 Preșcolar 32 216 4749 

2014 – 2015 Preșcolar 30 206 4582 

2015 – 2016 Preșcolar 27 198 4293 

2016 – 2017 Preșcolar 27 194 4163 

 

 

Figura 30 Evoluția numărului de copii înscriși în sistemul de învîțământ preșcolar (2011 – 2016) 

 

                                                
61 Sursa datelor: Inspectoratul Școlar Județean Mureș 
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Conform graficului prezentat,se observă o scădere continuă a numărului de preșcolari perioada analizată. 

Spre exemplu, în anul școlar 2016–2017, s-au înscris cu 130 mai puțini preșcolari față anul școlar anterior și cu 

1537 mai puțini față de anul școlar 2011–2012. Procentual numărul preșcolarilor, în perioada 2011–2016, a scăzut 

în medie cu 6,16%, principala cauză fiind scăderea ratei natalității.  

 

Infrastructura existentă și lucrările popuse pentru infrastructura preșcolară 

 

Conform datelor centralizate de către Direcția Școli, situația infrastructurii existente (pe fiecare corp de 

clădire în parte)se prezintă conform tabelului de mai jos: 

 

GRĂDINIŢE CU PROGRAM NORMAL 

NR 

CRT 

DENUMIREA  
UNITĂŢII  

Adresa 

Situație existentă  

Termo-
sistem 

   Radiatoare 
Tâmplărie 
exterioară Lucrări propuse 

Da Nu Oțel Fontă  PVC Lemn 

1. 

Grădiniţa  Nr.3 

Ştefania 

 

Str.Republicii 

Nr.12 
 X X   X 

Reabilitare integrală corp 

grădiniţă. 

 

2. 

Grădiniţa  Nr.4 

Ştefania 

 

Str.Mihai  

Eminescu 

Nr.62 

 X    X 

Reabilitare integrală corp 

grădiniţă, inclusiv acoperişul. 

 

3 

Grădiniţa  Nr.8 

(Școala Gimnazială 

Serafim Duicu) 

Str.Budiului 

Nr.50/A 
 X  X X  - 

4. 

Grădiniţa  Nr.9 

(Liceul Tehnologic 

Traian Vuia) 

Str.Gheorgh

e Doja 

Nr.102 

 X  X X  - 

5. Grădiniţa Nr.11 
Str.Decebal 

Nr.11 
- - - - - - - 

6. Grădiniţa Nr.12 
Str.Remetea 

Nr.276 
 X X     X   

- 

 

7. 
Grădiniţa Nr.18 

 

Str.Căminulu

i 

Nr.13 

 X  Sobe X  

Reabilitare integrală corp 

grădiniţă. 

 

8. 

Grădiniţa  Nr.20  

(Școala Gimnazială 

Romulus Guga) 

Str.Cernavod

ă 

Nr.2 

 X X  X  

Reabilitare integrală corp 

grădiniţă. 

 

9. 

Grădiniţa  

„Piţigoi“ 

 

B-Dul 1 

Decembrie 

1918 

 X  Sobe X  

Reabilitare integrală corp 

grădiniţă. 
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GRĂDINIŢE CU PROGRAM NORMAL 

NR 

CRT 

DENUMIREA  
UNITĂŢII  

Adresa 

Situație existentă  

Termo-
sistem 

   Radiatoare 
Tâmplărie 
exterioară Lucrări propuse 

Da Nu Oțel Fontă  PVC Lemn 

Nr.86 

 

GRĂDINIŢE CU PROGRAM PRELUNGIT 

NR 

CRT 

DENUMIREA  
UNITĂŢII  

Adresa 

Situație existentă  

Termo-
sistem 

     Radiatoare 
Tâmplărie 
exterioară Lucrări propuse 

 Da Nu Oțel Fontă  PVC Lemn 

1. 
Grădiniţa Nr.6 

 

Str.Mărăşti 

Nr.1 
X   X X  

Schimbare instalaţii 

electrice, sanitare şi termice. 

Hidroizolaţie acoperiş. 

 

2. 
Grădiniţa  Nr.10 

 

Str.Secerei 

Nr.2/B 
X  X  X  

Schimbare instalaţii 

electrice, sanitare şi 

termice. 

  

3. 

Grădiniţa  Nr.11 

(Liceul Vocațional 

Pedagogic ”Mihai 

Eminescu) 

Str.Papiu 

Ilarian 

Nr.37 

 X X  X  

Schimbare instalaţii 

electrice, sanitare şi 

termice. 

 

4. 
Grădiniţa  Nr.12 

 

Str.Hunedoarei 

Nr.29 
X   X X  

Schimbare instalaţii 

electrice, sanitare şi 

termice. 

  

5. 
Grădiniţa  Nr.15 

 

Str.Mihai 

Viteazu 

Nr.26-28 

X  X  X  

Schimbare instalaţii 

electrice, sanitare şi 

termice. 

  

6. Grădiniţa  Nr.16 
Str.Sportivilor 

Nr.2 
X  X  X  

Extindere, mansardare 

Valoare 

7. 

Grădiniţa „Căsuţa 

Din Poveşti“ 

 

Str.Gh. 

Marinescu 

Nr.9 

X  X  X  

Schimbare instalaţii 

electrice, sanitare şi 

termice. 

  

8. 

 

Grădiniţa 

„Albinuţa“ 

 

Str.Parângului 

Nr.23 
X   X X  

Schimbare instalaţii 

electrice, sanitare şi 

termice. 

Hidroizolaţie acoperiş. 
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GRĂDINIŢE CU PROGRAM PRELUNGIT 

NR 

CRT 

DENUMIREA  
UNITĂŢII  

Adresa 

Situație existentă  

Termo-
sistem 

     Radiatoare 
Tâmplărie 
exterioară Lucrări propuse 

 Da Nu Oțel Fontă  PVC Lemn 

  

9. 

Grădiniţa 

Rândunica 

 

Str.Ion 

Buteanu 

Nr.18 

X   X X  

Schimbare instalaţii 

electrice, sanitare şi 

termice. 

Hidroizolaţie acoperiş. 

  

10 

Grădiniţa  

„Licurici“ 

 

Str.Lămâiţei 

Nr.18 
X   X X  

Schimbare instalaţii 

electrice, sanitare şi 

termice. 

Hidroizolaţie acoperiş. 

 Valoare aprox.: 315.000 lei 

11. 

Grădiniţa „Lumea 

Copiilor“ 

 

Str.Voinicenil

or 

Nr.43 

X  X  X  

Schimbare instalaţii 

electrice, sanitare şi 

termice. 

Mansardare  

 

12. 

Grădiniţa  

„Dumbrava 

Minunată“ 

 

Str.Muncii 

Nr.17/A 
 X  X X  

Termosistem doar pe fațada 

de la stradă. 

Schimbare instalaţii 

electrice, sanitare şi 

termice. 

 

13. 

Grădiniţa  

„Arlecchino“ 

 

Str.Lebedei 

Nr.17 
X  X  X  

Schimbare instalaţii 

electrice, sanitare şi 

termice. 

  

14. 

Grădiniţa   

„Paradisul 

Copilăriei“ 

 

Str.Progresulu

i 

Nr.1 

X  X  X  

Schimbare instalaţii 

electrice, sanitare şi 

termice. 

  

15. 

Grădiniţa  „Raza De 

Soare“ 

 

Aleea 

Carpaţi 

Nr.5 

X  X  X  

Schimbare instalaţii 

electrice, sanitare . 

 

16. 

Grădiniţa 

„ Codrişor“ 

 

Str.Moldovei 

Nr.1 
X X  X X  

Termosistem doar pe fatada 

strada 

Schimbare instalaţii 

electrice, sanitare şi 

termice. 

Hidroizolaţii acoperiş. 

 

17. 
Grădiniţa  

„Ştefania“ 

Str.Aurel 

Filimon 
X  X  X  

Extindere și mansardare 

Valoare aprox.: lei 
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GRĂDINIŢE CU PROGRAM PRELUNGIT 

NR 

CRT 

DENUMIREA  
UNITĂŢII  

Adresa 

Situație existentă  

Termo-
sistem 

     Radiatoare 
Tâmplărie 
exterioară Lucrări propuse 

 Da Nu Oțel Fontă  PVC Lemn 

 Nr.32 

18. 

Grădiniţa 

„Manpel“ 

 

Str.C-Tin. 

Romanu  

Vivu   Nr.2 

X  X  X  

Schimbare instalaţii 

electrice, sanitare şi 

termice. 

Hidroizolaţii acoperiş. 

 

 

1.5.7.4. Învâțământul primar și gimnazial 

Învăţământul primar și gimnazial se desfăşoară în 14 şcoli gimnaziale astfel:  

1. Şcoala Gimnazială „Friedrich Schiller”; 

2. Şcoala Gimnazială „Romulus Guga”; 

3. Şcoala Gimnazială „Europa”; 

4. Şcoala Gimnazială „Dacia”; 

5. Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”; 

6. Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”; 

7. Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu”; 

8. Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”; 

9. Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”; 

10. Şcoala Gimnazială „Dr.Bernady Gyorgy”; 

11. Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”; 

12. Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” 

13. Şcoala Gimnazială Nr.7; 

14. Şcoala Primară Beşa 

 

Perioada 
Nivel de 

învățământ 
Numărul unităților 

de învățământ 
Nr.clase elevi Nr.elevi 

2011 – 2012 Primar și gimnazial 14 476 10314 

2012 – 2013 Primar și gimnazial 14 511 11436 

2013 – 2014 Primar și gimnazial 14 499 11454 

2014 – 2015 Primar și gimnazial 14 495 11568 

2015 – 2016 Primar și gimnazial 14 505 11999 

2016 – 2017 Primar și gimnazial 14 507 12029 

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Mureș 

 În municipiul Tîrgu Mureș funcționează în prezent 14 unități de învățământ din ciclul primar și gimnazial, 

având în medie de 513 clase de elevi.  
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Figura 31 Evoluția numărului de copii înscriși în ciclul primar și gimnazial (2011 – 2016) 

 

 În anul școlar 2012 – 2013, se constată o creștere bruscă a numărului de elevi înscriși în ciclul primar și 

gimnazial, pentru următorii 2 ani a urmat o tendință de scădere, iar începând cu anul școlar 2015 -2016 se observă 

din nou o ușoară tendință de creștere.  

Din anul 2000, au început lucrările de reabilitare la majoritatea instituţiilor de învăţământ din municipiu. 

Pe lângă lucrările de reabilitare și modernizare a infrastructurii de învăţământ, unităţile şcolare au fost dotate cu 

mobilier, echipamente didactice și IT în scopul îmbunătăţirii procesului educaţional. Deşi au fost efectuate 

investiţii în infrastructura de învăţământ în ultimii ani, aceasta nu atinge încă standardele europene în ceea ce 

priveşte echipamentele și materialele de învăţământ. De aceea, majoritatea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar necesită modernizarea echipamentului de bază, dotarea laboratoarelor și diversificarea 

specialităţilor existente. 

Infrastructura existentă  și lucrări propuse pentru educația primară și gimnazială și propuneri 

Conform datelor centralizate de către Direcția Școli, situația infrastructurii existente (pe fiecare corp de 

clădire în parte) și se prezintă conform tabelului de mai jos: 

ȘCOLI GIMNAZIALE 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA  
UNITĂŢII  

Adresa 

Situație existentă 

Lucrări propuse Termosistem      Radiatoare 
Tâmplărie 
exterioară 

 Da Nu Oțel Fontă  PVC Lemn 

1.  

Școala 

Gimnazială 

„Friedrich  

Schiller“ 

 

Aleea  

Carpaţi 

Nr.23 

 X X  X  

Schimbare instalaţi electrice, 

sanitare şi termice inclusiv 

reţele utilităţi incintă. Termo-

sistem pe cladirea  scolii.  

2.  

Școala 

Gimnazială 

„Romulus  

Guga“ 

 

Str.Cernav

odă 

Nr.2 

 X X  X X 

Reabilitare integrală clădire 

şcoală, sala de sport,  inclusiv 

reţele utilităţi incintă. 

Tâmplărie metalică la sala 

sport.  

476

511

499
495

505 507

2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017

Nr.elevi înscriși în ciclul primar și 
gimnazial

Nr. elevi
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ȘCOLI GIMNAZIALE 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA  
UNITĂŢII  

Adresa 

Situație existentă 

Lucrări propuse Termosistem      Radiatoare 
Tâmplărie 
exterioară 

 Da Nu Oțel Fontă  PVC Lemn 

3.  

Şcoala  

Gimnazială  

„Europa” 

 

Str.Victor 

Babeş 

Nr.11 

 X X  X  

Reabilitare integrală clădire 

şcoală,   inclusiv reţele 

utilităţi incintă. 

 

4.  

Şcoala  

Gimnazială 

„Nicolae  

Bălcescu” 

Corp A + B 

Str. 

Ialomitei 

Nr.2 

X X  X X X 

Reabilitare integrală clădire 

şcoală  și clădire grădiniţă, 

inclusiv reţele utilităţi 

incintă.Există termosistem la 

corp B - grădiniţa.  

 

5.  

Şcoala  

Gimnazială 

„Nicolae 

Bălcescu”  

Corp C 

 

Str.Liberta

tii 

Nr.36 

 X  X X  

Reabilitare integrală clădire 

şcoală, corp atelier inclusiv 

reţele utilităţi incintă. 

 

6.  

Şcoala  

Gimnazială 

„Alexandru  

Ioan Cuza” 

 

Str.Bărăga

nului   

Nr.2/B 

X X X  X  

Anvelopare corp clădire B, 

reabilitare integrală sala de 

sport.  

7.  

Şcoala  

Generală 

Nr.19  Beşa 

Str.Remet

ea 

Nr.276 

 X X  X  

Reabilitare integrală clădire 

şcoală inclusiv reţele utilităţi 

incintă. 

 

8.  

Şcoala  

Gimnazială 

„Liviu  

Rebreanu”  

Corp  A  Şi  

Corp B 

Str.Şurian

u 

Nr.1-3 

X   X X  

Schimbare instalaţii electrice, 

sanitare şi termice inclusiv 

reţele utilităţi incintă. 

 

9.  

Şcoala  

Gimnazială 

„Dacia” 

Corp A 

Str.Pansel

uţelor   

Nr.6 

 X X  X  

Reabilitare integrală clădire 

şcoală inclusiv reţele utilităţi 

incintă. 

 

10.  

Şcoala  

Gimnazială  

„Dacia” 

Corp B 

 

Str.Tudor     

Vladimires

cu    

Nr.122 

X   X         X  

Schimbare instalaţii electrice, 

sanitare şi termice, inclusiv 

reţele utilităţi incintă. 
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ȘCOLI GIMNAZIALE 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA  
UNITĂŢII  

Adresa 

Situație existentă 

Lucrări propuse Termosistem      Radiatoare 
Tâmplărie 
exterioară 

 Da Nu Oțel Fontă  PVC Lemn 

11.  

Şcoala  

Gimnazială 

„Mihai  

Viteazul” 

 

Str.Muncii 

Nr.17 
 X  X X  

Reabilitare integrală clădire 

şcoală și clădire sala de sport,  

inclusiv reţele utilităţi incintă. 

 

12.  

Şcoala 

Gimnazială 

„Tudor  

Vladimirescu” 

 

Str.Cuteza

nţei Nr.51 
 X  X X  

Reabilitare integrală clădire 

şcoală, sala de sport,  inclusiv 

reţele utilităţi incintă. 

 

13.  

Școala 

Gimnazială  

„George  

Coşbuc“ 

 

Str.Moldo

vei 

Nr.30 

 X  X X  

Reabilitare integrală clădire 

şcoală, sala de sport,  inclusiv 

reţele utilităţi incintă. 

Tâmplărie lemn la sala sport. 

 

14.  

Școala 

Gimnazială  

„Serafim  

Duicu“  Corp A 

Str.Huned

oarei 

Nr.38 

 X  X X  

Reabilitare integrală clădire 

şcoală,  inclusiv reţele utilităţi 

incintă. 

 

15.  

Școala 

Gimnazială  

„Serafim  

Duicu“  Corp B 

 

Str.Budiul

ui 

Nr.50/A 

 X  X X  

Reabilitare integrală clădire 

şcoală,  inclusiv reţele utilităţi 

incintă. 

 

16.  

Școala 

Gimnazială    

„Dr.Bernády 

György“ 

 

Str.Gh. 

Doja 

Nr.11 

 X  X  X  

Schimbare instalaţii electrice, 

sanitare şi termice inclusiv 

reţele utilităţi incintă. 

Două faţade s-au renovat, s-a 

schimbat tâmplăria de lemn 

cu tâmplărie din lemn 

stratificat și geam termopan. 

 

17.  

Școala 

Gimnazială 

Nr.7 Corp A 

Aleea 

Constructor

ilor 

Nr.49 

 X X  X  

Reabilitare integrală clădire 

şcoală, sala de sport, inclusiv 

reţele utilităţi incintă. 
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ȘCOLI GIMNAZIALE 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA  
UNITĂŢII  

Adresa 

Situație existentă 

Lucrări propuse Termosistem      Radiatoare 
Tâmplărie 
exterioară 

 Da Nu Oțel Fontă  PVC Lemn 

18.  

Şcoala 

Gimnazială  

Nr.7  Corp B 

Str.Secuilo

r  Martiri 

Nr.14 

 X  Sobe  X 

Reabilitare integrală clădire 

şcoală, inclusiv reţele utilităţi 

incintă. 

 

 
1.5.7.5. Învâțământul liceal 

Învăţământul liceal are o veche tradiţie la Tîrgu Mureş, desfăşurându-se în 17 unități de învățământ, din 

care 2 licee teoretice,  7  licee tehnologice, 4 licee vocaționale și 4 colegii după cum urmează:  

LICEE TEORETICE: 

1. LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MARINESCU”; 

2. LICEUL TEORETIC „BOLYAI  FARKAS”. 

LICEE TEHNOLOGICE: 

3. LICEUL TEHNOLOGIC „AVRAM IANCU”; 

4. LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”; 

5. LICEUL TEHNOLOGIC „ION VLASIU”; 

6. LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE ŞINCAI”; 

7. LICEUL TEHNOLOGIC „ELECTROMUREŞ”; 

8. LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL PERSU”; 

9. LICEUL TEHNOLOGIC „TRAIAN VUIA”. 

LICEE VOCAŢIONALE: 

10. LICEUL VOCAŢIONAL DE ARTĂ; 

11. LICEUL VOCAŢIONAL PEDAGOGIC „MIHAI EMINESCU”; 

12. LICEUL VOCAŢIONAL REFORMAT; 

13. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „SZASZ ADALBERT”. 

COLEGII: 

14. COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU PAPIU ILARIAN”; 

15. COLEGIUL NAŢIONAL „UNIREA”; 

16. COLEGIUL ECONOMIC „TRANSILVANIA”; 

17. COLEGIUL AGRICOL „TRAIAN SĂVULESCU”. 

 

Profilurile din învăţământul liceal şi profesional au fost menţinute, dar au apărut și unele noi, solicitate pe 

piaţa muncii. Totodată s-a redimensionat configuraţia unor profiluri deja existente, ca: informatică, filologie – 

limbi moderne, servicii, sau apariţia de noi specializări la profilurile: mecanică, agricultură, industria lemnului, 

robotronică, tehnică de calcul, turism, etc. 
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În Tîrgu Mureş există un liceu cu filieră teoretică și 3 colegii naţionale, care pregătesc elevii mai ales pentru 

continuarea studiilor, dar cuprind și anumite oferte curriculare vizând pregătirea pentru piaţa muncii. De 

asemenea, există 3 licee cu filieră vocaţională, care pregătesc elevii atât pentru continuarea studiilor, oferindu-le 

o pregătire generală, cât şi pentru unul din domeniile specifice unui tip de activitate. Liceul vocaţional nu oferă în 

mod necesar un atestat profesional. 

 La liceele cu filieră vocaţională, profilurile la care pot opta elevii sunt: muzică, arte plastice, sport, 

pedagogie. Marea majoritate a elevilor care urmează aceste cursuri îşi continuă studiile la universităţi şi colegii.  

 Evoluția numărului de elevi în ultimii 6 ani școlari se prezintă astfel:  

 

Tabel 49 Date statistice privind învâțământul liceal 

Perioada 
Nivel de 

învățământ 

Numărul 
unităților de 
învățământ 

Nr.clase 
elevi 

Nr.elevi 
Nr.elevi clasa 

a XII-a 

2011 – 2012 Liceal 18 382 9494 5407 

2012 – 2013 Liceal 17 399 10361 4733 

2013 – 2014 Liceal 17 366 9475 3922 

2014 – 2015 Liceal 17 363 9327 4310 

2015 – 2016 Liceal 17 329 8521 4874 

2016 – 2017 Liceal 17 325 8408 3979 

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Mureș 

 

 

Figura 32 Evoluția numărului de elevi înscriși în ciclul liceal (2011 – 2016) 

 

Cele 11 grupuri şcolare au în structura lor de învăţământ liceal filiera tehnologică, oferind un atestat 

profesional şi asigurându-le elevilor, în principiu, un loc de muncă, dar pot oferi şi programe educaţionale care 

asigură acestora condiţiile pentru continuarea studiilor. 

Domeniile în care aceste grupuri şcolare pregătesc elevii sunt diferite și încearcă să se conformeze nevoilor 

existente pe piaţa de muncă: construcţii, prelucrarea lemnului, agronomie, turism agromontan, industria 

alimentară și chimică, finanţe-contabilitate, telecomunicaţii, mecanic şi electrician auto, tinichigerie şi vopsitorie 

auto, confecţii, îmbrăcăminte textile și din piele, instalator de încălzire centrală și gaz, administraţie publică, 

electronist depanator RTV și echipamente de automatizări. 

9494
10361

9475 9327
8521 8408

2011 - 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017

Număr elevi înscriși - învățământ liceal

Număr elevi
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De asemenea, elevii au posibilitatea de a se înscrie în şcoli profesionale şi de ucenici cu diferite profile și 

specializări. La terminarea cursurilor elevii dobândesc statutul de muncitor calificat: sculptori intarsieri, tâmplari, 

tapiţeri, instalaţii sanitare, finisare structură, industrie alimentară, mecanici auto şi agricoli, carmangerie, brutari, 

tinichigerie, confecţii îmbrăcăminte textile și din piele, bijutieri, opticieni, montatori aparate optice medicale, 

depanatori RTV, electronişti depanatori echipamente de automatizări, operatori chimişti, administraţie publică, 

ospătari, bucătari. La acestea se adaugă şi şcoli de maiştri în domeniul prelucrării lemnului şi în domeniul 

construcţiilor.  

Tabel 50 Date statistice privind nr.de elevi și nr.claselor din școlile profesionale62 

Perioada Nivel de învățământ Nr.clase elevi Nr.elevi 

2011 – 2012 Profesional 8 196 

2012 – 2013 Profesional 7 157 

2013 – 2014 Profesional 14 294 

2014 – 2015 Profesional 16 420 

2015 – 2016 Profesional 32 791 

2016 – 2017 Profesional 44 1028 

 

 

 

Figura 33 Evoluția numărului de elevi și al claselor din cadrul școlilor profesionale 

 

 Numărul elevilor care urmează liceul și diverse şcoli profesionale sau de ucenicie a crescut surprinzător 

de mult în ultimii 6 ani. Cel mai mare număr de elevi înscriși se înregistrează în anul școlar 2016 – 2017, o creștere 

de 30% față de anul școlar precedent și o creștere uimitoare de 424% față de anul școlar 2011 – 2012.  

Şcolile postliceale, care îşi desfăşoară activitatea tot în cadrul grupurilor şcolare oferă posibilitatea de 

specializare în domeniile: designer în industria lemnului, proiectant restaurator şi reparaţii, proiectant în urbanism 

şi amenajarea teritoriului, control activitate produse alimentare, asistent medicină generală, asistent medical de 

laborator, secretariat, asistent de gestiune, agent turism, asistent manager unităţi comerciale, telecomunicaţii. 

                                                
62 Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Mureș 
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Trebuie avută în vedere nevoia de orientarea educației, mai ales a celei de tip profesional şi tehnic către 

cerinţele de dezvoltare locală, cooperarea cu antreprenori locali, facilitarea organizării de stagii de practică pentru 

elevi, asigurarea şcolarizării pentru specializări solicitate de angajatorii locali, acordarea de burse pentru pregătire 

profesională elevilor, asigurarea de stagii de iniţiere pentru absolvenți. Investițiile în învățământul profesional şi 

tehnic (licee tehnologice, infrastructura pentru formare profesională iniţială) și oportunități de învățare pe tot 

parcursul vieții vor viza asigurarea unor facilități educaționale de înaltă calitate, în concordanță cu cerințele 

angajatorilor, cu tendințele evoluției economice și cu nevoile pieței muncii. Operatorii economici sunt încurajați 

să încheie contracte de pregătire profesională practică cu unitățile de învățământ profesional şi tehnic, putând 

beneficia inclusiv de facilități fiscale, conform prevederilor legale. În vederea asigurării unei creșteri eonomice 

sustenabile este necesar ca activitatea de pregătire profesională practică să se realizeze, în condiţii de calitate şi 

performanţă tehnologică, atât în cadrul atelierelor şcolare, cât și la agentul economic. Se pune accent pe investiţii 

în infrastructura unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic care asigură pregătire profesională, în special, în 

domeniile de competitivitate identificate la nivel național. 

 

Infrastructura existentă și lucrări propuse pentru educația liceală: 

Conform datelor centralizate de către Direcția Școli, situația infrastructurii existente (pe fiecare corp de 

clădire în parte) și se prezintă conform tabelului de mai jos: 

LICEE 

Nr. 
crt 

DENUMIREA  
UNITĂŢII  

Adresă 

Situație Existentă 

Lucrări propuse Termosistem  Radiatoare 
Tâmplărie 
exterioară 

Da Nu Oţel Fontă PVC Lemn 

1 

Liceul 

Tehnologic  

„Avram  Iancu“ 

 

Str.Gh. Doja 

Nr.13 
 X X X  X 

Reabilitare clădire 

bibliotecă, clădire ateliere și 

sala de sport. Înlocuire 

instalaţii apă, canal în 

incinta şcolii. 

Str.Iuliu  

Maniu 

Nr.11 

     X 

Reabilitarea întregii clădiri a 

internatului 

 

B-Dul 1848 

Nr.7 
 X  X  X 

Reabilitare integrală corp 

clădire şcoală și sală de 

sport. A fost refăcută 

învelitoarea. 

 

2 

Liceul 

Tehnologic 

„Constantin  

Brâncuşi“ 

 

 

Str. 

Victor Babeş 

Nr.11 

 X  Sobe X X 

Termosistem, schimbarea 

tâmplăriei, schimbarea 

instalațiilor electrice, 

sanitare, termice la clădirea 

principală, la atelier și la sala 

de sport. 

 

3 

Liceul 

Tehnologic  

„Ion Vlasiu“ 

 

Str.Gh. 

Marinescu 

Nr.62 

 X  X  X 

Reabilitare integrală clădire 

şcoală, corp atelier, sala de 

sport, clădire cantină și 
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LICEE 

Nr. 
crt 

DENUMIREA  
UNITĂŢII  

Adresă 

Situație Existentă 

Lucrări propuse Termosistem  Radiatoare 
Tâmplărie 
exterioară 

Da Nu Oţel Fontă PVC Lemn 

 internat, inclusiv reţele 

utilităţi incintă.  

4 

Liceul Tehnologic  

„Electromureş” 

 

 

Str.Livezeni  

Nr.5 
 X  X X  

Reabilitare integrală clădire 

şcoală, sala de sport şi 

internatul inclusiv reţele 

utilităţi incintă.Refacere 

împrejmuiri. 

Clădirea internatului are 

termosistem şi tâmplărie 

PVC, clădirea şcolii are 

tâmplărie PVC.  

5 

Liceul 

Tehnologic  

„Aurel  Persu” 

 

Str.Milcovului 

Nr.1-5 
 X X   X 

Reabilitare integrală clădire 

şcoală, corp atelier  inclusiv 

reţele utilităţi incintă. 

 

6 

Liceul 

Tehnologic  

„Traian  Vuia” 

 

Str.Gh. Doja 

Nr.102 
 X X  X X 

Reabilitare integrală clădire 

şcoală,corp grădiniţă, corp 

atelier,  clădire cantină,  

inclusiv reţele utilităţi 

incintă. Reamenajare corp 

cantină în sală de sport.  

7 

Liceul Teoretic 

„Gheorghe  

Marinescu” 

 

Str.Gh. 

Marinescu 

Nr.15 

 X X  X  

Reabilitare integrală clădire 

şcoală, sala de sport şi 

internatul, inclusiv reţele 

utilităţi incintă. Refacere 

împrejmuiri. 

Clădirea internatului şi  

clădirea şcolii are tâmplărie 

PVC. 

8 

Liceul  

Vocaţional  De  

Artă 

 

 

Str.Revoluţiei 

Nr.9 
 X  

Sobe 

 
 X 

Reabilitare integrală corp 

clădire aflat în proprietatea 

Municipiului Tîrgu Mureş.  

Str.Mărăşti 

Nr.8/A 
X  X  X  

 

- 

9 

Liceul  

Vocaţional  

Pedagogic 

„Mihai  

Eminescu” 

 

Str.Papiu  

Ilarian 

Nr.37 

 X X  X  

Reabilitare integrală clădire 

şcoală, sala de sport, clădire 

cantină şi  și internatul, 

inclusiv reţele utilităţi 

incintă. 

 



 

 

 
128 

LICEE 

Nr. 
crt 

DENUMIREA  
UNITĂŢII  

Adresă 

Situație Existentă 

Lucrări propuse Termosistem  Radiatoare 
Tâmplărie 
exterioară 

Da Nu Oţel Fontă PVC Lemn 

10 

Liceul Cu 

Program  

Sportiv 

„Szász  

Adalbert” 

 

Str.Pavel 

Chinezu 

Nr.9a 

X X X X X X 

Reabilitare integrală clădire 

şcoală corpul vechi şi vechea 

sală de sport, inclusiv reţele 

utilităţi incintă. 

 

11 

Liceul 

Tehnologic 

„Gheorghe 

Şincai“ 

 

B-Dul 1848 

Nr.55 
 X X  X  

Reabilitare integrală clădire 

şcoală, corp atelier, corp 

sala de sport, inclusiv reţele 

utilităţi incintă. 

Clădirea şcolii are tâmplărie 

din PVC cu geam termopan. 

 

12 

Liceul Teoretic 

„Bolyai   Farkas” 

 

Str.Boyai 

Nr.3 
 X  sobe x x  

13 

Liceul Vocațional 

Reformat 

 

Str.Boyai 

Nr.3 
 X  sobe x x  

 

COLEGII 

Nr. 
crt 

DENUMIREA  
UNITĂŢII  

Adresa 

Situație existentă 

Lucrări propuse Termosistem Radiatoare 
Tâmplărie 
exterioara 

Da Nu Otel Fontă PVC Lemn 

1 

Colegiul  

Naţional 

„Alexandru  

Papiu Ilarian“ 

 

Str.Bernády 

György 

Nr.12 

 X  X  X 

Reabilitare integrală clădire 

colegiu, clădirea se află pe 

lista clădirilor monumente 

istorice. 

 

2 

Colegiul  

Naţional 

„Unirea“ 

 

Str.Mihai 

Viteazul 

Nr.15 

 X  X  X  

3 

Colegiul  

Economic 

„Transilvania“ 

 

Str.Călimanul

ui 

Nr.1 

X   X X  

Reabilitare integrală sala de 

sport şi consolidare,inclusiv 

reţele utilităţi incintă. 

 

Str.Vulcan 

Nr.6 
 X  X X X 

Reabilitare integrală  clădire 

cantină, corp B laboratoare și 
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COLEGII 

Nr. 
crt 

DENUMIREA  
UNITĂŢII  

Adresa 

Situație existentă 

Lucrări propuse Termosistem Radiatoare 
Tâmplărie 
exterioara 

Da Nu Otel Fontă PVC Lemn 

internatul, inclusiv reţele 

utilităţi incintă. 

 

4 

Colegiul  

Agricol   

„Traian  

Săvulescu“ 

 

Str.Călăraşilor 

Nr.108 
X X X X X X 

Reabilitare integrală clădire 

şcoală , clădire laboratoare și 

două clădiri internat inclusiv 

reţele utilităţi incintă. 

Termosistem doar la cantină 

și sala de sport. 

 

 

 

1.5.7.6. Educația timpurie – creșe  

Uniunea Europeană a stabilit ca țintă pentru 2020 ca cel puțin 95% din copiii având vârsta cuprinsă între 

4 ani și vârsta de debut a școlarității obligatorii să participe la educația timpurie. În condițiile în care media 

europeană a participării era, în 2011, 93,2%, în România procentul era doar de 82%, fapt datorat în mare măsură 

infrastructurii insuficiente, mai ales în mediul urban. La nivelul marilor orașe, numărul locurilor în grădinițe este 

insuficient, iar asupra unităților de învățământ preșcolar se exercită presiunea enormă a părinților, în contextul în 

care un mare număr de cereri sunt refuzate din lipsă de locuri. 

Conform informațiilor furnizate de Administrația creșelor din subordinea Primăriei Muncipiului Tîrgu 

Mureș, se constată insuficiența numărului de locuri din creșe. Numărul solcitărilor este mult peste capacitatea 

existentă, fapt care împiedică de multe ori ca mamele cu copii de 0-3 ani să revină pe piața muncii, fie le obligă să 

apeleze la instituții private care oferă servicii de îngrijire și educație antepreșcolară foarte costisitoare. 

Aceasta are consecințe directe asupra participării la educația preșcolară a copiilor de 3 și 4 ani, a căror 

înscriere este adeseori refuzată, pentru a permite accesul în grădinițe al copiilor de 5 ani, în ultimul an înainte de 

înscrierea la școală. În același timp, din cauza numărului insuficient de grădinițe, în marile orașe, grupele de copii 

sunt supraaglomerate, având efective mai mari decât cele prevăzute de lege, cu efecte nedorite asupra calității 

serviciilor oferite, dar și asupra siguranței copiilor. 

În Tîrgu Mureș funcționează 5 creșe, având o capacitate normală de 297 locuri și un număr de 436 de 

copii înscriși. Anual, numărul de solicitări pentru educația antepreșcolară depășește în medie cu aprox. 50% 

capacitatea normală a acestora.  
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Table 1 Capacitatea și numărul de copii înscriși în creșele din Tîrgu Mureș 

Creșa Adresa Capacitate 

Număr copii înscriși  

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Creșa nr.1 
Str.Hunedoarei, nr.29,  

cartierul Mureșeni 
46 51 41 54 

Creșa nr.2 
Str.Lămâiței nr.18,  

cartierul Dâmbul Pietros 
44 86 58 70 

Creșa nr.3 
Str.Gheorghe Marinescu, nr.9,  

cartierul Cornișa 
40 62 70 76 

Creșa nr.4 
Str.Secerei, nr.2 B,  

cartierul Tudor Vladimirescu 
75 80 57 100 

Creșa nr.5 
Str.Muncii, nr.14,  

cartierul Tudor Vladimirescu 
92 197 178 136 

  TOTAL 297 476 404 436 

Vechimea construcțiilor și a implicit a instalațiilor de apă, instalațiilor electrice sau a celor sanitare precum 

și lipsa amenajării spațiului verde sunt alte câteva probeme cu care se confruntă infrastructura educațională 

pentru antepreșcolari.  

Nr. 
crit. 

Creșa 
Anul 

construcției 
Date tehnice actuale Lucrări necesare 

1.  Creșa nr.1 1973 

Imobilul este construit 

din cărămidă acoperit cu 

planșeu de beton P+E și 

este utilizat împreună cu 

grădinița nr.12 

 Schimbarea instalațiilor de apă și sanitare  
și electrice 

 Dotarea cu mobilier și accesori 
corespunzătoare 

 Dotarea cu mobilier și accesorii 
corespunzătoare izolatorului și a 
cabinetului medical 

 Amenajarea spațiului verde și dotarea cu 
aparate de joacă pentru copii 

2.  Creșa nr.2 1975 

Imobilul este construit 

din cărămidă acoperit cu 

planșeu de beton și este 

utilizat împreună cu 

grădinița „Licurici“ 

 Schimbarea instalațiilor de apă și sanitare; 

 Dotarea cu mobilier și accesori 
corespunzătoare 

 Amenajarea izolatorului și a cabinetului 
medical 

 Amenajarea spațiului verde, a curții 
interioare și dotarea cu aparate de joacă 
pentru copii; 

 Extinderea laterală a creșei 

3.  Creșa nr.3 1955 

Imobilul este construit 

din cărămidă acoperită 

cu țiglă S+P și este 

folosit în comun cu  

Grădinița „Căsuța din 

Povești“ 

 Reabilitarea clădirii S+P 

 Tunel pentru transportul alimentelor gătite 
din bucătărie (clădirea II) în creșă ( clădirea 
I) – conform normelor sanitare 

 Amenajarea spațiului verde 

 Dotarea cu mobilier și accesorii 
corespunzătoare 
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Nr. 
crit. 

Creșa 
Anul 

construcției 
Date tehnice actuale Lucrări necesare 

4.  Creșa nr.4 1976 

Imobilul este construit 

din cărămidă acoperit. 

Este folosit în comun cu 

Grădinița nr.10 

 Schimbarea instalațiilor de apă și sanitare 

 Amenajarea izolatorului și a cabinetului 
medical 

 Dotarea creșei cu centrale termice noi, 
termostate, robinet și calorifere  

 Dotarea cu mobilier și accesorii 
corespunzătoare 

5.  Creșa nr.5 1981 

Imobilul este construit 

din cărămidă cu planșeu 

de beton 

 Schimbarea instalațiilor de apă și sanitare 

 Schimbarea instalației electrice, a tabloului 
electric 

 Dotarea cu mobilier și accesorii 
corespunzătoare 

 Înlocuirea tâmplăriei 

 Amenajarea cabinetului medical 

 Izolarea termică 

 Extinderea laterală 

 Amenajarea spațiului verde și dotarea cu 
aparate de joacă 

 

Pentru perioada următoare se va acorda prioritate pentru asigurarea unei dezvoltări timpurii și îngrijiri 

adecvate a copiilor, vor fi avute în vedere cu prioritate investiții în unitățile de învățământ în care se oferă servicii 

de educație timpurie antepreșcolară și preșcolară.  

Prioritățile privind situația creșelor pe termen mediu ar trebui să vizeze construirea unei creșe noi și 

reabilitatea și extinderea Creșei nr.5 și a Creșei nr.2, care sunt cele mai solicitate.   

 

 

1.5.7.7. Învățământul universitar 

 

O dezvoltare remarcabilă s-a înregistrat în învăţământul superior, prin creşterea continuă a numărului de 

studenţi, înfiinţarea de noi universităţi, în special particulare, precum și diversificarea specializărilor la facultăţile 

existente. În prezent, municipiul Tîrgu Mureș a devenit un important centru universitar în care funcţionează atât 

universităţi de tradiţie (Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, Universitatea Petru Maior Tîrgu Mureş, 

Universitatea de Arte Tîrgu Mureş), cât și unităţi mai noi, particulare (Universitatea Dimitrie Cantemir Tîrgu Mureş, 

Universitatea Sapientia). 

Cele 4 instituţii oferă o gamă largă de domenii, cum ar fi: medicină generală şi medicină militară, farmacie, 

stomatologie și tehnică dentară, asistenţă medicală de urgenţă medico-chirurgicală, teatrologie, actorie, regie, 

filologie, psiho-pedagogie, drept, finanţe-bănci contabilitate, matematică, informatică, administraţie publică, 

marketing, management, calculatoare, electronică, tehnologii de mecanică fină, automobile, design industrial. 
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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 

 

Este o instituție de învățământ superior 

de stat și de cercetare, cu tradiție în Tîrgu Mureș, 

cu statut multicultural și multilingvistic. 

Este integrată sistemului național de învățământ 

superior, care asigură pregătirea universitară și 

postuniversitară în domeniul științelor medicale și 

farmaceutice, organizează și coordonează 

cercetarea științifică și cooperarea națională și 

internațională în domeniile științei și pregătirii 

universitare și postuniversitare medico-

farmaceutice. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, este accesibilă tuturor cetăţenilor români şi străini 

fără discriminare, ca centru de excelenţă care oferă cunoaştere şi competenţă prin diferite forme: training pentru 

specialişti, cercetare, expertiză şi consultanţă în domeniul său de competenţă. 

Universitatea are laboratoare de cercetare cu aparatură avansată și un Centru Avansat de Cercetare 

Medicală și Farmaceutică dotat cu infrastructură de cercetare de înaltă calitate la nivel internațional. 

 

Situația numărului de studenți:  

Universitatea pregătește anual aproximativ 5000 de studenți în cadrul celor 3 facultăți: Facultatea de 

Medicină, Facultatea de Medicină dentară și Facultatea de Farmacie.  

 

Tabel 51 Numărul de studenți înscriși în perioada 2011/2015 pe programe de studii63 

Facultatea Programul de studiu Număr studenți 

La 1 oct. 
2011 

La 1 oct. 
2012 

La 1 oct. 
2013 

La 1 oct. 
2014 

La 1 oct. 
2015 

Medicină 

Medicină 2010 2175 2229 2360 2403 

Medicină - Engleză 141 200 260 303 353 

Moașe 88 72 44 23 - 

Asistenţă Medicală Generală 285 336 361 364 359 

Balneofiziokinetoterapie și 

Recuperare 

190 173 153 145 146 

Nutriţie și Dietetică 156 120 125 130 125 

Educaţie Fizică şi Sportivă 56 63 72 73 89 

Total 2.899 3.139 3.244 3.398 3.475 

Medicină 

Dentară 

Medicină Dentară  722 780 801 769 764 

Medicină Dentară - Engleză - - - 14 38 

Tehnică Dentară 218 161 119 94 97 

                                                
63 Sursa: adresa nr.18191/11.01.2017 Universitatea de Medicină și Farmacie 

Foto: 14 Universitatea de Medicină și Farmacie 

https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Mure%C8%99
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Facultatea Programul de studiu Număr studenți 

La 1 oct. 
2011 

La 1 oct. 
2012 

La 1 oct. 
2013 

La 1 oct. 
2014 

La 1 oct. 
2015 

Total 940 941 920 877 899 

Farmacie 

Farmacie 569 567 605 607 595 

Cosmetică Medicală. 

Tehnologia Produsului 

Cosmetic 

- - - - 37 

Asistenţă de Farmacie 72 56 62 38 23 

Total 641 623 667 645 655 

Total universitate 4.480 4.703 4.831 4.920 5.029 

 

 

Figura 34 Evoluția numărului de studenți la Universitatea de Medicină și Farmacie 

 în perioada 2011 – 2015 

 

 Numărul de studenți în cadrul Universității a crescut de la un an la altul în medie cu 2,94%. Interesul 

tinerilor pentru a urma studii medicale în Tîrgu Mureș a crescut, constatăm că în anul 2015 sunt cu 549 mai mulți 

studenți față de anul 2011, ceea ce reprezintă o creștere de 12,25%. Interesul a crescut pentru cursurile 

universității Facultății de Medicină, în timp ce pentru Universitatea de Medicină Dentară interesul a scăzut ușor 

în cei 5 ani analizați, iar la Facultatea de Farmacie nu se înregistrează modificări semnificative.  

 Este de asemenea de notat faptul că numărul studenților de la secțiunea Medicină-Engleză a crescut 

foarte mult, în anul 2015, erau înregistrați 353 de studenți față de 141 în anul 2011, însemnând că se înregistrează 

progrese în atragerea studenților străini.  

Totuși, UMF Tîrgu Mureș se situează la o distanță considerabilă față de celelalte Universități din țară. În 

topul universităților cu cei mai mulți studenți străini la ciclul licență sunt alte 5 Universități: Universitatea de 

Medicină și Farmacie din Iași - 2.359 studenți străini, Universitatea de Medicină și Farmacie din București - 1.337 

studenți, Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj - 2.157 studenți, Universitatea de Medicină și Farmacie 

din Timișoara - 1.510 studenți, Universitatea Ovidius din Constanța - 1.032 studenți străini. 
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 Oferta educațională este diversă și este constant adaptată noilor cerințe. În ultimii ani s-a întrodus un nou 

program de studii masterale acreditat, Sănătatea reproducerii umane în cadrul Facultății de Medicină și 2 noi 

programe de studii la nivel de licență: 

 program de studiu nou autorizat: Medicină Dentară  - în limba engleză din cadrul Facultății de Medicină 

Dentară; 

 program de studiu nou autorizat: Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic din cadrul 

Facultății de Farmacie. 

Alte 2 studii la nivel de licență au fost desființate sau suspendate: program de studiu desființat: Moașe din 

cadrul Facultății de Medicină, program de studiu suspendat: Asistenţă de Farmacie* din cadrul  Facultății de 

Farmacie.  

 

CAMPUSUL UNIVERSITAR/ CĂMINELE STUDENȚEȘTI 

Tabel 52 Campusul universitar64 

Număr  
cămine 

studențești 

Număr locuri 
de cazare 

Nr.solicitări cazare Observații 

4 1176 

2011/2012 - 1712 cereri în căminele studentești sunt cazați 

doar studenți la nivel de licență, 

universitatea neavând posibilitatea de 

a asigura cazare și studenților 

masteranzi, doctoranzi sau medicilor 

rezidenți 

2012/2013 - 1609 cereri  

2013/2014 - 1577 cereri 

2014/2015 - 1503 cereri 

2015/2016 - 1503 cereri 

2016/2017 - 1409 cereri 

 

UMF dispune de 4 cămine studențești cu o capacitate totală de 1176 locuri. Capacitatea actuală nu este 

suficientă, comparativ cu numărul studenților și a masteranzilor, respectiv al numărului solicitărilor de cazare. 

Anual numărul total al solicitărilor depășește în medie cu peste 30% capacitatea actuală și nu există posibilitatea 

asigurării de locuri de cazare studenților masteranzi, doctoranzi sau medicilor rezidenți.  

 

 

Figura 35 Numărul solicitărilor de cazare în campusul universitar UMF raportat la nr.de locuri disponibile 

                                                
64 Sursa: adresa nr.18191/11.01.2017 Universitatea de Medicină și Farmacie 
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 CERCETARE ȘI DEZVOLTARE  

 

Centrul de cercetări avansate medico-farmaceutice din cadrul UMF Tîrgu Mureș 

 

Centrul Avansat de Cercetare Medicală și Farmaceutică, 

proiectat pe o suprafață totală de 4.092 metri pătrați, 5 nivele și un 

buget de 10.47 milioane de euro, reprezintă un exemplu de 

infrastructură de cercetare de înaltă calitate la nivel international, 

fiind un centru de referință în țară atât pentru cercetarea 

fundamentală cât și pentru cea clinică. Facilitățile moderne din 

acest unic complex de cercetare includ o banca de AND si de 

plasma, care poate colecta si stoca material biologic si celule stem 

de la pacienti, care va deservi ca o sursa unica de date pentru 

viitoare proiecte de cercetare. Acesta mai include și multiple 

laboratoare de dotate cu echipamente de ultimă generație în 

domeniul imunologiei, cromatografie și spectrometriei de masă, 

citometrie în flux, microscopie confocală, biologie moleculară, 

genetică, imagistică cardiacă avansata, metabolism și altele. 

În prezent în CCAMF lucrează un număr de 11 angajați la care 

se adaugă 27 de studenţi și colaboratori externi. CCAMF are colaborări cu 10 laboratoare din Romania si 16 din 

exterior. Suportul tehnic al CCAMF este utilizat într-un număr de 33 granturi de cercetare câștigate de UMF în 

ultimii ani. 

 

Rezultatele activității de cercetare din Universitatea de Medicină și Farmacie  TÎRGU MUREȘ 

Activitatea de cercetare și dezvoltare a Universității este foarte intensă. Universitatea derulează sau este 

partener în numeroase proiecte de cercetare dezvoltare, atât naționale cât și internaționale și a publicat 

numeroase lucrări științifice importante   

 

1. Lucrări științifice – articole in extenso 

În ultimul an, cadrele didactice și de cercetare din UMF au publicat un număr de 439 articole științifice in 

extenso, din care 204 în reviste ISI cu factor de impact, 227 în reviste indexate în baze de date internaționale, 6 

articole tip proceedings paper în reviste cotate ISI și 2 articole în reviste recunoscute de CNCS.  

Din punctul de vedere al vizibilităţii activităţii ştiinţifice (calculată ca medie a factorului de impact al revistelor 

în care s-au publicat rezultatele activităţii de cercetare), rezultatele indică o valoare medie a factorului de impact 

de 1,856 la Facultatea de Medicină generală (cu limite 0,43-6,585), de 1,357 la Facultatea de Farmacie (0,143-

3,169), respectiv de 0,894 la Facultatea de Medicină dentară (0,143-2,133) – Figura nr. 36. 

Foto: 15 Centrul de Cercetetări Avansate 

Medico-Farmaceutice din cadrul UMF Tg. 

Mureș 
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Figura 36 Vizibilitatea activității științifice – media factorului de impact a publicațiilor 

În 2016 au fost premiate 96 articole științifice la diferite congrese sau de către UEFISCDI (Premierea 

rezultatelor cercetării).  

 

2. Cărți științifice publicate  

În anul 2016 au fost publicate un număr de 44 cărți în edituri naționale, 1 carte într-o editură 

internațională, 16 cursuri și îndrumătoare, 34 capitole în cărți apărute în edituri naționale și 3 capitole în cărți 

apărute în edituri internaționale. 

 

3. Proiecte de cercetare 

În anul 2016 UMF Tîrgu Mureș a demarat implementarea a două proiecte majore de cercetare, finanțate din 

fonduri structurale ale Uniunii Europene, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 

- CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.1.4. - Atragerea de personal cu 

competențe avansate din străinătate: 

a) Proiect “TEHNOLOGII DE INGINERIE TISULARĂ PENTRU REGENERAREA VALVELOR CARDIACE (VALVE-

REGEN)”, ID P_37_673  

Proiectul presupune dezvoltarea de noi biomateriale (scaffolduri de valve aortice acelulare) și tehnologii 

(decelularizare, însămânțare celule, condiționare mecanică), care vor fi utilizate pentru medicină, în special pentru 

un tratament eficient al bolii valvei aortice la pacienții de toate vârstele. În mod special pentru această aplicație, 

materiale și tehnologii noi vor fi integrate într-o platformă semi-automată, care poate genera valve viabile la 

cerere. Rezultatele așteptate sunt materiale și tehnologii care vor oferi chirurgilor cardiaci valve regenerate din 

celulele proprii ale pacientului. Valve viabile pot fi de asemenea folosite în vitro ca platforme reproductibile pentru 

studierea biologiei și patologiei valvelor umane și, eventual, pentru dezvoltarea de noi tratamente farmaceutice 

pentru afecțiuni ale valvelor. 

 

b) Proiect “TERAPII CE VIZEAZĂ PROTEINA C REACTIVĂ PENTRU PREVENIREA DEMENȚEI ASOCIATE CU ATACUL  

VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC (SAD-CRP)”, ID P_37_674  
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Proiectul presupune dezvoltarea unui model terapeutic modern, neinvaziv, care să reducă substanțial incidența și 

severitatea instalării demenței în urma unui accident vascular cerebral ischemic. Pentru atingerea acestui rezultat 

se vor desfășura activități de cercetare experimentală realizate în laborator, pe model murin si model canin. 

Activitățile de cercetare vor avea loc în laboratoarele Centrului avansat de cercetări medicale și farmaceutice și în 

cadrul Bazei experimentale a UMF. Proiectul finanțează echipamentele specifice pentru experimentele pe model 

murin, echipamente pentru analize de imunohistochimie și consumabilele necesare. Proiectul urmărește și 

dezvoltarea de noi direcții de cercetare în cadrul UMF Tg Mureș, și anume cercetarea bolilor neurodegenerative 

și neuroinflamatorii, consolidarea culturii de cercetare și promovarea transferului de cunoștințe. 

4. Proiecte de dezvoltare instituțională în care universitatea este coordonator 

1. Imbunătăţirea capacităţii UMF Tg Mureş de a furniza în mod transparent şi în timp real informaţii despre 

participanţii la procesul educaţional prin actualizarea datelor prin RMU  - CNFIS-FDI-2016-0079  

Proiectul are ca principal obiectiv actualizarea evidentei integrate a studenţilor UMF Tg. Mures, prin 

inregistrarea in sistemul RMU a datelor si a informațiilor aferente tuturor studenţilor si cursanților de la toate 

ciclurile de studii si formele de pregătire, in termen de 6 luni de la demararea proiectului. 

2. Creşterea echitații sociale in vederea sporirii accesului la învățământul medico farmaceutic si consiliere 

pentru orientare în cariera medicala  - CNFIS-FDI-2016-077  

Obiectivul proiectului: facilitarea accesului egal la învățământul superior pentru absolvenții învățământului 

liceal si dezvoltarea perspectivelor privind cariera prin furnizarea de servicii de orientare si consiliere in 

cariera.  

3. Internaționalizarea curriculei universitare in cadrul UMF Tg Mureș - CNFIS-FDI-2016-0078  

Obiectivul proiectului: Optimizarea învățământului medical la UMF Tg. Mureș prin internationalizarea 

continutului curricular si implementarea modelului European Index Clinical Situation (ICS)Manchester in 6 luni 

de la demararea proiectului. 

5. Granturi interne de cercetare 

UMF Tîrgu Mureș a continuat organizarea competiției interne pentru granturi de cercetare științifică. 

Valoarea fiecărui grant a fost de 5.000 de Euro și permite achiziționarea de reactivi, consumabile, echipamente 

precum și decontarea parțială a unor mobilități. Competiția a fost deschisă doctoranzilor cu contract de muncă la 

UMF și cadrelor didactice ale UMF care au funcția de asistent universitar sau șef de lucrări, cu vârsta până la 45 

de ani. 

Totodată, încă din 2013, UMF a iniţiat o nouă categorie de granturi interne: granturile colective de 

cercetare, cu o valoare maximă de finanţare de 20.000 Euro, din care minim 25% trebuie să fie contribuția unui 

partener extern. Durata proiectelor este de 2 ani. Echipele de cercetare sunt formate din minimum 4 membri 

(incluzând directorul de proiect), cel puțin unul dintre aceștia fiind doctorand al UMF Tîrgu Mureș. Directorul de 

proiect este angajat pe perioadă nedeterminată în UMF Tîrgu Mureş, având orice grad didactic cu excepţia 

profesorului universitar. Sunt eligibile cheltuieli de logistică şi mobilităţi, nu sunt eligibile cheltuieli de salarizare.  

Proiectele declarate eligibile au fost evaluate din punctul de vedere al calității ştiinţifice de experţi externi 

stabiliţi de Prorectoratul ştiinţific.  

Au fost depuse şi considerate eligibile un număr total de 21 de proiecte individuale şi 8  proiecte colective. 

Au fost declarate câştigătoare și au primit o finanțare totală de 15.000 Euro, din veniturile proprii ale 

Universității, un număr de 3 proiecte individuale.  
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În cadrul competiţiei pentru granturile colective 2 proiecte au obţinut punctajul care a asigurat finanţarea 

şi au fost încheiate contracte în valoare de 40.000 Euro. 

În cursul anului 2015 au fost derulate cele 9 proiecte individuale câştigătoare ale competiţiei din 2015 

(valoare totală 45.000 Euro) şi 4 colective (valoare totală 80.000 Euro). 

 

6. Granturi de cercetare cu finanţare privată 

Ca partener şi furnizor de expertiză ştiinţifică, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş a 

iniţiat în anul 2015 lansări de competiţii având ca obiect promovarea cercetării originale şi creşterii capacităţii de 

cercetare, cu implicaţii  favorabile asupra competitivităţii cercetătorilor la nivel naţional, prin dezvoltarea unor 

parteneriate de tip public-privat, în scopul obţinerii unor rezultate cu potenţial de transfer tehnologic în aria socio–

economică.  

În cursul anului 2016, 34 de granturi private finanţate de firme/companii din țară și străinătate care s-au 

derulat, cel putin partial, in 2016, contractele fiind încheiate anterior anului 2016. 

În anul 2016 au fost câştigate 9 astfel de proiecte de cercetare în domeniul medical cu finanțare exclusivă 

din partea unor firme/companii din România, în valoare totală de 45.000 Euro. 

 

7. Alte activităţi de cercetare desfăşurate sub egida Universităţii 

În anul 2016, sub egida universităţii au fost câştigate şi finanţate următoarele proiecte de cercetare: 

A. Proiecte câştigate în competiţiile lansate de UEFISCDI în 2016 (altele decât cele menţionate anterior) 

 Metodă rapidă high resolution melting multiplex pentru analiza mutaţiilor genelor FLT3, NPM1 si DNMT3A în 

leucemia acută mieloidă (PN-III-P2-2.1-PED-2016-1076)  

 Experimental development of a predictive genetic multiplex microarray model usable as a tool for 

atherosclerotic coronary artery disease genetic risk profile determination in the Romanian population (PN-III-

CERC-CO-PED-2016); 

 Profilarea cromatografică a impurităţilor înrudite chimic – "soluţii analitice" de tip spin-off (107BG ⁄ 2016, PN 

III, P2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Tip proiect: 

Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant”); 

 Instalație pentru obținerea prin levitație în atmosferă inertă a aliajelor bio-compatibile ușoare de înaltă 

puritate - BIOLEV (PN-III-P2-2.1-PTE- 2016-0115- Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin 

cercetare, dezvoltare şi inovare, Tip proiect: Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant) -; 

 Studierea comparativă a fumatului şi implementarea unui program preventiv online la adolescenţii din 

România şi Republica Moldova, UEFISCDI (proiecte bilaterale România – Republica Moldova,  

 Intervenții chirurgicale uzuale în chirurgia oncologică ginecologică,  PN-III-P1-1.1-MCD2016-0064 - Tip proiect: 

Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora); 

 

B. Alte proiecte de cercetare câştigate în 2016  

 Teaching and learning bioanalysis (Finanţator: Central European Exchange Program for University 

Studies/Ministerele Educaţiilor Naţionale ale țărilor participante, CIII-RO-0010-11-1617); 

 Softis-Ped - Softskills for Children’s Health (2016-1-RO01-KA203-024630, proiect Erasmus Plus;  
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 Komorbid cukorbetegséggel társuló major depresszió alvásélettani, cirkadiánbiológiai és neurokognitív 

vonatkozásai (Finanţator:  Hungarian Academy of Sciences , cod RP 1476/15.12.2015, Postgraduate Medical 

and Pharmaceutical Research Grants,; 

 Psycho-social motivations associated with food choices and eating practices (EATMOT), CI&DETS Portugalia,. 

 

 

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TÎRGU MUREŞ 

 

Universitatea „Petru Maior“  este instituție de stat pentru 

instrucție superioară și cercetare, acreditată de ARACIS (Agenția 

Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior), 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Guvernul 

României.  În cadrul Universității își desfășoară activitatea 

Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe și Litere, Facultatea 

de Științe Economice, Juridice și Administrative și Școala doctorală 

de Studii Literale.  

Universitatea Petru Maior este titulara a 5 brevete de 

invenție și are în proces de examinare la OSIM un număr de 37 de 

cereri de brevete de invenție.  

Universitatea a demarat și demarează numeroase 

programe privind schimburi de experiență. În cadrul Programului de mobilităţi studenţi, cadre didactice și 

administrative – Erasmus+ se realizează schimburi academice pe domenii de studiu, între UPM şi universităţile 

partenere. Schimburile sunt reciproce şi se referă la stagii de studii sau practică pentru studenţi, precum și la 

scurte vizite de predare ale cadrelor didactice sau stagii de formare profesională pentru cadre didactice și 

administrative. Programul Erasmus+ de mobilităţi este finanţat de Comisia Europeană şi este implementat la UPM 

din anul 1998. Până în present Universitatea a demarat schimburi de experiență cu 52 de Universități din 16 țări: 

Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Grecia, Olanda, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, Spania, 

Republica Slovacă, Turcia și Egypt65.  

Colaborarea cu alte universităţi (consorţii) se fundamentează pe acordurile semnate cu peste 80 de 

universităţi din Europa și din lume, din țări precum Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, 

Franța, Germania, Marea Britanie, Grecia, Olanda, Ungaria, Italia, Malta, Muntenegru, Norvegia, Polonia, 

Portugalia, Republica Moldova, Spania, Slovacia, Serbia, Turcia, Statele Unite ale Americii, Ucraina, Oman, Egipt, 

Iran. Aceste acorduri se referă la colaborări în domeniul educaţiei şi cercetării, participare şi organizarea unor 

conferinţe comune, programe de studii etc. Peste 50 dintre acordurile semnate de UPM sunt Acorduri Bilaterale 

în cadrul Programului de schimburi academice Erasmus+.  

De asemenea, Universitatea „Petru Maior“ din Tîrgu Mureş este parteneră în cadrul Consorţiului 

Universitar Tîrgu Mureş cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş. 

Infrastructura universitară: în perioada 2011 – 2015 s-au realizat mai multe lucrări de reabilitare în valoare 

de 1.341.000 lei și s-au achiziționat dotări în valoare de 1.176.000 lei. 

  

                                                
65 Informații furnizate de Universitatea Petru Maior prin adresa nr.4884/09.01.2017, Anexa 5 

Foto: 16 Universitatea Petru Maior 
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Situația numărului de studenți  

Tabel 53 Situația numărului de studenți înscriși la studii Universitare - Ciclul I de Licență  din cadrul UPM 

Facultatea Programul de studii 

ANUL UNIVERSITAR 

2010
-

2011 

2011
-

2012 

2012
-

2013 

2013
-

2014 

2014
-

2015 

CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

Facultatea de 

Inginerie 

Tehnologia construcţiilor de maşini 114 138 147 147 151 

Design industrial 33 0 0 0 0 

Inginerie economică industrială 152 150 151 138 138 

Mecatronică 81 38 21 0 0 

Ingineria şi protecţia mediului în industrie 154 150 96 69 23 

Calculatoare 147 144 104 68 38 

Ingineria sistemelor electroenergetice  157 138 139 157 151 

Automatică și informatică aplicată 147 143 153 169 177 

TOTAL FACULTATE 985 901 811 748 678 

Facultatea de 

Ştiinţe şi Litere 

Matematică informatică  14 0 0 0 0 

Informatică 115 112 108 137 134 

Limba şi literatura română - Limba și literatura 

engleză 167 168 139 140 132 

Limba şi literatura română - Limba și literatura 

franceză 14 0 0 0 0 

Limbi moderne aplicate 77 82 64 63 61 

Comunicare şi relaţii publice 46 90 116 118 113 

Istorie 64 69 65 68 64 

Relaţii internaţionale și studii europene 139 110 84 88 48 

Ştiinţe politice 0 0 0 0 15 

TOTAL FACULTATE 636 631 576 614 567 

Facultatea de 

Ştiinţe 

Economice, 

Juridice și 

Administrative 

Management 232 195 172 147 140 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor 264 232 209 187 156 

Contabilitate și informatică de gestiune 209 208 174 176 167 

Finanţe și bănci 231 165 141 137 123 

Administraţie publică 149 124 139 132 108 

Drept 375 352 305 298 267 

TOTAL FACULTATE 1460 1276 1140 1077 961 

Centru pentru 

învăţământ cu 

Frecvenţă 

Redusă 

Management 172 115 125 104 91 

Contabilitate și informatică de gestiune 122 75 55 38 46 

Administraţie publică 129 61 25 0 0 

Drept 159 134 131 142 132 

Limba şi literatura română - Limba și literatura 

engleză 83 46 52 40 39 

 TOTAL CIFR 665 431 388 324 308 

TOTAL CICLULU I - LICENŢĂ 3746 3239 2915 2763 2514 
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Figura 37 Evoluția numărului de studenți înscriși la studii de licență 

 

Numărul studenților înscriși la studii unversitare de licență a scăzut treptat în perioada 2010 – 2014, în 

anul universitar 2014–2015 s-a redus cu 32,88%. Astfel între 2010 și 2014 numărul tinerilor care învaţă pentru o 

diplomă de licenţă este mai mic cu 1232 studenți, printre cauzele principale fiind reducerea numărului de 

absolvenți de Bacalaureat, care la rândul ei este cauzată de intrarea în liceu pe baza notelor foarte mici și a 

întroducerii camerelor de luat vederi la examen, dar și scăderea interesului absolvenților de liceu de a urma studii 

universitare. Copii tind să intre mai repede pe piața muncii și mai ales să plece în străinătate, fără a mai urma 

studii superioare. De asemenea un alt factor care ar contribui la scăderea numărului de studenți este concurența 

cu marile centre Universitare din Cluj Napoca, Iași sau București.  

Din cadrul Universității Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice și Administrative deține cei mai mulți 

studenți înscriși, totodată aici se înregistrează și cea mai accentută tendință de scădere a numărului de studenți 

înscriși.  

Se observă modificări la nivelul ofertei educaționale datorită scăderii interesului studenților în cazul 

următoarelor specializări: design industrial, mecatronică, matematică-informatică, limba și literatura română -  

limba și literatura franceză și administrație publică din cadrul IFR, acestea fiind deocamdată eliminate din oferta 

educațională.  

În anul universitar 2014–2015 în cadrul Facultății de Ştiinţe și Litere s-a introdus ca specializare nouă 

Științele politice.  

Tabel 54 Situația numărului de studenți înscriși la studii Masterale - Ciclul II  - din cadrul UPM 

Facultatea Programul de studii 

ANUL UNIVERSITAR 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

CICLUL II - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

Facultatea de 

Inginerie 

Managementul sistemelor calităţii  47 16 28 49 51 

Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă 0 0 0 0 0 
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Facultatea Programul de studii 

ANUL UNIVERSITAR 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Managementul securităţii şi condiţiilor de asigurare 

a sănătăţii în muncă 59 23 0 0 0 

Proiectare și fabricaţie asistată de calculator 20 32 11 27 49 

Grafică și design industrial  31 11 0 0 0 

Sisteme automate de conducere a proceselor 

industriale 62 48 21 25 23 

Managementul sistemelor de energie  41 19 27 27 22 

TOTAL FACULTATE 260 149 87 128 145 

Facultatea de 

Ştiinţe şi Litere 

Tehnologia informaţiei 83 78 65 61 48 

Studii de gen din perspectiva culturală 21 0 0 0 0 

Studii anglo-americane. Perspective interculturale 21 32 13 22 19 

Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 47 20 19 18 15 

Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale 24 0 0 22 21 

Elitele, cultura și construcţia europeană  40 47 49 26 23 

TOTAL FACULTATE 236 177 146 149 126 

Facultatea de 

Ştiinţe 

Economice, 

Juridice și 

Administrative 

Managementul afacerilor 103 95 73 66 63 

Managementul resurselor umane 105 102 83 88 79 

Contabilitate şi audit 85 87 73 72 74 

Consultanţă financiar contabilă 89 41 0 0 0 

Gestiune financiar bancară 0 0 16 30 29 

Managementul administraţiei publice și cariere 

publice  58 32 0 0 0 

Masterat profesional european de administraţie 

publică 0 0 35 39 38 

Instituţii judiciare și profesii liberale 0 29 14 45 45 

TOTAL FACULTATE 440 386 294 340 328 

Centru pentru 

învăţământ cu 

Frecvenţă 

Redusă 

Managementul sistemelor calităţii  51 61 52 53 40 

TOTAL CIFR 51 61 52 53 40 

 TOTAL CICLULU II - MASTER 987 773 579 670 639 
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Figura 38 Evoluția numărului de studenți înscriși la studii masterale 

 

Tendința de scădere a numărului de studenți înscriși se regăsește deasemenea și în Ciclul II de studii, având 

în vedere scăderea numărului de absolvenți din Ciclul I. Numărul studenților înscriși în învâțământul de masterat 

s-a redus în cei 5 ani analizați cu 348 de studenți, respectiv cu 35,26%  în anul universitar 2014– 2015 comparativ 

cu anul universitar 2010 –2011.  

 

 

Tabel 55 Situația numărului de studenți înscriși la Școala Doctorală de Studii Literare din cadrul UMP 

Facultatea Programul de studii 

ANUL UNIVERSITAR 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

CICLUL III - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Școala 

Doctotală 

de Studii 

Literare 

Filologie 40 29 26 31 38 

TOTAL ȘCOALA 

DOCTORALĂ 40 29 26 31 38 

TOTAL CICLULU III - 

DOCTORAT 40 29 26 31 38 
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Figura 39 Evoluția numărului de studenți înscriși la studii doctorale 

 

În cadrul Universității funcționează Școala Doctorală de Studii Literare având o medie de aproximativ 33 

de studenți înscriși. Interesul pentru studiile doctorale, specializarea Filologie, a crescut. Spre deosebire se studiile 

de licență și masterale, numărul de studenți înscriși în cadrul studiilor de doctorat înregistrează o ușoară tendință 

de crește.  

Tabel 56 Situația numărului de studenți înscriși în cadrul studiilor postuniversitare 

Programul de studii 

ANUL UNIVERSITAR 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

ALTE FORME DE PREGĂTIRE - STUDII POSTUNIVERSITARE 

PREGĂTIRE PEDAGOCICĂ  

(Postuniversitar psihopedagogic) 
50 0 125 59 45 

PREGĂTIRE PEDAGOGICĂ (Nivelul II) 100 90 50 86 68 

TOTAL PREGĂTIRE PEDAGOGICĂ 150 90 175 145 113 

GRADE DIDACTICE PREUNIVERSITARE (I și II) 0 0 0 0 71 

 

Centrul de Instruire și Perfecționare din cadrul universității desfășoară cursuri de formare continuă în 

domeniul Informaticii cu următoarele specializări:  

 Profesorul actual pentru o școală modernă – curs de formare continuă;  

 Administrator rețea de calculatoare – curs de formare continuă (perfecționare); 

 Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator – curs de formare continuă (perfecționare); 

 Designer pagini web – curs de formare continuă (perfecționare); 

 Operator procesare text și imagine – curs de formare continuă (perfecționare) 

 Operator întroducere, validare și prelucrare date – curs de formare continuă (calificare). 

Centrul de Instruire şi Perfecţionare şi Facultatea de Inginerie desfășoară un curs de pregătire în domeniul 

Ingineriei electrice cu specializarea: Manageri energetici pentru industrie – curs de pregătire. Un alt curs de 

pregătire desfășurat de Centrul de Instruire şi Perfecţionare se referă la terminologia psihopedagogică în limba 

română – curs intensiv de pregătire. 
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Campusul universitar/ căminele studențești  

Universitatea „Petru Maior“ din Tîrgu Mureş deține în proprietate două cămine studențești cu un număr 

de 381 locuri de cazare, respectiv: Căminul studenţesc nr.4 cu 332 de locuri de cazare și Căminul studenţesc nr.1 

cu 49 de locuri de cazare. 

Pentru anul universitar 2016 – 2017, s-au depus aproximativ 700 de cereri pentru locuri în cămin,  

depășind cu peste 50% numărul locurilor disponibile. În consecinţă, capacitatea actuală nu este suficientă, în acest 

sens fiind demarată construcţia Căminului studenţesc Livezeni, cu o capacitate de 432 de locuri de cazare, 

construcţie care este nefinalizată.66 

 

Cercetare-dezvoltare 

Cercetători ai UPM, în colaborare cu cercetători ai Universității de Medicină și Farmacie  din Tîrgu Mureș, 

au un istoric de activități de cercetare comune, cu rezultate în domeniul materialelor biomedicale utilizate în 

stomatologie, în implantologia dentară și în chirurgia oro-maxilo-facială și ortopedică. Rezultate la nivel mondial 

sunt obținute în domeniul suprafețelor modificate ale implanturilor biomedicale pe bază de titan și aliaje  de titatn 

în vederea îmbunătățirii osteointegrării lor.  

UPM dispune de echipamente de cercetare de înaltă performanță pentru câteva domenii de vârf (acoperiri 

cu straturi nanometrice și respectiv instalații de sudură, cu fascicul de electroni), care se află în laboratoarele și 

centre de cercetare, precum și un sistem informatic bine dezvoltat, nodul de comunicații al Universității RoEduNet, 

care permite desfășurarea în bune condiții a activității de cercetare științifică în cadrul univeristății.  

Universitatea are 10 centre de cercetare acreditate instituțional, parteneriate cu industria locală și în 

cadrul clusterelor: Cercetare-Dezvoltare în domeniul medical și informatică – “Digital Mureș“, Clusterul Regional 

în Dezvoltare Urbană Sustenabilă “Greean Building and Development“. 

Rezultatele obţinute din activitățile de cercetare-dezvoltare au avut în vedere valorificarea rezultatelor 

prin publicaţii ştiinţifice sub formă de articole publicate în reviste indexate ISI Web of Knowledge, articole indexate 

în baze de date internaţionale recunoscute (ISI Web of Knowledge, Ebsco, Scopus, Science Direct etc.), cărţi 

publicate în edituri recunoscute de CNCS, transpunerea rezultatelor în materiale didactice, brevete de invenţie. 

Existența unor acorduri internaționale bilaterale de cooperare care includ și componente de cooperare în 

domeniul cercetării, masteratele de cotutelă cu universități de străinătate creează premizele integrării de rețele 

internaționale în domeniul transferului tehnologic.  

În perioada 2011 – 2015 Universitatea Petru Maior a derulat 14 contracte de cercetare-dezvoltare  în 

valoare totală de 1.949.973 Euro.  

Proiectele de cercetare câștigate prin competiție coodornate de Univerisitate Petru Maior se ridică la o 

valoare de 668.892 lei.  

Pentru următorii 5 ani Universitatea “Petru Maior“ din Tîrgu Mureş şi-a exprimat intenţia de a depune în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, 3 

proiecte:  

 Reţea regională de proiectare concurentă pentru dezvoltare și specializare inteligentă în industria auto 

şi mecatronică; 

 Centrul de inovare și transfer tehnologic pentru Industria auto; 

                                                
66 Informații furnizate de Universitatea Petru Maior prin adresa nr.4884/09.01.2017 
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 Centrul de transfer tehnologic “Ingineria materialelor biomedicale“ – IMBioMed.  

De asemenea Universiatea petru Maior a implementat două proiecte în cadrul Programului Parteneriate 

în domenii prioritare (PN II) și Planului Național de Cercetare Dezvoltare Inovare (PNCDI), în calitate de partener.  

Pe lângă proiectele de cercetare – dezvoltare Uiverstitatea a gestionat și implementat numeroase proiecte 

finanțate din fonduri europene nerambursabile.  

Astfel, în anul 2011 a fost implementat proiectul “Creșterea capacității administrative a Universității 

“Petru Maior“ prin managementul electronic al documentelor în cadrul Programului Operațional Sectorial – 

Creșterea Competitivității Economice, proiect în valoare de 375.1110 lei.  

Iar în cadrul Programului Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane, au fost implementate 4 

proiecte în valoare de 7.109.706 lei. Iar în alte 8 proiecte POS-DRU, Universitatea a avut rol de Partener.  

 

 

UNIVERSITATEA DE ARTE TÎRGU MUREŞ 

Universitatea de Arte din Tîrgu Mureș este una dintre 

universitățile cu o lungă tradiție în ceea ce privește cultura și 

arta. 

Universitatea de Arte din Târgu Mureş oferă studii 

universitare de licență, mastert și doctorat, asigurând 

perfecționarea procesului de formare  a creatorilor și 

specialiștilor în domeniul artelor teatrale, muzicale şi al 

artelor plastice la nivelul cerinţelor calitative ale unei societăţi 

bazate pe cunoaştere, cultură şi educaţie continuă. 

Universitatea este și o  instituţie de spectacole cu o 

sală de teatru dramatic, cu stagiuni teatrale desfăşurate în 

condiţii artistice şi organizatorice profesioniste. 

Totodată, este singura universitate de profil din România care 

deține două teatre profesioniste: unul de teatru dramatic și unul de teatru de animație, în care studenții tuturor 

specializărilor universității pregătesc și prezintă producții teatrale, desfăşurate în condiţii artistice şi organizatorice 

profesioniste, cu stagiuni permanente. 

În cadrul Universițății funcționează Facultatea de arte în limba română și Facultatea de arte în limba 

maghiară.  

Facultatea de Arte în Limba Română din cadrul Universității de Arte din Tîrgu-Mureș este structurată pe 

două departamente:  

a) Departamentul  de Teatru și Arte Vizuale  

b) Departamentul de Muzică. 

În cadrul celor două departamente se regăsesc specializări care acoperă o paletă largă din domeniul 

artelor: actorie, regie, coregrafie, scenografie și eveniment artistic, teatrologie, arta actorului de animație, scriere 

dramatică, muzică. 

Facultatea de Arte în Limba Maghiară din cadrul Universității de Arte din Tîrgu-Mureș este structurată pe 

două departamente: 

a) Departamentul  de Teatru  

b) Arte Vizuale și Științe ale Comunicării și Departamentul de Muzică. 

Foto: 17 Universitatea de rte Tîrgu Mureș 
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În cadrul celor două departamente se regăsesc specializări care acoperă o paletă largă din domeniul 

artelor: actorie, regie, coregrafie, scenografie și eveniment artistic, teatrologie, arta actorului de 

animație,comunicare audiovizuală-multimedia, scriere dramatică, muzică.  

Învăţământul artistic are un caracter preponderent vocaţional. Formarea limbajului şi a structurilor 

creative implică însă şi însuşirea unei culturi intelectuale vaste. Indiferent de specializare sau de limba de studiu, 

se asigură formarea unor deprinderi şi însuşirea unor cunoştinţe care să permită evoluţia profesională 

neîntreruptă a absolvenţilor. 

 

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ/CREAȚIE ARTISTICĂ 

Organizarea creaţiei artistice şi a cercetãrii ştinţifice este asiguratã în cadrul Centrului de Studii şi Creații 

Teatrale. Cercetarea ştiinţificã se desfãşoarã pe baza proiectelor naţionale şi a programelor individuale. Creaţia 

artisticã se realizeazã prin stagiunile teatrale ale teatrului Studio din universitate şi prin contracte personale.   

 

Există de asemenea un Centru de Studii și Creații Teatrale, un Institut de Cercetări Teatrale și Multimedia, 

o editură proprie – UartPress, care asigură posibilitatea tuturor cadrelor didactice și studenților să desfășoare 

activități de cercetare și creație artistică. 

 

 

UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR TÎRGU MUREŞ 

 

Universitatea a debutat în peisajul 

educațional românesc în anul 1991, fiind prima 

universitate particulară din Transilvania și a doua 

din România.  Prin valorile pe care le 

promovează, Universitatea „Dimitrie Cantemir“ 

ocupă un loc însemnat în peisajul educațional-

știintific românesc. 

 

 

Investiții privind infrastructura universitară: în perioada  de referinţă s-a construit un pavilion 

(aproximativ 1000 mp, cu 29 săli) destinat laboratoarelor în incinta Campusului Universităţii Dimitrie 

Cantemir. 

 

Situația numărului de studenți:  

 

Tabel 57 Numărul studenților înscriși pe fiecare specialitate în perioada 2011 - 2015 

SPECIALIZAREA NR.STUDENTI TENDINTE 

 2011 2012 2013 2014 2015  

PSIHOLOGIE (licenţă) 338 303 247 251 244 ˂ 

PSIHOLOGIE (masterat) 154 167 145 133 138 ~ 

ŞTIINŢE ECONOMICE ( licenţă) 403 339 255 214 156 ˂ 

Foto: 18 Universitatea Dimitrie Cantemir Tg. Mureș 
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ŞTIINŢE ECONOMICE ( master) 231 121 61 42 48 ~ 

DREPT (licenţă) 427 348 268 215 164 ˂ 

DREPT (master) 44 51 34 13 31 ~ 

GEOGRAFIE (licenţă) 391 303 194 127 89 ˂ 

GEOGRAFIE (master) 32 51 65 31 24 ˂ 

Departament Pregătire Personal Didactic 91 176 127 219 167 ~ 

Asigurarea Calităţii Învăţământului 50 49 - - 28 ˂ 

 

Modificări în oferta educațională 

Oferta educațională trebuie continuu adaptată la cerințele pieței muncii. Oferta Universității a suferit 

unele modificări prin  eliminarea de specializări precum Contabilitate şi Informatică de Gestiune (licență) și 

Control, expertiză și audit (master) și introducerea altor noi specilizări în cadrul sutiilor masterale: Economia 

Comerţului, Turismului şi Serviciilor (în limba engleză), Administrarea  Afacerilor (în limba engleză) 

 

 Oferta cursurilor postuniversitare din cadrul Universității este deasemnea foarte diversă:  

1. Audit intern: concepte, planificarea şi derularea misiunilor de audit 

2. Guvernanţa corporativă, managementul riscului şi controlul intern 

3. Antreprenoriat. Strategii de dezvoltare a afacerilor 

4. Finanţarea şi administrarea proiectelor 

5. Administrarea activităţilor din comerţ, turism şi servicii prin tehnici avansate de marketing 

6. Administrarea afacerilor în comerţ, turism și servicii 

7. Turism de afaceri și evenimente specifice 

8. Amenajarea și organizarea  turistică a spaţiului geografic 

9. Implementarea şi utilizarea  sistemelor de comerţ electronic în cadrul firmelor 

10. Profilul psihologic al managerului şi metode de dezvoltare managerială 

11. Intervenţii psihologice în situaţii educaţionale de criză 

12. Profesor de sprijin pentru persoane cu nevoi speciale 

13. Etapele procesului civil în Noul Cod  de Procedură Civilă 

14. Reglementarea  obligaţiilor civile în Noul Cod Civil 
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CERCETARE – DEZVOLTARE  

Universitatea a demarat proiecte de cercetare-dezvoltare precum:  

o Proiectul NESET II - Network of Experts on Social Dimension of Education and Training (Reţeaua de experţi în 

dimensiunea socială a educaţiei  şi formării), finanţat prin DG EAC – Comisia Europeană şi implementat de 

Institutul de Politici  Publice și Management din Lituania (2014-2017). 

 

Pentru perioada 2014 – 2020 Universitatea urmărește demararea următoarelor proiecte:  

o Proiectul BIO-ERA  Centru de Cercetare în Domeniul Bioeconomiei nfiinţarea Centrul BIO – ERA pentru 

Universitatea  Dimitrie Cantemir este o provocare, dar și un răspuns la prioritatea strategică a activităţii de 

cercetare ştiinţifică, identificată la nivel naţional şi european, cu atât mai mult cu cât activitatea acestui 

Centru se adresează unei arii tematice relevante din Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 

pentru perioada 2014-2020. 

o Proiectul Rezultate psihologice și comportamentale la copiii aflaţi în situaţii de risc din România 

Proiectul va fi realizat de Universitatea  Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș, în colaborare cu Universitatea 

Creştină din Texas, SUA (2018-2020). 

 

Schimburi de experiență  

Universitatea  Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș a implementat prin Programul Erasmus + KA103 

schimburi de experienţă cu universităţi şi companii din statele membre UE (Germania, Franţa, Marea Britanie, 

Irlanda, Norvegia, Islanda, Spania, Portugalia, Turcia, Ungaria) şi a dezvoltat prin intermediul programului Mevlana 

schimburi de experienţă cu Universitatea Cukurova din Turcia. Programul Erasmus + KA107 a facilitat schimburi 

de studenţi şi cadre didactice între universitatea noastră și universităţi din ţările  partenere, precum China, India, 

Indonezia, Malaezia, Cambogia, Noua Zeelandă, Uzbekistan, Kirghistan, Uganda, SUA, Kosovo și Bosnia 

Herţegovina. 

Colaborarea cu alte universități  

Universitatea  Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș a colaborat şi colaborează cu Universitatea Lorraine 

(Franţa), Universitatea Wuhan (China), Universitatea Srinagar Garwhal (India) , Universitatea Köln (Germania), 

Universitatea Dicle (Turcia) în diferite proiecte internaţionale comune precum Piri Reis, Twin Suns UT etc. 

Parteneriate de succes s-au înregistrat cu Universitatea Makerere din Kampala (Uganda), Universitatea Bukhara 

(Uzbekistan), Universitatea Huanggang (China) sau Universitatea Virginia VIU (SUA). 

Campusul universitar/ căminele studențești  

Inițiat în 1998 cu faza de proiect, Campusul „Dimitrie Cantemir“, având o suprafață de 5 ha, asigură condiții 

optime de instruire și recreere a elevilor și studenților - devenind un habitat educațional complet și complex la 

standarde europene și internaționale. 

Nr.de rezidenţe 4 x 

Capacitatea maximă 2280 Insuficientă în 

perspectivă 

Număr solicitări anuale 1100 1600 
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UNIVERSITATEA SAPIENTIA 

 

 Universitatea Sapienția este o instituție 

universitară particulară cu predare în limba maghiară. 

Este printre cele mai recente instituții inființatate în 

învâțământul superior particular din Transilvania.  

În cadrul Universității au fost înființate facultăți în trei 

orașe transilvănene (Miercurea Ciuc, Târgu-Mureș și 

Cluj-Napoca), oferind o gamă largă de specializări.  

În Tîrgu Mureș își desfășoară activitatea 

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste. Aceasta se 

remarcă prin  studiile tehnice din domeniul informaticii 

aplicate, completat cu horticultura și specializări socio-

umaniste ( comunicare și relații publice, traducere și 

interpretare etc).  

Pentru desfăşurarea activităţilor didactice şi a programului de practică pentru studenţii la specializarea 

horticultură campusul universitar oferă condiţii adecvate, punând la dispoziţie terenul din preajma clădirii.  

 

CAMPUSUL UNIVERSITAR/CĂMINELE STUDENȚEȘTI 

Campusul universitar din cadrul facultății oferă condiții  la standarde înalte.  

Printre serviciile şi facilităţile oferite în cadrul clădirii se numără:  3 amfiteatre, bibliotecă şi aproape 50 de 

auditorii şi laboratoare bine echipate (informatică, electronică, mecanică, microscopie electronică,  o cantină,  o 

cafenea şi o sala de sport 

Universitatea are în vedere  construirea unui cămin studențesc în cadrul Facultăți de Științe Tehnice și 

Umaniste.  

CERCETARE-DEZVOLTARE 

Universitatea își desfășoară activitatea de cercetare-dezvoltare în domenii precum: matematică –

informatică, comunicare, mediatizarea informațiiloe, relații public, științe tehnice, lingvistică descriptică și 

aplicată, limbaj jurnalistic din mass media ș.a. prin cele 4 centre:  

1. Centru de Cercetare MATINFO 

2. Centrul de Cercetare în Comunicații și Media 

3. Centrul de Cercetare pentru Inginerie Industrială și Fizică Aplicată 

4. Centrul de Cercetare Lingvistică DAMERG 

  

Foto: 19 Universitatea Sapientia Tg. Mureș (Corunca) 
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1.5.8. Sănătate și servicii medicale  

1.5.8.1. Infrastructura de sănătate 

În domeniul medicinei, orașul Tîrgu Mureș este un centru de excelență nu doar la nivelul județului Mureș, 

ci unul recunoscut la nivel național și internațional prin calitatea și gradul de specializare al actului medical. În 

municipiu există unități dotate cu aparatură performantă și cadre medicale cu înaltă specializare, între care se 

evidențiază: Spitalul Clinic Județean Mureș, Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, Institutul de Asistență 

Medicală de Urgență Pre-spitalicească, Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), unitate 

aflată în directa subordonare a Ministerului Sănătății. 

În municipiul Tîrgu Mureş există 3 unităţi sanitare publice cu paturi:   

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, unitate de interes regional, 

2. Spitalul Clinic Judeţean Mureş,  

3. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș  

și 6 unităţi private cu paturi, toate dotate cu aparatură performantă şi deservite de cadre medicale cu 

înaltă specializare.  

Influența pe care o exercită serviciile medicale târgumureșene dincolo de granițele orașului și județului, o 

arată faptul că mai mult de 30% dintre pacienții spitalizați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș 

provin din alte județe.  

Spitalul Clinic Județean Mureș 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş (SCJU Târgu Mureş) unitate sanitară publică cu 

personalitate juridică de categoria I, este cea mai 

mare unitate sanitară publică din Transilvania, de 

interes local, regional şi judeţean, care asigură 

servicii medicale variate.  

Spitalul Clinic Judeţean Mureş 

funcționează în prezent cu 1089 paturi de 

spitalizare continuă, din care 939 de paturi pentru 

adulţi şi 150 paturi pentru copii, precum şi un 

număr de 123 paturi de spitalizare de zi, și 12 

paturi pentru însoţitori.67  

Resursele umane ale spitalului totalizează  

1754 persoane, din care: 168 medici, 192 medici rezidenţi, personal sanitar superior (farmacişti, chimişti, biologi) 

– 24 persoane, 724 personal sanitar mediu, 387 personal sanitar auxiliar, 65 personal TESA, 194 personal de 

deservire și 48 pază.  

 

 

                                                
67 Site-ul oficial al instituției - Prezentare generală - http://www.spitalmures.ro/  

Foto: 20 Spitalul Clinic Județean Mureș 
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Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureş 

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și 

Transplant Tîrgu Mureș a fost reînființat ca unitate sanitară 

publică prin reorganizarea activității Spitalul Clinic Județean 

Mureș. Acesta reprezintă o unitate de elită în asistenţa medicală 

din România, oferind o gamă largă de servicii medicale precum 

transplant cardiac, chirurgie cardiovasculară, cardiologie 

intervențională prin secţiile clinice, compartimentele şi 

laboratoarele din structura acestuia.  

 

 

 

Unitatea de Primiri Urgențe - Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare  

(UPU - SMURD) 

UPU-SMURD este cea mai modernă unitate 

de primiri urgențe din România. Dotarea cu 

aparatură și echipamente medicale de ultimă 

generație contribuie la efectuarea unui act medical 

de urgență la standarde europene. Începând cu anul 

2012 UPU-SMURD funcționează la parterul Spitalului 

Clinic Județean Mureș.  

Începând cu 16.12.2015 în structura UPU – 

SMURD a fost inclus Centrul Național de Formare în 

Asistenţă Medicală de Urgenţă în Coordonarea 

Accidentelor cu Multiple Victime care a fost 

amenajat în cadrul clădirii unde a funcţionat 

anterior Unitatea de Primiri Urgenţe SMURD Tîrgu Mureș. Centrul a fost dotat cu un sistem avansat de simulare 

virtuală în caz de dezastre, la cele mai înalte standarde europene, cu ajutorul căruia personalul de intervenţie din 

diferite instituţii cu răspundere în domeniu, va putea fi confruntat cu situaţii reale, incluzând cutremure, accidente 

de tren, accidente aviatice etc.68 

Centrul de formare este unul dintre cele mai importante realizări din ultimii ani pentru activitatea de 

pregătire pentru acordarea serviciilor medicale de urgență, asigurând pregătirea personalului pentru a face față 

intervențiilor în situații de urgență, sistemul de simulare accidente din Tîrgu Mureș este unic în România. Centrul 

permite instruirea și simularea în situațiile medicale de urgență, precum și în coordonarea intervențiilor de 

urgență la nivel înalt. 

Unităţile care asigură populaţiei asistenţă medicală curativă şi profilactică din sectorul public și privat se 

prezintă astfel:   

  

                                                
68 Site-ul oficial al instituției - Prezentare generală - http://www.spitalmures.ro/  
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Tîrgu Mureș 

Foto: 22 Noua unitate UPU - SMURD Tg Mureș 

https://ro.wikipedia.org/wiki/SMURD
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Spitalul_Clinic_Jude%C8%9Bean_Mure%C8%99&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Spitalul_Clinic_Jude%C8%9Bean_Mure%C8%99&action=edit&redlink=1
http://www.spitalmures.ro/
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Tabel 58 Unității sanitare pe categorii și forme de proprietate în anul 201469 

Categorii de unități sanitare 

(anul 2014) 
Forme de proprietate Număr 

Spitale Proprietate publică 3 

Proprietate privată 6 

Ambulatorii de specialitate Proprietate publică 2 

Proprietate privată 4 

Ambulatorii integrate spitalului Proprietate publică 3 

Proprietate privată 4 

Policlinici Proprietate publică 36 

Dispensare medicale Proprietate privată 1 

Centre de sănătate mintală Proprietate publică 2 

Centre medicale de specialitate Proprietate publică 1 

Proprietate privată 1 

Cabinete medicale școlare Proprietate publică 50 

Cabinete medicale studențești Proprietate publică 1 

Cabinete medicale de familie Proprietate privată 94 

Cabinete stomatologice Proprietate publică 1 

Proprietate privată 208 

Cabinete medicale de specialitate Proprietate privată 165 

Societate civilă medicală de specialitate Proprietate privată 3 

Farmacii Proprietate publică 5 

Proprietate privată 96 

Depozite farmaceutice Proprietate privată 11 

Laboratoare medicale Proprietate publică 29 

Proprietate privată 90 

Laboratoare de tehnică dentară Proprietate privată 28 

Centre de transfuzie Proprietate publică 1 

Alte tipuri de cabinete medicale Proprietate publică 7 

Proprietate privată 29 

 

Conform datelor statistice numărul unităților medicale din sectorul privat depășește cu mult numărul 

unităților în proprietate publică. La nivelul municipiului se înregistrează 740 unități de proprietate privată și doar 

141 unități de proprietate publică (cu 424,82% mai multe unități private).  

  

                                                
69 Institulul județean de Statistică Mureș -date statistce la nivelul anului 2014 
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Tabel 59 Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate 

Categorii de 

cadre medico-sanitare 
(anul 2014) 

Forme de proprietate 
Număr 

persoane 

Medici 
Proprietate publică 1396 

Proprietate privată 334 

din total medici: medici 

de familie 

Proprietate publică 50 

Proprietate privată 98 

Stomatologi 
Proprietate publică 99 

Proprietate privată 154 

Farmaciști 
Proprietate publică 29 

Proprietate privată 210 

Personal sanitar mediu 
Proprietate publică 2356 

Proprietate privată 548 

 

În ceea ce privește personalul medico-sanitar constatăm faptul că unitățile sanitare de proprietate publică 

dețin un număr considerabil de personal comparativ cu mediul privat. Astfel, 76% din personalul medico-sanitar 

activează în unitățile publice și doar 24% în domeniul privat, datorită faptului că cele unități sanitare cele mai mari 

aparțin mediului public.  

 

Tabel 60 Paturi în unitățile sanitare pe categorii de unități sanitare, forme de proprietate, 

Categorii de unități 
sanitare 

Forme de proprietate 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Număr Număr 

În spitale (inclusiv în centre 

de sănătăte) 

Proprietate publică 2434 2434 

Proprietate privată 251 251 

 

Numărul total de paturi disponibile în unitățile sanitare din Tîrgu Mureș este de 2.685, din acestea 90,65% 

sunt oferite de unitățile publice.  

76%

24%

Personal medico - sanitar

Unități publice

Unități private

16%

84%

Unități  sanitare

Unități publice

Unități private



 

 

 
155 

 

1.5.8.2. Centre de cercetare 

 

Centrul de Cercetare Avansată în Imagistică Cardiacă Multimodală 
 

S.C. Cardio Med SRL a fost înființată în Târgu Mureș în anul 1999, inițial ca un cabinet medical cu 2 cabinete 

de consultații pentru consultarea bolnavilor cardiovasculari. Datorita înaltului profesionalism al echipei medicale 

a SC Cardio MED SRL activitatea cabinetul medical s-a dezvoltat rapid, înregistrându-se un flux tot mai crescut de 

pacienți din toate zonele țării.  

În 2008 centrul medical a cunoscut o puternica dezvoltare o data cu lucrările de reamenajare și extindere, 

precum și cu investițiile masive în infrastructura de aparatura medicala și de cercetare, luând naștere spitalul 

din cadrul acestui centru, precum și laboratoarele de cardiologie intervenționala și de computer tomografie. 

Astfel, centrul a devenit un centru privat medical și de cercetare 

complex, conținând: 

 2 laboratoare de cateterism cardiac și electrofiziologie (unul cu 

un angiograf Siemens Artis Zee Floor, unul cu un angiograf C-arm) 

 2 laboratoare de Computer Tomografie Multislice 128 respectiv 

64 cu aplicații cardiovasculare, torace, abdomen, cap, gat, etc 

 1 laborator de rezonanță magnetică nucleară 

 1 unitate de paturi cu 20 de paturi 

 3 cabinete de ecocardiografie si ecocardiografie 3D 

 1 cabinet de testare de efort și investigare pacemakere 

 1 laborator de analize medicale cu acreditare ISO 

 

Începând cu 2011 Centrul Medical Cardio Med a început sa atragă finanțatori în domeniul cercetării bolilor 

cardiovasculare, fiind angrenat în prezent în 15 studii clinice multicentrice internaţionale pe teme 

cardiovasculare finanţate de finanţatori privaţi. 

 În anul 2013 în cadrul societății a luat ființă Centrul de Cercetare Avansată în Imagistică Cardiacă 

Multimodală, în care îşi desfăşoară activitatea cadre didactice universitare (profesori universitari, şefi de lucrări, 

asistenţi universitari) care asigură renumele internaţional şi backgroundul ştiinţific necesar pentru desfăşurarea 

în bune condiţii a activităţilor de cercetare de vârf. În urma dezvoltării unei colaborări strânse cu Universitatea 

de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, concretizată printr-un parteneriat semnat cu UMF Tg.Mureş pentru 

activitatea de cercetare, acest centru privat serveşte şi ca platformă universitară pentru cercetare şi pentru 

pregătirea de studenţi, tineri specialişti, doctoranzi, rezidenţi care au acces la infrastructura de cercetare 

superioară a centrului. 

 De asemenea, ca rezultat al activităţii prestigioase din domeniul cercetării imagistice, Centrul Cardio Med 

SRL face dintr-un larg consorţiu de cercetare paneuropean în domeniul imagisticii cardiace bazată pe CT, în 

cadrul proiectului Discharge, finanțat de către Comisia Europeană în cadrul programului FP7 [HEALTH.2013.2.4.2-

2], grant agreement no. 603266.  

 

Locul Centrului de Cercetare Avansată al S.C. Cardio Med în strategia de cercetare-inovare a orașului 

La nivelul orașului Târgu Mureș a fost înființată Asociația „LIFE TECH CITY” privind crearea polului de 

competitivitate pe cercetare-dezvoltare în domeniul medical. Implementarea la nivelul Municipiului Târgu Mureş 

a conceptului de Specializare Regională Inteligentă, promovat de Comisia Europeană ca soluţie pentru creşterea 
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competitivităţii la nivelul regiunilor de dezvoltare este cea care fundamentează abordarea fondatorilor în 

dezvoltarea Polului de Competitivitate. Strategia de dezvoltare a oraşului este de a căuta şi adopta metode prin 

care specialiştii şi elita universitară să îşi poată pune în practică capacitatea şi experienţa dobândită, iar politica 

de dezvoltare a activității de cercetare-dezvoltare de la SC Cardio Med SRL corespunde întocmai acestor obiective 

și astfel SC Cardio Med SRL își întârește poziția pe piața de cercetare a orașului. 

Proiecte de cercetare de referință câștigate de Centrul Cardio Med  

-CARDIOIMAGE - „Platformă imagistică multimodală RMN/CT de înaltă performanţă, destinată aplicării medicinii 

computaționale, nanoparticulelor și imagisticii hibride în cercetarea bolilor aterotrombotice” - câștigat în anul 

2016, finanțat de Ministerul Fondurilor Europene și Comisia Europeană, valoare 2 milioane EURO 

-PLAQUEIMAGE – “Creșterea capacității de cercetare în domeniul imagisticii plăcii coronariene vulnerabile, bazată 

pe tehnologii avansate de nanoparticule, imagistică de fuziune și simulări computaționale” - câștigat în anul 2016, 

finanțat de Ministerul Fondurilor Europene și Uniunea Europeană, valoare 2 milioane EURO 

-DISCHARGE - finanțat de către Comisia Europeană în cadrul programului FP7 [HEALTH.2013.2.4.2-2], grant 

agreement no. 603266.  

-Dezvoltarea unor tehnologii de simulare computațională 3D a circulației coronariene și perfuziei miocardice 

bazate pe imagistică de fuziune – grant UEFISCDI - Bridge Grant, în colaborare cu Universitatea Petru Maior, clasat 

pe locul 1 pe țară la competiția națională din 2016. Valoare 600.000 RON 

Colaborări internaționale: 

Ca rezultat al activităţii prestigioase din domeniul cercetării imagistice, Centrul Cardio Med SRL face dintr-un 

larg consorţiu de cercetare paneuropean în domeniul imagisticii cardiace bazată pe CT, semnând un accord de 

parteneriat cu 27 de centre de cercetare 

În prezent Centrul a dezvoltat numeroase colaborări cu centre de renume pe plan internațional, cu care a 

participat în comun la numeroase publicații sau aplicații de granturi de cercetare, cum ar fi:  

   -Universitatea de Medicină din Viena 

-Universitatea Semmelweis din Budapesta 

-Universitatea din Oxford 

-Erasmus Center Rotterdam 

-International Iberian Nanotechnology Laboratory, Lisabona 

-Universitatea din Berlin, Spitalul Charite 

-Universitatea din Praga 

-Universitatea Sorbonne, Paris 

 

Colaborări naționale 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș 

SC Cardio Med derulează un parteneriat de colaborare în domeniul cercetării cu Universitatea de Medicină și 

Farmacie din Tîrgu Mureș, parteneriat care asigură cooperarea între mediul academic și cel industrial de cercetare 

și care s-a concretizat până acum în numeroase publicații științifice realizate în comun de către colectivele din cele 

două prestigioase instituții. Prin această colaborare, platformele de cercetare existente în cele două unități vor fi 

utilizate în viitoare proiecte comune, ceea ce va asigura atât lărgirea cadrului de diseminare a activității de 

cercetare a centrului Cardio Med cât și includerea centrului Cardio Med în consorții largi și în clusterele de inovare 

dezvoltate de către mediul academic.  

Principalii cercetători care activează în centrul Cardio Med sunt în același timp cadre didactice în această 

universitate, coordonatori de doctorat sau doctoranzi ai acestei universități, și mulți din studenții doctoranzi sau 
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cercetătorii postdoctoranzi din universitate utilizează infrastructura acestui centru de cercetare de vârf pentru a-

și realiza propriile cercetări. Ca urmare a activității de cercetare de vârf din acest centru, au fost finalizate până în 

prezent 6 teze de doctorat în care a fost utilizată infrastructura de cercetare a acestui centru.  

 

Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș 

Centrul de Cercetare Avansată în Imagistică Cardiacă Multimodală colaborează cu Universitatea Petru Maior 

în domeniul dezvoltării de aplicații destinate medicinii computaționale și informaticii medicale cu aplicații în 

domeniul cardiologic, colaborare care a rezultat în câștigarea a 3 granturi de cercetare având la bază activități 

desfășurate în comun.    

 

 

1.5.8.3. Investiții, perspective și oportunități 

Infrastructura sanitară modernă recomandă orașul Tîrgu Mureș pentru serviciile medicale, ținând cont și 

de faptul că în ultima perioadă de timp o bună parte a secţiilor clinice au fost reabilitate și dotate cu aparatură 

medicală de ultimă generaţie, permiţând astfel tratarea pacienţilor la standarde înalte. 

O investiţie importantă o constituie modernizarea Blocului Alimentar, dotarea cu utilaje moderne, cu un 

consum redus de energie și care respectă normele europene privind funcţionarea bucătăriilor. De asemenea, pe 

lista investiţiilor efectuate în ultimii ani se regăsesc: Blocurile operatorii, reabilitarea Secției O.R.L., reabilitarea 

Secției Neurochirurgie, un nou Computer Tomograf (CT) la 75/341 Laboratorul de Radiologie și Imagistică 

medicală, 2 noi angiografe (unul la Secţia Cardiologie, celălalt la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală).  

Obiective permanente sunt modernizarea clinicilor din cadrul spitalului, precum și achiziţionarea de 

aparatură medicală de înaltă performanţă. 

Evoluţia sistemului sanitar din judeţul Mureş, în ultimii ani, s-a încadrat în tendinţa generală de pe plan 

naţional în sensul dezvoltării continue a unităţilor sanitare din sistemul privat. Totuși concurența în domeniul 

sanitar devine tot mai evidentă, orașe din apropiere precum Cluj Napoca, Brașov sau Sibiu devin tot mai atractive 

din punct de vedere al ofertei sanitare. 

Infrastructura deficitară din unele secții sau clinici, precum și lipsa investițiilor de mare anvergură va 

contribui la pierderea brandului de centru de excelență în domeniul medical și centru de referință pentru mai 

multe specialități și va spori concurența cu orașele mari învecinate. În acest sens necesitatea investițiilor ample în 

acest domeniu devine o prioritate pentru Municipiul Tîrgu Mureș, cum ar fi construirea unui spital dotat la 

standarde europene cu statut de Spital Regional. Această investiție ar aduce foarte multe beneficii dezvoltării 

orașului și ar reuși să îl mențină pe lista competitorilor în domeniul medical, ținând cont de faptul că în viitorul 

apropiat Municipiul Cluj Napoca va beneficia de un Spital Regional finanțat prin Programul Operațional Regional 

2014 – 2020.  

De asemenea construirea unui „spital intervențional“ ar putea constitui o alternativă la construirea 

spitalului regional, prin construirea unei unități care să conțină doar secțiile pentru care este necesară asigurarea 

unor condiții mult superioare de funcționare față de condițiile în care funcționează în prezent. Prin construirea 

unei clădiri noi pentru aceste secții s-ar crea totodată în clădirea veche a spitalului spațiul necesar pentru 

înființarea de noi secții, care sunt necesare pentru definirea statutului de spital regional. 

Totodată alte investiții care ar menține, Tîrgu Mureșul pe piața competitivă ar putea fi:  

 înființarea unui centru imagistic de înaltă performanță dotat cu echipamente de imagistică hibridă;  

 înființarea unei rețele de urgență a sindroamelor coronariene acute în jurul unei unități „chest pain“; 

 înființarea unei rețele de asistență de urgență a accidentelor vasculare cerebrale (rețea de stroke); 
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 centru de recuperare medicală și prevenție secundară în bolile aterotrobotice; 

 centru de consiliere nutrițională și sportivă; 

 centru de excelență în medicină sportivă; 

 centru de consiliere în vederea reinserției sociale și îmbătrânirii active pe conceptul „healthy ageing“; 

 centre de cercetare-dezvoltare. 

Este de menționat și faptul că Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, înființată în urmă 

cu peste 70 de ani, în prezent un reper în domeniul sănătății la nivel național și internațional, pregătește peste 

3600 de studenți într-o gamă largă de domenii precum: medicină generală și medicină militară, farmacie, 

stomatologie, tehnică dentară și asistență medicală de urgență medico-chirurgicală, oferind sistemului medical 

personal foarte bine pregătit, dar și voluntarii atât de necesari. Activitatea medicală din cadrul Spitalul Clinic 

Județean Mureș se îmbină permanent cu activitatea didactică prin contracte de colaborare încheiate anual cu 

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș, pentru furnizarea serviciilor de instruire şi formare clinică 

către studenți și doctoranzi, de natură să asigure toate condiţiile necesare în vederea formării profesionale 

practice complete şi corecte a viitorilor medici. Indiferent de nivelul de pregătire al cursanților se organizează 

sesiuni de simulări pentru medicii rezidenți și studenți. 

Totodată, programele de cercetare–dezvoltare desfășurate atât în cadrul instituției cât și în cadrul 

spitalicesc, contribuie la păstrarea brandului orașului ca centru educațional de înaltă performanță.  

 

1.5.9. Infrastructura socială și servicii sociale 

 

Statul, prin autoritatea administrației publice centrale şi autoritatea administrației publice locale, îşi 

asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acțiunilor privind beneficiile de asistență socială şi serviciile 

sociale. 

 

În conformitate cu Ordonanța Nr. 68 din 28 august 2003, cu modificările și completările ulterioare, 

administrațiile publice județene și locale au următoarele responsabilități privind serviciile sociale:  

 serviciul public de asistență socială, organizat la nivel județean, are responsabilitatea dezvoltării și 

diversificării serviciilor sociale specializate, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar 

de a menține funcționalitatea socială a persoanei, urmărind reinserția în mediul propriu de viată, 

familial și comunitar. 

 

 serviciul public de asistență socială, organizat la nivel local, are responsabilitatea creării, menținerii și 

dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul 

prioritar de susținere a funcționalității sociale a persoanei în mediul propriu de viață, familial si 

comunitar.  

 

În cadrul furnizorilor privați de servicii sociale se identifică:   

a) asociațiile și fundațiile, cultele religioase și orice alte forme organizate ale societății civile 

(acreditați în condițiile legii);  

b) persoane fizice autorizate în condițiile legii (acreditate în condițiile legii);  

c) filialele si sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute (acreditați în condițiile 

legii) 
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Societățile comerciale pot furniza servicii sociale numai prin intermediul fundațiilor proprii înființate 

în acest scop.  

 

Facem o scurtă analiză atât a infrastructurii și a serviciilor sociale din subordinea autorității publice locale 

cât și a celor din subordinea instituțiilor județene și celor coordonate de sectorul ONG.  

 

1.4.9.1. INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ŞI SERVICII SOCIALE ÎN SUBORDINEA INSTITUȚIILOR JUDEȚENE MUREȘ 

ȘI/SAU COORDONATE DE ONG-URI 

 

La nivel județean, furnizori publici de servicii sociale sunt Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș (DGASPC), instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului Județean Mureș și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș (AJPIS), care funcționează 

în subordinea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, ca serviciu public deconcentrat cu personalitate 

juridică.  

Conform datelor AJPIS, sunt acreditați în total 192 de furnizori de servicii sociale, dintre care 113 sunt 

furnizori publici și 79 sunt furnizori privați (asociații, fundații, organizații). 

Analizăm infrastructura socială din subordinea instituțiilor județene Mureș și/sau coordonate de ONG-

uri pe tipuri pe următoarele tipuri de servicii sociale: 

a) Servicii sociale pentru copii, familii și persoane singure în dificultate 

b) Servicii sociale pentru persoane vârstnice 

c) Servicii sociale pentru persoane cu dizabilități 

 

 

a) Servicii sociale pentru copii, familii și persoane singure în dificultate 

În prezent, la nivelul municipiului Tîrgu Mureș, în subordinea DGASPC Mureș funcționează 17 unități 

prestatoare de servicii sociale pentru copii, tineri sau mame cu copii și alte 11 unități coordonate de diverse ONG-

uri.  

 Nr. 

crt. 
Denumirea unității Adresa Tip de beneficiar 

1. 
Centrele Rezidențiale pentru Copii cu 

Deficiențe Neuropsihiatrice 
Tîrgu Mureș, str.Trébely , nr.3 

copii cu handicap 

sever 

2.1. 
Centrul rezidențial pentru copii cu deficiențe 

neuropsihiatrice Casa Jasmine 
Tîrgu Mureș, str.Slatinei, nr.13 

copii cu handicap 

sever 

2.2. 
Centrul rezidențial pentru copii cu deficiențe 

neuropsihiatrice Casa Magnolia 

Tîrgu Mureș, str.Turnu Roșu, 

nr.1/B 

copii cu handicap 

sever 

2.3. 
Centrul rezidențial pentru copii cu deficiențe 

neuropsihiatrice Casa Brânduşa 
Tîrgu Mureș, str.Branului, nr.3 

copii cu handicap 

sever 

2.4. 
Centrul rezidențial pentru copii cu deficiențe 

neuropsihiatrice Casa Pinochio 
Tîrgu Mureș, str.Strâmbă, nr.30 

copii cu handicap 

sever 

2.5. 
Centrul rezidențial pentru copii cu deficiențe 

neuropsihiatrice Casa Tereza 
Tîrgu Mureș, str.Trébely , nr.3 

copii cu handicap 

sever 



 

 

 
160 

 Nr. 

crt. 
Denumirea unității Adresa Tip de beneficiar 

3. 
Serviciul de Coordonare și  și Administrare Case 

de Tip Familial 

Tîrgu Mureș, str.Trébely , nr.7, 

clădirea C 
copii/tineri 

4. 

Serviciul de intervenție în regim de urgență, 

abuz, neglijare, trafic, migrare, telefonul 

copilului 

Tîrgu Mureș, str. Revoluției, nr.45 copii 

4.1. 
Centrul de primire în regim de urgență pentru 

copilul abuzat, neglijat, exploatat 
Tîrgu Mureș, str.Revoluției, nr.45 

copil abuzat, 

neglijat, exploatat, 

traficat 

4.2. Centrul de zi pentru copilul exploatat economic Tîrgu Mureș, str.Revoluției, nr.45 
copii exploataţi prin 

muncă 

5. Centrul maternal “„Materna““ Tîrgu Mureș, str.Salcâmilor, nr.22 mame cu copii 

6. Serviciul de asistență maternală profesionistă 
Tîrgu Mureș, str.Trébely  nr.7, 

clădirea C 
copii 

7. Serviciul de îngrijire de tip familial pentru copii 
Tîrgu Mureș, str.Trébely  nr.7, 

clădirea C 
copii/tineri 

8. 
Serviciul de îngrijire de tip rezidențial pentru 

copii 

Tîrgu Mureș, str.Trébely  nr.7, 

clădirea C 
copii 

9. Compartimentul Adopții și Post adopții 
Tîrgu Mureș, str.Trébely  nr.7, 

clădirea C 
copii 

10. Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului 
Tîrgu Mureș, str.Trébely  nr.7, 

clădirea B 
copii 

11. Centrul de Tranzit «„Ada“»  
Tîrgu Mureș, str.Hunedoarei, 

nr.21/26 
tineri 

12. Centru de Tranzit „«Adi“ » 
Tîrgu Mureș, str. Rozmarinului, 

nr.56/2 
tineri 

 

S-au identificat 11 Asociații și/Fundații prestatoare de servicii sociale pentru copii pe raza municipiului 

Tîrgu Mureș, având în grijă un număr de aproximativ 53 de copii (anul 2013). 

 

Nr.crt 
Denumirea Fundaţiei/ 

Asociaţiei 

Sediul Fundaţiei / 

Asociaţiei 

Serviciul rezidenţial/ 

Locaţia 

Număr de 

copii protejaţi 

1. 
Fundaţia 

Global Care România 

Tîrgu Mureș, str.Pădurii, 

nr.2  

Casa de tip familial 

„Casa Speranţei“ 

Tîrgu Mureș, str.Pădurii, 

nr.2 

6 

2. 
Fundaţia 

Global Care Romania 

Tîrgu Mureș, str.Pădurii, 

nr.2 

Apartament de tip 

rezidenţial, Târgu Mureş, B-

dul 1848, nr.25/35  

1 
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Nr.crt 
Denumirea Fundaţiei/ 

Asociaţiei 

Sediul Fundaţiei / 

Asociaţiei 

Serviciul rezidenţial/ 

Locaţia 

Număr de 

copii protejaţi 

3. 

Asociaţia 

„Pro Christo et 

Ecclesia“ 

Tîrgu Mureș, 

str.Hegyi Lajos, nr.9  

Căminul de copii Dorcas, 

Tîrgu Mureș, str.Călăraşilor, 

nr.86 

7 

4. Fundaţia „Lazarenum“ 
Tîrgu Mureș, str.Mihai 

Eminescu, nr.30  

Căminul de copii Lydia 

Tîrgu Mureș, str.Mihai 

Eminescu, nr.30 

11 

5. 
Fundaţia Creştină 

„Rhema“ 

Tîrgu Mureș, str.22 

Decembrie 1989, nr.158/B 

 

Casa de tip familial 

“BANNATYNE“ Tîrgu 

Mureș, str.22 Decembrie 

1989, nr.158/B  

4 

6. 
Asociaţia 

„Sfânta Elisabeta“ 

Tîrgu Mureș, 

psj. Milcovului, nr.8  

Casa de tip familial,  Târgu 

Mureş, str.Libertăţii, nr.86 
5 

7. 
Asociaţia 

„Sfânta Elisabeta“ 

Tîrgu Mureș, 

psj. Milcovului, nr.8  

Casa de tip familial, Tîrgu 

Mureș, str.Milcovului, nr.8  
4 

8. 
Asociaţia 

„Sfânta Elisabeta“ 

Tîrgu Mureș, 

psj. Milcovului, nr.8  

Apartament de tip familial, 

Tîrgu Mureș, str.Bodor 

Péter, nr.2/5  

1 

9. Fundaţia „LOC“ 
Tîrgu Mureș, 

str.Abrudului, nr.15  

Apartamentul de tip 

rezidenţial, Tîrgu Mureș, B-

dul 1 Decembrie 1918, 

nr.271, apt.7  

2 

10. 
Fundaţia 

„KIWI-Casa Bucuriei“ 

Tîrgu Mureș, str.Alexandru 

Papiu Ilarian, nr.7 

Casa de tip familial,  Tîrgu 

Mureș, str. Alexandru 

Papiu Ilarian, nr.7 

7 

11. Fundaţia „BUCKNER“ 
Tîrgu Mureș, 

B-dul 1848, nr.28, apt.33 

Casa de tip familial, Tîrgu 

Mureș, str.Libertăţii, nr.32, 

judeţul Mureş 

5 

TOTAL 53 

 

11 din cele 17 unități de pe teritoriul Municipiului Tîrgu Mureș aflate în subordinea DGAGSP, prestează 

servicii de tip rezidențial, 4 servicii de zi și 2 unități oferă servicii de tip familial. 50% din unitățile de servicii sociale 

oferă serviciu de tip rezidențial, alte 36% servicii tip familial și doar 14% servicii de zi.  
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Figura 40 Infrastructura socială pentru pentru copii, familii şi persoane singure în dificultate în Tîrgu Mureș, 

subordonate DGASPC după tipurile de servicii oferite 

 

 Situația copiilor părăsiți în unități medicale 

Conform datelor prezentate de DGASP Mureș70, numărul cazurilor înregistrate la nivel județean în 

perioada 2005 – 2013 a scăzut semnificativ, cu 64,75%, respectiv de la 139 de copii abandonați în anul 2005 la 49 

în anul 2013. Acest fapt se datorează îmbunătățirii nivelului de trai, dar și programelor educaționale și  sociale 

implementate de-a lungul timpului. Totuși, începând cu anul 2014 numărul copiilor părăsiți în unitățile medicale 

începe să crească,  în anul 2015 numărul cazurilor crescând cu peste 73% față de anul 2013.  

 
Figura 41 Situația copiilor abandonați în spitale în județul Mureș  

Având în vedere mediul de proveniență al copiilor părăsiți în unitățile sanitare, peste 50% din cazuri se 

înregistrează în mediul rural. În perioada 2012–2015, 18 din cei 244 de copii abandonați provin Tîrgu Mureș, 

respectiv 7,38%. Trendul pentru anul 2015 este descendent în Tîrgu Mureș, spre deosebire de situația la nivelul 

județului.  

 

                                                
70 http://www.dgaspcmures.ro/ - Raport anual 2012, Raport anual 2013, Raport anual 2014, Raport annual 2015, 
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Figura 42 Situația copiilor abandonați în spitale cu provenineța în Tîrgu Mureș 

 

Cauzele care au dus la părăsirea copiilor în unitățile medicale sunt: sărăcia, nivelul scăzut de educație, 

lipsa locuinței sau condițiile improprii de locuit, neutilizarea măsurilor contraceptive și de planning familial, fie din 

necunoştinţă, dar de cele mai multe ori ignoranţă, lipsa educaţiei sexuale, lipsa sprijinului partenerului sau a 

familiei, relaţia cu partenerul în cazul uniunilor consensuale sau problemele de sănătate ale copilului sau a 

părinţilor.  

 

 Plasamentul în regim de urgență pentru copii: 

Tot în subordinea DGAGSP funcționează și un serviciu de intervenție în regim de urgență, abuz, neglijare, 

trafic și migrare, telefonul copilului ce are în structură compartimentul telefonul copilului și echipa mobilă și 

centrul de primire în regim de urgență. 

 

 Servicii sociale pentru mame cu copii:  

Pentru mamele cu copii mici de până la 3 ani care provin din medii dezavantajate s-a înființat Centru 

„Materna“, fiind singura de acest tip din Tîrgu Mureș. 

În acest centru mamele beneficiază de găzduire, protecție și acompaniere pluridisciplinară pe o perioadă 

de maxim 6 luni de zile, în vederea prevenirii abandonului și a instituționalizării copilului sau a prevenirii excluderii 

sociale a mamei singure. Beneficiarii primesc inclusiv îmbrăcăminte și încălțăminte prin intermediul acestui 

serviciu, dar și asistență psihosocială. 

De-a lungul anilor au beneficiat de aceste servicii mame eleve și studente, mame maltratate în familie, cu 

soți alcoolici sau agresori, dar și mame provenind din fostele case de copii. Aproape de la înființare, Centrul 

Maternal „Materna“ din Tîrgu Mureș este ocupat permanent la capacitate maximă.  

 

b) Servicii sociale pentru persoane vârstnice 

 

S-au identificat un număr de 9 Organizații nonguvernamentale prestatoare de servicii medicale și socio-

medicale de îngrijire la domiciliu și un serviciu public în subordinea DGASPC, conform listei de mai jos71: 

                                                
71 http://www.seniorinet.ro/lista-centre/vrs/IDcounty/28  
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Nr.crt Denumire furnizor Adresa Tip serviciu furnizat 

1 
Fundația Creștină Diakonia -  

Filiala Tîrgu Mureș 

Tîrgu Mureș,  Str.Pădurii, nr.7/A 

Tip furnizor: ONG 
Îngrijire sociomedicală 

2 Fundația OASIS 

Tîrgu Mureș, str.Dr. Emil Dandea 

nr.10 

Tip furnizor: ONG 

Îngrijire sociomedicală 

3 Fundația Alpha Transilvană 

Tîrgu Mureș  Str.Aleea Vrancea, 

Nr.1 

Tip furnizor: ONG 

Îngrijire sociomedicală 

4 Caritas  Alba Iulia 
Tîrgu Mureș, str.Prieteniei nr.8/2 

Tip furnizor: ONG 
Îngrijire sociomedicală 

5 
Asociația Pro Chirsto et 

Ecclesia 

Tîrgu Mureș, Str.Hegyi Lajos, nr.9 

Tip furnizor: ONG 

Îngrijire medicală la 

domiciliu 

6 
Asociația Hifa-România 

Ajutor pentru Toți 

Tîrgu Mureș, B-dul Pandurilor 

nr.18/1 

Tip furnizor: ONG 

Îngrijire medicală la 

domiciliu 

7 Fundația Rheum Care 

Tîrgu Mureș, Strada Pavel Chinezu 

nr.10 

Tip furnizor: ONG 

Îngrijire medicală la 

domiciliu 

8 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș 

Tîrgu Mureș  Str.Trébely nr.7 

Tip furnizor: Autoritate publică 

Îngrijire medicală la 

domiciliu 

9 
Caritas Alba-Iulia – Centru 

de zi 

Tîrgu Mureș  Str.Mărăşti nr.13 

Tip furnizor: ONG 

Servicii sociale de zi 

pentru vârstnici (can-tină 

socială, consiliere etc.) 

10 Asociația Filantropia 

Tîrgu Mureș Str.Andrei Şaguna, 

nr.2 

Tip furnizor: ONG 

Îngrijire medicală la 

domiciliu 

 

 

c) Servicii sociale pentru persoane cu dizabilități 

 

În baza Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.103 din 29.07.2011 în structura DGASPC Mureș, s-a 

înființat un compartiment special în care funcționează Echipa Mobilă de Recuperare a Copiilor cu Dizabilități 

(EMRCD).  

Acest compartiment furnizează servicii de recuperare și reabilitare la care copilul și familia sa nu ar avea 

acces în mod obișnuit. În acest fel se urmărește: 

 menținerea sau ameliorarea stării de sănătate a copilului cu dizabilități; 

 reabilitarea și creșterea gradului de integrare socială a copilului cu dizabilități și a familiei sale; 

 susținerea familiei în vederea continuării programului de recuperare în lipsa membrilor EMRCD; 

 dezvoltarea autonomiei și creșterea gradului de participare la viața comunității pentru copilului cu 

dizabilități, în limita posibilităților; 
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 prevenirea separării copilului cu dizabilități de familia sa. 

 

 

1.4.9.2. INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ŞI SERVICII SOCIALE ÎN SUBORDINEA MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ 

 

Modificările legislative din ultimii ani au condus la dezvoltarea serviciilor sociale pentru comunitate 

transferând în sarcina administrației publice locale o serie de responsabilități privind asistența socială a 

persoanelor aflate în dificultate. 

 La nivelul municipiului Tîrgu Mureș, în conformitate cu legislaţia în vigoare, serviciile de asistenţă socială sunt 

asigurate prin Serviciul Public de Asistenţă Socială cu rol important în identificarea şi soluţionarea problemelor 

sociale ale comunității din domeniul protecției persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor fără adăpost, precum şi a oricăror persoane aflate în dificultate. 

 

Prin Serviciul Public de Asistenţă Socială, în cursul anului 2016, au fost acordate diferitelor categorii sociale, 

următoarele beneficii și servicii sociale:  

 ajutor social (venitul minim garantat) în baza Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare: 

150 dosare/lună; 

 cantină socială în baza Legii nr.208/1997: 582 porţii/lună; 

 ajutor de înmormântare pentru beneficiarii de ajutor social în baza Legii nr.416/2001 cu modificările şi 

completările ulterioare: 3 familii/an; 

 alocaţie pentru susţinerea  familiei în baza Legii nr.277/2010: 1237 de cazuri;  

 indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap 

până la 3 ani (sau până la 7 ani, în baza Legii nr.448/2007) 887 beneficiari; 

 stimulent de inserţie în baza O.U.G. nr.111/2010, cu modificările şi completările ulterioare: 439 

beneficiari; 

 stimulent educațional, acordat în baza Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul 

preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale 

pentru grădiniță: 44 dosare  

 asistent personal sau indemnizaţie în baza Legii nr.448/2006: aprox.1.000 cazuri/lună; 

 servicii sociale la domiciliu şi ajutor material, în colaborare cu organizaţii neguvernamentale, în baza Legii 

nr.34/1998: 9 fundaţii, aprox .120 beneficiari/an; 

 transport urban gratuit pentru persoane cu handicap şi însoţitorii acestora, pentru elevi, studenţi, 

pensionari, revoluţionari, veterani de război, persecutaţi politic şi deportaţi, donatori de sânge - aprox. 

35.774 beneficiari;  

 Card european de parcare: 58 de legitimații de parcare;  

 servicii comunitare asigurate la domiciliul persoanelor vârstnice dependente, în baza Legii 17/2000: aprox. 

55 beneficiari/lună; 

 cazarea persoanelor adulte şi a familiilor fără adăpost, asistenţă medicală, servicii de consiliere, sprijin 

pentru refacerea actelor de identitate, găsirea unui loc de muncă şi reintegrare în mediul familial natural 

şi în comunitate: 200 persoane/lună;   

 prevenirea abandonului familial si şcolar prin Centrul de zi Rozmarin, unde se asigură pentru 102 de copii 

preşcolari şi şcolari din familii cu risc de marginalizare socială (cu vârsta cuprinsă între 3 şi 9 ani), transport, 

hrană, program educaţional şi consiliere atât pentru copii, cât şi pentru părinţi;  

 ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrica si lemne: 1.951 beneficiari;   
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 tichete sociale în valoare de 70 lei pentru 2.866 beneficiari; 

 prin programul „Să ne îngrijim bunicii”, aprobat prin HCL nr.96/26.02.2009, meniu cald de două ori pe 

săptămână: în medie 50 beneficiari/lună; 

 prin programul operaţional ajutorarea persoanelor defavorizate, au beneficiat de ajutor alimentar un 

număr de 10.003 persoane.  

 apeluri de urgenţă la DIU în număr total de 460.863 pe tot parcursul anului 2016, din care pentru poliţie 

19.079, ambulanţă 97.933, ISU SMURD 9.031, jandarmerie 47, restul apelurilor fiind nejustificate. 

 Eliberare adeverințe persoanelor de etnie romă pentru obținerea unor drepturi: peste 1.000 cazuri. 

 

 
 

În cursul anului 2016, la Serviciul Public de Asistenţă Socială s-au înregistrat peste 12.500 adrese. De 

asemenea, au fost efectuate peste 9.000 anchete sociale şi s-au adresat direct S.P.A.S. peste 76.000 persoane. 

 

 Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei municipiului Tîrgu Mureş cuprinde:  

I. Serviciul protecţie socială; 

II. Serviciul protecţie specială;  

III. Centrul social-Adăpost de noapte;  

IV. Centrul de zi „Rozmarin”; 

V. Compartiment asistenţă romi. 

 

 

I. SERVICIUL PROTECŢIE SOCIALĂ, are ca şi atribuţii: primirea cererilor pentru acordarea diferitelor tipuri de 

ajutoare sociale prevăzute de lege, verificarea documentelor prezentate şi efectuarea anchetelor sociale pentru 

acordarea venitului minim garantat (ajutor social), ajutorului de înmormântare şi ajutorului de urgenţă, acordarea 

ajutorului de încălzire cu lemne, acordarea alocaţiei de stat pentru copii, acordarea indemnizaţiei pentru creşterea 

copilului până la doi ani respectiv până la trei ani în cazul copilului cu handicap sau acordarea stimulentului de 

inserţie, acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, acordarea stimulentului educațional, pentru cantina 

socială şi altele. 
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Figura 43 Evoluția numărului de beneficiari ai serviciului de protecție socială în perioada 2011 – 2016 

 Pe fondul scăderii ratei natalității, observăm un trend descrescător al serviciilor de protecție socială 

privind alocația de stat pentru copii, de susținere a familiei și indemnizației pentru creșterea copilului. 

 Numărul beneficiarilor stimulentului de inserție păstrează un trend ascendent în ultimii 6 ani, datorită 

modificările legislative care au majorat cuantumul stimulentului de inserție precum coroborat cu faptul că tot mai 

mulți părinți  au decis să se întoarcă mai repede la serviciu. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în 2016, când 

numărul beneficiarilor a crescut cu peste 40% față de anul anterior.  

 

II. SERVICIUL PROTECȚIE SPECIALĂ 

  Scopul Serviciului Protecție Specială este de a identifica şi soluţiona problemele sociale ale comunităţii din 

domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, 

precum şi ale oricăror persoane aflate în nevoie, prin acordarea unor prestaţii şi servicii sociale, în baza 

reglementărilor legale în vigoare, respectiv prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările 

ulterioare.  

  Potrivit prevederilor acestei legi, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi 

realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea 

depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii 

sociale şi creşterii calităţii vieţii, cât şi prevederile legilor speciale care reglementează promovarea şi respectarea 

drepturilor diverselor categorii de persoane aflate în dificultate. Astfel sunt de exemplu: Legea nr. 272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.  
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Figura 44 Evoluția numărului de beneficiari ai serviciului de protecție specială în perioada 2011 – 2016 

 

  Numărul asistenților personali pentru persoanele cu handicap înregistrează o evoluție descendentă în 

perioada 2011 – 2016. Se înregistrează cu 23%, mai puțini asistenți maternali în anul 2016 comparativ cu anul 

2011.  

 

 

Îndeplinirea scopului Serviciului Protecție Specială se realizează prin asigurarea următoarelor servicii 

sociale: 

  

a) Servicii sociale pentru copii, familii şi persoane singure în dificultate 

 

Compartimentul specializat din cadrul Serviciului Protecție Specială desfășoară următoarele activităţi: 

a) Monitorizarea situaţiei copiilor din municipiu, respectarea şi realizarea drepturilor lor, asigură 

centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii. 

b) Sprijină accesul în instituţii de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează 

modul în care sunt respectate drepturile  acestora. 

c) Realizează demersurile în vederea furnizării de servicii sociale pe problematica copilului aflat în pericol 

de separare de familia sa, precum şi monitorizarea copiilor după reintegrarea lor în familie;  

d) Realizează şi aplică planul de servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa, conform Legii 

nr.272/2004;  

e) Contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de familia 

sa;  

f) Identifică, intervine şi monitorizează copiii care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care 

aceştia se află la muncă în străinătate;  

g) Evaluează situaţia socio-economică a persoanei, identificând nevoile şi resursele acesteia în aplicarea 

reglementărilor legale în fiecare domeniu (Legea 416/2001, Legea  208/1997, Legea 448/2006, Legea 

17/2000, OUG nr.70/2011, OUG nr. 111/2010, Legea nr.277/2010 etc). 

h) Identifică  situaţiile de  risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul 

familial  natural şi în comunitate. 
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i) Elaborează planurile individualizate privind  măsurile de asistenţă  ocială pentru  prevenirea  sau  

combaterea  situaţiilor  de  risc  social. 

j) Asigură prin activităţi specifice asistenţe  sociale, prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc 

crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă. 

k) Asigură relaţionarea cu diverse servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul  rotecţiei 

sociale. 

l) Realizează evidenţa beneficiarilor de servicii de asistenţă socială şi întocmeşte situaţii statistice. 

m) Dezvoltă parteneriate în baza unor convenţii de colaborare şi colaborează cu organizaţii 

neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea acordării şi diversificării 

serviciilor sociale, în funcţie de cerinţele locale, pentru persoane cu handicap, persoane vârstnice, 

persoane singure, copii şi familii în dificultate. 

 

b) Servicii sociale pentru persoane cu dizabilităţi 

 

  Compartimentul din cadrul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș care asigură servicii sociale pentru persoane cu 

dizabilități, are următoarele atribuții: 

a) Creează condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale 

persoanelor cu handicap; 

b) Inițiază, susține şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în 

parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 

c) Asigură instruirea în problematica specifică a personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de 

protecţie a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistenţilor personali (şi a asistenţilor personali 

profesionişti  dacă este cazul); 

d) Dezvoltă şi sprijină programe de colaborare între părinţi şi specialişti în domeniul handicapului, în 

colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private; 

e) Asigură drepturile legale ale persoanelor cu handicap de care este direct responsabil și urmărește 

respectarea drepturilor persoanelor cu handicap la nivelul unității administrativ-teritoriale; 

f) Încurajează şi susține activitățile de voluntariat. 

 

Serviciile sociale pentru persoanele cu dizabilități se asigură prin intermediul asistenţilor personali. Astfel, 

compartimentul care deservește aceste servicii are ca şi atribuții: 

a) Asigură servicii de îngrijire la domiciliul persoanelor cu grad de handicap grav, prin angajarea în condițiile 

legii a unui asistent personal;  

b) Asigură servicii de informare și consiliere a persoanelor încadrate în grad de handicap grav cu asistent 

personal/familiei sau reprezentanților legali ai acestora, cu privire la drepturile și obligațiile specifice;  

c) Identifică nevoile sociale, individuale și familiale pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav 

cu asistent personal;  

d) Asigură instruirea periodică specifică a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;  

e) Colaborează cu serviciul salarizare-resurse umane privind angajarea asistenților personali și plata 

salariilor acestora, conform legislației în vigoare;  

f) Elaborează și propune proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale și a altor masuri de 

asistență socială, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav cu asistent 

personal;  

g) Furnizează informații și date solicitate de instituțiile și autoritățile publice cu responsabilități în domeniu 

referitor la persoanele cu handicap grav și asistenții personali ai acestora, în condițiile legii.  
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c) Servicii sociale pentru persoane vârstnice 

 

Conform unor studii realizate de Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 

(AMPOR), numărul persoanelor vârstnice vizate pentru centrele de zi, respectiv persoanele care au dificultăți în 

desfășurarea activității curente din Municipiul Tîrgu Mureș, este de 3012 persoane. Iar procentul populației 

vârstnice care nu are dificultăți în desfășurarea activității zilnice din total populație vârstnică este de 85,22%.72 

Numărul total al persoanelor vârstnice (65 ani și peste) din Tîrgu Mureș, în baza ultimului recensământ, 

este de 20.385 persoane, reprezentând 15,18% din totalul populației.  

Procesul de îmbătrânire al populației devine tot mai evident la nivelul orașului, în timp ce proporția 

populației de vârstă activă va scădea în mod semnificativ în anii următori, la fel ca și la nivel național și european. 

Deși creșterea speranței de viață este o realizare importantă, îmbătrânirea populației reprezintă o provocare 

majoră pentru economie și dar și pentru sistemele de servicii sociale pentru persoanele vârstnice.  

Serviciul Protecţie Specială prin serviciul social îngrijire la domiciliu furnizează servicii sociale de interes 

local prin acordarea de servicii de îngrijire personală la domiciliul beneficiarilor.  

La nivelul autorității locale, asistența persoanelor vârstnice se desfășoară prin Unitățile de îngrijire la 

domiciliu, prin care se acordă ajutor pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice: ajutor în realizarea 

igienei corporale, ajutor la îmbrăcare/dezbrăcare, la hrănire şi hidratare, mobilizare sau deplasare în interior, 

comunicare. 

 

Serviciul Protecție Specială oferă pentru vârstnici serviciu social de îngrijire la domiciliu, având ca scop 

principal prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice în centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă/cămine 

pentru persoane vârstnice, de îmbunătăţire a calităţii vieţii acestora şi socializarea lor. Prin serviciul social îngrijire 

la domiciliu oferă sprijin şi suport pentru persoanele vârstnice izolate la domiciliu, prevenind marginalizarea sau 

excluderea  lor socială. Nevoile lor sunt multiple și se raportează la starea materială şi starea de sănătate a 

beneficiarului.  

Serviciile de îngrijire personală sunt stabilite în Planul individualizat de îngrijire şi asistenţă şi  sunt asigurate de 

către îngrijitori persoane vârstnice. Beneficiarii primesc asistenţă şi suportul necesar pentru realizarea 

activităţilor de bază ale vieţii zilnice în funcţie de nevoile individuale, corelate cu gradul de dependenţă stabilit în 

urma evaluării socio-medicală (geriatrică), conform Grilei 886/2000. 

Procesul de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu se realizează în baza unui Plan individualizat de 

îngrijire şi asistenţă adaptat nevoilor şi gradului de dependenţă al beneficiarului întocmit în baza 

rezultatelor  obţinute în urma efectuării fişei de evaluare  socio-medicală. În funcţie de nevoile particulare ale 

fiecărui beneficiar, în realizarea planului individualizat de îngrijire şi asistenţă la nevoie pot fi implicați şi alţi 

specialişti (psiholog, kinetoterapeut). 

 

Compartimentul de Asistență pentru persoanele vârstnice prestează servicii sociale pentru o medie de 58 

de persoane vârstnice.   

 

                                                
72 Tabel criteriul 2.7. C – anexă la Ghidul specific, 8.3. persoane vârstnice.  
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Figura 45 Evoluția numărului de beneficiri privind îngrijirea la domiciliu 

 

 

 

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

Căminul pentru persoane vârstnice din Municipiul  Tîrgu Mureş,  este o instituție specializată de asistență 

socială, înființată şi organizată  sub formă de serviciu public, 

cu personalitate juridică,  în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Tîrgu Mureş. 

Căminul oferă servicii asistență socială şi socio – medicale, 

servicii de îngrijire medicale primare, servicii medicale de 

monitorizare, servicii medicale de urgență, servicii de 

recuperare și reabilitare, servicii de îngrijire pentru 

persoanele vârstnice care necesită supraveghere medicală 

permanentă, nu se poate gospodări singură, este lipsită de 

susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească 

obligațiile, nu are locuință și nu realizează venituri proprii.  

Îngrijirea persoanelor vârstnice în cămin reprezintă o măsură de asistență socială şi poate fi dispusă numai 

pentru persoanele care  au împlinit vârsta legală de pensionare. 

Imobilul, vechi de peste 100 de ani, a fost reabilitat din temelii, investiția în valoare de peste 3,6 milioane lei 

realizându-se din fonduri europene, la care autoritatea locală a contribuit cu o cofinanțare de peste 800.000 lei. 

Capacitatea Căminului este de 76 de locuri, fiecare salon fiind dotat cu grup sanitar şi baie proprie, iar sistemul de 

televiziune prin cablu are joncțiune în fiecare cameră. La aceste facilități se adaugă un bloc alimentar propriu, sală 

de mese, bibliotecă, curte interioară amenajată cu mobilier de grădină și un spațiu destinat vizitelor, activităților  

culturale, recreative, de petrecere a timpului liber şi de socializare  ,evenimentelor religioase etc.  

Principalele atribuţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Tîrgu-Mureş: 

a. asigură îngrijirea temporară sau permanentă în cămin a persoanelor vârstnice; 

b. asigură servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena 

eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare, deplasare în interior, comunicare; 

c. asigură servicii de suport: facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de 
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administrare şi gestionare, activități de petrecere a timpului liber; 

d. asigură servicii medicale în limita de competentă; 

e. asigură servicii de informare, consiliere socială şi psihologică, precum şi alte servicii caracteristice 

nevoilor sociale ale beneficiarilor, conform legii; 

f. menţine legătura cu membrii familiilor beneficiarilor, inclusiv pentru o posibilă reintegrare in 

familie; 

g. organizează activităţi de socializare a beneficiarilor în vederea relaţionării beneficiarilor cu mediul 

exterior instituţiilor; 

h. asigură asistență spiritual-religioasă: consiliere spirituală, activități religioase (slujbe, 

împărtășanie, spovedanie,etc in functie de cult); 

i. realizează toate activităţile din cadrul căminului, astfel încât să corespundă nevoilor beneficiarilor; 

  

III. CENTRUL SOCIAL – ADĂPOST DE NOAPTE  

 

Prin Centrul social se asigură: cazare pe timp de noapte, consiliere şi informare, masă (hrană rece în caz 

de nevoie, până la nivelul alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţii publice de asistenţă 

socială), activităţi de inserţie/reinserţie socială şi alte activităţi administrative pentru persoane adulte şi familii 

fără adăpost care s-au născut sau au avut ultimul domiciliu stabil pe raza municipiului Tîrgu Mureş şi în momentul 

solicitării serviciului social nu au nici un fel de adăpost sau aparţinător care i-ar putea găzdui.  

Capacitatea centrului social – adăpost noapte este de 100 de locuri.  

 

Activitatea centrului social pentru Adăpostul de noapte a crescut considerabil în ultimii 4 ani. În anul 2016 

numărul beneficiarilor a trecut de 200 de persoane, spre deosebire de anul 2013 când s-au înregistrat cu 81 de 

persoane mai puțin. 

 

 
Figura 46 Evoluția numărului de beneficiari ai adăpostului de noapte în perioada 2011 – 2016  

 

IV. CENTRUL DE ZI „ROZMARIN”  

Prin acest serviciu, se asigură menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor 

săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. Copiii înscrişi 

(aproximativ 100) sunt organizaţi în grupe pentru preşcolari şi şcolari, cu activităţi specifice în conformitate cu 

programul de învăţământ al Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Copiilor li se asigură transportul 

între domiciliu şi Centrul de zi şi două mese: dimineaţa şi la prânz.  
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are ca misiune prevenirea abandonului şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor 

activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, 

orientare şcolară  pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau 

reprezentanţii legali  care au în îngrijire copii. 

 În cadrul Centrului de zi „Rozmarin” funcţionează şi Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi  

Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii sprijină părinţii pentru a face faţă dificultăţilor 

psihosociale care afectează relaţiile de familie,  pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea 

separării copilului de familia sa, şi sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora. Serviciile 

Centrului de consiliere si sprijin pentru părinţi şi copii este complementar cu celelalte servicii pentru protecţia 

copilului. 

Centrul îndeplineşte următoarele funcţii: 

- depistare, monitorizare, evaluare cazuri; 

- informare; 

- consiliere/orientare; 

- acordare de sprijin material/financiar. 

 

 
Figura 47 Evoluția numărului de beneficiair ai serviciilor centrului Rozmarin în perioada  2011 - 2016 

 În perioada 2012 – 2016, numărul copiilor preșcolari și școlari din familii cu risc de marginalizare socială a 

crescut în medie cu 10 persoane anual.  

 

 

V. COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ ROMI din cadrul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş are rolul de a asigura 

interfaţa între autorităţile locale şi cetăţenii de etnie romă. Asigură consultanţă pe probleme de administraţie 

locală, locuinţe, asistenţă sociala, protecţia copilului, educaţie, justiţie şi ordine publică pentru etnia romă. 

Atribuţiile prevăzute în cadrul acestui compartiment sunt următoarele: 

- Identifică problemele cu care se confruntă comunităţile şi cetăţenii de etnie romă, intervenind pe lângă 

forurile competente în rezolvarea acestora.  

- Informează şi consiliază persoanele de etnie romă cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora.  

- Asigură securitatea documentelor de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor şi răspund de 

confidenţialitatea lor. 

- Depistează potenţialii finanţatori pentru soluţionarea problemelor romilor. 
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- Contribuie la punerea în aplicare a unor proiecte, în parteneriat cu societatea civilă, cu instituţii publice sau 

private. 

- Face propuneri pentru fundamentarea bugetului şi planului lunar/semestrial/anual de activitate a 

compartimentului şi urmăreşte realizarea lor. 

- Urmăreşte apariţia reglementărilor legale şi propune măsuri de aplicare ale acestora 

- Participă la lucrările comisiilor de repartizare a locuinţelor şi spaţiilor pentru romi. 

- Întocmeşte periodic rapoarte, dări de seamă şi informări privind activitatea biroului, în baza prevederilor 

legale sau la solicitarea organelor îndreptăţite. 

- Soluţionează petiţiile adresate primăriei de către cetăţenii de etnie romă. 

- Mediază conflictele dintre cetăţenii de etnie romă şi autorităţile locale sau alte instituţii ale statului. 

- Răspunde de menţinerea curăţeniei, liniştii şi ordinii publice în zonele locuite de romi. 

- Coordonează şi supraveghează activitatea romilor implicaţi în acţiuni edilitare, de ecologizare şi alte munci 

prestate în folosul comunităţii. 

- Mobilizează comunitatea romă la acţiunile cultural-educative, de înfrumuseţare a oraşului şi altele, 

organizate de Municipiu. 

 

Colaborarea cu organizațiile nonguvernamentale de profil social: 

Pe latura serviciilor sociale, organizațiile neguvernamentale care colaborează cu Primăria municipiului Tîrgu 

Mureş sunt:  

 

 Alpha Transilvana Servicii socio-medicale pentru copii și tineri cu dizabilitati 

 Rheume-Care Servicii socio-medicale la domiciliul persoanelor vârstnice. 

 Caritas Greco Catolic Servicii sociale pentru persoane vârstnice (companie, menaj, cumparaturi, asistenta 

medicala, asistenta spirituala, rezolvarea problemelor administrative, ajutor material). 

 Marianum Servicii sociale pentru persoane vârstnice. 

 Unitarcoop Servicii sociale pentru persoane vârstnice. (Consiliere, mic menaj, cumparaturi, prepararea 

hranei, consultanta sau chiar interventii la mici depanari si reparatii casnice, procurarea si administrarea 

medicamentelor, asigurarea unor dispozitive: cârje, cadru de mers, scaune toaleta, carucior pliant, ajutor 

material.) 

 Gecse Dániel Centru de zi pentru copii cu dizabilitati. 

 Mâini Dibace Centru de zi pentru tineri cu dizabilitati - dezvoltarea capacitatilor intelectuale  si fizice ale 

tinerilor  cu handicap mintal si cu polihandicap, în vederea integrarii în societate. 

 Cezara Codruta Marica Centru de zi pentru copii cu dizabilitati – asistenta socio-medicala. 

 Crestina Rhema Casa familiala pentru copii infectati cu Hiv/Sida. Centru de zi pentru romi prescolari din 

str. Dealului. 

 Institutul Est European de Sanatate a  Reproducerii – Centrul de Prevenire, Monitorizare si Combatere 

a Violentei în Familie Consultatii de planificare familiala, metode contraceptive, teste de sarcina, 

consultatii gratuite în domeniul violentei domestice, consiliere psihologica, juridica, adapost si asistenta 

sociala pentru victimele violentei în familie. 

 Talentum Centru de zi pentru copii proveniti din familii cu situatie financiara precara, dar cu capacitati 

deosebite (creativitate, aptitudini artistice,  etc,). 

 Serviciul de Ajutor Maltez Ajutor material pentru categoriile sociale defavorizate, promovarea 

voluntariatului în domeniul social. 



 

 

 
175 

 Asociaţia „Pro Vision” colaborarea în domeniul asistenţei sociale a familiilor şi persoanelor fără adăpost 

a tinerilor proveniţi din medii sociale defavorizate (centre de plasament, etc.), care se află în asistenţa 

Centrului social al municipiului Tîrgu Mureş 

 Asociaţiei „Caritas - Asistenţă Socială” dezvoltare şi recuperare individuală pentru copii cu vârsta cuprinsă 

între 0-3 ani şi consiliere pentru părinţii acestora, în cadrul Centrului de Zi de Dezvoltare şi Educare 

Timpurie 

 Comunitatea Evreilor din Tîrgu Mureş măsuri şi acţiuni de sprijin în scopul prevenirii sau limitării unor 

situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială la nivelul 

comunităţii locale. 

 Asociaţia Copiilor și Tinerilor Dibetici-Mureș integrarea socială şi socio-profesională, protecția și 

promovarea intereselor  

 Asociaţia Divers – incluziune sociuală pentru persoane de etnie romă 

 Asociaţia Comming Home Romania – asistenţă socială pentru persoane fără adăpost 

 

 

 

 

1.6. PROFILUL ECONOMIC AL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREȘ 
 

1.6.1. Dezvoltarea economică a Municipiului Tîrgu Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș a fost recunoscut de-a lungul timpului ca un important centru comercial și 

industrial al regiunii, având în vedere bogățiile naturale specifice zonei: fond forestier bogat, pășuni și terenuri 

agricole întinse în apropiere, resurse energetice semnificative. Economia orașului s-a dezvoltat treptat, fiind 

favorizat și de poziția sa geografică, susținând  apariția bâlciurilor și târgurilor, devenind astfel un important centru 

de schimburi economice. În perioada interbelică în Tîrgu Mureș au fost organizate anual 5 târguri majore: în 13 

ianuarie, 6 aprilie, 19 iunie, 1 septembrie și 9 noiembrie. 

În perioada interbelică și socialistă economia municipiului este caracterizată de o puternică industrializare, 

în special datorită gazului metan descoperit în anul 1907.  

Sectoarele reprezentative la nivelul municipiului au fost: industria constructoare de mașini, chimică, 

confecții, textilă și cea de prelucrare a lemnului. 

Specializarea preponderent industrială a municipiului, s-a diminuat după evenimentele din 1989, baza 

economiei devenind comerțul și serviciile. Din punct de vedere industrial, o parte din specificul municipiului Tîrgu 

Mureș a fost păstrat. Azomureş, Mobex, Armedica și Sandoz (fabrici de medicamente) sunt industrii care 

funcționează, în timp ce fabrica de pielărie, fabrica de cablaj, Electromureș (electrocalorice, cablaj, calculatoare), 

Textila Mureş, Fabrica de conserve, Fabrica de cărămidă, Imatex (industrie ușoară), Fabrica de mașini de calcul 

etc. și-au încetat activitatea sau lucrează la capacitate redusă. Zona industrială funcțională și o mare parte din 

marile centre comerciale nou apărute se află în partea de SV a orașului, de o parte și de alta a E60 la ieșirea spre 

Cluj. 

Tot în această zonă a orașului se află și spațiile aparținând fostelor fabrici, care necesită reorganizare și 

atribuirea de noi funcțiuni. O parte mai mică din activitatea de retail se desfășoară și în zona de SE a orașului (zona 
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Livezeni), la ieșirea spre Sighișoara. Aici se află și fosta fabrică de mașini de calcul care în prezent a fost preluată 

de Universitatea Petru Maior și se află în proces de reconversie pentru a putea fi folosită pentru învățământ.73 

 

1.6.2. Sectoare de activitate: 

 

I. SECTORUL PRIMAR 

Având în vedere suprafețele reduse de terenuri agricole (25,4% din total suprafață fond funciar) la nivelul 

municipiului Tîrgu Mureș agricultura nu ocupă un loc important în economia municipiului, predominând celelate 

sectoare economice.  

Din analiza structurii sectorului primar rezultă faptul că în municipiul Tîrgu Mureș predomină sectorul de 

producție vegetală, întrucât la nivelul municipiul există suprafețe foarte mici de pășuni și se impun numeroase 

restricții în ceea ce privește creșterea animalelor, mai ales în proximitatea zonelor rezidențiale. 

Cele mai reprezentative ramuri ale industriei alimentare sunt: industria de morărit şi panificaţie, industria 

conservelor de legume, fructe şi a pastei de tomate,  industria  cărnii,  abatorizarea  şi  fabricarea preparatelor din  

carne, industria  laptelui , industria  zahărului şi a produselor zaharoase şi  industria vinului şi a băuturilor alcoolice. 

În municipiul Tîrgu-Mureş mai există o singură staţiune de cercetare şi producţie cu impact direct şi 

indirect asupra agriculturii, celelalte fiind treptat desființate: 

- Stațiunea de Cercetare pentru Creșterea Bovinelor Tîrgu Mureș- are două obiective de cercetare, 

respectiv: cercetarea  vegetală  și  cercetarea  zootehnică,  în privința tehnologiei de creștere și exploatare 

a taurinelor din rasa Bălțată Românească. 

Deși nu se remarcă o activitate foarte intensă în sectorul primar la nivelul municipiului, acest sector este 

sprijinit și încurajat. Mai jos se prezintă situația atestatelor de producător eliberate conform Legii nr. 

145/2014: 

 

Tabel 61 Numărul atestatelor de producător eliberate în perioada 2011 - 2016 

Nr. Crt În cursul anului agricol Număr atestate de producător eliberate 

1. 2011-2012 120 atestate de producător 

2. 2012-2013 108 atestate de producător 

3. 2013-2014 108 atestate de producător 

4. 2014-2015 88 atestate de producător 

5. 2015-2016 100 atestate de producător 

 

Acești producători atestați își comercializează produsele predominant în cadrul piețelor agroalimentare 

existente în municipiu.La nivelul municipiului Tîrgu Mureș există 7 piețe agroalimentare: 

1. Piața Unirii – piață agroalimentară 

2. Piața Diamant – piață agroalimentară 

3. Piața Cuza Vodă – piață agroalimentară 

4. Piața Dacia – piață agroalimentară 
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5. Piața 22 Decembrie 1989 – piață agroalimentară 

6. Piața Agroalimentară 1848 – piață agroalimentară 

7. Piața Armatei – târg specializat 

În ultimii  ani, majoritatea dintre aceste piețe au fost reabilitate și modernizate, cetățenii fiind destul de 

mulțumiți de condițiile oferite.  

 

II. SECTORUL SECUNDAR 

Municipiul Tîrgu Mureș are o specializare industrială, atenuată în ultimii ani de restructurarea activităților 

secundare, a căror dominanță este preluată de comerțul și serviciile în creștere. Conform analizei sectoriale putem 

delimita urmărtoarele sectoare industriale reprezentative pentru municipiul Tărgu Mureș: industria chimică și 

industria farmaceutică, industria alimentară, industria de prelucrare a metalelor și construcții de mașini, industria 

extractivă, industria de prelucrare a lemnului și producția de mobilă, industria de textile, confecții, pielărie, 

industria de echipamente electrice, electronice și optice, fabricarea produselor din minerale nemetalice. 

Sectorul industriei chimice este dominat de operatorul foarte mare SC AZOMURES SA, care este și cel mai 

mare angajator din industria prelucrătoare. Putem delimita industria produselor farmaceutice de cea a industriei 

chimice datorită dezvoltării treptate din ultimii ani, ajungând a fi o ramură reprezentativă pentru municipiul Târgu 

Mureș și determinând o evoluție semnificativă a comerțului cu produse farmaceutice, atât pe segmentul retail cât 

și pe segmentul de comerț en-gros. Ar mai fi de notat faptul că datorită investițiilor mari care s-au făcut în ultima 

perioadă, industria farmaceutică a ajuns să dețină cea mai amre pondere din totalul activelor din industria 

municipiului Tîrgu Mureș. 

Industria extractivă este dominată de operatorii economici cu activitate în doemniul extracției gazelor 

naturale, având în vedere resursele importante de care dispune județul Mureș.  

În industria alimentară se remarcă sectorul producției de lapte de consum, lactate și brânzeturi. Alte domenii bine 

reprezentate ale industriei alimentare sunt prelucrarea cărnii, producția de mezeluri și panifi9cația, domenii în 

care activează multe întreprinderi mici. 

Dintre toate ramurile industriale, domeniul prelucrării metalelor și al construcțiilor de mașini a trecut prin 

cel mai complex proces de restructurare, pierzând teren în fața celorlate industrii, în sepcial al industriei 

farmaceutice. 

Industria de exploatare și prelucrare a lemnului a rămas în continuare una dintre cele mai reprezentative ramuri 

industriale, a cărei dezvoltare este favorizată și de abundența de masă lemnoasă din judetul Mureș. 

Industria de textile, confecții, pielărie și încălțăminte a înregistrat o tendință negativă în ultimii ani datorită 

procesului de restructurare, aprecierea monedei naționale, reducerea activității de perfecționare activă, 

intensificarea concurenței asiatice puternice din acest domeniu, creșterea prețului materiilor prime necesare în 

sectoarele primare din industria textilă și de pielărie, etc. 

 

III. SECTOR TERŢIAR 

 Evoluția sectorului terțiar este unul semnificativ la nivelul municipiului Tîrgu Mureș: în domeniul 

construcțiilor a ajuns să își desfășoare activitatea un număr din ce în ce mai mare de societăți 

comerciale, reprezentând aproximativ 10% din totalul operatorilor economici din municipiul Tîrgu 

Mureș.   

 Comerțul intern este un domeniu reprezentat de un număr mare de societăți comerciale cca. 36% din 

totalul firmelor active din Tîrgu Mureș.  Mai mult de jumătate dintre comercianți activează  în sectorul 

de comerț cu amănuntul. O dezvoltare din zona comerțului, ce merită atenție, o constituie segmentul 

de retail și comerț en-gros cu produse farmaceutice care s-a dezvoltat mult în ultimii ani, atât prin 
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contribuția operatorilor locali cât și prin prezența unor mari lanțuri naționale și multinaționale 

specializate în distribuția produselor farmaceutice. Comerțul internațional: principalele produse 

importate sunt mașinile și parateole electrice și lectronice, mijloacele de transport, produsele chimice 

și metalurgice, materiale textile și îmbrăcămintea, produsele alimentare. Ponderea cea mai ridicată în 

volumul exporturilor o dețin produsele industriei chimice și farmaceutice, articole de îmbrăcăminte, 

mobila și articole din lemn, adică principalele produse realizate de sectorul industrial.  

 În sectorul serviciilor regăsim cel mai mare număr de societăți comerciale reprezentând cca. 42% din 

totalul firmelor active din Tîrgu Mureș. Structura sectorului de servicii după numărul de societăți 

comerciale: 

 

Figura 48 Structura societăților comerciale 

 

 

1.6.3. Societăți reprezentative pe principalele ramuri industriale: 

 

Lista societăților reprezentative pentru principalele ramuri industriale prezente în municipiul Tîrgu Mureș se 

prezintă astfel: 

Industria construcțiilor de mașini: 

 SC ELECTROMUREȘ SA – produce articole electrocasnice: fiere electrice de călcat, plite electrice, 

radiatoare și convectoare electrice; produse electrice industriale: rezistențe în tub, ștanțe și matrițe; 

elemente de conectică. 

 SC CIE MATRICON SA - produce și comercializează mașini de cusut, mașini de cusut saci polipropilenă, 

mașini – unelte, piese de mecanică fină, mașini numerice, produse realizate prin turnătorie de precizie, 

mașini de tricotat. 

 SC PRODCOMPLEX SA - produce utilaje pentru industria prelucrării maselor plastice, construcții și 

confecții metalice, articole din mase plastice și sticla artizanat și menaj. 

Industria chimică: 
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 SC AZOMURES SA, combinat de îngrășăminte chimice – produce și comercializează amoniac, acid azotic, 

azotat de amoniu, oxigen tehnic, îngrășăminte, melamină.  Acțiunile societății sunt cotate la Bursa de 

valori din București , înregistrând creșteri constante. 

 SC GEDEON RICHTER SA produce o gamă largă de produse farmaceutice și materii prime pentru 

medicamente. 

 SC SANDOZ SRL – companie farmaceutică. 

Industria prelucrării lemnului: 

 SC MOBEX SA cea mai mare întreprindere de prelucrarea lemnului și producerea mobilierului de lemn 

pentru locuințe și birou, din România. 

Industria textilă: 

 SC TEXTOR SA produce țesături din fibre sintetice și din mătase. 

Industria pielăriei: 

 SC MANPEL SA a fost cel mai important producător de mănuși din piele – din România, mai produce 

articole confecții din piele, articole de marochinărie și produse de tăbăcărie. 

Industria alimentară: 

Este cel mai bine reprezentată ca număr de unități productive și ca specializare: 

 SC PRIMACOM SRL, SC PONDEROSA SRL -întreprinderi de industrializarea cărnii. 

 Întreprinderea de Industrializare a Laptelui – produce produse lactate. 

 SC TIM KO BRUT SRL, SC PÂINEA DE CASĂ SRL - întreprinderi de morărit și panificație. 

 SC ROMARK SA - întreprinderea de legume și fructe. 

 SC APEVIN SRL produce vinuri, băuturi spirtoase și răcoritoare. 

Servicii bancare 

 BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI  

 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ  

 C.E.C. 

 BANCA AGRICOLĂ 

 BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE  

 BANCPOST  

 TREZORERIA MUREȘ 

 BANCA TRANSILVANIA  

Case de schimb valutar 

 SC GULDEN SRL 

 ALICANTE OFFICE SRL  

 ROMEXCHANGE 

Societăți de asigurare și reasigurare 

 ASTRA SA 

 EUROINS ROMANIA 

 ASIROM 

 OMNIASIG 

 UNIQA 
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 GROUPAMA 

Societăți de valori mobiliare 

 SSIF BROKER SA 

 GOLDRING SA 

Agenții imobiliare 

 SPEED IMOBILIARE 

 EURO IMOBIL 

 IMOBINVEST 

 PRIVATE ESTATE 

REGII 

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. 

Sectorul de activitate:  

 captarea, tratarea și distribuția apei potabile 

 colectarea și epurarea apelor uzate 

S.C. SALUBRISERV S.A. 

Execută lucrări de salubrizare stradală și administrează rampa de deșeuri  a municipiului 

Sectorul de activitate:  

 adunat noroi și zăpadă de pe străzi și trotuare 

 spart gheață de pe străzi și trotuare 

 măturat manual străzi și trotuare 

 întreținere străzi 

 măturat mecanic străzi 

 spălat străzi cu furtunul  

 transportul deșeuri lor stradale provenite în urma salubrizării străzilor și trotuarelor 

S.C. LOCATIV S.A. 

Specificul societății constă în activitatea unor grupuri de experți specializați pe domenii extrem de precise: 

închirieri locuințe sau spații cu altă destinație decât locuințe, proiectare, marketing locativ, precum și întreținere 

și intervenții. 

S.C. TRANSPORT LOCAL S.A. – aflată în subordinea Consiliului local municipal Tîrgu Mures, prestează 

servicii de interes public, având ca principal obiect de activitate transportul în comun de persoane cu autobuzul 

pe teritoriul municipiului Tîrgu Mures și a comunelor suburbane, precum și activități de întreținere – reparații a 

parcului propriu de autobuze.  

 

1.6.3.1. Dinamica întreprinderilor: 

Numărul de înmatriculări persoane fizice autorizate, persoane juridice și SRL-D pe domenii de activitate în 

perioada 2011-2015 la nivelul Municipiului Tîrgu – Mureș se prezintă astfel: 

Tabel 62 Numărul de înmatriculări persoane fizice și juridice și SRL-D pe domenii de activitate în perioada 2011-
2015 la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș 
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Secțiune 
CAEN 

Distribuția înmatriculărilor pe ani/tip persoană 

2011 2012 2013 2014 2015 

PF PJ SRL- D PF PJ SRL- D PF PJ SRL- D PF PJ SRL- D PF PJ SRL- D 

A 29 10 0 9 8 3 7 4 0 3 4 0 9 6 0 

B 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

C 17 38 6 11 32 5 18 32 6 16 36 10 15 26 5 

D 0 1 0 0 9 0 0 17 0 1 0 0 0 1 0 

E 0 5 0 0 4 0 0 5 1 1 2 0 0 0 0 

F 34 50 14 11 35 3 18 32 3 18 35 6 19 38 2 

G 86 154 50 79 139 18 85 159 27 76 138 26 80 141 26 

H 5 37 7 6 34 3 8 47 6 6 51 5 3 57 7 

I 13 33 15 9 44 11 17 54 7 14 37 3 4 45 8 

J 23 30 10 34 17 1 35 21 6 67 22 8 49 17 6 

K 30 9 0 25 5 0 15 12 0 4 3 0 3 14 0 

L 5 9 0 3 6 0 30 8 0 10 7 0 6 14 0 

M 66 58 11 60 60 9 43 60 16 58 45 4 51 47 8 

N 41 40 21 45 25 6 51 34 2 33 32 5 37 35 2 

O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P 27 6 0 17 8 0 17 7 1 53 6 0 28 5 0 

Q 1 19 4 2 14 2 8 15 2 8 13 4 2 25 7 

R 12 8 5 24 8 4 10 13 1 26 11 5 21 12 5 

S 63 11 4 57 18 6 43 14 7 41 10 4 66 21 7 

T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 452 520 147 392 467 71 406 534 85 436 452 80 393 504 83 

 

 În perioada 2011 – 2015, se observă un interes scăzut pentru privind înființarea de SRL-D, din 2012 

numărul de înmatriculări s-a redus la jumătate. Cel mai mare interes se înregistrează pentru înmatriculările de 

persoane juridice, cu variații minore între -10,19% și +14,35%, urmat fiind de îmatriculările de persoanele fizice 

autorizate. Așadar, numărul total de înmatriculări, în perioada 2011–2015 este de 5022.  
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Tabel 63 Numărul suspendărilor de activitate în perioada 2011 – 2015,  

la nivelul Municipiului Tîrgu  Mureș: 

AN 
Persoane fizice 

autorizate Persoane juridice 

2011 282 1401 

2012 257 1468 

2013 282 1233 

2014 217 1044 

2015 195 1018 

 

 

Figura 49  Evoluția suspendărilor de activitate în perioada 2011–2015, 

la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș 
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Tabel 64 Numărul dizolvărilor în perioada 2011-2015, la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș 

AN Nr.Operațiuni 

2011 528 

2012 416 

2013 345 

2014 244 

2015 524 

 

  

 

Figura 50 Evoluția dizolvărilor în perioada 2011-2015, la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș 

 

Tabel 65 Numărul radierilor în perioada 2011-2015, la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș 

AN 
Persoane Fizice 

Autorizate 
Persoane 
Juridice 

2011 405 729 

2012 428 614 

2013 450 511 

2014 418 636 

2015 526 798 

 

 

Figura 31 Evoluția radierilor în perioada 2011-2015, la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș 
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Tabel 64 Numărul societăților intrate în insolvență în perioada 2011-2015,  

la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș 

AN Nr.Operațiuni 

2011 201 

2012 274 

2013 421 

2014 430 

2015 408 

 

 

Figura 32 Evoluția societăților intrate în insolvență în perioada 2011-2015,  

la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș 

 

 

Tabel 66 Societăți cu participare străină la capital 

Nr.societăți cu participare 
străină 

Total capital Social Subscris 
(Lei) 

887 2.760.773.658,00 

 

Analizând datele prezentate mai sus se poate concluziona faptul că cele mai multe întreprinderi se 

înființează în sectorul G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor.  

Analiza operațiunilor de înmatriculări la ONRC arată că în ultimii 5 ani trendul a rămas constant în ceea ce 

privește numărul total de înmatriculări.  

Sectorul de activitate care înregistrează cea mai accentuată scădere în privința noilor înmatriculărilor în 

anul 2015 față de anul 2011 este Agricultura, silvicultura și pescuitul, o scădere de 61,54%, iar sectorul care a 

înregistrat cea mai mare creștere la nivelul anului 2015 față de 2011 este cel al Tranzacțiilor Imobiliare. 

Conform datelor statistice prezentate se poate observa că cele mai multe societăți comerciale sunt 

deținute de persoane cu vârsta cuprinsă între 40-49 ani.  

Evoluția suspendărilor de activitate în perioada 2011-2015 arată că la nivelul anului 2015 și-au suspendat 

activitatea mai puține firme față de anul 2011, o scădere de 27,93%, în schimb  în anul 2015 s-au înregistrat cu 

16,75% mai multe radieri față de anul 2011,  iar evoluția societăților intrate în insolvență a urmat același trend al 

radierilor, crescând numărul societăților intrate în insolvență cu 102,98% în anul 2015, față de anul 2011. 
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1.6.3.2. Principalele motive de a investi în municipiul Tîrgu Mureș: 

 Conectarea cu coridoarele europene de transport prin drumul european E60; 

 Existența aeroportului internațional „Transilvania“ la o distanță de doar 12  km față de centrul orașului; 

 Bună conectare la rețeaua națională de telecomunicații; 

 Prezența sucursalelor și filialelor celor mai mari bănci care operează în România; 

 Gamă variată de resurse naturale; 

 Forță de muncă înalt calificată în următoarele domenii industriale: forajul și extracția gazelor naturale, 

exploatarea și prelucrarea lemnului, producția de mobilă, industria chimică, industria textilă și de 

confecții, industria de prelucrare a pielii, industria alimentară, prelucrarea metalelor, construcții de 

mașini și articole electrice; 

 Potențial turistic ridicat; 

 Parc industrial la doar 14 km sud–vest de municipiul Tîrgu Mureș. 

 

 

1.7. CONDIȚIILE CLIMATICE ȘI DE MEDIU 
 

1.7.1.   Inventarul  de monitorizare al emisiilor 

Inventarul  de monitorizare al emisiilor – prezintă nivelul consumului final de energie și nivelul emisiilor 

de CO2 aferente per vector energetic și per sector în anul de monitorizare 2015,  obiectivul principal este de a 

monitoriza evoluția în timp a emisiilor de CO2. 

Conform Raportului de monitorizare al Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă, inventarul emisiilor 

de bază se prezintă astfel:  

 

Consumuri  finale de energie municipiul Tîrgu Mures (mai putin sectorul industrial)  pentru anii 2004  și 2015 

Domeniul de activitate  
2004  

MWh 

2015  

MWh 

Diferenta 

 (%) 

 Clădiri, echipamente/instalații municipale 84116 37696 -55 

 Clădiri, echipamente/instalații terțiare 

(nemunicipale) 
228012 172099 -25 

 Clădiri rezidențiale 911995 621104 -32 

Iluminatul public municipal 3773 4900 30 

Parcul municipal  815 1760 116 

Transportul public 18939 11596 -39 

Transportul privat și comercial  342117 581269 70 

Total 1589767 1430424 -10 
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Domeniul de activitate 
2004 Emisii 
de CO2 [t] 

2015 Emisii 
de CO2 [t] 

Diferenta     
(%) 

 Clădiri, echipamente/instalații municipale 20468 9738 -52 

 Clădiri, echipamente/instalații terțiare (nemunicipale) 72302 59165 -18 

 Clădiri rezidențiale 262764 165498 -37 

Iluminatul public municipal 2645 3435 30 

Parcul municipal  210 460 119 

Transportul public 5054 3095 -39 

Transportul privat și comercial  89244 151291 70 

Total 452687 392682 -13 
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CONSUMUL FINAL DE ENERGIE   

Structura consumului final de energie, funcție de combustibil  (în MWh) pentru anii 2004  și 2015 

Valoare (MWh) 

 

Energie 

Electrică 

Energie 

Termică/ 

căldură 

Gaz 

natural 
Motorină Benzină 

în anul 2004 137167 299422 791307 244586 117285 

în anul 2015 138288 0 697511 376951 217080 

Diferența     (%) -1 -100 -12 54 85 

 

 

 
 

      Analizând inventarul de referinţă (Baseline Emission Inventoryă -ă BEI) pentru anul 2004 și inventarul 

de monitorizare (Monitoring Emission Inventory-MEI) pentru anul 2015 avem următoarele date  și concluzii: 
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Anul Locuitori (din date statistice) Emisii t CO2 Emisii t CO2/ locuitor 

2004 159.205 452.310 2,84 

2015 150.605 392.684 2,60 

 

      Ținta maximă estimată de reducere a emisiilor de CO2 pentru Municipiul Tîrgu Mureș este de 20,5% în 

2020 faţă de anul de referinţă 2004, respectiv 90.462 t CO2, ceea ce inseamnă o reducere de la 452.310 t CO2 la 

361.848 t CO2. 

      Ca urmare a stadiul implementării acţiunilor și a efectelor acestora în perioada 2013-2015, se constată 

o reducere a emisiilor cu 59.626 t CO2, respectiv 13,5% din obiectivul estimat de reducere  al emisiilor până în anul 

2020, de 90.462 t CO2. 

      Viitoarea perioadă de programare 2016-2020 va fi caracterizată de o dezvoltare și susţinere intensă a 

activităţilor de investiţii, atât prin fonduri structurale de investiţii, cât şi prin programe europene de finanţare.  

      Nu vor fi neglijate nici fondurile proprii sau eventualele sponsorizări la nivel de parteneri şi factori 

interesaţi de domeniul dezvoltării energetice sustenabile inteligente a Municipiului Tîrgu Mureș.74 

 

1.7.2. Infrastructura privind gestionarea deșeuri lor 

Concomitent cu creșterea economică a mediului urban, managementul deșeuri lor a devenit o preocupare 

permanentă a cetățenilor, dar și o problemă greu de gestionat. Starea mediului înconjurător devine tot mai 

îngrijorătoare: suprafețele împădurite s-au redus semnificativ contribuind la încălzirea globală, solurile agricole se 

degradează de la an la an, iar stratul de ozon este mai subţire.  

Gestionarea necorespunzătoare a deșeuri lor contribuie semnificativ la degradarea mediului înconjurător 

și la scăderea calității vieții, în timp ce gestionarea corespunzătoare a deșeuri lor poate proteja sănătatea 

populaţiei din zonă și calitatea mediului, în acelaşi timp susţinând conservarea resurselor naturale și dezvoltarea 

durabilă a societăţii. 

Politica naţională în domeniul gestionării deșeuri lor trebuie să se subscrie obiectivelor politicii europene 

în materie de prevenire a generării deşeurilor și să urmărească reducerea consumului de resurse şi aplicarea 

practică a ierarhiei deșeuri lor. Principiul acţiunii preventive este unul din principiile care stau la baza Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, iar 

Directiva 2008/98/CE privind deșeuri le, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.211/2011 privind regimul 

deșeuri lor, prezintă ierarhia deșeuri lor care „se aplică în calitate de ordine a priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al 

politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deșeuri lor, astfel: prevenirea, pregătirea pentru 

reutilizare, reciclarea, alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică și eliminarea“. 

Abordarea UE în domeniul gestionării deșeuri lor se bazează pe trei principii majore: 

 Prevenirea generării deşeurilor – factor considerat a fi extrem de important în cadrul oricărei strategii 

de gestionare a deșeuri lor, direct legat atât de îmbunătăţirea metodelor de producţie, cât și de 

determinarea consumatorilor să îşi modifice cererea privind produsele (orientarea către produse verzi) 

și să abordeze un stil de viaţă care să genereze cantităţi reduse de deșeuri . 

 Reciclare și reutilizare – în cazul în care sunt generate deșeuri , încurajarea unui nivel ridicat de 

recuperare a materialelor componente, preferabil prin reciclare materială.  

                                                
74 Raportul de monitorizare al Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă 
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 Îmbunătăţirea eliminării finale a deșeuri lor și a monitorizării – în cazul în care deșeuri le nu pot fi 

recuperate, acestea trebuie eliminate în condiţii sigure pentru mediu şi sănătatea umană, cu un  

program strict de monitorizare. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor privind gestionarea deșeuri lor au fost elaborate planuri de gestionare a 

deșeuri lor la nivel naţional, regional și judeţean. Pentru județul Mureș în anul 2009 a fost elaborat „Master planul 

pentru Sistemul integrat de gestionare a deșeuri lor“ menit să ofere cadrul necesar dezvoltării.  

 
1.7.2.1. Gestionarea deșeuri lor municipale 

Colectarea deșeuri lor municipale este responsabilitatea municipalităţilor, care îşi pot realiza aceste 

atribuţii fie direct (prin serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale), fie indirect (prin delegarea acestei 

responsabilităţi pe bază de contract, către firme specializate și autorizate pentru desfăşurarea serviciilor de 

salubritate). 

În județul Mureș gestionarea serviciului de salubrizare este realizată de către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Ecolect Mureş“(ADI) formată din toate unitățile administrative teritoriale din Județul Mureș, 

asociate în scopul implementării proiectului de investiții  „Sistem de Management Integrat al Deșeuri lor Solide 

din judeţul Mureş“ (SMIDS), finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). 

Reglementările cu privire la colectarea, transportul, tratarea, reciclarea, valorificarea şi/sau depozitarea 

deșeuri lor municipale, în condiţii de protecţie a mediului și a sănătăţii populaţiei au fost stabilite conform 

Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş.  

În conformitate cu prevederile Strategiei Naţionale de Gestionare a Deșeuri lor 2014-2020, „deșeuri le 

municipale sunt reprezentate de totalitatea deşeurilor menajere şi similare acestora generate în mediul urban şi 

rural din gospodării, instituţii, unităţi comerciale și de la operatori economici, deșeuri  stradale colectate din spaţii 

publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, la care se adaugă și deşeuri din construcţii şi demolări rezultate din amenajări 

interioare ale locuinţelor colectate de operatorii de salubritate“. 

În anul 201275, cantitatea de deșeuri municipale colectată prin intermediul serviciilor proprii specializate 

ale primăriilor sau ale firmelor de salubritate a fost de 166.097,316 tone. Faţă de anii anteriori, se observă că în 

anul 2012 cantitatea de deșeuri  colectată a fost aproximativ similară celei din anii 2010, 2011. 

Din cantitatea totală de deșeuri  municipale colectată de operatorii de salubritate, la nivel județean, 

81,32% este reprezentată de deșeurile menajere și asimilabile.  

 

Tabel 67 Deșeuri  colectate de municipalităţi în anul 201276 

Deșeuri  colectate 
Cantitate colectată - 

mii tone 
Procent % 

deșeuri  menajere 138,37 81,32 

deșeuri  din servicii 

municipale 
27,727 18,04 

deșeuri  din 

construcţii/demolări 
0,980 0,64 

TOTAL 153,68 100% 

 

                                                
75 Datele pentru anul 2013 sunt în curs de validare şi procesare. 
76 Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş 
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Tabel 68 Compoziţia procentuală, pe tip de material,a deșeurilor menajere colectate în 201277 

Material Procentaj 

Hârtie și carton 5,00 

Sticlă 6,23 

Metale 0,003 

Materiale plastice 12,59 

Biodegradabile 76,17 

Altele 0,00 

Lemn 0,007 

Total 100% 

 

Conform datelor furnizate de APM, cea mai mare parte din deșeuri le menajere și asimilabile o reprezintă 

materialele plastice.  

Tabel 69 Compoziţia procentuală a deșeurilor menajereşi asimilabile colectate în 201278 

Tipuri deșeuri  colectate Procentaj 

Deșeuri  menajere colectate în amestec de la populaţie 59,35 

Deșeuri  menajere de la agenţi  economici 21,97 

Deșeuri  din servicii municipale 

Total din care: 
18,05 

Deșeuri  stradale 13,46 

Deșeuri  din pieţe 2,22 

Deșeuri  din grădini, parcuri şi spatii verzi 2,37 

Deșeuri  din constructii și demolări 0,63 

Total 100% 

 

În perioada 2011-2015 s-a colectat o cantitate totală de deșeuri de 304.804 tone.  Pe baza îmbunătățirii 

calității vieții regăsită în creșterea consumului (atât pentru consumatorii casnici cât și industriali), observăm 

creșterea cantității de deșeuri de la un an la altul.   

Deșeurile colectare selectiv în perioada 2011 – 2015, reprezintă 23% din cantitatea totală de deșeuri,  

 
 

                                                
77 Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş 
78 Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş 
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Deșeuri le de ambalaje colectate în perioada 2011-2015 în municipiul Tg- Mureş se prezintă astfel: 
 

Tabel 70 Cantitățile totale de deșeuri  și a deșeuri lor colectate selectiv în perioda 2011 – 2015 

Anul 

Total 
Deșeuri  

Colectat selectiv 

Sticlă Hârtie Plastic Pet Lemn 

tone tone 
Realiz. 

% 
tone 

Realiz. 
% 

tone 
Realiz. 

% 
tone 

Realiz. 
% 

tone 
Realiz. 

% 

2011 49.927,00 4.577,00 9,17 147 0,29 82,0 0,16 2.567,00 5,14 1,23 0,002 

2012 62.513,75 9.257,40 14,81 125,78 0,20 62,4 0,10 3.790,75 6,06 384 0,61 

2013 55.748,00 10.416,73 18,69 205,34 0,37 
836,

22 
1,50 4.116,85 7,38 520 0,93 

2014 52.174,00 9.299,86 17,82 119,83 0,23 
782,

58 
1,50 7.616,20 14,60 150 0,03 

2015 84.441,25 4.374,06 5,18 1.536,83 1,82 
928,

85 
1,10 7515,27 8,90 500 0,59 

Sursa: Prelucrare proprie în baza datelor furnizate de Administrația Domeniului Public 

 

Pentru perioada 2007 – 2013, Planul Național de Gestionare a Deșeuri lor a prevăzut realizarea obiectivului 

de valorificare de 50% și de reciclare de 15 % pentru plastic și lemn până în 2011, precum și realizarea obiectivului 

de reciclare de 25 % şi de 15 % pentru sticlă, hârtie/carton şi metale. 

Dacă analizăm tabelul de mai sus și obiectivele de reciclare pentru perioada 2007-2013 ajungem la 

concluzia că în 2015 în Municipiul Tîrgu Mureș nu s-au atins obiectivele naţionale prevăzute pentru perioada de 

programare anterioară (2007-2013) și cele prevăzute de Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deșeuri lor de ambalaje. 

LEGEA Nr.249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeuri lor de 

ambalaje prevede ca și obiective anuale valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de 

energie, precum și reciclarea deșeuri lor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel naţional, astfel: 

a. valorificarea sau incinerarea  în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din 

greutatea deșeuri lor de ambalaje; 

b. reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deșeuri le de 

ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conţinut în deșeuri 

le de ambalaje. 

Valorile obiectivelor anuale prevăzute sunt următoarele: 

a. 60% din greutate pentru sticlă; 

b. 60% din greutate pentru hârtie/carton; 

c. 50% din greutate pentru metal; 

d. 15% din greutate pentru lemn; 

e. 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic. 

Cifrele din tabelul de mai sus ne arată că în anul 2015 din punctul de vedere al colectării selective a deșeuri 

lor de ambalaje Municipiul  Tîrgu Mureş se situa mult sub cerinţele impuse de Legea 249/2015 și implicit cele ale 

UE, de exemplu: la sticlă 5,18% în loc de 60%, la hârtie/carton 1,82% în loc de 60%, la plastic șiPET 10% în loc de 

22,5%, iar la lemn 0,59% în loc de 15%. 
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Colectarea separată a deșeuri lor municipale în vederea valorificării deșeuri lor de ambalaje provenite din 

deșeuri le menajere (hârtie, carton, sticlă, metale, materiale plastice) se practică într-o mică măsură.  

Gradul de valorificare redus are în primul rând cauze de natură tehnică (lipsa/insuficiența infrastructurii 

de colectare separată și de sortare, respectiv lipsa capacităţilor de reciclare pentru anumite tipuri de materiale, 

cum ar fi lemnul), dar şi economică (lipsa unor instrumente financiare care să stimuleze/oblige operatorii de 

salubrizare să livreze deșeuri le colectate către instalaţii de tratare/valorificare şi nu către eliminare). 

Gestionarea deșeuri lor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea acestora, 

inclusiv monitorizarea depozitelor de deșeuri  după închidere. 

Prin sistemele de management integrat al deșeuri lor unităţile administrativ-teritoriale au format asociaţii 

de dezvoltare intercomunitare (ADI) în vederea înfiinţării, organizării şi exploatării în interes comun a serviciilor 

de salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investiţii comune, specifice infrastructurii acestui serviciu. 

      În anul 2012, în judeţul Mureş pentru depozitarea deșeuri lor nepericuloase, exista în operare depozitul 

de deșeuri  nepericuloase din localitatea Sighişoara şi în fază de autorizare depozitul zonal din localitatea Sînpaul.  

       În paralel, au fost realizate staţii de transfer și sortare. La sfârşitul anului 2014 erau în funcţiune 5 

instalaţii de sortare/sortare și transfer și o instalaţii în curs de autorizare.  În judeţul Mureş au fost construite două 

staţii de compostare-platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd şi a deșeuri lor biodegradabile 

din deșeuri le menajere în localităţile Crăieşti şi Gorneşti. 

       Prin Master Planul judeţului Mureş - Sistemul Integrat al Deșeuri lor pentru județul Mureș în 2013  

s-a finalizat construcția unui Depozit zonal de deșeuri  municipale.  

Toate celelalte 5 depozite neconforme, care şi-au sistat activitatea de depozitare, s-au  închis prin proiectul 

„Sistem integrat de gestiune a deșeuri lor în judeţul Mureş“. 

 

Începând cu data de 07 octombrie 2016, operarea și administratea depozitului de deșeuri  nepericuloase 

de la Sânpaul și efectuarea transportului deșeuri lor de la staţiile de transfer Râciu, Târnăveni și Bălăuşeri și a 

reziduurilor de la staţiile de sortare Acăţari, Râciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul Sânpaul este realizată de 

către Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA, conform contractului 

semnat între Consiliul Judeţean Mureş și asociere. Contractul a fost semnat pe o perioadă de opt ani și are o 

valoare de 99.188.922,08 lei fără TVA. 

Pentru perioada următoare se are în vedere delegarea operării pentru Stația de tratare mecano-biologică 

de la Sânpaul, stațiile de sortare, transfer și compostare de la Cristești și apoi delegarea serviciului de colectare și 

transport deșeuri  pe cele 7 zone SMIDS din judeţul Mureş. 

Foto: 24 Depozitului de deşeuri nepericuloase de la Sânpaul, județul Mureș 
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Depozitul zonal de la Sânpaul are o suprafață totală de 31,14 ha, din care: 

 24,88 ha ocupate de depozit, zona administrativă și instalațiile de epurare a apelor uzate; 

 6,26 ha ocupate de instalația de tratare mecano-biologică (hala tratare mecanică, platforme pentru 

descompunerea intensă și maturare). 

Prima celulă a depozitului zonal de la Sînpaul are o capacitate totală de 1.250.000 m3 și o durată de viață 

de aproximativ 5 ani, aici vor fi eliminate anual aproximativ 188.843 t de deșeuri  menajere și asimilabile colectate 

din județ. 

Stația de tratare mecano-biologică are o capacitate de 65.000 t/an, la această staţie în prima fază vor fi 

tratate deșeuri le provenite din zona Tîrgu Mureș și din zona Reghin. 

Este de menționat de aseamenea faptul că municipiul a 

întreprins mai multe acțiuni pentru asigurarea curățeniei din interiorul 

cartierelor de locuit, printre care achiziționarea și montarea unui număr 

de 13 containere subterane pentru depozitatea gunoiului menajer, cu 

o capacitate de aproximativ 3 metri cubi. Montarea acestor dispozitive 

împiedică răspândirea de mirosuri neplăcute, mai ales în perioada verii, 

containerele fiind perfect ermetice nu mai atrag câinii vagabonzi și 

rozătoarele și sunt mult mai estetice față de tomberoanele clasice.   

 
 
 

 

1.7.3. Gestionarea deșeurilor industriale 

  Organizarea managementului deșeuri lor de producţie este responsabilitatea celor care le-au generat. 

Producătorii de deșeuri  industriale îşi gestionează prin mijloace proprii colectarea, transportul și 

eliminarea/valorificarea deșeuri lor sau contractează serviciile respective cu firme specializate și autorizate 

conform legii. În judeţul Mureş există firme specializate pentru colectare şi depozitare temporară a deșeuri lor 

periculoase.  

 Există un paralelism clar între evoluţia producţiei industriale și cantitatea de deşeuri generată, ceea ce 

denotă lipsa utilizării de tehnologii curate. Reciclarea deşeurilor de producţie este axată doar pe tipurile de 

materiale uşor vandabile. 

 Impactul depozitării deșeuri lor industriale asupra mediului este semnificativ, factorii de mediu agresaţi 

fiind solul, aerul, apele (de suprafaţă şi subterane). De asemenea o problemă importantă constă în pericolele pe 

care le reprezintă pentru sănătatea locuitorilor din zonă. Aceste probleme sunt create datorită unei gestionări 

necorespunzătoare a deșeuri lor generate din procesele de producţie. 

Printre cei mai mari producători de deșeuri  industriale la nivelul municipiului Tîrgu Mureș se enumeră: 

S.C. AZOMUREŞ S.A. și SNGN ROMGAZ. 

S.C. AZOMUREŞ S.A. Tîrgu Mureş a transferat în anul 2011 iazul batal în suprafaţă de 32 ha către Consiliul 

local al municipiului Tîrgu Mureș. Pe acest iaz batal s-a sistat depozitarea la 31 decembrie 2006, urmând a se 

realiza ecologizarea zonei.  

SNGN ROMGAZ - Sucursala Tîrgu Mureş a construit şi pus în funcţiune în anul 2000 un depozit regional de 

deșeuri  cu o suprafaţă de 2,5 ha pentru depozitarea deșeuri lor specifice de la industria gazeiferă. 

Foto: 25 Containere subterane -  Parcul 
Diamant, cartier Tudor Vladimirescu 

Foto: 26 S.C. AZOMUREŞ S.A. – Tg. Mureș 
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Cu excepţia co-incinerării celelalte metode de tratare au ca rezultat deşeuri care mai păstrează 

caracteristicile periculoase astfel că depozitarea trebuie să se facă pe depozite de deșeuri  periculoase. 

Cantităţile de deșeuri  de producţie generate în judeţul Mureş nu se cunosc cu exactitate. Raportarea 

cantităţilor de deșeuri  generate se bazează pe estimarea lor ca volum, și uneori pe bilanţul de materiale. 

Pe teritoriul judeţului Mureş nu există în funcţiune depozit de deşeuri periculoase şi nici instalaţii pentru 

co-incinerare deșeuri  periculoase. Practicile utilizate până în prezent, prezintă un risc mare pentru poluarea 

solului, a apelor de suprafaţă şi a celor subterane. 

Societăţile autorizate pentru colectarea și transportul deșeuri lor periculoase, colectează deșeuri le și le 

tratează sau le valorifică /elimină prin unităţi autorizate. 

În cazul deșeuri lor nepericuloase rezultate în procesul de producţie, gestionarea acestor deșeuri  este 

încredinţată în mare parte firmelor de salubrizare autorizate. Aceste firme colectează deșeuri le industriale atât 

din judeţ cât și din ţară, cantităţile raportate nefiind reprezentative pentru judeţul Mureş.  

Unele tipuri de deșeuri  nepericuloase sunt reintroduse în circuitul economic în cadrul aceluiaşi proces 

tehnologic sau utilizate ca materii prime secundare sau combustie în alte procese tehnologice din aceeaşi 

întreprindere (aşa numitele acţiuni de minimalizare). Alte tipuri de deșeuri  sunt vândute ca materii prime 

secundare altor întreprinderi care fie le reciclează direct, fie le pregătesc în vederea reciclării (agenţi economici 

tip Remat).79 

Riscurile deșeurilor periculoase asupra sănătăţii umane precum şi asupra mediului înconjurător 

Riscurile deșeurilor periculoase asupra sănătăţii umane precum şi asupra mediului înconjurător nu pot fi 

evaluate numai prin prisma caracterului periculos al deşeului. Riscul poate fi caracterizat şi evaluat prin 

următoarele componente: 

 gradul de periculozitate al deşeului; 

 calea de expunere prin care substanţa periculoasă trece de la sursă la receptor; 

 starea receptorului. 

În mod cert deșeuri le periculoase dau cel mai mare impact posibil asupra sănătăţii populaţiei și mediului 

natural. 

Pentru deșeuri le industriale preponderent organice, modul preferat de valorificare/eliminare este 

tratarea termică (incinerarea sau co-incinerarea), iar pentru deșeuri le industriale preponderent anorganice, 

metoda preferată de eliminare este tratarea fizico-chimică, pentru reducerea gradului de periculozitate, urmată 

de depozitarea acestora. 

 

1.7.4. Tendinţe şi prognoze privind generarea deșeuri lor la nivelul județului Mureș 

Principalele obiective în domeniul gestionării deșeuri lor pentru judeţul Mureş sunt următoarele: 

 colectarea deșeuri lor menajere de la întreaga populaţie a judeţului; 

 implementarea colectării separate a deșeuri lor reciclabile, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural; 

 realizarea unui grad cât mai mare de valorificare a deșeuri lor municipale şi asigurarea îndeplinirii 

ţintelor privind deșeuri le de ambalaje; 

 reducerea cantităţii de deșeuri  biodegradabile la depozitare prin compostare și alte metode de tratare, 

astfel încât să se asigure atingerea ţintelor legislative; 

                                                
79 Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Mureș- Raport SOER 2015 
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 gestionarea corespunzătoare a fluxurilor speciale de deșeuri  (deșeuri  municipale periculoase, deșeuri  

voluminoase, deșeuri  de echipamente electrice şi electronice, nămoluri rezultate de la staţiile de 

epurare orăşeneşti); 

 colectarea și valorificarea potenţialului util din deșeuri le din construcţii şi demolări; 

 realizarea unui depozit zonal  pentru deşeuri industriale nepericuloase. 

În judeţul Mureş se constată faptul că în perioada 2008-2012 indicele de generare a deșeuri lor municipale 

variază între 205 și 343 kg/locuitor an în mediul urban și între 117 până la 187 kg/locuitor an în mediul rural. 

De asemenea se constată o tendinţă de mărire a cantităţilor de deșeuri  colectate selectiv de la populaţie. 

În perioda 2008-2012 în judeţul Mureş s-au închis toate depozitele de deșeuri  nepericuloase neconforme 

și au fost puse în funcţiune 5 staţii de sortare/transfer şi două platforme de compostare deșeuri  biodegradabile. 

 

1.7.5. Politici și acțiuni privind utilizarea resurselor materiale și deșeurile 

     Strategia şi Planul Naţional de Gestionare a Deșeuri lor constituie instrumentele de bază prin care se 

asigură implementarea în România a politicii Uniunii Europene în domeniul deșeuri lor. 

     Strategia judeţului Mureş privind gestionarea deșeuri lor se stabileşte pornind de la situaţia actuală din 

judeţ şi ţinând seama de: 

 legislaţia română și europeană din domeniul gestionării deşeurilor; 

 prevederile Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană; 

 prevederile Strategiei şi a Planului Naţional de Gestionare a Deșeuri lor; 

 prevederile Programului Operaţional Sectorial de Mediu; 

 prevederile Planului Regional de Gestionare a Deșeuri lor Regiunea 7 Centru; 

 prevederile Planului Judeţean de Gestionare a Deșeuri lor pentru judeţul Mureş. 

Conform Strategiei privind gestionarea nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti, se poate 

aprecia că în perioada următoare circa 15% din cantitatea de nămol rezultată va fi valorificată, restul de 85% 

urmând a fi depozitată pe depozitul conform ce urmează a se realiza în judeţ. Întrucât incinerarea nămolurilor nu 

reprezintă în prezent o opţiune tehnică fezabilă, se apreciază că principalele metode de valorificare vor fi: 

utilizarea nămolului în agricultură sau coincinerarea în instalaţiile fabricilor de ciment. 

Ţintele şi termenele de îndeplinire a acestora care se stabilesc la nivel judeţean, trebuie să ţină seama de 

legislaţia în vigoare, precum și de toate documentele de planificare existente la nivel naţional.  Termenele 

prevăzute la nivel naţional și regional reprezintă termene minime la nivel judeţean. 
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1.7.6. Calitatea aerului și poluarea aerului înconjurător 

1.7.6.1. Stare şi consecinţe 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş exploatează patru staţii automate de monitorizare a calităţii 

aerului. Acestea sunt amplasate în următoarele locații: 

 o staţie de monitorizare a fondului urban (MS-1) 

amplasată în Tîrgu Mureş în zona centrală a 

municipiului - str.Köteles Sámuel nr.33  pentru 

indicatorii: monoxid de carbon, oxizi şi bioxid de 

azot, ozon, bioxid de sulf, benzen și alţi compuşi 

organici volatili, particule în suspensie PM 10; 

 o staţie de monitorizare a influenţei zonei 

industriale (MS-2) amplasată în Tîrgu Mureş 

str.Libertăţi nr.120,  pentru indicatorii: monoxid de 

carbon, oxizi şi bioxid de azot, ozon, bioxid de sulf, 

particule în suspensie PM 10; 

 o staţie de monitorizare a influenţei zonei 

industriale (MS-3) amplasată în Luduş pentru 

indicatorii: monoxid de carbon, oxizi şi bioxid de 

azot, bioxid de sulf, particule în suspensie PM 10; 

 o staţie de monitorizare a influenţei zonei 

industriale (MS-4) amplasată  în Târnăveni  pentru 

indicatorii: monoxid de carbon, oxizi şi bioxid de 

azot, benzen și alţi compuşi organici volatili, bioxid 

de sulf, particule în suspensie PM 10. 

 
Foto: 28 Staţia de monitorizare a influenţei industriale MS – 2 

 

 
  

Foto: 27 Staţia de monitorizare a 
fondului urban MS - 1 
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1.7.6.2. Tendinţe privind concentraţiile medii anuale ale poluanţilor  

 Deoarece amoniacul este poluant specific pentru municipiul Tîrgu Mureș, iar în perioadele de calm 

atmosferic sau ceaţă se înregistrează episoade de poluare a aerului înconjurător, concentraţia de amoniac în aerul 

respirabil este monitorizată continuu în municipiul Târgu Mureş. Monitorizarea emisiilor de amoniac se face prin 

măsurători continue automate în două puncte pe teritoriul municipiului Tîrgu Mureş, astfel:  

 într-un punct fix, Str.Podeni nr.10 Tîrgu Mureș, prin metoda clasică ce prevede prelevare în soluţie și 

analiză instrumentală pe un spectrofotometru şi 

 într-un punct mobil, a cărui locaţie se schimbă periodic; folosind „Sistemul mobil de monitorizare a 

emisiilor de amoniac“, achiziţionat în 2010 și echipat cu un analizor automat Thermo și un prelevator 

multicanal. 

La sesizările cetăţenilor, aceste analize sunt suplimentate cu prelevări momentane (aspirare 30 minute) 

de probe de aer respirabil din diferite locaţii ale municipiului Tîrgu Mureș, pentru determinarea concentraţiei de 

amoniac în aerul respirabil.80 

  

 
Figura 51 Evoluția numărului de zile cu cu depăşiri ale concentraţiei maxime admise pentru amoniac 2001-2014 

 

La indicatorul amoniac din aerul înconjurător au fost mai multe depăşiri ale concentraţiei momentane 

(probe mediate 30 minute) de amoniac în aerul înconjurător. 

Analizorul automat pentru determinarea amoniacului, amplasat în diverse locaţii din oraş, cu verificare 

metrologică corespunzătoare, a evidenţiat depăşiri ale concentraţiei maxime admise pentru amoniac în aerul 

înconjurător, în probe aspirate timp de 30 de minute. 

 
1.7.6.3. Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a aerului înconjurător 

 Activitatea industrială are un impact semnificativ asupra mediului prin emisiile de poluanţi în aer, apă, sol, 

prin generarea de deșeuri , prin consumul neraţional de energie. Industria este ramura cu ponderea cea mai mare 

în economia judeţului. După evenimentele din anul 1989, procesul de tranziţie caracteristic economiei judeţului 

s-a resimţit şi în sectorul industrial, care a trecut de la un sistem puternic centralizat la promovarea liberei 

iniţiative. Procesul de privatizare a tuturor unităţilor de producţie industrială care s-a desfăşurat în anii '90, a fost 

                                                
80 Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Mureș - Raport SOER 2015 
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însoţit de reducerea volumului producţiei și a capacităţilor de producţie, precum şi de dispariţia unor ramuri 

industriale. 

 Industria Tîrgu Mureșului se caracterizează printr-o varietate mare a ramurilor producătoare, cu 

specializări de importanţă naţională, între care menţionăm: 

 industria extractivă a gazului metan ocupă un loc important în industria, respectiv economia judeţului 

Mureş, fiind principala sursă de gaze naturale a ţării, în ceea ce priveşte industria naţională (SNGN 

ROMGAZ SA - Sucursala Tîrgu Mureş şi E-ON Gaz Romania); 

 industria de exploatare și prelucrare a lemnului este una dintre cele mai dezvoltate ramuri industriale, 

în special datorită faptului că în această zonă a ţării materia primă se găseşte din abundenţă (S.C. 

MOBEX S.A. etc.); 

 industria chimică și producţia de medicamente este reprezentată în municipiul Tîrgu Mureş, unde se 

produc îngrăşăminte chimice, produse chimice anorganice de bază, și medicamente (S.C. AZOMUREŞ 

S.A., S.C. SANDOZ S.R.L., S.C. GEDEON RICHTER ROMANIA S.A., S.C. BIOEEL S.R.L., etc.); 

 prelucrarea maselor plastice; 

 industria alimentară, băuturi; 

 industria textilă, încălţăminte şi confecţii din textile și piele este reprezentativă în municipiul Tîrgu 

Mureş, precum și în Municipiul Sighişoara; 

 produse din minerale nemetalice (geamuri, sticlărie, cărămizi, ţigle, var, prefabricate pentru construcţii, 

alte materiale de construcţii, sticlă decorativă, porţelan, faianţă) cuprinde producţia de sticlărie, 

cărămizi, blocuri ceramice, ţigle, coame și olane din argilă, var și prefabricate din beton armat. Tot în 

ramura produselor din minerale nemetalice este cuprinsă şi producţia ceramică (faianţă menaj, sticlă și 

porţelan fosfatic) de la Sighişoara, care cunoaşte o dezvoltare tot mai mare în ultimii ani; 

 maşini, echipamente și aparate electrice. 

 Chiar dacă, în ultimii 10 ani s-au făcut numeroase privatizări în rândul societăţilor de stat ale industriei 

mureşene, ceea ce a presupus, implicit, numeroase restructurări, industria rămâne o ramură importantă în ceea 

ce priveşte gradul de ocupare a forţei de muncă. 

 O problemă deosebită, a cărei presiune asupra calităţii aerului, în special în zonele urbane, va creşte în 

următoarea perioadă, este traficul rutier. În această direcţie este responsabilitatea administraţiilor publice să 

asigure un management corespunzător al traficului concomitent cu realizarea centurilor ocolitoare pentru 

centrele urbane și  să asigure o îmbunătăţire continuă a infrastructurii rutiere. 

Calitatea aerului din mediul înconjurător este afectat şi de efectele schimbărilor climatice, care se fac 

resimţite și pe teritoriul municipiului  Tîrgu Mureş.  

Efectele climatice induse de urbanizarea continuă a oraşelor, reprezintă în prezent o problemă majoră 

abordată atât în studiile de climatologie aplicată, cât şi în studiile de dezvoltare urbană. 

Consecinţa principală a creşterii suprafeţelor urbane este intensificarea efectului insulei de căldură 

urbană deasupra oraşelor de mărime medie şi mare. 

Insula de căldură urbană este un fenomen climatologic ce se manifestă prin concentrarea unor 

temperaturi mai ridicate în arealele urbane dens populate şi construite comparativ cu arealele rurale 

înconjurătoare. 

Dintre efectele pozitive se pot număra:  

 reducerea canităţii de energie pe perioada iernii;  

 reducerea perioadelor cu îngheţ de primăvară/toamnă; 
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 scăderea intensităţii şi duratei valurilor de frig.81 

Efectele negative ale intensificării insulei de căldură urbană sunt mai numeroase: 

 crearea unor probleme de sănătatee prin utilizarea instalaţiilor de aer condiţionat; 

 scăderea calităţii aerului prin creşterea consumului de combustibil fosili prin utilizarea aerului 

condiţionat în maşini; 

 creşterea intensităţii şi duratei valurilor de căldură; 

 creşterea consumului de energie pentru răcirea interioarelor; 

 creşterea cheltuielilor pentru coşul zilnic de cumpărături ( apă, îngheţată, bere etc).82 

Din analiza datelor, cuprinse în Strategia privind adaptarea la schimbările climatice în Municipiul  Tîrgu 

Mureş din septembrie 2016, rezultă diferenţe între arealele periferice sau rurale adiacente și cele centrale ale 

oraşului de până la 4,5 °C, ceea ce înseamnă, că în timpul zilelor senine de vară aceste variaţii de temperatură în 

interiorul oraşului pot ajunge pînă la valori de 5-6 °C sau chiar mai ridicate. Spaţiile verzi de la marginea oraşului 

sunt cele mai răcoroase, în timp ce arealele cu construcţii înalte, de tip blocuri cu 8-10 etaje , mai ales dacă au 

densitate mare sunt situate în zona centrală  sau în cartiere de tip dormitor, sunt cele mai calde. Acest lucru este 

foarte evident pe următoarele două hărţi:  

 

 

 
Foto: 29 Variaţia temperaturii în lungul profilelor studiate comparativ  

cu punctul fix situat în Sângeorgiu de Mureş 

                                                
81 Strategia privind adaptarea la schimbările climatice în Municipiul Tg-Mureş 2016 
82 Strategia privind adaptarea la schimbările climatice în Municipiul Tg-Mureş 2016 
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Foto: 30 Variaţia temperaturii aerului în  Tîrgu Mureş comparativ 

cu punctul fix situat în Sângeorgiu de Mureş 

S-a efectuat o analiză a insulei de căldură urbană pe baza imaginilor satelitare. Analiza a avut la bază 

imagini ale misiunilor Landsat 4 şi 8 pe un interval de 28 ani (1989-2015). Cel mai important aspect de relevat este 

faptul, că la nivelul suprafeţelor construite, nu numai că se menţin arealele cele mai calde, de tip hotspot, dar se 

remarcă o extindere a acestora în perioada recentă.83  

 
Foto: 31 Variaţia temperaturii suprafeţelor în  Tîrgu Mureş în 29.07.1988 și 14.06.2015 

                                                
83 Strategia privind adaptarea la schimbările climatice în Municipiul Tg-Mureş 2016 
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Dacă pe imaginea din 1988, temperaturile suprafeţelor din arealul urban construit al oraşului variau într-

un ecart mai larg, suprafeţele cu temperaturi de 25-30 °C alternând cu cele cu temperaturi de 30-35 °C, respectiv 

mai mari de 35 °C, în perioada actuală se observă o uniformizare a temperaturilor în  ecartul 30-35 °C. Arealele 

cele mai calde au fost şi rămân zonele cu blocuri înalte, respectiv arealele industriale, mai ales cea din estul 

oraşului (zona fabricii de mobilă).84 

 
1.7.6.4. Politici, acţiuni şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător 

În anul 2014 s-au realizat investiţii asumate în planul de acțiuni pentru conformare, de către S.C. 

AZOMUREŞ S.A. în valoare de 1.463.455 mii euro pentru factorul de mediu AER, investiţii ce au vizat: 

 Identificarea şi implementarea unei soluţii tehnice pentru reducerea emisiilor gazoase de amoniac de 

la filtrele de CaCO3, poz. 1402 A, B, C – legată tehnic de măsurile 2.9 şi 2.10; 

 Instalarea unui sistem de desprăfuire la turnurile de granulare Etapa II - implementarea soluţiei tehnice 

identificate; 

 Instalarea unor sisteme de reducere a emisiilor în aer la turnurile de granulare. Etapa II - instalarea de 

sisteme de desprăfuire la turnurile de granulare. 

 

1.7.7. Calitatea cursurilor de apă 

Calitatea apei în anul 2014 a fost urmărită la nivelul de secţiuni și pe baza rezultatelor obţinute în secţiunile 

de supraveghere s-a făcut încadrarea în categorii de calitate, conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi 

apelor nr.161/2006. Pentru evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă naturale s-au luat în considerare atât 

elementele biologice, cât şi elementele fizico-chimice generale, precum și poluanţii specifici, conform 

„Metodologiei de evaluare globală a stării/potenţialului ecologic al apelor de suprafaţă“. Starea chimică a fost 

                                                
84 Strategia privind adaptarea la schimbările climatice în Municipiul Tg-Mureş 2016 
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determinată de cea mai nefavorabilă situaţie (orice depăşire a SCM a condus la neconformare și încadrarea în 

clasa inferioară). 

 Calitatea corpurilor de apă naturale din punctul de vedere al stării ecologice la nivelul județului Mureș se 

prezintă astfel: 

 184,68 km curs de râu(100 %)  - au calitate bună; 

Iar din punctul de vedere al stării chimice: 

 184,68 km curs de râu (100%) au calitate bună; 

 Calitatea corpurilor de apă puternic modificate din punctul de vedere al potenţialului ecologic se prezintă 

astfel: 

 432,93 km curs de râu (87,96 %) au potenţial ecologic bun; 

 59,24 km curs de râu (12,04 %) au potenţial ecologic moderat; 

iar din punctul de vedere al stării chimice: 

 492,17 km curs de râu (100 %) au calitate bună; 

 Calitatea corpului de apă artificială (canalul Veţca) din punctul de vedere al potenţialului ecologic se 

prezintă astfel: 

 22,31 km (100 %) are potenţial ecologic bun; 

iar din punctul de vedere al stării chimice: 

 22,31 km (100 %) are calitate bună. 

 

 
Figura 52 Evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă puternic modificate în anul 2014, în judeţul Mureş 

 

 Din cauza poluării produse de S.C. AZOMUREŞ S.A. și S.C. Compania AQUASERV S.A. (Staţia de epurare 

Cristeşti) este afectat din punct de vedere fizico-chimic şi mai ales bacteriologic, râul Mureş, în aval de municipiul 

Tîrgu Mureș. Probleme deosebite la indicatorii regimului de nutrienţi apar în lunile cu debite scăzute (ianuarie, 

februarie, iulie, august, decembrie)85. 

                                                
85  http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2014/anexa_hot107_2014.pdf 
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1.7.7.1. Calitatea apei lacurilor 

 În anul 2014, în judeţul Mureş, a fost monitorizat din punct de vedere al potenţialului ecologic precum și 

al stării chimice un corp de apă „Lac de acumulare“. Starea chimică este bună (100%), iar potenţialul ecologic bun, 

PEB.  

1.7.7.2. Calitatea apelor subterane 

 

Teritoriul judeţului Mureş are o reţea de ape curgătoare, de lacuri, eleşteie și bazine de retenţie artificiale 

deosebit de bogată, dar un volum de ape subterane, freatice și de adâncime mai redus. 

 Reţeaua de ape subterane asigură doar 3% din cerinţa de apă potabilă a folosinţelor de apă. În județul 

Mureș, resursele subterane produc 3.500 l/s.86  

Impactul depozitării deșeuri lor industriale asupra mediului este semnificativ, factorii de mediu agresaţi 

fiind solul, aerul, apele (de suprafaţă şi subterane). 

Calitatea apelor freatice din zona Municipiului  Tîrgu Mureş prezintă zonele agricole ca fiind vulnerabile la 

azotaţi. 

1.7.7.3. Apele uzate și reţelele de canalizare. 

 Din situaţia volumelor de ape uzate evacuate în anul 2014 pe activităţi economice rezultă că în judeţul 

Mureş, în cursul anului 2014 s-a evacuat în cursurile de apă un volum de 242149,49 mii mc ape uzate. Principalele 

activităţi care evacuează cantităţi însemnate de ape uzate sunt: 

 producerea energiei electrice şi termice - evacuează 207777,68 mii m3, din care 207277,92 mii m3 

(99,76%) reprezintă apa de răcire, prin urmare nu necesită epurare. 

 captare şi prelucrare apă pentru alimentare - evacuează 24330,5 mii m3, din care un volum de 4288 mii 

m3 nu se epurează corespunzător şi 480,69 nu se epurează, deşi necesită epurare. 

 prelucrări chimice - evacuează 8080,43 mii m3, din care 8080,43 mii m3 (100%) se epurează 

corespunzător. 

 Industria alimentară - evacuează 1348,86 mii m3, din care un volum de 1339,08 mii m3 (99,79%) nu se 

epurează corespunzător. 

Compania AQUASERV SA este principalul furnizor de apă potabilă din judeţul Mureş, deservind un număr 

de 298.735 locuitori. 

                                                
86 Sursa: http://www.forajeapa.ro/mures-targu-mures/ 

Denumire corp apă subterană Incadrare Denumire Foraj 

ROMU03- Lunca și terasele 

Mureșului Superior 

Stare chimică slabă Remetea F1, Cinta F1, Cristești F3, F5, 

Cuci F1, Zau de Câmpie F1, Crăiești F1 

ROMU04-Lunca și terasele râului 

Târnava Mică 

Stare chimică slabă Bahnea F1 

ROMU05- Lunca și terasele râului 

Târnava Mare 

Stare chimică slabă Adămuș F1, Țopa F2 

ROMU24 – Depresiunea 

Transilvaniei 

Stare chimică slabă Sighișoara F1 AD, Bălăușeri F1AD, Mica 

Abuș F1AD 

http://www.forajeapa.ro/mures-targu-mures/


 

 

 
204 

 
Figura 53 Populaţia racordată la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare din oraşele judeţului Mureş 

 

 Compania AQUASERV monitorizează continuu calitatea apei potabile, începând cu procesul de tratare şi 

până la robinetele consumatorilor.  

Frecvenţa și punctele de prelevare în vederea efectuării analizelor sunt stabilite în baza Programului de 

monitorizare de control apă potabilă, pe zone de distribuţie pentru toată aria de operare, avizat anual de Direcţiile 

de Sănătate Publică. 

Locul de prelevare al probelor de apă potabilă: 

 conducta de refulare spre reţeaua de distribuţie, pentru apa potabilă produsă; 

 căminele de branşament, pentru apa potabilă distribuită; 

 robinet rezervoare înmagazinare. 

Analizele fizico-chimice ale apei potabile sunt efectuate de către Laboratorul Analize Apă Potabilă al 

Companiei AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş, înregistrat la Ministerul Sănătăţii şi acreditat pentru efectuarea acestui 

tip de analize, precum și de către Direcţiile de Sănătate Publică a judeţelor din raza de operare. 

Sursa de apă 

Pentru producerea apei potabile se utilizează apă brută – sursă naturală de suprafaţă (râul Mureş). 

Calitatea apei potabile produse, tehnologia de tratare, cantităţile de reactivi și energie utilizate în procesele de 

tratare-dezinfecţie depind de calitatea sursei (gradul de poluare) utilizate. 

Procesul de tratare 

După captare, apa brută este supusă unor procese chimice complexe de tratare și purificare, utilizând 

tehnologii modernizate continuu. Calitatea apei pe parcursul tuturor etapelor procesului de tratare este atent 

monitorizată 24 din 24 ore. 

Monitorizarea calităţii apei 

Analizele de calitate a apei efectuate de Laboratorul de apă potabilă al Companiei AQUASERV în vederea 

certificării potabilităţii, sunt efectuate în conformitate cu Legea 458/2002 republicată în 2011 şi Legea 311/2004, 

legislaţii aliniate la cerinţele directivei cadru UE 98/83/EC/1998 a Consiliului Uniunii Europene privind Calitatea 

apei potabile. 
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Laboratorul Companiei AQUASERV S.A. dispune de personal calificat și este dotat cu aparatură modernă 

şi aplică metode de lucru conform celor mai noi standarde în domeniu. De asemenea, laboratorul are dezvoltat 

un sistem intern de control permanent al calităţii rezultatelor încercărilor, prin validări primare şi secundare. 

Laboratorul de Apă Potabilă AQUASERV este înscris în Registrul Laboratoarelor înregistrate la Ministerului 

Sănătăţii pentru efectuarea monitorizării de control în cadrul controlului oficial al calităţii apei potabile, începând 

cu 09.06.2006. Recunoaşterea permanentă a competenţei s-a realizat în urma participării la teste interlaboratoare 

internaţionale și prin acreditarea laboratorului. 

Verificarea calităţii apei 

Verificarea calităţii apei potabile produse şi distribuite este efectuată de către Direcţiile de Sănătate 

publică a judeţelor din aria de operare, în baza Planului de monitorizare de audit. Direcţiile de Sănătate Publică 

verifică calitatea apei potabile la robinetul consumatorului. 

Informarea consumatorilor 

Scopul monitorizării de control este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică și 

microbiologică a apei potabile produse şi distribuite și despre eficienţa tehnologiei de tratare, în scopul 

determinării conformităţii - apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor 

relevanţi stabiliţi prin lege. 

S.C. Compania AQUASERV S.A. comunică rezultatul monitorizării calităţii apei potabile distribuite în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, rezultatele fiind postate pe siteul www.aquaserv.ro. 

 

Tabel 71 Valori medii determinate pentru parametrii de calitate a apei potabile 87. 

Parametru 
de calitate 

UM 
Valoare determinată  2016 

Val. 
Adm. 

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug Sep.  

Clor rezidual 

liber 
mg/l 0,65 0,62 0,53 0,38 0,41 0,25 0,34 0,35 0,36 0,5 

Amoniu mg/l 0,002 0,0012 0,0037 0,052 0,048 0,001 0,004 0,015 0,018 0,5 

Aluminiu µg/l 5 3 4 3 4 5 10 12 82 200 

Conductivi-

tate 
µS/cm 234,6 238,2 208,97 175,9 179 221 267 249 267 2500 

Nitrați mg/l 3,61 4,94 3,58 2,76 3,1 3,63 3,08 2,97 2,15 50 

Nitriți mg/l 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,5 

Oxidabilitate mg O2/l 2,1 1,21 1,3 1,3 1,5 1,98 1,75 1,84 2,38 5 

pH 
unitati 

de pH 
7,21 7,43 7,52 7,55 7,44 7,47 7,50 7,50 7,50 6,5-9,5 

Turbiditate FNU 0,27 0,59 0,44 0,4 0,39 0,4 0,45 0,34 0,375 5 

Duritate 

totală 
°G 3,2 3,2 3,1 3 2,99 2,8 3,1 3,1 3,1 min 5 

 

                                                
87 Sursa:https://aquaserv.ro/apa/calitatea-apei 

http://www.aquaserv.ro/
https://aquaserv.ro/apa/calitatea-apei
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Figura 54 Valori medii determinate pentru parametrul de calitate Clor rezidual liber pentru perioada 

ianuarie septembrie 2016 

 
Figura 55 Valori medii determinate pentru parametrul de calitate ioni amoniu pentru perioada 

ianuarie septembrie 2016 

 
Figura 56 Valori medii determinate pentru parametrul de calitate ioni aluminiu pentru perioada  

ianuarie septembrie 2016 
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Figura 57 Valori medii determinate pentru parametrul de calitate ioni nitraţi pentru perioada  

ianuarie septembrie 2016 

 

Figura 58 Valori medii determinate pentru parametrul de calitate ioni nitriţi pentru perioada  

ianuarie septembrie 2016 

 

 
Figura 59 Valori medii determinate pentru parametrul de calitate duritatea  pentru perioada  

ianuarie septembrie 2016 
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1.7.7.4.  Politici, acţiuni şi măsuri privind imbunătăţirea stării de calitate a apelor 

 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 programului de măsuri sunt: 

 prevenirea deteriorării stării apelor de suprafaţă şi subterane; 

 protecţia, îmbunătăţirea și restaurarea tuturor corpurilor de apă de suprafaţă, inclusiv  a celor care fac 

obiectul desemnării corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale, precum și a corpurilor de apă 

subterană în vederea atingerii „stării bune“ până în 2015; 

 protecţia și îmbunătăţirea corpurilor de apă puternic modificate și artificiale în vederea atingerii 

„potenţialului ecologic bun“ și a „stării chimice bune“ până în 2015; 

 reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare și încetarea evacuărilor de substanţe prioritar 

periculoase în apele de suprafaţă prin implementarea măsurilor necesare; 

 reducerea tendinţelor semnificative și susţinute de creştere ale poluanţilor în apele subterane; 

 atingerea standardelor și obiectivelor stabilite pentru zonele protejate de către legislaţia comunitară.88

  

Deci, în esenţă, atingerea obiectivelor de mediu până în 2015, include: 

 pentru corpurile de apă de suprafaţă: atingerea stării ecologice bune și a stării chimice bune, respectiv 

a potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic modificate și 

artificiale; 

 pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative bune; 

 pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor de mediu prevăzute de legislaţia specifică; 

 nedeteriorarea stării apelor de suprafaţă şi subterane. 

 În cazul în care unui corp de apă i se aplică unul sau mai multe obiective de mediu, se va selecta cel mai 

sever obiectiv de mediu pentru corpul respectiv. 

 Obiectivele de mediu se reactualizează o dată la 6 ani, prin Planurile de Management bazinale. 

 Faţă de anul 2013 se observă o îmbunătăţire a calităţii corpurilor de apă naturale, astfel că 100% dintre 

corpurile au o stare ecologică bună (faţă de 96,41% anul trecut) și 100% au o stare chimică bună.  

  

                                                
88 Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Mureș -Raport SOER 2015 
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1.7.8. Calitatea solului 

1.7.8.1.  Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor 

 

Tabel 72 Zone contaminate de procese antropice 

N
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Su
p

ra
fa
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co
n

ta
m
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at
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( 
m

ii 
m

p
) 

1 MS 
Sâncraiu de 

Mures fn 

proprietate 

privată a 

statului 

industria 

chimică 

depozitare 

deșeuri  

periculoase 

flor, nitraţi, 

amoniac, 

carbonat de 

calciu 

insolubil, 

fosfați, nisip 

1965 304,8 

2 MS 

Târnăveni 

str.Avram 

Iancu nr.144 

proprietate 

privată a 

statului 

industria 

chimică 

depozitare 

deșeuri  

periculoase 

metale 

grele, săruri, 

cianuri, 

cenuşi, zguri 

1916 776,0 

3 MS 

Tîrgu Mureş 

str.Dorobanti

lor nr.60 

proprietate 

privată a 

statului 

transporturi 

feroviare, 

inclusiv dep. 

carburanți 

depozitare 

combustibili 
hidrocarburi 1925 1,12 

4 MS 

Reghin 

str.Gării 

nr.87 

proprietate 

privată 

PETROM 

depozit 

carburanţi 

dezafectat 

produse 

petroliere 

hidrocarburi  

nămol de la 

staţii de 

epurare 

1976 22,19 

5 MS 

Sighişoara 

str.Viilor  

nr.2 

proprietate 

privată 

PETROM 

depozit 

carburanţi 

dezafectat 

produse 

petroliere 

hidrocarburi

nămol de la 

staţii de 

epurare 

1930 9,152 

6 MS 

Sângeorgiu 

de Pădure 

str.Gării  

nr.14 

proprietate 

privată 

PETROM 

depozit 

carburanţi 

dezafectat 

produse 

petroliere 

hidrocarburi

nămol de la 

staţii de 

epurare 

1936 8,653 

7 MS 
Ungheni  

str.Principală 

proprietate 

privată 

PETROM 

depozit 

carburanţi 

dezafectat 

produse 

petroliere 

hidrocarburi

nămol de la 

staţii de 

epurare 

 26,57 
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1.7.9. Poluarea fonică 

 Zgomotul ambiental reprezintă o problemă de mediu semnificativă în întreaga Uniune Europeană. Devin 

disponibile din ce în ce mai multe informaţii cu privire la efectele zgomotului asupra sănătăţii. De exemplu, cea 

mai recentă publicaţie a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) și a Centrului Comun de Cercetare al Comisiei 

arată că zgomotul produs de trafic poate fi considerat responsabil de pierderea anuală a peste un milion de ani de 

viaţă sănătoasă în statele membre UE şi în alte ţări din Europa Occidentală.  

 În plus, „Orientările privind zgomotul în UE“ ale OMS confirmă că efectele zgomotului ambiental, inclusiv 

disconfortul, reprezintă o problemă gravă de sănătate. În „Orientările OMS privind zgomotul de noapte în Europa“ 

se propune ca valoare orientativă pentru nivelurile de zgomot pe timpul nopţii o valoare de numai 40 decibeli (dB, 

Lnight). Pe lângă aceasta, UE a finanţat în perioada 2009-2011 o amplă acţiune de coordonare la care au participat 

33 de institute din Europa. Studii recente au arătat că zgomotul ambiental reprezintă unul dintre riscurile de 

mediu importante care ameninţă sănătatea publică, iar expunerea la zgomot în Europa prezintă o tendinţă de 

creştere prin comparaţie cu alţi factori de stres. Urbanizarea, cererea crescândă de transporturi motorizate și 

planificarea urbană ineficientă sunt principalele forţe responsabile de expunerea la zgomot ambiental. Mai mult, 

poluarea sonoră este adesea asociată unor zone urbane în care și calitatea aerului poate fi o problemă.  

 Poluarea sonoră poate să deranjeze, să perturbe somnul, să afecteze funcţiile cognitive la copiii de vârstă 

şcolară, să provoace reacţii de stres fiziologic şi, totodată, să conducă la afecţiuni cardiovasculare la subiecţii 

expuşi în mod cronic la zgomot. Stresul poate declanşa producerea anumitor hormoni care pot avea efecte 

intermediare variate, inclusiv creşterea tensiunii arteriale. În cazul expunerii pe o perioadă îndelungată, aceste 

efecte pot, la rândul lor, să conducă la creşterea riscului de afecţiuni cardiovasculare și la tulburări psihice.  

Principalul obiectiv în domeniul managementului zgomotului ambiental este evitarea, prevenirea sau 

reducerea efectelor dăunătoare provocate de expunerea populaţiei la zgomotul ambiant, inclusiv a 

disconfortului.  

 Ponderea cea mai mare în zgomotul urban o deţine traficul rutier (creşterea puterii motoarelor cu care 

se echipează autovehiculele, creşterea vitezei de deplasare a acestora, corelate cu creşterea numărului de 

autovehicule). Principalele surse de zgomote și vibraţii la autovehicule sunt motoarele şi caroseriile. Deosebit de 

importantă este îmbrăcămintea străzilor şi neuniformităţile acestora. Distribuţia procentuală a surselor este: 

37,4% transport, 35,7% meşteşuguri şi comerţ, baruri, restaurante, 17,9% vecini, instalaţii de încălzire, instalaţii 

sanitare, copii şi adolescenţi, 7,2% şantiere, 1,7% alte surse. 

Localităţile judeţului Mureş nu dispun de centuri ocolitoare și din acest motiv traficul greu este dirijat 

în zonele rezidenţiale. Deşi au fost elaborate numeroase proiecte de sistematizare a circulaţiei, acestea nu au fost 

promovate datorită lipsei de fonduri. 

În anul 2014 au fost depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, spre a fi analizate în cadrul 

Comisiei de analiză tehnică „Harta strategică de zgomot elaborată pentru municipiul Tîrgu Mureş“ și „Harta 

strategică de zgomot a Aeroportului Internaţional TRANSILVANIA“. Elaborarea celor două hărţi strategice de 

zgomot, în conformitate de HG NR.321/2005, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, oferă 

informaţii detaliate asupra surselor de zgomot, modelarea nivelurilor de zgomot pentru actualizarea hărţilor de 

zgomot, numărul de locuitori expuşi la diferite niveluri de zgomot.  

  



 

 

 
211 

Valori reprezentative pentru diverse locaţii din municipiul Tirgu Mureș: 

 

Nr.crt. Locul măsurării zgomotului 

Maxima 
determinată 

[dB (A)] 

1 
Pieţe, spaţii comerciale, restaurante, în aer liber 

62 

2 
Incinte de şcoli şi grădiniţe, creşe, spaţii de joacă pentru 

copii 
61,6 

3 Parcuri de recreere şi odihnă 58,6 

4 Incinte industriale 71,4 

5 Zone feroviare (gări, traseie) 84,6 

6 Trafic rutier 76.9 

7 Altele, zone locuibile 57,3 
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Figura 60  Valori zgomot (dB) înregistrate de diferite surse de zgomot 

 

 Conform valorilor înregistrate sursa care înregistrează cele mai mari valori de zgomot este traficul 

ferioviar, urmat de traficul rutier și incintele zonelor industriale.  

 

1.7.9.1. Schimbările climatice: 

 Tendința globală de încălzire a climei are efecte și asupra ecosistemelor forestiere și se manifestată prin 

creșterea procentului de uscare a puieților în plantații, uscarea arborilor în arborete (pin, molid, brad, stejar, fag 

etc.), favorizarea înmulțirii unor dăunători, restrângerea arealului unor specii etc. 

Schimbările climatice prezintă câteva ameninţări 

asupra dezvoltării şi productivităţii pădurilor, precum 

creşterea frecvenţei şi severităţii secetelor din anotimpul 

de vară cu impact asupra speciilor de arbori sensibili la 

fenomenul de secetă. 

În situl Natura 2000 Pădurea Tîrgu Mureș și în 

raza ocoalelor silvice din zonele colinare fenomenul de 

uscare a stejarilor a devenit un fenomen mai intens în 

ultimii ani.89 

 În vederea adaptării la schimările climatice Municipiul Tîrgu Mureș a făcut un pas important prin realizarea 

„Strategiei privind adaptarea la schimbările climatice în Muncipiul Tîrgu Mureș“ și unui Plan de acțiune, regăsindu-

se astfel, între cele trei municipii din țară, alături de Brașov și Sibiu, care au realizată o astfel de strategie. Aceste 

documente au fost realizate în cadrul proiectului „CALEA VERDE SPRE DEZVOLTARE DURABILĂ“ finanțat prin 

Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European, Granturile SEE 2009-2014, la Ministerul Mediului Apelor și 

Pădurilor, în cadrul Programului RO 07 ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE. 

 Aceste documente vor determina creșterea capacității de adaptare a municipiului din punct de vedere 

economic, tehnic și social la schimbările climatice și vor contribui la reducerea vulnerabilității umane și a 

                                                
89 Sursa: Agenția pentru Protectia Mediului- Raport SOER 2015 
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ecosistemului, oferind soluții de adaptare pentru următoarele sectoare de activitate: agricultură, silvicultură, 

resurse de apă, biodiversitate, energie, industrie, transportui, turism și activități recreative, săsnătate publică, 

infrastructură și urbanism, transporturi, turism și activități recreative, sănătate publică, infrastructură și urbanism, 

asigurări și educație, informare și conștientizare. 

 

1.7.10. Biodiversitatea  

 

Situri Natura 2000 

În judeţul Mureş siturile Natura 2000 au fost declarate în anul 2007 şi 2011.  Pe Directiva Habitate, siturile 

au fost desemnate ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România prin O.M. 

nr.1.964/2007, respectiv OM nr.2387/2011, Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, 9 situri (2007) cu suprafaţa 

totală de 225.030 ha, respectiv încă 12 situri (2011) cu suprafaţa totală de 8.030 ha. 

Pe Directiva Păsări au fost desemnate ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România prin H.G. nr.1.284/2007, respectiv H.G.nr.971/2011 privind declararea ariilor de protecţie specială 

avifaunistică, 5 arii avifaunistice (2007) cu suprafaţa totală de136.000 ha și s-a adăugat 1 arie avifaunistică - Munţii 

Călimani, suprapusă peste Parcul Naţional Călimani (24.000 ha).       

Suprafaţa totală a siturilor Natura 2000 în anul 2014 a fost de 266.467 ha, reprezentând 40 % din suprafaţa 

judeţului. 

La nivelul Municipiul Tîrgu Mureş Pădurea Mare și Pădurea Budiului au fost declarate Situri Natura 2000, 

fiind considerate obiective de utilitate publică menite să contribuie la reconsiderarea cadrului natural. Cele două, 

fac parte din situl „ROSCI10342 Pădurea Tîrgu Mureş“, declarate prin O.M. nr.2387/2011 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice 

europene Natura 2000 în România, publicat în Monitorul Oficial Nr.846 – 29.11.2011. De asemenea în anul 2012 

a fost publicat și în Jurnalul Comisiei Europene.  

 

Foto: 32  Harta siturilor Natura 2000 – sursa: http://natura2000.eea.europa.eu/  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Situl are o suprafață de 574,0431 ha, iar suprafața UAT cuprinsă în sit este de aproximativ 8%. Situl este 

caracterizat prin existența pădurilor cu vârsta medie de aproximativ 100 de ani, în anumite zone cu exemplare 

seculare, asociate cu diversitate biologic corespunztoare pădurilor climax, precum și prin rezervațiile de semințe 

forestiere pentru gorun - existând 2 în județul Mureș - reconfirmate la ultima revizuire a Catalogului Național al 

rezervațiilor pentru semințe forestiere (2009). Pe lângă multele specii de lilieci, păsări, amfibieni, există și populații 

importante de Cerambix cerdo și Lucanus cervus.  

 Aprobarea până la sfârșitul anului 2015 a Planurilor de management integrate ale ariilor naturale 

protejate de interes comunitar (proiecte POS finalizate) în forma propusă de elaboratori, va asigura în mare 

măsură menținerea/refacerea habitatelor și speciilor de interes comunitar în județul Mureș (40% din suprafața 

județului). Măsurile propuse au ca fundament ghidurile EU, greu aplicabile pentru silvici și în pădurile certificate 

(CFC).  

 Planurile de management vor reduce presiunea asupra habitatelor comunitare din zonă, ca extinderea 

intravilanelor localităţilor, mai ales că în multe locuri din Defileul Mureş au expirat de mulți ani Planurile 

Urbanistice Generale. 

Noua Gardă forestieră în înființare va putea ameliora problema braconajului în râul Mureş cu curent 

electric de la reţeaua de înaltă tensiune C.F.R., care a fost redusă, dar persistă. 

 

 

1.8. TURISMUL ȘI POTENȚIALUL TURISTIC 
 

1.8.1. Date statistice privind turismul în Municipiul Tîrgu Mureș  

 

Tîrgu Mureș este unul dintre orașele emblematice din Transilvania. Orașul încă mai păstrează aerul 

medieval, se bucură de o arhitectură deosebită și oferă numeroase atracții turistice pentru vizitatorii săi. Tîrgu 

Mureș este un oraș multicultural cu o istorie bogată și o localitate în care noul se îmbină perfect cu istoria și 

tradițiile locale. 

Județul Mureș se menține a patra destinație turistică din România, după București, Constanța și Brașov, 

după ce a înregistrat pe parcursul anului 2015 aproape 500.000 de turiști, cu peste 83.000 mai mulți decât în anul 

2014. Conform datelor statistice în anul 2015, structurile de cazare existente în județul Mureș au fost gazda unui 

număr de 492.18 de turiști, cu 83.338 mai mulți față de 2014, respectiv o creștere de 20,4%, care au efectuat un 

număr de 1.019.672 înnoptări cu 174.444 mai multe față de anul 2014, respectiv o creștere de 20,6%. 

Durata medie a sejurului a fost de 2,1 înnoptări pe turist. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare, în 

luna decembrie 2015, a fost de 24,4% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 3,4 puncte procentuale 

față de luna decembrie 2014. Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică, din cei 492.181 turiști, 180.797 s-au 

cazat la Tîrgu Mureș, cu 36,7% mai mulți față de anul anterior. Din cei 90.812 turiști nerezidenți în România 23.715 

au preferat Tîrgu Mureș (26,1%). 

După țara de origine a turiștilor străini, ponderea cea mai mare au avut-o cei din Ungaria, cu 15.970 de 

persoane un plus de 21,8% față de anul 2014, Germania – cu 10.753 de persoane (+14,7%), Republica Moldova – 

8.838 (+12,1%), Spania – 8.319 persoane (+11,4%), Israel cu 7.308 persoane (+10%) și Italia cu 6.065 persoane 

(+8,3%). 

Cele mai relevante date statistice privind turismul la nivelul municipiului Tîrgu Mureș: 
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Tabel 73 Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri 

Tipuri de structuri de primire turistică 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

UM: Număr persoane 

Total 77530 122946 147062 142026 180797 

Hoteluri 57283 105193 117434 109706 142739 

Moteluri 4200 : : : : 

Vile turistice : : : : 494 

Tabere de elevi și preșcolari 1474 963 1016 1102 1136 

Pensiuni turistice 14573 16790 28612 31218 36428 

 

 

Figura 61 Evoluția numărului de turiști  

 

Tabel 74 Capacitatea de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri de primire turistică în anul 2015  

Tipuri de structuri de primire turistică Locuri 

Total 2606 

Hoteluri 1717 

Vile turistice 52 

Tabere de elevi și preșcolari 180 

Pensiuni turistice 629 

Pensiuni agroturistice 28 

Tabel 75 Înnoptări în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri 

Tipuri de structuri de primire 
turistica 

Anul 2011 
Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

UM: Număr 

Total 136622 197152 224914 238192 307456 

Hoteluri 80041 150059 173073 164639 220979 

Moteluri 4268 : : : : 

Vile turistice : : : : 1116 

Tabere de elevi și preșcolari 25346 18161 9452 27623 26245 

Pensiuni turistice 26967 28932 42389 45930 59116 
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După cum se poate poate observa în anul 2015 a crescut considerabil, cu 133,19%, numărul total de turiști 

sosiți în structuri de primire turistică față de anul 2011. Același trend îl urmează și evoluția înnoptărilor. Aceste 

date arată faptul că a crescut potențialul turistic al municipiului, datorită investițiilor realizate în ultimii 5 ani în 

obiectivele importante din punct de vedere turistic, totodată această creștere se datorează și companiilor străine 

ce au realizat investiții pe teritoriului municipiului Tîrgu Mureș. 

Având în vedere datele prezentate mai sus cei mai mulți turiști sosiți în Municipiul Tîrgu Mureș aleg să se 

cazeze în hotelurile din municipiu, având în vedere faptul că acest tip de structură turistică predomină la nivel de 

municipiu.  

 

1.8.2. Oferta turistică - principalele obiective turistice 

Tîrgu Mureș este unul dintre orașele emblematice din Transilvania. Orașul încă mai păstrează aerul 

medieval, se bucură de o arhitectură deosebită și oferă numeroase atracții turistice pentru vizitatorii săi. Tîrgu 

Mureș este un oraș multicultural cu o istorie bogată și o localitate în care noul se îmbină perfect cu istoria și 

tradițiile locale. 

Principalele forme de turism practicate la nivelul municipiului sunt:  

a. Turism de recreere şi agrement – având un caracter mai mult sezonier (în mod special vara și turismul 

de week-end) turismul de recreese și agrement este printre principalele forme de turism practicate. 

Este la îndemâna tuturor turiştilor proveniţi din medii sociale diferite, practicat de toate grupele de 

vârstă, dar mai ales de populația de vârstă matură și de tineri. În Tîrgu Mureș Complexul de agrement 

și sport Mureșul, platoul Cornești și Grădina Zoologică atrag anual printre cei mai mulți turiști.  

b. Turism medical – Municipiul Tîrgu Mureș este cunoscut ca fiind un centru de exelență cu tradiție în 

domeniu sanitar. Infrastructura sanitară foarte diversificată și dotată cu aparatură modernă atrage 

anual numeroasele persoane care vin pentru diferite tratamente, programe de recuperare și analize.  

c. Turism cultural – ştiinţific –  este practicat în general de persoane interesate în probleme ce țin de 

domeniul religiei, filozofiei, istoriei, antropologiei etc., și doresc să ia parte la acțiunea de cunoaștere 

a unor evenimente trecute, subiecte de interes cultural. În general aceștia sunt cei care sunt interesați 

de patrimoniul cultural al orașului (clădiri istorice, biserici, muzee etc.) sau participă la diferite 

activități cultural-științifice (ex. simpozioane, conferințe organizare în oraș). 

d. Turism sportiv -  sala Polivalentă, stadionul de fotbal, bazinul olimpic acoperit (dar și altele), atrag 

persoanele iubitoare de sport în orașul Tîrgu Mureș.  

e. Turism de afaceri –  este format din investitorii străini sau autohtoni care au afaceri sau doresc să 

dezvolte o afacere. În Tîrgu Mureș, turismul de afaceri nu are o pondere foarte ridicată, comparativ 

cu celelalte forme de turism.  

f. Turism de tranzit  - turiștii care se opresc în oraș pentru o scurtă vizită fiind în drum spre alte atracții 

( de ex: oferta de servicii balneoclimaterice din apropierea Municipiului Tîrgu Mureș atrage turiștii 

care tranzitează orașul). 

 

PRINCIPALELE ATRACȚII TURISTICE:  

RECREERE ȘI AGREMENT:  

Cele mai reprezentative zone de agrement sunt:  

 Platoul Cornești și Grădina Zoologică  

 Complexul de agrement și sport Mureșul cunoscut sub denumirea de Complexul “Week-end“ 
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 Hipodromul  

 

1.Platoul Cornești și Grădina Zoologică, aflat la cel mai înalt punct al orașului Tîrgu Mureș, oferă o 

priveliște splendidă asupra întregului oraș și a râului Mureș. Recent modernizată prin proiectul „Modernizare și 

reamenajare spații publice de agrement Platoul Cornești“, în valoare de 3.203.448 Euro.  

În urma modernizării Platoul Cornești oferă numeroase atracții precum: trenulețul pentru copii, 

amfiteatru în aer liber, skate-parc, traseu mountain-bike, pistă de alergare amenajată, spații verzi amenajate, 

numeroase obiecte de joacă pentru copii etc.  

Atracția principală de aici o reprezintă Grădina Zoologică 

care este secționată pe cinci părți: primate, casa tropicală, 

carnivore, erbivore și păsări. Grădina Zoologică Tîrgu Mureș este 

a doua ca mărime din țară, cu o suprafață de peste 40 de 

hectare și este deosebită prin amenajarea acesteia într-un 

cadru natural. Recent modernizată, prin proiectul 

„Reamenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice“ în valoare de 

4.669.438 Euro,  grădina Zoo Tîrgu Mureș concurează cu marile 

grădini zoologice din Europa și domină zona de est a orașului. Aici pot fi admirate peste 500 de animale din 80 de 

specii din fauna locală și cea exotică.  

Deși atrage anual peste 100.000 de vizitatori, promovarea acesteia nu este chiar suficientă, iar conținutul 

paginei web ar putea să fie îmbunătățit. De asemenea investiții în extinderea acesteia și înlocuirea panourilor 

informative cu altele mai noi ar fi binevenite și ar aduce o contribuție în atragerea de noi turiști.  

2.Complexul de agrement și sport Mureșul - orașul fiind amplasat pe cursul râului Mureș a făcut posibilă 

construirea unui complex de agrement, cunoscut sub denumirea Week-end. În interiorul complexului există mai 

multe bazine pentru înot și unul pentru plimbări cu barca, acesta din urma comunicând direct cu râul Mureș. Tot 

aici sunt amplasate și o serie de terenuri sportive care permit practicarea unor sporturi precum tenis, fotbal, volei. 

3. Hipodromul – iubitorii echitației se pot relaxa luând lecții de călărie în manej sau pot face plimbări 

călare, sub supravegherea unui personal calificat. Vastul teren de care dispune hipodromul, oferă nenumărate 

posibilități, atât pentru agrement cât și pentru sport - antrenament și organizare de competiții de înalt nivel, la 

diverse discipline (obstacole, concurs complet, atelaje, etc).  

 

CENTRUL ISTORIC AL ORAȘULUI 

Orice traseu turistic în municipiul Tîrgu 

Mureș începe din Piața Trandafirilor, simbol al 

orașului și zona în jurul căreia se concentrează 

traficul din oraș. Piața Trandafirilor este înconjurată 

de numeroase clădiri istorice, care servesc drept 

sedii pentru instituții administrative și culturale, 

respectiv Palatul Culturii, Palatul Prefecturii și 

Palatul Primăriei. Tot aici se găsesc cafenele, 

restaurante și magazine, iar în mijlocul pieței 

tronează un ceas floral.  
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Centrul istoric al orașului este deschis circulației rutiere, iar acest fapt reprezintă principalul mare 

dezavantaj în atragerea turiștilor, spre deosebire de alte Municipii din țară, cum ar fi Brașov, Oradea, Cluj 

Napoca, Sibiu și altele.  

ARTĂ STRADALĂ: 

 Arta stradală în Tîrgu Mureș a început să devină reînvie în 2014, prin pictarea mai multor scări, cum ar fi 

scările Rákóczi, scările din cadrul Universității de Medicină și Farmacie și alte scări din cartiere (zona Furnica, 

str.Morii)  

 Pictarea scărilor a creeat o imagine pozitivă și a început să atragă tot mai multe persoane pentru a se 

fotografia cu aceste scări și contribuind la o promovare foarte bună a orașului mai ales în mediul on-line prin 

intermediul rețelelor de socializare, website-uri de promovare turistică dar și promovare în majoritatea jurnalelor 

TV.  

Scările Rákóczi  a fost cea mai promovată. Acestea fac legătura între strada Revoluției și parcul Cetății 

Medievale și, în urma unui top realizat s-a clasat pe locul întâi. Construite în 1902 și având 70 de trepte, acestea 

nu au avut nimic deosebit până în vara anului 2014, când au fost cosmetizate, iar acum se bucură de cele mai 

frumoase motive tradiționale. 

OBIECTIVE CULTURALE 

Tîrgu Mureș este un oraș cu o bogată istorie, viață culturală și un centru universitar important din 

România. Oferta sa turistică este completată de biserici, muzee și clădiri istorice. Cele mai reprezentative obiective 

din Tîrgu Mureș sunt: 

Muzee și alte clădiri istorice: (a se vedea și sub - capitolul Cultură și Patrimoniu Cultural) 

 Cetatea Medievală - O fortificație construită în timpul secolelor XV și XVII. Cetatea Medievală are o 

formă pentagonală și șapte bastioane. Între zidurile sale înalte se găsește o biserică protestantă. 

Fortăreața din Tîrgu Mureș este locul în care sunt organizate diverse manifestări culturale și un obiectiv 

turistic apreciat de mii de vizitatori. Recent reabilitat prin Programul Operațional Regional, proiect 

intitulat „Reamenajare Cetate Medievală Tîrgu Mureș“, în valoare de 6.640.994 Euro. 

 Palatul Culturii – construit între anii  1911 – 1913 în stil art nouveau. 

 Palatul administrativ/Prefectura – construit între anii 1906 – 1907 în stil art nouveau. 

 Clădirea Primăriei – construită între anii 1936 – 1940 în stil neo-brâncovenesc. 

 Biblioteca Teleki-Bolyai – fondată de contele Teleki Samuel, în 1802 a fost ărima bibliotecă publică din 

România.  

Foto: 33 (1) Scările Rákóczi, (2) Scări pictate UMF, (3) Scări pictate UMF, (4) Scări zona Furnica 
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 Casa Pálffy (Universitatea de Arte) – construită în sec. XVII. 

 Casa Memorială Bernády György – construită între 1912 – 1913. 

 Casa Memorială Avram Iancu – construită în sec. XIX. 

 Casa cu arcade – datând din 1732. 

Instituții de cult:  

 Biserica reformată din Cetatea Medievală (edificiu construit între sec. XIV-XV, stilul gotic târziu) 

 Sinagoga – construită între anii 1899–1900, este considerată una dintre cele mai frumoase clădiri din 

acest fel în România  

 Biserica de piatră -  ridicată în stil baroc între 1793 – 1794  

 Biserica ortodoxă de lemn – biserică ortodoxă, construită între anii 1793 și 1794  

 Biserica romano-catolică „Sfântul Ioan Botezătorul“ – biserică în stil baroc construită în sec. XVIII 

 Biserica reformată mică – construiră în stil baroc târziu între 1821–1830  

 Biserica ortodoxă “Buna Vestire“ (Catedrala Mică) – construită între anii 1926–1936 după modelul 

Bazilicii Sf. Petru din Roma 

 Biserica Unitariană – construită în 1929 – 1930 în stil neogotic 

EVENIMENTE:  

 Zilele Tîrgumureșene 

 Festivalul Internațional de Chitară Clasică 

 Expoziția Internațională Canină 

 Festivalul Internațional Constantin Silvestri 

 Sărbătoarea Vinului și Artei Meșteșugărești 

 Festivalul Internațional de Film de Scurt-metraj AlterNative 

 Campionatul național de Triatlon și multe altele.  

Datorită relansării economice din ultimii ani și numărul crescând de turiști, Tîrgu Mureș și-a dezvoltat 

multe oferte de cazare, precum hoteluri și pensiuni, sau închirieri de apartamente pe termen scurt. Găsirea unui 

loc potrivit pentru a lua masa în Tîrgu Mureș nu este dificilă. Un număr mare de restaurante și baruri sunt 

disponibile, multe dintre ele oferind specialități tradiționale românești. De asemenea există fast food-uri, precum 

și restaurante cu specific internațional. Municipiul dispune de mai multe centre pentru cumpărături și de 

asemenea există o mulțime de locuri de unde se pot obține suveniruri, cele mai des întâlnite fiind legate de datinile 

populare românești. Pe lângă evenimentele ocazionale care au loc în Tîrgu Mureș, întotdeauna există un  teatru 

sau o expoziție de vizitat. Viața de noapte în Tîrgu Mureș are la rândul ei ceva de oferit pentru toată lumea, precum 

baruri, cluburi, discoteci sau chiar și cazinouri. 

 

1.8.3. Promovarea turistică 

Pentru promovarea și transmiterea valorilor culturale și a 

tradițiilor locale, s-a înființat Centrul de Informare Turistică la inițiativa 

comună a Consiliului Județean Mureș și a Primăriei Tîrgu Mureș. Pe 

lângă cele amintite acest centru are menirea de a menţine și de a 

dezvolta relaţiile atât în interiorul ţării, cât și în alte țări şi să faciliteze în 

mod eficient accesul celor care intenţionează să coopereze în domeniul 

turismului. 
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Totodată atât la nivelul Consiliului Județean cât și la nivelul Unității Administrativ teritoriale s-au demarat 

diverse campanii de promovare a turismului în Tîrgu Mureș, în cadrul 

cărora s-au realizat diverse afișe, pliante, broșuri și DVD-uri în scopul 

promovării obiectivelor județene.  

Promovarea orașului este asigurată de asemenea și prin: 

-  manifestări organizate de primărie (unele având caracter anual) precum: Zilele Tîrgumureșene, 

Concerte de Florii, Târgul de Arte și Meserii (ediția I în 2016), Deschiderea oficială anuală a sezonului 

estival al Complexului de agrement și Sport Mureșul, organizarea diverselor concerte 

- manifestări sportive: meciurile echipelor sportive, corsuri, campionatul național de Tiathlon și 

Aquathlon, marșul bicicliștilor și multe altele; 

- manifestări cultural-artistice: concerte, simpozioane, pise de teatru  etc.  

Toate aceste evenimente promovează orașul, atrăgând un număr însemnat de turiști de scurtă durată.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea în mediul on-line este realizată în prezent prin: 

- pagina web a Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș 

- paginile web ale obiectivelor turistice, obrictivelor culturale 

- rețele de socializare: facebook 

- paginile web ale agențiilor de turism 

 

Promovarea în mediul on-line rămână însă destul de slab utilizată în atragerea turiștilor în oraș, iar paginile 

create pe rețelele de socializare se adresează în principiu localnicilor și mai puțin turiștilor străini. 

 

 

  

Foto: 34 Centrul de Informare Turistică Tg. Mureș 
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1.9. CULTURA ȘI PATRIMONIU CULTURAL 
Cultura și patrimoniul cultural sunt principalele surse de informații despre istoricul orașului și 

contribuie la conturarea identității locale.  

 

1.8.1. Instituții de cultură și asociații culturale 

 

Orașul Tîrgu Mureș a fost în istorie centrul cultural al Ținutului Secuiesc. În secolul al XVII-lea și al XVIII-lea 

teatrul funcționa sub patronajul Colegiului Reformat, ai cărui elevi și profesori se ocupau cu dramaturgia. Prima 

clădire dedicată exclusiv culturii a fost construită în Centru, între anii 1821 și 1822 în stil eclectic de către contele 

Sámuel Teleki și poartă numele de Palatul Apolló. În incinta clădirii erau organizate baluri, aveau loc reprezentații 

de teatru ale trupelor profesioniste care vizitau orașul și aici ieșeau prima oară în societate tinerele din 

protipendadă. În timpul Revoluției și Războiului de Independență Maghiară din 1848–49 Palatul a devenit un 

important loc de strategie a tinerilor revoluționari90 

Municipiul Tîrgu Mureş este astăzi un important centru social, economic, artistic și academic al ţării. Viaţa 

spirituală a locuitorilor fiind întreţinută de o rețea bogată și diversă de instituții ce găzduiesc numeroase 

evenimente culturale precum:   

1. Teatrul Naţional Tîrgu Mureș prin cele două companii Compania Liviu Rebreanu și Compania Tompa 

Miklos este o instituție publică de teatru ce reprezintă un model de interculturalitate, prin 

promovarea unui repertoriu bilingv, funcționând ca un liant al comunității mureșene. Este unul din 

cele șase teatre naționale din România.  

2. Teatrul pentru Copii şi Tineret Ariel - Teatrul de Păpuși din Tîrgu-Mureș a fost înființat în 1949 și 

este astăzi unul dintre puținele teatre pentru copii și tineret din România, cu secții în două limbi: 

română și maghiară. Teatrul prezintă spectacole de animaţie pentru preşcolari şi şcolari dar 

șispectacole experimentale pentru tineri și adulţi, iar din anul 2000 dezvoltă proiecte de teatru 

educaţional. 

3. Teatrul 74 – este un teatru relativ nou ce a luat ființă în bastionul Măcelarilor din Cetatea Medievală 

Tîrgu-Mureș, Acesta promovează tot ce înseamnă nou: dramaturgie nouă, literatură nouă, arte 

plastice și contemporane, regizori ai momentului, actori tineri. În timp, Teatrul 74 a devenit un 

brand, iar acceptarea, dar mai ales recunoașterea sa, a depășit granițele localului, atingând întreg 

peisajul teatral național românesc.  

4. Teatrul Scena – dezvoltată ca un program al „Asociației Culturale Teatrul Scena“. Teatrul Scena a 

debutat în anul 2001, în Cetatea Târgu-Mureş prin Tabăra de Vară Scena. În cadrul teatrului, în afara 

activităţii teatrale mai au loc şi alte manifestări precum: expoziţii, lansări de carte, concerte, work-

shopuri, festivaluri, toate aparţinând domeniului cultural. 

5. Yorick Studio –  este o asociație culturală înființată în anul 2004 din dorința de a promova o 

alternativă teatrală, prin promovarea textului dramatic contemporan de pretutindeni.  Studio Yorick 

colaborează cu Universitatea de Artă Teatrală din Tîrgu-Mureș, mulți dintre studenții acestei 

instituții fiind protagoniștii spectacolelor jucate la subsolul Bastionului Măcelarilor, din cadrul 

Cetății Medievale Tîrgu Mureș. Teatrul Studio - instituţie publică de spectacole aflată în subordinea 

Universităţii de Artă din Tîrgu Mureş. Teatrul Studio este deopotrivã spaţiu de învãţãmânt şi de 

creaţie artisticã atât pentru studenţii absolvenţi, dar şi pentru cadrele didactice. 

                                                
90 https://ro.wikipedia.org  

https://ro.wikipedia.org/
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 Instituții muzicale  

1. Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș - înfiinţată de Guvernul României în anul 1950, susţine numeroase 

concerte simfonice, vocal-simfonice, operă în concert, corale, camerale şi educative, în vederea 

educării gustului pentru frumos al tuturor spectatorilor. 

2. Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul” – promotor la folclorului românesc, maghiar şi a altor 

etnii din zonele etno-folclorice ale judeţului. 

 Muzee  -  

1.  Muzeul Județean Mureș  care cuprinde:  

a) Muzeul de Etnografie și Artă Populară – situat într-una dintre cele mai mai frumoase palate 

baroce din Transilvania, în clădirea numită Palatul Toldalagi, după ctitorul său, contele 

Toldalagi László. 

b) Muzeul de artă – expune peste 2.400 de picturi în galeriile de artă adăpostite în clădirea 

Palatului Culturii.  

c) Galeria „Ion Vlasiu“- - Galeria este expusă în clădirea biliotecii Teleki și cuprinde o colecţie 

compusă din lucrări de grafică, pictură şi sculptură este întregită de o colecţie de sculptură în 

bronz realizată de Ion Vlasiu, aflate în patrimoniul Muzeului de Artă.  

d) Muzeul de Ştiinţe ale Naturii a fost construit în stilul neobaroc, având elemente ale stilului 

renascentist italian, și a fost destinat a fi lăcaș al Muzeului de Artă Secuiască. Clădirea 

adăpostește astăzi exponate aparținând tezaurului natural mureșan. 

2.  Muzeul Bolyai – funcționează în cadrul Bibliotecii Teleki-Bolyai. A fost înfiinţat în anul 1937 într-o 

sală a bibliotecii Colegiului Reformat din Tîrgu Mureș. Muzeul şi biblioteca Colegiului, care păstrează şi 

cele 20.000 de file manuscrise Bolyai, au fost transferate în anul 1955 în clădirea Bibliotecii Teleki. 

 

 Biblioteci: 

1. Biblioteca Judeţeană - Situată clădirea Palatului al Culturii, Biblioteca Județeană, expune peste 

900.000 de volume, având o tradiție de peste 200 de ani. 

2. Biblioteca Teleki - Biblioteca Teleki Târgu Mureș a fost construită între anii 1799-1804, și a fost 

prima bibliotecă publică din România. Fondul de carte al instituției a rezultat din asocierea 

colecțiilor Teleki (40.000 volume) și Bolyai (80.000 volume), cărora li s-au adăugat 90.000 de volume 

ale bibliotecii fostului Colegiu Reformat, manuscrisele și obiectele personale ale matematicienilor 

Bolyai Farkas și Bolyai János, precum și biblioteca Mănăstirii franciscane din Călugăreni.Biblioteca 

Teleki-Bolyai din Târgu Mureș păstrează și astăzi mobilierul și aranjarea originală a cărților. 

 

 Alte instituții culturale: 

1. Centrul Cultural Mihai Eminescu 

2. Universitatea Cultural Științifică Tîrgu Mureș 

3. Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş  

4. Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National MuresDirecția Județeană a Arhivelor 

Naționale Mureș 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Neo-baroc
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzeul_de_Art%C4%83_Secuiasc%C4%83,_T%C3%A2rgu_Mure%C8%99&action=edit&redlink=1
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5. Casa de Cultura a Sindicatelor Tirgu-Mures, membru cu drepturi depline in ANCCSR, functioneaza 

ca o institutie publica de cultura cu personalitate juridica, in regim de autofinantare si desfasoara 

activitati specifice, contribuind prin mijloace adecvate la educarea cetatenilor. 

 

 Manifestări și spectacole culturale: 

Municipiul Tîrgu-Mureş are o activitate bogată de evenimente culturale precum 

- Numeroase piese de teatru atât în limba română cât și în limba maghiară 
- Filarmonica de Stat găzduiește de asemenea numeroase concerte simfonice și alte tipuri de evenimente 

muzicale 
- Expoziții de artă; 
- Manifestări folclorice prilejuite de anumite sărbători sau de sărbătorile religioase importante, unele cu 

caracter repetitiv 
- Festivaluri cu un alt caracter decât popular sunt organizate în oraș precum  festivalul ,,Zilele Muzicale 

Târgumureşene”, festivalul Internaţional de Film de Scurt Metraj ,,Alternative” – Tîrgu-Mureş; Noapte 
devoratorilor de publicitate, Noaptea Muzeelor și multe altele 
 
 

 Asociații culturale, artistice și de recreere 

În Tîrgu Mureș activează numeroase asociații cuturale, artistice și de recreere  precum: 

1. Fundația Culturală Cezara Codruța Marica – sprijină adolescenții performeri prin bursele și premiile 

„Cezara“ sau prin editarea creațiilor acestora 

2. Societatea Culturală Miorița 

3. Asociația Eu-Ro Sport Management 

4. Asociația Culturală Fotoclub Tîrgu Mureș 

5. Asociația Națională Clutul eroilor 

6. Asociația Națională a Veteranilor de Război – filiala Tîrgu Mureș (AVRMI) 

7. Asociația Uniunea Corală Seprodi Janos 

8. Fundația Constantin Silvestri 

9. Asociația K'ARTE 

10. Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina „Mihai Eminescu“- filiala Tîrgu Mureş 

11. Asociația ”Uniunea Democratică a tineretului Maghiar” – Județul Mureș 

12. Fundația Dramafest 

13. Fundația Culturală Teatrul Scena 

14. Fundația Harmonia Cordis 

15. Asociația Artiştilor Plastici  

16. Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania – filiala județului Mureș 

17. Asociația Centrul Mușltimedia Teatrul 74 

18. Societatea Culturală Junii Călimanilor 

19. Asociația ”Cercul de Prieteni Tîrgu Mureș – Zalaegerszeg” 

20. Asociația Culturală - Yorick  - Kulturális Egyesület -Tîrgu Mureş 

21. Asociația Culturală Academos 

22. Societatea Cultural Patriotică și Științifică Avram Iancu – Tîrgu Mureș 

23. Asociația Breasla Cărții Maghiare din România – Tîrgu Mureș 

24. Asociația artiștilor plastici Mureș 
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25. Uniunea artiștilor plastici din România - Mureș 

26. Asociația Breasla Cizmarilor 

27. Asociația Cercul de prieteni Tîrgu Mureș – Kecskemet 

28. Asociația Arhiviștilor David Prodan – Tîrgu Mureș 

29. Asociația Culturală Defender Tîrgu Mureș 

30. Asociația de Prieteni Baja -  Tîrgu Mureș  

31. Asociația Culturală Amphion 

32. Asociația A HET-A HET Egysulet 

33. Asociația Coregrafilor și Ansamblurilor folclorice Mureș 

34. Fundația ”Șopterean”  

35. Asociația Culturală ” Lorántffy Zsuzsánna” 

36. Asociația Societatea Culturală și de atitudine Civică Transilvană ”Glasul Moților” din România 

37. Societatea Scriitorilor, Editorilor și topografilor Mureșeni 

38. Asociația Despărțământul Central Județean al ASTREI 

39. Asociația TWO WHEELS EXPERIENCE 

40. Asociația Natura Nova 

41. Asociația Vox Novum 

42. Asociația Pro Iure 

43. Asociația Euro-Media Advertising 

44. Asociația ”Filantropia Ortodoxă Mureșeni  Tîrgu Mureș” 

45. Asociația Independent Teatru-Liga 

46. Asociația pentru Cultură, Multimedia și Educație Democratică Alpha 

47. Asociația Culturală Armeano-Maghiară din Tîrgu Mureș 

48. Fundația Helikon Kemeny Janos 

49. Asociația Vox Libris 

50. Asociația Podium 

51. Asociația Teatru 3G 

52. Asociația Brtonx Music 

53. Asociația Transilvană pentru Cultură 

 
Administrația publică locală prin Serviciul Activități Cluturale,Sportive și Tineret sprijină numeroase 

activități culturale precum spectacole folclorice și de muzică ușoară, manifestări dedicate copiilor sau unor 
sărbători, spectacole festive și multe altele.  

Totodată, în sprijinul asociațiilor, instituțiilor de cultură se organizează concursuri anuale de proiecte 
culturale. 
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1.8.2. Patrimoniul cultural - Monumente istorice 

Istoria orașului se păstrează încă vie datorită patrimoniului cultural foarte bogat din păcate însă acesta  

este ameninţat de efectele combinate ale schimbărilor climatice, ale altor schimbări de mediu, ale intervenţiei 

umane, precum şi de riscuri legate de securitate, care  conduc la deteriorarea acestora.  

Din perspectiva Strategiei Sectoriale în domeniul Culturii 2014-2020, patrimoniul cultural reprezintă 

principala resursă culturală ce poate genera dezvoltare economică durabilă și care poate participa activ la 

combaterea excluziunii sociale prin prisma valențelor sale coezive. 

 

Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate pe patru categorii, în funcţie de natura lor91: 

I. Monumente de arheologie 

II. Monumente de arhitectură 

III. Monumente de for public 

IV. Monumente memoriale și funerare 

Iar din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii: 

 Categoria A - monumente de interes naţional 

 Categoria B - monumente de interes local 

 La nivel naţional, judeţul Mureş ocupă locul VIII după numărul monumentelor istorice ce se regăsesc în 

teritoriu, respectiv 1018 monumente, locurile fruntaşe fiind ocupate de Bucureşti cu 2651 şi Cluj cu 1791 

monumente, iar la nivel regional ocupă locul II după judeţul Sibiu (1053 monumente). 

 Municipiul Tîrgu Mureș deține 176 de monumente istorice, respectiv 17,29% din totalul monumentelor 

din județ. Din punct de vedere etnografic, aici trăiește un mix de populații ce includ români, maghiari și sași, 

influențe etnografice ce se observă și în obiceiurile și tradițiile zonei, dar și în arhitectura municipiului. 

Conform Ordinul ministrului culturii nr.2.828/2015, pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului 

culturii şi cultelor nr.2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei 

monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, Nr.113 bis, 15.02.2016, numărul monumentelor istorice se prezintă astfel:  

Tabel 76 Numărul monumentelor istorice de pe raza Municipiului Tîrgu Mureș 

Nr.crt. Categoria Monumentului TOTAL 

Din care: 

Categoria A - 
monumente de 
interes naţional 

Categoria B - 
monumente de 

interes local 

1. I. Monumente de arheologie 6 0 6 

2. II. Monumente de arhitectură 155 49 106 

3. III. Monumente de for public 5 5 0 

4. IV. Monumente memoriale și 

funerare 
10 1 9 

 TOTAL 176 55 121 
 

                                                
91 Pagina web oficială a Ministerului Culturii: http://cultura.ro/page/17  

http://cultura.ro/page/17
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 Monumentele de interes național reprezintă 31,22% din totalul monumentelor,  marea majoritare 

regăsindu-se în zona centrală a Municipiului. Din această categorie fac parte ansamble urbane precum: Piaţa 

Trandafirilor (partea de nord-est), zona centrală-centrul comercial, centrul istoric al oraşului-zona 

meşteşugărească, „Zona cetăţii“, clădiri vechi: Biserica de lemn „Sf. Arhangheli“, Biserica reformată, Turnul-

clopotniţă al fostei mănăstiri franciscane, Fosta cazarmă austriacă, Liceul „Al. Papiu Ilarian“, Ansamblul liceului 

„Bolyai Farkas“, Prefectura Veche, Biblioteca Teleki-Bolyai, Palatul Toldalagi etc., precum și diferite monumente: 

Monumentul ecvestru „Avram Iancu“, Monumentul „Bolyai“, Bustul lui Alexandru Papiu Marian, Monumentul 

Secuilor Martiri, Monumentul „Lupa Capitolina“ etc.  

 Numărul vast al monumentelor de interes național 121 din totalul de 176 (68,78%) aduce deasemenea o 

contribuție importantă la turismul orașului prin valorificarea acestora. Lista monumentelelor actualizată conform 

Ordinul ministrului culturii nr.2.828/2015 poate fi consultată în anexele  strategiei.  

 

 
Figura 62 Tipurile de monumente istorice din Tîrgu Mureș 

 Din cele 176 de monumente istorice, 88% sunt monumente de arhitectură, 6% monumente memoriale și 

funerare, 3% monumente de for public și alte 3% monumente de arheologie.  

 

Având în vedere bogăția culturală a orașului, trebuie avute în vedere măsuri concrete de păstrare a 

acestor elemente care să contribuie la valorificarea potențialului cutlural, creșterea atractivității pentru turiști, 

pentru locuitori dar și pentru investitori.  
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1.10. SPORT  
 

Sportul este un fenomen social şi economic în continuă dezvoltare, cu o contribuţie importantă la 

obiectivele strategice ale Uniunii Europene referitoare la solidaritate şi prosperitate. Activitatea sportivă 

influențează atât stilul de viață a unei persoane, cât și sănătatea și personalitatea acesteia. Creșterea 

sedentarismului, a nivelului de poluare și activităților zilnice din ce în ce mai încărcate și stresante, subliniază 

promovării activităților sportive pentru un ”stil de viață sănătos”. 

Sportul este recunoscut ca făcând parte integrantă din realitatea socială, culturală şi economică atât a 

mediului urban cât și a celui rural. Cu toate acestea, potenţialul recunoscut al mişcării sportive de sprijinire a 

activităţilor fizice menite să îmbunătăţească sănătatea nu este folosit pe deplin şi pe de altă parte, trebuie să fie 

permanent dezvoltat.  

Conform statisticilor publicate de Ministerul Tineretului și Sportului, Judeţul Mureş, este situat printre 

primele 7 din România la categoria sportului de performanță, alături de Constanţa, Prahova, Ilfov(Bucureşti), 

Braşov, Cluj şi Timişoara. 

Orașul Tîrgu Mureș este recunoscut la nivel național ca având o cultură sportivă importantă mai ales în 

ceea ce privește sportul de performanță. Anual sunt organizate numeroase evenimente sportive, fiind reprezentat 

aproape fiecare sport prin echipe de amatori sau profesioniști 

Sportul este susținut de administrația publică locală prin sprijin financiar și logistic pentru realizarea 

diverselor activități sportive, dar și prin organizarea de concursuri de proiecte. De asemnea Primăria Municipiului 

Tîrgu Mureș se implică și sprijină organizarea diverselor acțiuni sportive și competiții precum: organizarea 

Olimpiadei Sportive a Preșcolarilor, organizarea semimaratornului Mureș de ”Ziua Europei”, organizarea 

activităților sportive din cadrul ”Zilelor Tîrgumureșene” și multe altele.  

Prin serviciul Activități culturale, sportive și tineret sunt organizate de asemenea 3 tipuri de campionate 

de minifotbal: Old-Boys -40, Old Boys – 35 și Campionatul 7+1 la care săptămânal sunt agrenate aproximativ 600 

de persoane.  

Sprijinirea sportului se axează pe următoarele trei tipuri de activități:  

 

A. Sportul de performanță 

Sportul de performanţă constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea sportivă pe plan naţional și 

urmărește valorificarea aptitudinilor într-un sistem organizate de selecție, pregătire și competiție.  

Între rezultatele remarcabile ale sportului de înaltă performanță din Tîrgu Mureș la ora actuală se 

evidențiază sporturi precum fotbal, volei, baschet, futsal, înot și chiar supermoto: 

 Liga a -  I –a la forbal: Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu-Mureș  

 Liga a -  I –a la volei feminin: CS Universitar 

 Liga a -  I –a la Futsal: Clubul Sportiv City’Us  

 Divizia A la baschet masculin: Baschet Club Mureș 

 Înot: Norbert Trandafir-  înotător, campion european 

 Supermoto -  Gagyi Péter (campion supermoto) 

Rezultatele sportului de performanță contribuie de asemenea la imaginea orașului și poate chiar la 

construirea unui brand național sau internațional.  
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Potenţial existent: 

 un număr relativ mare al cadrelor de specialitate (profesori-antrenori);  

 existența infrastructurii diverse ce permite inclusiv practicarea sporturilor de performanță însă nu 

pentru toate ramurile sportive, tocmai de aceea este importantă dezvoltarea și/modernizarea continuă 

a infrastructurii în special pentru care există interes în practicarea sportului de înaltă performanță.  

 existenţa Liceului cu Program Sportiv și a Clubului Sportiv Școlar care asigură selecţia și pregătirea 

sportivilor de performanţă la nivel de juniori, care poate asigura schimbul de mâine al sportului de 

performanţă. 

 

B. Sportul școlar 

Activitatea sportivă din unităţile şi instituţiile de învăţământ se organizează în cadrul asociaţiilor sportive 

şcolare şi universitare fiind disciplină obligatorie, prevăzută în planurile de învăţământ cu un număr de ore 

diferenţiat, conform curriculumului stabilit de comun acord între Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul 

Educaţiei Naţionale.  

Prin H.G. nr.1236/1996 a fost înfiinţată Federaţia Sportului Şcolar și Universitar aflată în subordinea 

Ministerului Educației Naționale asigurând cadrul necesar dezvoltării continue, organizării şi funcţionării 

performante a sportului şcolar şi universitar la nivelul tuturor elementelor sale de structură şi infrastructură. 

Aceasta elaborează şi susţine strategia organizării şi dezvoltării activităţii sportive şcolare şi universitare şi 

reprezintă interesele Ministerului Educației în raport cu federaţiile sportive naţionale. 

În sistemul de învăţământ funcționează Liceul cu Program Sportiv, cu elevi înscrişi în clasele I-XII la 7 ramuri 

sportive (atletism, baschet, fotbal, handbal, gimnastică etc.), pe lângă care funcţionează și un club sportiv şcolar. 

Există de asemenea și o unitate independentă Clubul Sportiv Şcolar cu 7 ramuri sportive (hochei pe iarbă, 

haltere, lupte libere, volei, şah, tenis de masă, înot), unde sunt înscrişi peste 600 de sportivi; 

Baza materială de care dispune sportul școlar numără 29 de săli de sport și 28 de terenuri de sport.  

 

Tabel 77 Baza sportivă pe niveluri de educație 

Niveluri de instruire 
Nr.unități de 
învățământ 

Săli de 
gimnastică 

Terenuri de sport 

Total  29 28 

Învățământ primar și gimnazial  14 11 12 

Învățământ liceal inclusiv 

colegial 
17 18 

16 

 

Din anul 2010 s-au construit 4 săli noi de sport în cadrul următoarelor instituții de învățământ: Liceul 

Tehnologic „AUREL PERSU”, Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, Școala Gimnazială "Tudor Vladimirescu” Liceul cu 

Program Sportiv "Szasz Adalbert".  
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C. Sportul pentru toți 

Reprezintă complexul activităților bazate de practicarea liberă a exercițiilor fizice individual sau în grup, 

organizat ori independent.  Se organizează diferite acţiuni sportive destinate tuturor categoriilor (cros, street-ball, 

fotbal în 7, tenis de câmp, sporturi extreme etc.), majoritatea lor desfăşurându-se ocazional, fără existenţa unui 

calendar anual. 

 

Baza sportivă a municipiului Tîrgu Mureș: 

În Tîrgu Mureș sunt mai multe spații destinate derulării activităților sportive: Sala polivalentă, Stadionul 

FCM, Complexul de agrement și sport Mureșul, Arena de popice Electromureș, Sala de sport UMF, Aeroclubul 

Tîrgu Mureș, Bazinul Olimpic, Platoul Cornești, Parcul Municipal Tîrgu Mureș. Iar baza sportivă administrată de 

Municipiul Tîrgu Mureș este numeroasă și variată astfel:  

 6 terenuri de fotbal (inclusiv stadionul municipal). Din acestea 5 sunt cu gazon și 1 sintetic 

 5 terenuri de minifotbal: 2 terenuri asfaltate și 3 terenuri sintetice 

 10 terenuri de sport multifuncționale: 8 sunt cu asfalt și 2 sintetic 

 3 terenuri de baschet: 2 cu asfalt și 1 sintetic 

 9 terenuri de tenis de câmp. Dintre aceste 5 se regăsesc în Complexul de tenis de câmp. 

 1 teren de Beach Volley cu nisip 

 1800 m pistă de alergare 

 5000m pistă de biciclete de agrement  

 150 m pistă role 

 150 m pârtie de tubing 

 Bazine de înot: în cadrul Complexului de sport și agrement Mureșul funcționează un bazin de înot 

acoperit cu balon presostatic pliabil iar la Piscina ”ing. Mircea Birău” sunt alte 2 bazine de înot de 

interior. În perioada verii iubitorii de înot se pot bucura de bazinele în aer liber din cadrul 

complexului.  

Pentru păstrarea unui nivel performanță competitiv, baza materială trebuie întreținută, modernizată și 

adaptată permanent noilor condiții și cerințe.  

 

Asociații, fundații și cluburi sportiveLa nivelul municipiului Tîrgu Mureș își desfășoară activitatea 

aproximativ 34 de asociații, fundații și cluburi sportive, în conformitate cu LISTA ASOCIAȚIILOR și FUNDAȚIILOR 

SPORTIVE DIN TÎRGU MUREȘ: 

1. Asociația de Dans Sportiv Apollo 

2. Clubul Sportiv Auto Moto I.S.E.C.O 

3. Fundația Sportivă Altius 

4. Fundația Cultural – sportivă CRONOS 

5. Clubul Sportiv Budo Maris 

6. Asociația Sportivă Explosiv TAEKWONDO   

7. Asociația de Cascadori Pajura 

8. Asociația Clubul Sportiv „Qigong Tao“ Tîrgu Mureș 

9. Asociația Baschet Club Mureș 
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10. Asociația Sport Club Mureșul 

11. Asociația Clubul Sportiv „CITYUS“ Tîrgu Mureș 

12. Asociația „Clubul Sportiv Body Builders Lacta“ Mureș 

13. Clubul Sportiv „Maris 2003“ Tîrgu Mureș 

14. Clubul Sportiv „RingBox“ 

15. Asociația Club Sportiv “Olimpikus „Tîrgu Mureș 

16. Asociația de GO Shusaku 

17. Asociația Prietenii Naturii 

18. Asociația Sportivă „Old Boys Apollo“ 

19. Asociația „Club Sportiv Dragon Do“ Tîrgu Mureș 

20. Asociația Sportivă „Dance Art“ Tîrgu Mureș 

21. Fundația Română de Karate – DO 

22. Fundația Culturală Sportivă „PRO XXI“ 

23. Asociația Sportivă „Klarisz Euro Hilfe“ 

24. Asociația Club Sportiv Transilvania 

25. Fundația „Ambasadorii Fair Play“ 

26. Asociația Sportivă „Olimpia“ Tîrgu Mureș 

27. Asociația TM DRILL Tîrgu Mureș 

28. Asociația Kult – Mundi 

29. Clubul FCM Tîrgu Mureș 

30. Clubul Sportiv Școlar Mureș 

31. Clubul Sportiv Olimpic 

32. Clubul Sportiv Mureș Fly 

33. Clubul Sportiv Universitar 

34. Clubul Sportiv Torpi Mureș 

 

Dezvoltarea și susținerea activităților sportive va contribui atât la creșterea calității vieții cetățenilor cât 

și la dezvoltarea culturală a orașului (multe dintre competițiile sportive devin evenimente culturale îndrăgite și 

solicitate de mulți oameni) dar și la dezvoltarea economică a acestuia (competițiile, mai ales din zona sportului 

de performanță sunt producătoare de venituri pentru o gamă largă de beneficiari)  

 

1.11. SIGURANȚA POPULAȚIEI ȘI ORDINEA PUBLICĂ  

 

La nivelul administrației publice locale Siguranța populației și ordinea publică este asigurată prin Direcția 

Poliția Locală și prin Dispeceratul Integrat de Urgență.  

Pentru siguranșa populației pe domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș există montate aproximativ 

82 camere de supraveghere, a căror monitorizare se realizează de către dispecerii Poliției Locale, camere care nu 

sunt destinate doar monitorizării traficului rutier, ci și pentru dovedirea stării de fapt, respectiv pentru 

identificarea persoanelor care au comis infracțiuni sau fapte antisociale (contravenții). 
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Numărul de angajați din cadrul Direcției Poliției Locale s-a menținut în perioada 2011–2014, existând 144 

de angajați, conform Organigramei Direcției Poliției Locale aprobată prin HCL nr.381/2010, iar în anul 2015 sunt 

de 142 de angajați conform Organigramei aprobată prin HCL 313/2015.  

În perioada 2011–2015 cele mai multe fapte penale ce întrunesc elementele constitutive ale unor 

infracțiuni depistate de agenții poliției locale, s-au înregistrat în anul 2013, iar tendințele sunt în scădere. 

 

Tabel 78 Numărul faptelor penale depistate de agenții poliției locale 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 

Număr fapte 

penale 

52 50 63 27 40 

 

 

Figura 63 Evoluția numărului faptelor penale depistate de agenții poliției locale în perioada 2011 - 2015 

 

Situația sancțiunilor contravenționale:  

Conform informațiilor furnizate de Direcția Poliției Locale Tîrgu Mureș, în ultimii 5 ani s-au înregistrat 

58.572 de sancțiuni contravenționale, respectiv o medie anuală de 11.714 sancțiuni. Dintre acestea, cele mai 

multe reprezintă sancțiuni pentru pagubele înregistrate privind distrugerea spațiului verde conform H.C.L. 

nr.197/2007 (40%), urmate de sancțiuni pentru săvârșirea unor contravenții privind circulaţia pe drumurile publice 

(30,38%), în baza O.U.G. nr.195/2002. Din totalul proceselor verbale înregistrate în perioada 2011 – 2015, 14,68% 

reprezintă contravenții privind păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă în conformitate cu HCL 

nr.20/2008, alte 2,08% reprezintă încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice conform 

Legii nr.61/1991R .  
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Tabel 79 Situația sancțiunilor contravenționale în perioada 2011 – 2015 

ce intră în atribuția Direcției Poliției Locale 

Anul TOTAL 

H.C.L.  
nr.197/200792 

O.U.G. 
nr.195/200293 

HCL nr.20/200894 
Legea 

61/1991R95 

Alte acte 
normative 

săvărșire 
contravenții 

privind 
distrugerea 

spațiului 
verde 

săvărșire 
contravenții 

privind circulaţia 
pe drumurile 

publice 

săvărșire 
contravenții privind 

păstrarea 
curăţeniei, 
respectarea 

normelor de igienă 

încalcare a 
unor norme de 

convietuire 
socială, a 
ordinii și 

liniștii publice 

2011 12.381 4.903 3.820 1.720 292 1.646 

2012 9.388 3.390 3.405 1.102 153 1.338 

2013 14.079 5.603 3.702 2.601 203 1.970 

2014 10.627 4.554 2.933 1.354 276 1.510 

2015 12.097 4.978 3.932 1.820 295 1.072 

 58.572 23.428 17.792 8.597 1.219 7.536 

 

Zone cu risc ridicat de infracționalitate  

 La nivelul Municipiului Tîrgu Mureș se evidențiază două zone cu risc ridicat de infracționalitate:  

1. Zona străzilor Valea Rece și Băneasa – locații populate exclusiv cu cetățeni de etnie romă, cu 

posibilități financiare relativ reduse, populație predispusă la comiterea de fapte cu violență, 

acostare de persoane în scopul întreținerii de rapoarte sexuale, infracțiuni de furt în zonele imediat 

apropiate străzii; 

2. Zona cartierului Cornișa – cerșetorie și un număr relativ ridicat de oameni fără adăpost, 

posibilitatea comiterii de fapte penale în zonă fiind grupate un număr mare de unități școlare și 

locații de alimentație publică. 

În vederea asigurării siguranței cetățenilor și ordinei publice Direcția Poliției Locale a întreprins 

următoarele măsuri: 

a. monitorizare cu ajutorul camerelor video 

b. controale tematice și inopinate, având ca scop modul de efectuare a serviciului de către agenții 

poliției locale; 

c. verificarea modului de lucru al agenților angajați ai firmelor de pază, aflate în relații contractuale cu 

municipalitatea; 

d. controale la agenții economici privind desfășurarea activităților și respectarea prevederilor legale 

în domeniile: disciplină în construcții și afișaj stradal, activitatea comercială și protecția mediului.  

                                                
92 H O T Â R Â R E A nr.197 din 31 mai 2007 privind aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare a 
dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Tîrgu Mureş  
93 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, republicată 
94 HOT AR Â R E A nr.20 din 7 februarie 2008 modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr.224/28.11.2002 referitoare 
la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igiena și înfrumusețarea municipiului 
Tîrgu Mureș, completată în anul  2009 
95 Legea nr.61/1991 - sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată la 7 
februarie 2014 
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Pentru reducerea infracționalității: 

a. intensificarea activităților de patrulare în zonele identificate cu risc în zilele și intervalele orare 

stabilite în funcție de situația operativă; 

b. relaționarea cu agenții private în vederea extinderii zonelor identificate cu camere de 

supraveghere, pentru acoperirea sectorului stradal din imediata apropiere a agenților comerciali; 

c. patrulare în zonele aglomerate în special în schimbul I, pentru prevenirea comiterii de fapte stradale 

(spargeri auto, tâlhării etc) 

d. desfășurera de acțiuni comune cu reprezentanții de la “SC Siletina Impex SRL“ (operatorul de 

transport local) în vederea prevenirii furturilor de buzunare pe mijloacele de transpport în comun 

e. acordarea de sprijin Poliției Municipiului la solicitare, în acțiunile pe linie de permise organizate pe 

raza de competență. 

Accidente rutiere: 

 În ultimii 5 ani, numărul total de accidente rutiere instrumentate de polițiștii locali conform atribuțiilor 

specifice ajunge la 197, dintre acestea 89,34%, respectiv 176 de accidente au cauzat distrugeri stradale și au 

implicat 21 de victime.  

 

Figura 64 Accidente rutiere instrumentate de polițiști locali 

 

 Potrivit informațiilor furnizate de Direcția Poliției Locale și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș – 

Serviciul Rutier, străzile unde s-au produse cele mai multe accidente în perioada 2011–2015 sunt: Gheorghe Doja, 

Libertății, Voinicenilor, Călărașilor, B-dul 1 Decembrie 1918, B-dul Pandurilor, Livezeni, Cuza Vodă și Calea 

Sighișoarei.  

Măsuri implementate în vederea creșterii siguranței rutiere96: 

a. monitorizare cu ajutorul camerelor video; 

b. fluidizarea traficului rutier la orele de vârf în zonele de interes de pe raza Municipiului Tîrgu Mureș; 

c. prezența în teren a echipajelor de siguranță rutieră în zonele identificate cu risc rutier; 

d. acordarea de sprijin structurilor poliției municipale în asigurarea măsurilor pe linie de circulație cu 

ocazia unor manifestări, acțiuni spontane, adunări publice, aglomerări de persoane; 

e. participarea la acțiuni comune cu structurile rutiere; 

                                                
96 Prelucrare pe baza informațiilor primite din partea Direcției Poliția Locală Mureș 
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f. sesizarea imediată a comisiei de circulație de la nivelul primăriei, pentru prioritizarea solicitărilor pe 

această linie avute din partea Poliției Locale; 

g. asigurarea pazei în locurile unde s-au produs accidente rutiere cu victime de către agenții Biroului 

Siguranță Rutieră din cadrul Direcției Poliția Locală. Se iau măsuri de conservare a urmelor, de 

indentificare a persoanelor implicate, iar în cazul în care se impune, de transportare a victimelor la 

cea mai apropiată unitate sanitară; 

h. desfășurarea unor programe de informare și educare precum: 

 informarea elevilor pe linia traversărilor neregulamentare, 

 acțiuni pe linia indisciplinei bicicliștilor în trafic, în cadrul cărora au fost distribuite veste 

reflectorizante și flyere de informare, 

 activități lunare de informare și avertizare a pietonilor angajați în traversări neregulamentare, 

 colaborare cu Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Mureș privind derularea unor 

activități educaționale în cadrul programului școlar „Săptămâna Altfel“. 

Având în vedere informațiile prezentate zonele de risc și străzile cu cele mai frecvente accidente se 

prezintă astfel:  
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Harta 11 Reprezentarea străzilor cu accidente rutiere frecvente și zone de risc identificate în Municipiul Tîrgu Mureș 
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DISPECERATUL INTEGRAT DE URGENŢĂ  

Dispeceratul Integrat de Urgenta al Judetului Mures este o unitate independenta fiind infiintat in structura 

Primariei Municipiului Tirgu Mures avad urmatoarele atributii: 

1. Preluarea apelurilor de urgenta 112. 

2. Inregistrarea apelurilor in format electronic si transmiterea datelor catre subdispecerate pentru  ISU, 

Politia, Jandarmi, Politia Locala. 

3.  Inregistrarea apelurilor in format electronic, triajul urgentelor si transmiterea datelor catre 

subdispecratele Serviciului de Ambulanta Judetean si a Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si 

Descarcerare specificind echipajul/echipajele care se vor deplasa. 

4. Coordonarea activitatii serviciilor medicale in prespital pastrind legatura cu echipajele de interventie, 

primind rapoarte despre interventii si asistind echipajele de prim ajutor sau echipajele de urgenta fara 

medic indicind modalitatea de rezolvarea a cazului pe baza raportului primit. 

5. Transmiterea datelor prin terminal de date la autospecialele dotate cu asemenea terminale. 

6. Acolo unde este cazul, alertarea fortelor direct prin radiotelefon, pager sau alte modalitati. 

7. Urmarirea prin satelit a ambulantelor si a autospecialelor de interventie de urgenta dotate cu sisteme de 

localizare si urmarire prin satelit. 

8.  Transferul convorbirilor telefonice, daca este cazul, direct la subdispeceratul solicitat de apelant. 

9. Inregistrarea convorbirilor telefonice si radio si pastrarea acestora minimum 15 zile de la inregistrare. 

10. Furnizarea datelor comandantilor si coordonatorilor de servicii privind interventiile si apelurile preluate 

de dispecerat. ( Se furnizeaza datele ce au relatie directa cu institutia care le cere, altfel,  va trebui obtinuta 

aprobarea comandantului sau sefului serviciului care detine datele respective respectind mai ales secretul 

pacientului, conform legii, in cazurile in care datele solicitate implica interventiile medicale). 

11. Pastrarea bazelor de date pentru intreaga activitate a dispeceratului. 

 

 

Unitatile deservite de Dispeceratul Integrat de Urgenta 112 (preluarea apelurilor): 

1. Serviciul Judetean de Ambulanta Mures (Nivel Judetean) 

2. Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare  (Nivel Judetean) 

3. Grupul de Pompieri “HOREA” al Judetului Mures  (Nivel Judetean) 

4. Inspectoratul de Politie al Judetului Mures (Nivel Municipal) 

5. Comandamentul Jandarmeriei Mures (Nivel Judetean) 

6. Politia Locala (Nivel Municipal) 
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 Cele mai multe apeluri preluate de Dispecerațul Integrat de Urgență 112 sunt pentru serviciul de 

ambulanță, urmate de cele pentru serviciu de Poliție.  

Observăm faptul că numărul de apeluri false este foarte mare, depășind cu mult numărul de apeluri pentru 

cazurile reale adresate serviciului de poliție, ambulanță ISU Smurd sau Jandarmeri. Totuși ca rezultat al 

numeroaselor campanii de informare privind serviciul de urgență și al măsurilor de sancționare adoptate, numărul 

apelurilor false a scăzut an de an,.astfel în 2016 s-au înregistrat cu aprox 35% mai puține apeluri comparativ cu  

anul 2011, și cu față de anul anterior 15,40%.  

Cele mai frecvente apeluri se adresează serviciului de ambulanță și cele mai puține serviciului de 

Jandarmerie.  

În 2016 se înregistrează o creștere îngrijorătoare a numărului de apeluri către ISU SMURD.  

 

 

1.12. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 
 

Municipiul Tîrgu Mureș, ca unitate administrativ teritorială, în care se exercită autonomia locală, de drept 

public este persoană juridică, de drept public cu capacitate juridică deplină și care posedă un patrimoniu propriu 

format din domeniul public și privat, exercitându-și, în condițiile legii, autoritatea pe teritoriul administrativ stabilit 

de lege. 

Serviciile publice ale municipiului se înființează și se organizează de Consiliul local municipal în principalele 

domenii de activitate, potrivit nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale și în limita mijloacelor financiare. 
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Municipiul Tîrgu Mureș este și subiect de drept fiscal, titular de înregistrare fiscală și al conturilor de 

trezorerie, precum și titular de drepturi și obligații decurgând din contractele încheiate privind administrarea 

sumelor din patrimoniu. 

Municipiul este reprezentat în justiție de primar, acesta reprezentând instituția și în relațiile cu alte 

autorități publice, cu persoane fizice sau juridice române sau străine. 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș este autoritate deliberativă a administrației publice locale, asigurând, 

împreună cu Primarul, ca autoritate executivă, rezolvarea treburilor publice și ale colectivității locale, din 

municipiul Tîrgu Mureș, în condițiile legii.97 

În acest context, Consiliul local municipal Tîrgu Mureș are inițiativă și hotărăște, cu respectarea legii, în 

toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice, 

locale sau centrale. 

Competențele și atribuțiile autorităților administrației publice locale sunt stabilite prin Legea nr.215 din 

2001 a administrației publice locale. În relațiile dintre autoritățile administrației publice locale și Consiliul 

Județean, pe de o parte, precum și între Consiliul Local și Primar, pe de altă parte, nu există raporturi de 

subordonare. 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș este format din consilieri aleși în condițiile și într-un număr stabilit 

prin lege. Actualul consiliu este format din 23 de consilieri locali. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în 

condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor 

autorități ale administrației publice locale sau centrale. 

După constituire, în cel mult 30 de zile, Consiliul local municipal Tîrgu Mureș își stabilește și organizează 

comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Domeniile de activitate în care se organizează comisii 

de specialitate, denumirea acestora și numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către 

Consiliul local. Comisiile de specialitate instituite la nivel local sunt: 

1. Comisia de studii, prognoze economico–sociale, buget–finanțe și administrarea domeniului public 

și privat al municipiului; 

2. Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; 

3. Comisia pentru servicii publice și comerț; 

4. Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, agrement și integritate 

europeană; 

5. Comisia pentru administrație publică locală, protecție socială, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, probleme de minorități și culte. 

Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale: 

 Analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local; 

 Se pronunță asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare; 

 Întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă 

consiliul local.  

Municipiului Tirgu-Mureş este condus de un primar și doi viceprimari având o structură organizatorică 

funcțională, care permite desfășurarea de activități complexe. 

Primarul, viceprimarii, secretarul municipiului, împreună cu aparatul de specialitate al Primarului 

constituie Primăria Municipiului, instituție publică cu activitate permanentă care asigură ducerea la îndeplinire a 

                                                
97 Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local municipal Tîrgu Mureș 
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prevederilor Constituției, ale legilor țării, ale decretelor Președintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale 

actelor emise de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, ale hotărârilor Consiliului județean, 

ale Consiliului local și soluționează problemele curente ale colectivității. Asigură respectarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale cetățenilor. Primarul este autoritatea executivă a administrației publice prin care se 

realizează autonomia locală în municipiu. 

Primăria municipiului este structurată astfel: 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului cuprinde: 

PRIMAR 

DIRECŢIA COMUNICARE, PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ și RESURSE UMANE 

 Serviciul relații publice, interne și internaționale – ține legătura cu mass–media, prin comunicate, 

anunțuri și conferințe, primește și însoțește delegațiile străine sosite la Primăria municipiului, 

organizează ocazional spectacole și mese festive cu respectarea dispozițiilor legale. 

 Serviciul relații cu publicul – primirea, înregistrarea și expedierea corespondenței, oferirea de informații 

și eliberarea de formulare tipizate pentru obținerea avizelor, aprobărilor eliberate de Municipiul Tîrgu 

Mureș. 

 Serviciul proiecte cu finanțare internațională – managementul proiectelor, documentare, elaborare 

bază de date privind Fondurile Structurale și fondurile nerambursabile, transmiterea informațiilor 

privind proiectele către conducerea instituției, elaborarea bazei de date de comunicare cu ministerele, 

unitățile de implementare și consultanți, participarea la sesiuni de prezentare, informare, conferințe și 

cursuri de perfecționare privind fondurile nerambursabile și managementul proiectelor. 

 Serviciul salarizare și resurse umane – recrutarea personalului prin organizarea de concursuri, selecția, 

formarea, instruirea, avansarea, promovarea și dezvoltarea carierei personalului, calcularea drepturilor 

salariale ale angajaților, prezentarea datelor statistice cerute de conducerea instituției și a altor instituții 

abilitate în conformitate cu legislația în vigoare. 

 Serviciul logistică – coordonează activitatea din punct de vedere logistic și tehnico–materială a 

instituției. 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 Serviciul de stabilire, impunere și încasare impozite și taxe persoane fizice – stabilire și încasare impozite 

și taxe locale la persoanele fizice. 

 Serviciul de stabilire, impunere și încasare impozite și taxe persoane juridice - stabilire și încasare 

impozite și taxe locale la persoanele juridice. 

 Serviciul de urmărire și executare silită persoane fizice și juridice – executarea activității de executare 

silită a bunurilor și veniturilor persoanelor juridice și fizice pentru realizarea impozitelor și taxelor locale 

neachitate în termen la bugetul local, urmărirea procedurii de insolvență deschise împotriva societăților 

comerciale, participarea la ședințele de judecată și reprezentarea Municipiului Tîrgu Mureș în cadrul 

proceselor. 

 Serviciul buget contabilitate (Control Financiar Intern) – organizează și răspunde de efectuarea întregii 

evidențe contabile, de controlul financiar preventiv intern propriu. 

 Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale – concesionarea, 

închirierea, vânzarea bunurilor aflate în proprietatea municipiului Tîrgu Mureș, derularea achizițiilor 

publice aferente. 

 Biroul inspecție fiscală. 
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DIRECȚIA ȘCOLI 

 Serviciul coordonare cabinete școlare. 

 Serviciul investiții, reparații, școli, biserici și spitale. 

 Compartimentul coordonare, administrare, urmărire și aprobare a bugetelor de cheltuieli 

administrative. 

 Serviciul juridic, logistic, licitații și asociații de proprietari. 

Atribuții: 

 organizează, conduce, coordonează și controlează întreaga activitate a serviciilor și compartimentului 

din subordine, iar în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, propune măsuri ce se impun în cadrul Direcției 

pentru reglementarea legală a situațiilor și activității; repartizează corespondența intrată în cadrul 

Direcției și urmărește soluționarea acesteia în termen, conform legislației în vigoare; 

 evaluează performanțele profesionale individuale ale directorului adjunct și ale șefilor de serviciu din 

subordine; 

 stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului din subordine prin fișele posturilor; 

dispune măsuri privind urmărirea consumurilor de materiale în vederea reducerii cheltuielilor și 

încadrarea în consumul rațional; 

 aprobă repartizarea cantităților de materiale consumabile și igenico-sanitare în vederea combaterii 

risipei, către fiecare unitate în parte; 

 controlează modul în care sunt întreținute și administrate instituțiile școlare și cabinetele medicale 

școlare de pe raza municipiului Tîrgu Mureș; 

 exercită și alte atribuții stabilite prin legi, hotărâri ale Guvernului, ordine, hotărâri ale Consiliului Local 

sau dispoziții ale Primarului municipiului Tîrgu Mureș. 

DIRECȚIA ARHITECT ŞEF 

 Serviciul autorizări în construcții 

 Serviciul urbanism, dezvoltare durabilă, informatizare 

Atribuţii 

 Coordonarea procesului de dezvoltare urbană în vederea dezvoltării urbanistice armonioase a 

municipiului, prin aplicarea strategiei impuse de planurile de sistematizare aprobate; 

 Verificarea documentațiilor ce stau la baza eliberării certificatelor de urbanism și autorizațiilor de 

construire; executarea lucrărilor de întocmire, aprobare și eliberare a autorizațiilor de construire, a 

avizelor legale necesare autorizațiilor de construire, a Planurilor Urbanistice de Zonă și de Detaliu; 

 Autorizații de construire pentru branșamente apă-canal, gaz metan, energie electrică, telefonică și 

termică, amenajări parcări, organizări de șantier, protecția mediului. 

SERVICIUL RELAȚII CU CONSILIERII, SECRETARIAT, EVIDENȚA ALEGĂTORI ȘI ARHIVĂ 

 Asigură condițiile necesare pentru desfășurarea ședințelor Consiliului local municipal și comisiilor de 

specialitate în ședințele ordinare, extraordinare și pe comisii; 

 Îndeplinește sarcinile specifice privind pregătirea alegerilor locale, parlamentare și prezidențiale; 

 Îndeplinește procedura de afișare a citațiilor și a altor publicații, conform Codului de procedură civilă; 

 Primirea, înregistrarea declarațiilor de avere și declarațiile de interese, conform art. 10 din Legea 

nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate; 

 Asigură arhivarea documentelor; 
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 Efectuează expertize extrajudiciare la solicitarea compartimentelor de specialitate, cu aprobarea 

secretarului sau primarului; 

 Evaluează bunuri ale autorității sau cele ce urmează a fi achiziționate; 

 Verifică și își exprimă punctul de vedere motivat asupra expertizelor prezentate de terți și în cadrul 

acțiunilor judecătorești, încheind note și obiecțiuni acolo unde e cazul. 

DIRECŢIA ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE și PATRIMONIALE 

 Serviciul autorizări activități economice - Desfășurarea oricăror activități economice privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață, alimentație publică și jocuri de noroc de către 

operatorii economici (persoane juridice și/sau fizice – persoană fizică autorizată, întreprindere 

individuală, întreprindere familială) pe raza municipiului Tîrgu Mureș, este supusă avizării, respectiv 

autorizării, din partea primarului municipiului, în conformitate cu H.C.L.M. nr.124/2004, cu modificările 

și completările ulterioare și H.C.L.M. nr.39/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

 Serviciul activități culturale sportive de tineret și locativ - gestionarea problemelor legate de activități 

culturale și sportive, activități extrașcolare - ale unităților de învățământ preșcolar și școlar, activități 

ale organizațiilor neguvernamentale și ale unităților de cult din Municipiul Tîrgu Mureș, acordarea de 

sprijin financiar, finanțări nerambursabile, subvenții. 

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN 

Auditul public intern reprezintă o activitate funcțional independentă și obiectivă, care dă asigurări și 

consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitățile 

entității publice. 

DIRECȚIA JURIDICĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV și ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 Serviciul juridic, contencios administrativ 

 Serviciul autoritate tutelară 

 Serviciul fond funciar și registrul agricol 

Atribuții: 

 Urmărește rezolvarea în termen și conform legislației, a competențelor ce aparțin direcției; 

 Verifică îndeplinirea atribuțiilor fiecărui serviciu aflat în subordine; 

 Verifică sub aspectul legalității contractele încheiate de autoritate, prin aplicarea vizei juridice;  

 Participă, dacă este cazul, în comisiile de licitație publică; 

 Face parte din Comisia de disciplină; 

 Asigură reprezentarea și apărarea intereselor autorității în fața instanțelor de judecată; 

 Promovează cereri în justiție și căi de atac ordinare și extraordinare, redactează plângeri, memorii, 

întâmpinări, acțiuni neconvenționale și alte acte în timp util, depunând toată diligența în acest sens; 

 Rezolvă în timp util cererile, sesizările, reclamațiile sau plângerile repartizate asigurând aplicarea 

corectă a dispozițiilor legale; 

 Propune avansarea, premierea, stimularea sau măsuri de sancționare pentru personalul din subordine, 

în condițiile legii; 

 Realizează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale șefilor de serviciu din subordine; 

 Inițiază proiecte de hotărâri, dispoziții ale primarului în problemele de specialitate de care răspunde, 

pregătind expuneri de motive și referate; 

 Susține în comisiile de specialitate al Consiliului local municipal materialele propuse pentru dezbatere, 

precum și în ședințele Consiliului local municipal; 



 

 

 
242 

 Urmărește rezolvarea reclamațiilor și sesizărilor cetățenilor la nivel de direcție.  

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență îndeplinește sarcini de prevenire a situațiilor de urgență, 

monitorizare și intervenție limitată, în funcție de tipurile de risc existente pe teritoriul municipiului, elaborează 

planurile de intervenție la nivelul municipiului Tîrgu Mureș. 

DIRECȚIA TEHNICĂ 

Promovarea, urmărirea și recepționarea obiectivelor de investiții drumuri și construcții civile, iluminat 

public, avizarea lucrărilor de pe domeniul public și canalizații rețele de transmiterea informației din municipiul 

Tîrgu Mureș. 

 Birou energetic 

 Compartiment supraveghere deținători rețele și monitorizare servicii publice 

 Compartiment investiții construcții drumuri și poduri 

 Compartiment investiții construcții civile 

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ 

 Serviciul ordine publică 

 Serviciul de control, disciplină în construcții, comercial și protecția mediului 

 

SERVICII PUBLICE SUBORDONATE: 

Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi - Producerea materialului dendro-floricol pentru 

necesarul propriu în vederea înființării culturilor dendro-floricole din parcurile pe care le administrează pe raza 

municipiului. 

Administrația domeniului public - executarea lucrărilor de reabilitare și întreținere a arterelor de 

circulație auto și pietonale; verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în 

carosabil și remedierea operativă a acestora; creșterea eficienței lucrărilor de reabilitare și întreținere a străzilor 

și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante; evitarea și/sau limitarea 

deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor 

adiacente afectate; amenajarea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar de pe domeniul public, în 

condițiile stabilite conform legislației actuale în vigoare; dezvoltarea și amenajarea spațiilor publice în strânsă 

concordanță cu necesitățile comunității locale și a documentațiilor de urbanism aprobate potrivit legii; 

amenajarea, întreținerea și reabilitarea spațiilor de joacă pentru copii, a spațiilor de odihnă, aflate în subordine; 

Utilități municipale: 

 Centrul Cultural Mihai Eminescu 

 Club Tineret Tîrgu Mureș (Restaurant și Hotel) 

 Casa de Oaspeți Week-end 

 Cinematograful Arta 

 Administrarea Cimitirelor 

 Teatrul de vară 

Administrația complexului de agrement Mureșul - Complexul de Agrement și Sport „Mureșul“, cunoscut 

în plan local și sub denumirea de „Week-End“, a fost amenajat și utilizat încă de la finele secolului al XIX-lea, în 

jurul unui fost braț mort al râului Mureș. Complexul a pornit de la un bazin de canotaj, ajungând în prezent să 

cuprindă alte patru bazine, de dimensiuni și adâncimi diferite, destinate atât înotătorilor, cât și celor care nu au 
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deprins încă înotul. Complexul oferă posibilitatea închirierii unor ambarcațiuni pentru bazinul de canotaj, cât și 

alte echipamente pentru desfășurarea unor activități sportive. Sunt amenajate terenuri de mini-fotbal, baschet, 

handbal, volei, tenis, precum și pentru alte activități recreative. În sezonul estival, își petrec timpul liber în medie 

6.000 de persoane/zi. În cursul verii au loc diverse spectacole în aer liber, discoteci, concursuri și reprezentații 

sportive. 

Piscina Ing. Mircea Birău 

Administrația Grădinii Zoologice 

Administrația creșelor 

Serviciul public de asistență socială - Rolul acestui serviciu este de a identifica și soluționa problemele 

sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin acordarea unor prestații și servicii 

sociale, în baza reglementărilor legale în vigoare. 

 

 

1.13. STRATEGII ȘI POLITICI SECTORIALE EXISTENTE, RELEVANTE PENTRU ELABORAREA SIDU 

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană reprezintă un instrument flexibil și adaptabil în timp nevoilor în 

schimbare, menită să contribuie pe termen lung la dezvoltarea competitivă a municipiului și reducerea 

disparităților din interioriul acesteia.  

Orice strategie trebuie construită pe principiul dezvoltării locale integrate. Prin dezvoltarea locală 

integrată se înțelege dezvoltarea care corelează trei aspecte majore ale dezvoltării, și anume: 

 Dezvoltare economică, 

 Dezvoltare socială, 

 Gestionarea echilibrată a resurselor și a mediului natural. 

SIDU a fost realizată pe principiul „bottom-up“, adică o planificare de jos în sus ce pornește de la nivelul 

membrilor societății spre autoritatea locală și de la nivel local la nivel national și European. Așadar, pentru a pune 

în valoare potenţialul endogen al teritoriului, strategia pleacă de la măsurile identificate în teritoriul municipiului, 

transpuse în măsurile propuse la nivel național și European.  

Pe lângă principiul  „bottom-up“ s-a aplicat și principiul „top-down“,  pentru asigurarea corelării cu 

strategiile naționale, sectoriale, locale, dar și cu  documentele europene relevante.  

S-a asigurat corelarea cu politicile europene, fiind luate în considerare Strategia Europa 2020, cu 

respectarea obiectivelor tematice şi priorităţilor de investiţii aferente politicii de coeziune 2014–2020. Aceasta 

presupune o concentrare tematică a intervenţiilor şi stabilirea unor intensităţi financiare diferite a obiectivelor 

tematice în funcţie de categoria de regiuni.  

Prezentul document strategic este elaborat în baza strategiilor și politicilor sectoriale existente la nivel 

local, județean, regional, național și european astfel încât să asigure o dezvoltare integrată și durabilă. 

CONTEXTUL EUROPEAN: 

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă are la bază următoarele strategii și direcții europene:  

1. Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene (Community Strategic Guidlines) indică trei priorităţi: 
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a. îmbunătăţirea atractivităţii Statelor Membre, regiunilor și oraşelor, prin îmbunătăţirea 

accesibilităţii, asigurarea unui nivel și a unei calităţi adecvate a serviciilor şi protejarea mediului 

înconjurător; 

b. încurajarea inovării, antreprenoriatului și dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, prin 

promovarea capacităţii de cercetare-inovare, inclusiv a noilor instrumente TIC; 

c. crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane în procesul de 

ocupare şi în activităţi antreprenoriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor şi a firmelor şi 

investiţiile în capitalul uman  

2. CARTA ALBĂ Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport 

competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor – stabileşte următoarele obiective de atins până în anul 

2050: 

 Eliminarea autoturismelor cu combustibili convenţionali din oraşe; 

 Reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim; 

 Trecerea a 50% dintre pasagerii şi mărfurile de pe relaţiile interurbane de distanţă medie de pe modul 

rutier pe modul feroviar şi naval; 

 Reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport. 

3. Strategia Europa 2020, cu cele trei priorități de dezvoltare: (1) creştere inteligentă, care să dezvolte o 

economie bazată pe cunoştinţe și inovaţie; (2) creştere durabilă, care să promoveze o economie mai verde, 

mai competitivă și care să gestioneze resursele într-un mod mai eficient; (3) creştere incluzivă care să 

stimuleze o economie cu un potenţial înalt de angajare, care să asigure coeziunea teritorială şi socială. 

Printre ţintele Strategiei Europa 2020 se numără:  

 rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%;  

 nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene;  

 obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice; 

 emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900;  

 20% din energia produsă să provină din surse regenerabile; 

 creşterea cu 20% a eficienţei energetice;  

 rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%;  

 ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ terţiar, de cel puţin 

40%; 

 scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 de milioane.  

De asemenea, strategia include și 11 obiective tematice care se doresc a fi realizate în perioada 2014-

2020:  

 Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării; 

 Îmbunătăţirea accesului la și a utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor;  

 Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; 

 Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele;  

 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor; 

 Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;  

 Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie;  

 Promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 

 Investiţii în competenţe, educaţie şi învăţare continuă;  

 Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei; 
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 Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale și a eficienţei în administraţia publică.  

Pentru a răspunde provocărilor legate de Strategia Europa 2020, precum și pentru a subsuma investițiile 

în transportul public urban s-a realizat Planul De Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru Municipiul Tîrgu 

Mureș, având ca principal obiectiv limitarea emisiile gazelor cu efect de seră cauzate de transportul motorizat.  

4. Agenda Teritorială a Uniunii Europene 2020, având ca priorități de dezvoltare teritorială: (1) Promovarea 

dezvoltării teritoriale policentrice şi echilibrate, (2) Încurajarea dezvoltării integrate în orașe, regiuni rurale și 

specifice, (3) Integrarea teritorială în regiunile funcționale transfrontaliere și transnaționale, (4) Asigurarea 

competitivității globale a regiunilor pe baza economiilor locale puternice, (5) Îmbunătățirea conexiunilor 

teritoriale pentru indivizi, comunități și întreprinderi, (6) Gestionarea și conectarea valorilor ecologice, 

peisagistice și culturale ale regiunilor. 

5. Regulamentul (UE) nr.1301/2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prevede la art. 7 

obligativitatea ca cel puțin 5% din fondurile FEDR pentru Obiectivul de investiții pentru creștere economică și 

locuri de muncă alocate la nivel național trebuie dedicate dezvoltării urbane durabile. Dezvoltarea urbană 

durabilă poate fi implementată prin intermediul instrumentului ITI (Investiții Integrate Teritorial) (conform 

art. 36 al Regulamentului UE nr.1301/2013), prin intermediul unui program operațional dedicat, sau prin 

intermediul unei axe prioritare dedicate. În România, dezvoltarea urbană durabilă va fi implementată prin 

intermediul axei prioritare 4 a Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR). Axa prioritară 4 combină 

prioritățile de investiții aferente obiectivelor tematice: OT 4 - economii cu emisii scăzute de carbon; OT 6 - 

protecţia mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor; OT 9 – promovarea incluziunii sociale și 

combaterea sărăciei; și, OT 10 - investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții. Deși OT-

urile selectate pentru axa de dezvoltare urbană nu acoperă în totalitate domenii esențiale pentru promovarea 

unei dezvoltări urbane durabile comprehensive (ex. economic, social etc.), proiectele care sunt parte a 

strategiilor integrate de dezvoltare urbană vor fi finanțate, cu prioritate, în celelalte axe prioritare ale POR sau 

ale programelor operaționale relevante.  

Axa prioritară 4 se adresează autorităților și instituțiilor publice locale din municipiile reședință de județ 

(inclusiv localitățile din zona funcțională urbană – după caz), cu excepția municipiului Tulcea (care va beneficia 

de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice din bugetul alocat ITI Delta Dunării).Conform art.7 din 

Regulamentul FEDR, existența unor strategii integrate de dezvoltare urbană care să aibă în vedere rezolvarea 

problemelor economice, de mediu, climatice, demografice și sociale din orașe, constituie precondiția pentru 

obținerea finanțării din axa prioritară pentru dezvoltare urbană. 

6. Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene integrează la nivel teritorial obiectivele de 

coeziune şi competitivitate ale Uniunii, stabilind ca obiective: 

 Amenajarea policentrică a teritoriului  

 O nouă relaţie urban-rural  

 Accesul egal la infrastructură şi cunoaştere  

 Administrarea înţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural 

7. Conectarea Europei – are scopul de a accelera investiţiile pe termen lung în drumuri, căi ferate, reţele 

energetice, conducte şi reţele de mare viteză în bandă largă  

 Ameliorarea legăturilor de transport – investiţii în proiecte de infrastructură menite să faciliteze 

transportul de mărfuri şi călători, în special între vestul și estul Europei. Investiţiile se vor axa pe moduri 

de transport ecologice și durabile.  

 Conectarea reţelelor energetice – realizarea de conexiuni între ţările UE, care să faciliteze furnizarea 

energiei - atât a celei tradiţionale, cât şi a energiei provenind din surse regenerabile.  
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 Sprijinirea reţelelor digitale de mare viteză – crearea de reţele în bandă largă şi furnizarea de servicii 

digitale paneuropene. Se vor acorda subvenţii pentru crearea infrastructurii necesare în vederea 

introducerii serviciilor de identificare digitală, precum și a serviciilor electronice în domeniul achiziţiilor 

publice, sănătăţii, justiţiei şi operaţiunilor vamale. Banii vor fi utilizaţi pentru a asigura conectarea și 

interoperabilitatea serviciilor naţionale.  

 

CONTEXTUL STRATEGIC NAȚIONAL:  

Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de România sunt:  

 rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%; 

 nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României; 

 obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice; 

 emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900;  

 24% din energia produsă să provină din surse regenerabile; 

 creşterea cu 19% a eficienţei energetice; 

 rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%; 

 ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ terţiar, de cel puţin 

26,7% ; 

 scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000 de persoane.  

La nivelul Statelor Membre, Strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul Programelor 

Naţionale de Reformă (PNR).  

1. Acordul de parteneriat 2014-2020 (varianta aprobată de Guvern, martie 2014) are ca și obiectiv global 

reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială între România și statele membre ale UE. Pentru a 

atinge aspirațiile de creștere economică și pentru a avea o economie modernă și competitivă, România trebuie 

să răspundă următoarelor provocări: competitivitatea și dezvoltarea locală, oamenii și societatea, 

infrastructura, resursele, administrația și guvernarea.  

Astfel, pentru fiecare provocare au fost identificate obiective (corelate cu obiectivele tematice de la nivelul UE) 

și priorități de dezvoltare pentru perioada 2014-2020:  

 Provocarea 1 – Competitivitatea și dezvoltarea locală  

 Provocarea 2 – Oamenii și societatea  

 Provocarea 3 – Infrastructura  

 Provocarea 4 – Resursele  

 Provocarea 5 – Administrația și guvernarea  

2. Master Planul General de Transport al României - document strategic care stabileşte principalele direcții de 

dezvoltare a infrastructurii de transport din România în următorii 15 ani, pe toate modurile de transport: rutier, 

feroviar, naval, aerian și multimodal. Adoptarea Master Planului reprezintă și o condiționalitate a finanțărilor 

pentru România în domeniul transporturilor, prin Programul Operațional Infrastructura Mare. 

3. Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național al Românei 2007–2026 având ca principale obiective 

transformarea României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural și cultural. 

4. Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România  - este documentul suport care a stat la baza Strategiei 

Guvernului privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei (2015–2020) și  în baza căruia s-au indentificat și 

zonele urbane marginalizate la nivelul Munciipiului Tîrgu Mureș.  
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5. Strategia de dezvoltare teritorială a României ‐ SDTR - transpune în plan teritorial obiectivele și direcțiile de 

dezvoltare ale României pentru orizontul de timp 2035. Scopul documentului strategic este de a asigura un 

cadru integrat de planificare strategică care să orienteze procesele de dezvoltare a teritoriului național. 

Misiunea acestuia este de a asigura o dezvoltare policentrică și un echilibru între nevoia de dezvoltare și 

avantajele competitive ale teritoriului național în context european și global. 

6. Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional ‐ PATN - are caracter director și fundamenteazã programele 

strategice sectoriale pe termen mediu și lung și determinã dimensiunile, sensul și prioritãtile dezvoltãrii în 

cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerințelor europene și a stat la baza realizării analizelor 

teritoriului în cadrul prezentei strategii. 

7. Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030, cu următoarele obiective:  

 modernizarea şi dezvoltarea reţelei de transport de interes European şi naţional, creşterea condiţiilor 

de siguranţă şi a calităţii serviciilor;  

 liberalizarea pieţei interne de transport;  

 stimularea dezvoltării economiei şi a competitivităţii;  

 întărirea coeziunii sociale și teritoriale la nivel regional şi naţional;  

 compatibilitatea cu mediul înconjurător.  

8. Strategia de transport intermodal în România–2020, cu următoarele obiective: 

 modernizarea şi/sau construirea unor terminale intermodale și a infrastructurii aferente;  

 realizarea unor servicii intermodale de calitate;  

 implementarea unui sistem de urmărire, planificare și management a transportului intermodal de 

marfă, utilizând sistemele inteligente de transport disponibile pe piaţă; 

 stimularea promovării sistemului naţional de transport intermodal. 

9. Strategia Naţională a României privind schimbările climatice 2013–2020 - ţinând cont de politica Uniunii 

Europene în domeniul schimbărilor climatice și de documentele relevante elaborate la nivel european şi 

menţionate anterior, precum și de experienţa și cunoştinţele dobândite în cadrul unor acţiuni de colaborare 

cu parteneri din străinătate și instituţii internaţionale de prestigiu, abordează în 2 părţi distincte (1) procesul 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea atingerii obiectivelor naţionale asumate, și (2) 

adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 

Acţiuni de adaptare la nivel naţional;  Actualizarea scenariilor climatice;  Susţinerea activităţilor de 

cercetare în domeniul schimbărilor climatice și crearea unei baze naţionale de date privind schimbările 

climatice;  Estimarea costurilor schimbărilor climatice pentru fiecare sector prioritar;  Elaborarea unei 

Agende Naţionale de Adaptare la Efectele Schimbările Climatice și integrarea ei în politica actuală și viitoare; 

 Elaborarea și implementarea unei campanii pentru creşterea conştientizării tuturor actorilor implicaţi, în 

special a populaţiei;  Monitorizarea procesului de adaptare la efectele schimbărilor climatice. 

10. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030 - stabileşte 

obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare 

generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaştere și inovare, orientat spre 

îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor și a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. Vizează 

realizarea următoarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu și lung: Orizont 2013: Încorporarea 

organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale 

României ca stat membru al UE. Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la 

principalii indicatori ai dezvoltării durabile. Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul 

mediu din acel an al ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 
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11. Strategia Naţională de Siguranţă Rutieră 2015–2020   

Strategia pentru siguranță rutieră își propune mai multe direcții de acțiune, și anume: întărirea și coordonarea 

instituțională, factorul uman în siguranța rutieră, formarea în domeniul siguranței rutiere, îmbunătățirea 

evaluării medicale și psihologice, instruire și examinare, îmbunătățirea legislației și a controlului respectării 

legilor în domeniu, siguranța infrastructurii rutiere, transport și mobilitate, siguranța vehiculelor, cercetare  și 

statistică în domeniul siguranței rutiere.  

12. Strategia Națională de Ordine și Siguranta Publică 2015–2020  

Viziunea Strategiei Naționale de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020, urmărește eficientizarea sistemului de 

ordine publică și siguranță printr-o abordare proactivă, orientată către nevoile de securitate în serviciul 

cetăţeanului, precum și prin asigurarea unui mediu caracterizat prin ordine, libertate și justiţie. Strategia 

națională de ordine și siguranță publică stabilește următoarele obiective generale, obiective specifice și direcții 

de acțiune aferente acestora: 

 Obiectivul General nr.1: Prevenirea și combaterea criminalităţii organizate, transfrontaliere și 

terorismului; 

 Obiectivul General nr.2: Prevenirea și combaterea macrocriminalității, în special a criminalităţii 

economico-financiare şi corupţiei; 

 Obiectivul General nr.3: Creşterea gradului de siguranţă și protecție a cetăţeanului; 

 Obiectivul General nr.4: Creşterea nivelului de securitate a persoanelor fizice/juridice și entităților 

statului în spaţiul cibernetic; 

 Obiectivul General nr.5: Consolidarea frontierei de stat, gestionarea problematicii migrației ilegale, 

azilului și integrarea străinilor; 

 Obiectivul General nr.6: Dezvoltarea capacității administrative și operaționale a structurilor cu atribuții 

în domeniul ordinii și siguranței publice. 

13. Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.870/2013 

Scopul asumat de SNGD este de a promova o „societate a reciclării“ aplicând următoarele direcţii de acţiune: 

 Prioritizarea eforturilor din domeniul gestionării deșeurilor, în conformitate cu ierarhia deșeurilor; 

 Încurajarea prevenirii generării deșeurilor și reutilizarea pentru o mai mare eficienţă a resurselor; 

 Dezvoltarea şi extinderea sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor în vederea promovării unei 

reciclări de înaltă calitate;  

 Dezvoltarea/implementarea tehnologiilor/instalaţiilor de reciclare şi/sau valorificare cu randament 

ridicat de extragere şi utilizare a materiei prime din deşeuri;  

 Evitarea exporturilor şi încurajarea importurilor fluxurilor de deșeuri  pentru care există tehnologie de 

reciclare/valorificare și utilizarea acestora ca resurse;  

 Susţinerea recuperării energiei din deşeuri, după caz, pentru deșeurile care nu pot fi reciclate. 

14. Strategia Națională pentru Infrastructura de Educației 
15. Strategia națională privind învățarea pe tot parcursul vieții  

Viziunea strategică privind învățarea pe tot parcursul vieții în România este de a oferi tuturor persoanelor, pe 

întreaga durată a vieții acestora, oportunitatea de a participa pe deplin la viața economică, socială și civică și de 

a le permite să își exploateze potențialul personal. Viziunea strategică cuprinde atât beneficiile sociale, cât și 

economice ale învățării pe tot parcursul vieții. Realizarea acestei viziuni strategice necesită dezvoltarea de 

parteneriate între toate părțile interesate relevante din domeniul învățării pe tot parcursul vieții. Obiectivele 

strategice sunt creșterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții și creșterea relevanței sistemelor de 

educație și formare profesională pentru piața muncii. În conformitate cu obiectivul Uniunii Europene, principalul 
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obiectiv strategic al României pentru anul 2020 este ca cel puțin 10 procente din populația adultă (cu vârste 

cuprinse între 25 și 64 de ani) să participe la activități de învățare pe tot parcursul vieții. 

16. Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii,  
Obiectiv pe termen scurt: Implementarea unui sistem eficient de politici și măsuri de prevenire, intervenție și 
compensare pentru a soluționa cauzele majore ale PTȘ, cu accent pe tinerii care se află deja în grupa de vârstă 
11-17 ani.  

Obiectiv pe termen mediu: Până în 2020, reducerea la maximum 11,3%, a ratei de tineri între 18-24 de ani care 

au finalizat cel mult ciclul de învățământ secundar inferior și care nu sunt înscriși în nicio formă de continuare 

a studiilor sau formare profesională. 

Obiectiv pe termen lung: Contribuirea la creșterea inteligentă și incluzivă a României, prin reducerea 

numărului de persoane în risc de șomaj, sărăcie și excluziune socială. 

17. Strategia Națională de Competitivitate,  

Dezvoltarea unui ecosistem competitiv de afaceri, bazat pe un mediu de reglementare stabil, centrat pe 

antreprenoriat, inovare și creativitate, care să pună accent pe încredere, eficienţă și excelenţă și să plaseze 

România în primele 10 economii la nivel European. 

Prioritățile strategice privind competitivitatea: 

Prioritatea 1: Îmbunătăţirea mediului de reglementare; 

Prioritatea 2: Acţiuni parteneriale între mediul public și mediul privat; 

Prioritatea 3: Factori şi servicii suport; 

Prioritatea 4: Promovarea celor 10 sectoare de viitor; 

Prioritatea 5: Pregătirea Generaţiei 2050 şi provocări sociale. 

18. Strategia Națională pentru Promovarea Incluziunii Sociale și Combaterea Sărăciei 

Din setul de politici și de intervenții prezentat în Strategie, Guvernul îşi propune un subset de nouă intervenții 

cheie care urmează să fie implementate în perioada 2015-2017, acestea având cel mai mare impact în ceea 

ce privește reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale: 

 Creșterea ocupării forței de muncă în rândul persoanelor cu venituri reduse și a celor din grupurile 

vulnerabile prin programe personalizate de activare a forței de muncă; 

 Creșterea nivelului de susținere a veniturilor populației sărace și întroducerea stimulentelor promuncă 

pentru beneficiarii programelor; 

 Dezvoltarea serviciilor sociale integrate la nivel comunitar; 

 Îmbunătățirea instrumentelor pentru identificarea școlilor dezavantajate pentru a asigura faptul că toți 

copiii beneficiază de oportunități egale; 

 Consolidarea serviciilor sociale de protecție a copilului; 

 Dezvoltarea unui instrument pentru identificarea satelor sărace și a comunităților rurale marginalizate; 

 Investiții în îmbunătățirea actualului sistem IT pentru a construi un sistem electronic de asistență socială 

eficient; 

 Dezvoltarea unui sistem de plată modern; 

 Consolidarea mecanismelor de coordonare și dezvoltarea unui sistem de monitorizare și evaluare a 

îndeplinirii obiectivelor Strategiei de Incluziune Socială și Reducere a Sărăciei. 

19. Strategia privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității romilor 

Scopul Strategiei este incluziunea socio–economică a cetățenilor români aparţinând minorităţii rome la un nivel 

similar cu cel al restului populaţiei și asigurarea de şanse egale prin iniţierea și implementarea unor politici şi 
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programe publice în domenii precum: educaţia, formarea profesională și ocuparea forţei de muncă, sănătatea, 

locuirea şi mica infrastructură, cultura, infrastructura socială, prevenirea și combaterea discriminării. Totodată, 

Strategia urmăreşte implicarea autorităţilor publice centrale și locale, a romilor înşişi şi a societăţii civile în 

activităţi care vizează creşterea incluziunii socio-economice.  

Obiectivele Strategiei: (1) Creşterea nivelului de incluziune educaţională a cetățenilor români aparţinând 

minorităţii rome la un nivel similar cu cel al restului populaţiei, inclusiv prin combaterea decalajelor sociale 

care cresc riscul de abandon şcolar şi analfabetism, prin măsuri afirmative și asigurarea accesului egal, gratuit 

și universal al romilor la o educaţie de calitate. (2) Creşterea nivelului de ocupare a cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii rome şi combaterea decalajelor de participare pe piaţa muncii formală comparativ cu 

populaţia majoritară, inclusiv prin acordarea de sprijin persoanelor cu şanse reduse de acces la piaţa muncii 

formală (tineri, persoane cu educaţie scăzută, de gen feminin, în şomaj de lungă durată, din zonele în care 

oportunităţile de angajare sunt limitate, fără competenţe profesionale într-o meserie specifică cu cerere în 

zona de locuire, cu dizabilităţi etc.) şi persoanelor care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, inclusiv prin 

măsuri proactive de ocupare, precum consiliere, mediere şi formare profesională. (3) Îmbunătăţirea stării de 

sănătate a cetățenilor români aparţinând minorităţii rome prin creşterea accesului la servicii de sănătate 

preventive și curative. (4) Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în comunităţile locale defavorizate din punct de 

vedere economico-social, precum și asigurarea accesului la servicii publice și mica infrastructură; (5) Păstrarea, 

afirmarea şi dezvoltarea identităţii culturale (limbă, obiceiuri, patrimoniu, etc.) a romilor, în concordanţă cu 

respectarea drepturilor omului și a legislaţiei în vigoare; (6) Îmbunătăţirea situaţiei sociale a categoriilor 

defavorizate, inclusiv a romilor, în domeniile: dezvoltare comunitară, protecţia copilului, justiţie şi ordine 

publică; (7) Dezvoltarea unei abordări integrate a domeniilor prioritare și corelarea tuturor măsurilor cuprinse 

în Strategie, în vederea sprijinirii cetățenilor români aparţinând minorităţii rome pe tot parcursul vieţii, cu 

măsuri directe specifice problemelor fiecărei etape de viaţă. 

20. Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2035 (2014) - rapoartele privind Rețeaua de localități după rang 

și importanță, Formarea și dezvoltarea sistemelor de localități, Caracteristicile localităților urbane și rurale - 

este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială 

a României, bazat pe un concept strategic, precum și direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp de 

peste 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel 

transfrontalier și transnational. 

 

Contextul strategic regional: 

1. Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 – 2020 

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru reprezintă principalul document de planificare și programare elaborat 

la nivel regional și asumat de către facto. Este un document - cadru la nivel regional prin care se stabilește 

viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, 

propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Strategia de Dezvoltare a 

Regiunii Centru și-a definit ca obiectiv global ,,dezvoltarea echilibrată a Regiunii Centru prin stimularea creșterii 

economice bazate pe cunoaștere, protecția mediului înconjurător și valorificarea durabilă a resurselor 

naturale, precum și întărirea coeziunii sociale“. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru cuprinde 6 domenii 

strategice de dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice:  

 Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale regionale;  

 Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și inovării; 

 Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea utilizării surselor alternative 

de energie; 
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 Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii;  

 Creșterea atractivității turistice regionale, sprijinirea activităților culturale și recreative;  

 Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale. 

2. Studiile sectoriale realizate la nivel regional de ADR Centru, în perioada 2012-2013 

 

Contextul strategic județean: 

La nivelul judeţului Mureş există planuri locale pentru dezvoltarea pe termen mediu sau lung (30 de ani), 

precum: 

1. Planul de Dezvoltare a Județului Mureș pentru perioada 2014 – 2020 

Prin această strategie se urmăreşte luarea unor măsuri care să permită continuarea măsurilor adoptate 

pentru perioada 2007-2013 și 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. 

Obiectiv general: Creşterea competitivităţii economiei şi a atractivităţii judeţului Mureş, reducerea 

disparităţilor existente între mediul urban și rural, în scopul creării unui climat favorabil pentru locuitori, 

întreprinzători şi turişti.  

Obiective specifice de dezvoltare:  În concordanţă cu politicile, strategiile și programele de dezvoltare 

elaborate la nivel european, naţional și regional, pot fi definite următoarele obiective specifice:  

 Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de bază din mediul urban şi rural, ca suport 

pentru dezvoltarea economică a judeţului;  

 Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, încurajarea transferului tehnologic și a cercetării 

aplicate în sectoare cu potenţial de creştere pentru îmbunătăţirea competitivităţii economiei şi creare 

de noi locuri de muncă;  

 Întărirea caracterului de centru medical şi de cercetare a judeţului Mureş;  

 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 și sociale majore faţă de mediul 

urban;  

 Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea sectorului turistic, cu prioritate turismul cultural, 

balnear, rural și montan, în spiritul tradiţiei multiculturale;  

 Valorificarea raţională a patrimoniului natural, a potenţialului pentru producerea resurselor de energie 

regenerabile, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile. 

2. Planul de amenajare a teritoriului județean Mureș (PATJ) - reactualizare 2012  - are rol coodonator, de 

armonizare a dezvoltării unităților teritorial-administrative componente.  

3. Master Plan sector apă şi canal - județul Mureş 

4. Master Plan pentru Sistem integrat de gestionare a deșeurilor, județul Mureș (februarie 2009) 

5. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureș 2014 – 2020  

Acestă strategie are ca și obiectiv general continuarea implementării măsurilor și acţiunilor sociale pentru 

garantarea dreptului fiecărei persoane/ colectivităţi aflate într-o situaţie de nevoie socială, determinată de motive 

de natură economică, fizică, psihică sau socială, de a beneficia de servicii sociale corespunzătoare și 

nediscriminatorii.  
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6. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureș în domeniul protecţiei și promovării drepturilor 

copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie 2014 - 2020 

 

CONTEXTUL STRATEGIC LOCAL: 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă înglobează mai multe documente strategice elaborate 

la nivelul Muncipiului Tîrgu Mureș, cum ar fi : 

1. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Tîrgu Mureș (2016)  

2. Planul Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureș 

3. Planul de acțiune pentru energie durabilă (PAED) al Municipiului Tîrgu Mureș 2013 – 2020  

4. Strategia energetică a municipiului Tîrgu Mureş pentru perioada 2012-2025 

5. Strategia privind adaptarea la schimbările climatice în Municipiul Tîrgu Mureș (Septembrie 2016) 

- Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă 

Planul de Actiune pentru Energie Durabilă (PAED), realizat cu sprijinul Agenției Locale a Energiei Alba – 

ALEA și a Observatorului Energetic ANERGO este un document cheie care definește politicile energetice ale 

administrației publice locale pentru perioada 2013-2020, cu scopul reducerii emisiilor de CO2 pe întreg teritoriul 

municipiului, și este integrat în perspectivele strategice stabilite prin „Strategia energetică a Municipiului Tîrgu 

Mureș pentru perioada 2012-2025“ elaborată în anul 2011. 

  Strategia energetică a municipiului Tîrgu Mureș constituie un prim pas în implementarea planului de 

acțiuni, menit să respecte Politica Energetică a UE privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  și  a  

consumului global  de  energie primară cu cel puţin 20% până  în  anul 2020, precum și de eficientizare a 

consumurilor de energie, promovând în același timp energia verde din surse regenerabile și a biocarburanților, 

existente la nivelul municipiului.  

Un  prim  pas  a fost  analiza  consumurilor  energetice  și  realizarea  inventarului  de  bază  al emisiilor în 

anul 2004, stabilit ca an de referință în evaluarea acestor emisii, faza care este decisivă în identificarea impactului 

și ponderii fiecărei zone de consum energetic la realizarea cantității totale de emisii și astfel se pot numi domeniile 

de intervenție majoră pentru reducerea consumurilor/emisiilor echivalente.  

Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă are ca scop identificarea priorităților de acțiune pentru 

realizarea angajamentului public care a fost asumat de Primarul municipiului Tîrgu Mureș la semnarea «Convenției 

Primarilor», și anume acela de a reduce nivelul de emisii de CO2 pe teritoriul orașului cu mai mult de 20% până în 

anul 2020; prin acest plan se identifică și responsabilitățile de realizare a acțiunilor, se evaluează efortul financiar 

necesar și se prioritizează în acest fel alocarea resurselor financiare și se cuantifică efectul benefic de realizare a  

acestor măsuri, toate acestea realizându-se printr-o planificare judicioasă în timp. 

Acțiunile prezentate în cadrul PAED au fost identificate după ce s-au făcut analizele care au rezultat din 

evaluarea inventarul emisiilor de bază/consumurilor energetice, pentru anul de referință 2004. Ele au încercat să 

acopere toate sectoarele importante în consumurile de energie/emisii și prin estimarea efectelor produse de 

implementarea lor să conducă la economiile de energie, respectiv la reducerea de emisii de 20,5% până în 2020 

în arealul orașului. În practică, implementarea PAED va ridica numeroase provocări legate de identificare de soluții 

tehnice, accesul la finanțarea necesară, menținerea deciziei politice de realizare a lor.  

PAED reprezintă un plan coerent, ce necesită pentru implementarea corectă susținerea financiară și 

politică a comunității locale și care este parte integrantă a documentelor politice strategice menite să asigure un 

grad ridicat de dezvoltare durabilă locală a municipiului Tîrgu Mureș. 

Prezentul program are ca scop informarea și motivarea cetățenilor, a companiilor și a altor părți care sunt 

interesate la nivel local în ceea ce privește acțiunile din cadrul Planului de Acțiune, dar și  asupra modului de 
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utilizare a energiei într-un mod cât mai eficient . Se impune monitorizarea continuă a implementarii acțiunilor din 

PAED și a rezultatelor obținute în urma lor și periodic – la 2 ani – realizarea unei evaluări și trimiterea unui raport 

de implementare la Comisia Europeană – la Oficiul Convenției Primarilor.  Evaluarea periodică determină implicit 

regândirea unor acțiuni, deci la o actualizarea a PAED. Este posibil ca unele acțiuni să nu mai fie 

actuale/necesare/fezabile și să apară altele noi cu un mai mare impact.  

Aceste planuri și strategii au fost consultate și stau la baza elaborării SIDU asigurând omogenitatea și 

dezvoltării integrate a teritoriului. 

Alte documente relevante: 

1. România - Evaluarea strategică a planurile integrate de dezvoltare (PID)-urilor. 
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Planul Urbanistic General al 

Municipiului Tîrgu Mureș

Prin Planul urbanistic general se identifică zone
pentru care se pot institui reglementări ce nu pot fi
modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri
urbanistice de detaliu şi de la care nu se pot acorda
derogări. Aceste reglementări se formulează cu claritate în
Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic
general.

Planul Urbanistic General cuprinde reglementări pe termen
scurt și pe termen lung, la nivelul întregii unităţi
administrativ — teritoriale.

P.U.G. Tîrgu Mureş aflat în vigoare în prezent a fost
elaborat între anii 1998-2002 şi aprobat prin H.C.L. nr.257/
19.12.2002 și momentan se află în curs de reactualizare.

Strategia privind adaptarea la schimbările 
climatice 

în Municipiul Tîrgu Mureș 2016

Stabilește următoarele obiective generale sectoriale:

1. Restrângerea suprafeței insulelor de căldură urbană din
municipiul Tîrgu Mureș cu minim 10% până la sfârșitul
anului 2020 și cu minim 50% până la orizontul anului 2050;

2. Scăderea numărului de îmbolnăviri și de decese legate de
schimbările climatice cu minim 10% până în anul 2010 și cu
30% până în 2050;

3. Reducerea duratei de întrerupere a furnizării energiei
electrice în perioadele cu condiții meteo extreme cu minim
20% până în anul 2020 și cu 50% până în 2050;

4. Reducerea timpilor de deplasare în municipiu cu cel puțin
20% până în 2020 și cu 50% până în anul 2050;

5. Creșterea numărului de locuitori din municipiu informați
și conștientizați cu privire la problematica adaptării la
schimbările climatice cu cel puțin 15% până în 2020,
respectiv cu 50% până în 2050;

Document obligatoriu pentru finanțarea 
investițiilor din cadrul  POR_ P.I. 3.1.

P.A.E.D.

Planul de acțiune pentru energie durabilă al 
Municipiului Tîrgu-Mureș 2013 – 2020

Are ca scop identificarea priorităților de acțiune pentru
realizarea angajamentului public care a fost asumat de
Primarul municipiului Tîrgu-Mureș la semnarea
«Convenției Primarilor» și anume acela de a reduce nivelul
de emisii de CO2 pe teritoriul orașului cu mai mult de 20%
până în anul 2020.

Acțiunile propuse prin PAED au încercat să acopere toate
sectoarele importante în consumurile de energie/emisii și
prin estimarea efectelor produse de implementarea lor să
conducă la economiile de energie, respectiv la reducerea
de emisii de 20,5% până în 2020 în arealul orașului.

Document suport pentru finanțarea investițiilor 
din cadrul  POR_ P.I. 4.1. 

P.M.U.D. -

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Obiectivul strategic general urmărit prin PMUD Creșterea
calităţii vieţii la nivelul comunităţii municipiului și ariei sale
periurbane prin creșterea accesibilităţii bunurilor și
persoanelor și conectarea mai strânsă a acestora printr-un
sistem de transport durabil, inclusiv, sigur și prietenos cu
mediul.

Obiective specifice:

1. asigurarea accesibilităţii persoanelor în manieră inclusivă,
echitabilă și echilibrată la servicii publice de sănătate,
educaţie și alte facilităţi de interes general, concentrate în
aria urbană și periurbană;

2. asigurarea nevoilor de mobilitate prin servicii de transport
cu efecte externe negative reduse (consum de spaţiu, consum
de energie, poluare a aerului și a solului, poluare fonică, efect
de seră);

3. optimizarea transportului de persoane și bunuri prin
îmbunătăţirea utilizării resurselor și prin integrare modală
adecvată;

4. îmbunătăţirea siguranţei traficului şi securităţii
transporturilor pentru toate modurile de transport din aria
vizată;

5. asigurarea nevoilor de mobilitate prin servicii de transport
eficace și eficiente, economic și financiar;

6. îmbunătăţirea amenajării spaţiilor urbane;

7. dezvoltarea transportului nemotorizat.

Document obligatoriu pentru finanțarea 
investițiilor din cadrul POR_ P.I. 4.1. 

S.I.D.U 
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1.14. NEVOILE, PROBLEMELE ȘI OPȚIUNI PENTRU SOLUȚIONAREA ACESTORA 
 

În urma datelor colectate și analizelor realizate privind teritoriul și principalele sectoare de interes ale 

municipiului, precum și analiza tendințelor din ultimii 5 ani (2011–2016) s-au determinat nevoile locale specifice.  

Sectoarele de interes au fost abordate prin prisma abordării provocărilor economice, sociale, climatice, 

demografice, sanitare, de mediu ș.a.m.d. 

Nevoi/probleme identificate Soluții propuse 

Nivel ridicat de emisii de gaze cu efect de 

seră și poluarea generată de transportul 

rutier la nivelul municipiului, transport 

urban deficitar, aglomerări urbane, etc 

Justificare: 

 ponderea transportului public urban 
este în continuă scădere la nivelul 
orașului, concomitent cu creșterea 
intensivă a numărului de autovehicule 
personale cu efect asupra emisiilor de 
gaze cu efect de seră și a creșterii 
congestiei traficului; 

 transportul public în comun prezintă 
deficiențe precum: lipsa unui sistem 
de e-ticketing, parc auto învechit, stații 
de autobuz neamenajate cores-
punzător, întârzieri frecvente etc.;  

 numărul parcărilor este insuficient, 
raportat la parcul de autovehicule 
deținut, atât în zonele rezidenţiale, cât 
şi în zonele de servicii, în special zona 
centrală. În cartiere, criza spaţiilor de 
parcare este accentuată de utilizarea 
garajelor în alte scopuri. 

Pistele de bicilete sunt insuficiente și nu au 

continuitate. 

Implementarea măsurilor prevăzute în Planul de 

Mobilitate Urbană Durabilă ce propun descurajarea 

utilizării autoturismelor personale, oferirea de transport 

alternativ care să contribuie implicit la scăderea emisiilor 

de noxe provenite din transport astfel: 

Mobilitatea pietonală va fi încurajată în urma realizării 

unor investiții în amenajarea și modernizarea coridoarelor 

pietonale și velo între diferitele cartiere ale zonei urbane, 

astfel încât deplasarea pietonilor sau a bicicliștilor să poată 

fi realizată în primul rând prin această facilitate de bază 

pentru un areal urban. Astfel, mobilitatea nemotorizată 

rămâne și își consolidează cota modală. 

Pistele velo vor fi ierarhizate în trasee majore și 

secundare. Cele majore vor fi cele care fac legătura între 

punctele exterioare ale orașului și centru, iar cele 

secundare fac legătura între cele principale și diferite 

instituții sau locuri de agreement ale orașului. 

Transportul motorizat se va diminua ca pondere, datorită 

următoarelor raționamente: pe de-o parte asigurarea 

infrastructurii alternative (pietonale și a transportului 

public modern), creșterea atractivității și eficienței 

serviciului de transport public, astfel încât, pe distanțe 

interne, mici, posesorii de autoturisme vor prefera să 

folosească aceste moduri alternative de transport (durata 

de deplasare redusă, calitatea și confortul deplasării, 

costul mai redus cu un astfel de mod de deplasare față de 

deplasarea cu autoturismul), iar pe de altă parte, datorită 

unor măsuri administrative, care să încurajeze schimbarea 

modală: parcări cu plată în zona centrală, reducerea 

numărului de parcări pe carosabil (în locul parcărilor la 

bordură se vor se vor organiza piste de bicicletă) în zona 

centrală, se vor propune rute ocolitoare și centuri,  

întroducerea unei politici de monitorizare și sancționare a 

parcărilor, se vor crea și alte facilități pentru persoanele cu 

handicap, dar și pentru persoanele care deplasează 

Probleme privind conectivitatea și 

accesibilitatea  

Justificare:  

 inexistența variantelor de ocolire 
pentru vehiculele grele de transport 
mărfuri - lipsa centurilor ocolitoare,  
cursul Mureșului şi calea ferată care 
traversează orașul de la NE la SV 
îngreunează traficul și crește durata de 
deplasare în interiorul orașului;  

 Insuficiența podurilor care fac legătura 
localităților învecinate cu Municipiul 
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Nevoi/probleme identificate Soluții propuse 

cărucioare cu copii, parcări intermodale: park&ride, 

byke&ride. 

Transportul în comun va deveni a doua modalitate 

predilectă de deplasare a cetățenilor. În urma investițiilor 

integrate, se va furniza un serviciu public de calitate, 

modern, durabil și ecologic, cu stații moderne, care va 

susține accesibilitatea și mobilitatea locuitorilor între 

zonele municipiului, către locurile de muncă și cartierele 

de rezidență, către zona centrală, unde sunt grupate 

majoritatea instituțiilor de interes public (administrație, 

educație, sănătate) și a zonelor verzi și de agrement.  

Transport rutier 

Din măsurătorile efectuate rezultă necesitatea realizării în 

regim de urgență a unei artere ocolitoare care să facă 

legătura între DN 13 și DN 15 (spre Cluj Napoca), urmând 

ca mai apoi să se realizeze şi legătura dintre DN 13 şi DN 

15 (spre Reghin). Prin construirea acestor variante de 

ocolire a municipiului se poate obține descongestionarea 

în bună măsură a arterelor din interiorul municipiului şi 

eliminarea totală a traficului greu de tranzit cu efecte 

benefice nu numai asupra fluenței şi siguranței traficului, 

dar și asupra infrastructurii rutiere. 

Necesitatea realizării șoselei de centură care ar conduce la 

descongestionarea rețelei rutiere interioare prin devierea 

traficului de tranzit (ușor şi greu).  

Necesitatea oferirii de soluții punctuale pentru 

intersecțiile problemă, în care apar situații conflictuale din 

cauza valorilor mari de trafic, a caracteristicilor geometrice 

ale infrastructurii rutiere şi a ciclurilor de semaforizare, 

soluții care să conducă la creșterea capacității de circulație 

şi implicit, la fluidizarea traficului. 

De asemenea o soluție pentru decongestionarea traficului 

și pentru realizarea pistelor de biciclete este inițierea unui 

proces de înlocuire a garajelor din zonele rezidenţiale cu 

parcări multietajate de tip „smart parking“, desființând o 

parte din parcările amenajate la sol, care pe viitor se pot 

transforma în spații verzi, atât de importante în orașele 

sufocate de noxe și cu rol atât de important pentru 

reducerea emisiilor GEH. 

Degradarea spațiilor publice, zone urbane 

degradate sau neutilizate corespunzător la 

nivelul orașului  

Justificare:   

Se propun lucrări de reconversie sau reutilizare a 

suprafețelor neutilizate sau abandonate ce sunt situate în 

intravilanul Municipiului Tîrgu Mureș și transformarea lor 

în zone de agrement și recreere pentru populație.   
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Nevoi/probleme identificate Soluții propuse 

 Lipsa unor intervenții coordonate și 
reducerea capacității investiționale a 
autorităților locale a condus la apariția 
unor terenuri abandonate degradate 
sau neutilizate care afectează calitatea 
locuirii la nivelul municipiului și 
atragerea investițiilor private 

Revitalizarea acestor terenuri va conduce la creșterea 

îmbunătățirii condițiilor de viață, pe fondul îmbunătățirii 

condițiilor de mediu, la creșterea suprafețelor verzi și la 

creșterea atractivității Municipiului atât pentru turiști cât 

și pentru mediul economic.  

Necesitatea înființării Spitalului Regional la 

Tîrgu Mureș și dezvoltarea infrastructurii și 

a serviciilor de sănătate  

 

Justificare: 

 Infrastructura deficitară din unele 
secții sau clinici precum și lipsa 
investițiilor de mare anvergură va 
contribui la pierderea brandului de 
centru de excelență în domeniul 
medical și centru de referință pentru 
mai multe specialități și va spori 
concurența cu orașele mari învecinate.  

 De asemenea inexistența echipa-
mentelor PET, lipsa programelor de 
recuperare și prevenție secundară, 
lipse unei rețele de urgență a 
accidentelor vasculare sau a unui 
centru de medicină defavorizează 
orașul în privința serviciilor medicale 
oferite.  

 

Construirea unui spital dotat la standarde europene cu 

statut de Spital Regional. Aceasta investiție ar aduce 

foarte multe beneficii dezvoltării orașului și ar reuși să-l 

mențină pe lista competitorilor în domeniul medical, 

ținând cont de faptul că în viitorul apropiat Municipiul Cluj 

Napoca va beneficia de un Spital Regional finanțat prin 

Programul Operațional Regional 2014–2020. 

Infrastructura și serviciile sanitare ar putea fi  de asemenea 

îmbunătățite prin:  

 Ambulanțe prevăzute cu RMN portabil pentru cap, în 
vederea diagnosticării stroke-ului încă de pe 
ambulanță; 

 Înființarea unui centru de recuperare medicală și 
prevenție secundară în bolile aterotrom-
boticecrearea unui centru de excelență în medicina 
sportivă; 

 Construirea unui spital intravențional dotat cu săli 
operatorii, săli  intervenționale, săli hibride, unități 
de ATI și USTACC și clinici cu profil chirurgical sau 
intervențional cu dotare ultramodernă, inclusiv 
robotică; 

 Centru imagistic de înaltă performanță de referință 
pe plan național și regional; 

 Rețea de urgență a accidentelor vasculare cerebrale; 

 Centru de consiliere nutrițională sportivă în vederea 
unui stil de viață sănătos; 

 Centru de Excelență în Medicină sportivă; 

 Centru de consiliere în vederea reinserției sociale și 
îmbătrânirii active pe conceptul “healthy ageing“ . 

Infrastructura deficitară și servicii sociale 

insuficient dezvoltate, fapt ce împiedică 

incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Justificare: 

 Structura socială  actuală este 
deficitară: numărul solcitărilor în creșe 
depășește cu mult capacitatea 
existentă, fapt care împiedică de 
multe ori ca mamele cu copii de 0-3 ani 
să revină pe piața muncii, fie le obligă 
să apeleze la instituții private care 

În acest sens, pentru asigurarea unei dezvoltări timpurii și 

îngrijiri adecvate a copiilor vor fi avute în vedere cu 

prioritate investiții în unitățile de învățământ în care se 

oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară (creșe), 

extinderea și modernizarea infrastructurii sociale 

existente precum: extinderea centrului Social prin 

înfiinţarea unui centru de zi pentru copii, adulţi fără 

ocupaţie, vârstnici și persoane cu handicap,  fără adăpost, 

extinderea și echiparea Centrului social „Rozmarin“; 

înființarea unor centre de zi pentru copii, persoane cu 

dizabilități sau persoane vârstnice; modernizarea cantinei 
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Nevoi/probleme identificate Soluții propuse 

oferă servicii de îngrijire și educație 
antepreșcolară foarte costisitoare; 

 Infrastructura creșelor este învechită 
și necesită reabilitare; 

 Numărul insuficient și condiții precare 
în locuințele sociale; 

 Servicii slab dezvoltate/insuficiente în 
anumite domenii sociale – de ex.: 
prevenirea abandonului și institu-
ţionalizării, centre de tranzit pentru 
tinerii care părăsesc sistemul de 
protecţie, îngrijirea la domiciliu pentru 
vârstnici, puncte de informare şi 
consiliere pentru cazurile de violenţă 
în familie, mai ales în mediul rural; 
violenţa în şcoli , consumul de alcool în 
rândul tinerilor, consumul de droguri 
și de tutun, consilierea psihologică a 
copilului care a săvârşit fapte penale și 
care nu răspunde penal și a familiei 
acestuia ; 

 Infrastructura de acces destinată 
persoanelor cu dizabilităţi deficitară/ 
lipsă în mare măsură (în mijloacele de 
transport în comun, în clădirile în care 
funcţionează instituţii publice).  

sociale; îmbunătățirea serviciilor sociale integrate pentru 

comunități/familii/persoane singure dezavantajate social; 

crearea/modernizarea facilităților de acces pentru 

persoane cu dizabilități; investiții privind îmbunătățirea 

regenerării fizice, economice și sociale a comunităților 

marginalizate precum: infrastructura pentru activități 

educative, construcția, reabilitarea sau modernizarea 

tututor tipurilor de utilități la scară mică, facilități publice 

(parcuri, zone verzi etc.). 

 

 

Infrastructura educațională precară și 

oferta slabă privind formarea continuă 

pentru adulți 

Justificare: 

 principala problemă cu care însă se 
confruntă infrastructura de 
învățâmânt preșcolar, primar, gimna-
zial și liceal, pe lângă declinul 
demografic, este reprezentată de 
starea inadecvată a infrastructurii 
(existența spațiilor și dotărilor 
inadecvate) în care se desfășoară 
procesul educațional;  

 infrastructura sportivă precară; 

 existența unor probleme educaționale 
la grupele de populație sărace, în 
special rromi;  

 numărul locurilor din internate, atât 
pentru învățământul preuniversitar, 
cât şi cel universitar, nu acoperă 
numărul solicitărilor; 

 dat fiind contextul global marcat de 
nevoia de specializare în domenii 

Se vor realiza investiții privind reabilitarea și dotarea 

infrastructurii educaționale (preșcolare, primare,  

gimnaziale și liceale), inclusiv lucrări de reabilitare termică 

care să conducă la realizare unor economii energetice.   

Se vor realiza lucrări de extindere a infrastructurii acolo 

unde este cazul.  

Se va pune accent pe investiții în infrastructura unităților 

de învățământ profesional și tehnic care asigură pregătire 

profesională, în special, în domeniile de competitivitate 

identificate la nivel național. 

În acest sens, vor fi sprijinite centrele comunitare de 

învățare permanentă (localizate în licee tehnologice și 

infrastructura pentru formare profesională inițială), 

inclusiv centre pilot la nivel județean/regional prin 

investiții în construcția, reabilitarea, modernizarea, 

extinderea, dotarea unităților de învățământ în cadrul 

cărora își desfășoară activitatea. Prin intermediul acestor 

centre se va acorda sprijin în vederea creșterii nivelului de 

calificare, recalificării sau a însuşirii unor cunoştinţe 

avansate, metode și procedee moderne care să faciliteze 
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Nevoi/probleme identificate Soluții propuse 

solicitate de piaţa forţei de muncă în 
corelare cu tendințele de dezvoltare 
economică este necesară și 
îmbunătățirea formării continue 
pentru adulți. 

integrarea socială și profesională a persoanelor în 

concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale și cu 

necesităţile pieţei muncii, în special în sectoarele 

economice competitive. 

Se va acorda prioritate construcției/reabilitării/ 

modernizării/ extinderii/ echipării clădirilor școlare în care 

vor fi înființate centrele comunitare pentru învățare 

permanentă. 

Creșterea poluării și intensificarea 

insulelor de căldură din interiorul 

cartierelor 

Îmbunătățirea transportului public în comun, 

decongestionarea traficului, promovarea transportului 

nemotorizat, oferirea unor surse alternative de transport 

concomitent cu măsurile privind creșterea eficienței 

energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și 

sistemele de iluminat public prin reducerea consumului 

global de energie primară vor contribui la reducerea 

poluării și intensificarea insulelor de cădură din interiorul 

cartierelor. 

Calitatea slabă a fondului de locuințe, 

acoperișuri și fațade degradate, zone de 

locuințe densificate, cu potențial redus de 

restructurare; lipsa utilităților în zonele 

nou construite 

Promovarea  redusă în rândul populației a 

soluțiilor de îmbunătățire și eficientizare 

energetică a locuințelor individuale și a 

clădirilor publice 

 

Sectorul constructiilor rezidentiale, publice și a celor din 

sectorul terțiar: sectorul cu cele mai mari disponibilități 

pentru economii de energie și de îmbunătățire a 

performanței energetice și în care prin reglementări la 

nivel local (aplicarea prevederilor legii nr.372/2005) toate  

clădirile noi vor avea performanțe energetice superioare. 

Preponderent pentru  clădirile publice vor fi promovate 

lucrări de reabilitare termică, de modernizare a 

instalațiilor de producere căldură și instalarea de sisteme 

de automatizare a echipamentelor de utilizare a energiei 

electrice/termice. 

Blocurile de locuințe vor fi supuse unor lucrări de 

reabilitare termică prin programul național de reabilitare 

termică a blocurilor de locuit, iar pentru locuințele 

individuale va fi promovat programul național „Casa 

Verde“ pentru întroducerea sistemelor de încălzire cu 

surse regenerabile și vor fi instituite sisteme de deduceri 

de impozite locale pentru proprietarii care realizează 

lucrări de reabilitare termică. De asemenea, vor fi 

promovate proiecte model de producere a energiei 

electrice din surse regenerabile solar- fotovoltaic pentru  

clădirile municipale. 

Insuficiența spațiilor verzi, distribuție 

neomogenă a spațiilor verzi în oraș,  în 

unele cartiere de locuințe spațiile verzi și 

zonele de agrement sunt aproape 

Este necesară amenajarea și extinderea spațiilor verzi din 

interiorul orașului.  
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Nevoi/probleme identificate Soluții propuse 

inexistente, rezerve reduse de teren aflate 

în proprietate publică pentru amenajarea 

de noi parcuri 

O altă soluție ar fi reconversia terenurilor abandonate sau 

neutilizate prin amenajarea de spații verzi și creearea de 

facilitățlor de recreere.  

Amenajarea malului râului Mureș. 

Crearea unor perdele forestiere – aliniamente de arbori în 

apropierea principalelor căi de acces.  

Provocări demografice, lipsa locurilor de 

muncă,  spor natural negativ, accentuarea 

fenomenului de migraţie 

Susținerea activităților economice și atragerea de noi 

investitori.  

Îmbunătățirea infrastructurii și a condițiilor de locuire ar 

putea contribui la scăderea fenomenului de migrație.  

Îmbunătățirea serviciilor publice oferite.  

Infrastructura deficitară din zonele 

marginalizate ale municipiului și 

segregarea socio-spațială 

Se vor adopta măsuri care să conducă reducă efectul de 

segregare socio-spațială a comunităților marginalizate sau 

defavorizate.  

Se propun investiții privind îmbunătățirea mediului 

construit și dezvoltarea activităților conexe care vizează 

ocuparea forței de muncă, creșterea educației, 

îmbunătățirea asistenței medicale și a serviciilor sociale, 

dezvoltare comunitară și siguranța publică.  

Transfer limitat al rezultatelor cercetării în 

piață și nivel scăzut de asimilare a inovării 

în firme 

Justificare: 

 Sprijinul pentru CD este extrem de 
scăzut în raport cu obiectivele pentru 
2020 (3% - UE şi 2% - RO), fiind în mare 
măsură ineficient, cu un sistem de 
cercetare și inovare fragmentat, 
priorități insuficient bazate pe cerere, 
conexiuni internaționale slabe, 
absența unei mase critice privind 
calitatea rezultatelor cercetării, care 
nu se transformă în cercetare aplicată 
și în aplicații inovatoare, legături slabe 
între educație, cercetare și mediul de 
afaceri. 

Este necesară crearea de noi astfel de infrastructuri de 

inovare și transfer tehnologic, precum și dezvoltarea celor 

existente, astfel încât să poată funcționa optim ca un 

intermediar între cererea de inovare pe baza nevoilor 

identificate în piață şi oferta diversificată a rezultatelor 

cercetării, adaptată cererii. 

Consumuri energetice nesustenabile și 

potențial de economisire ridicat în 

infrastructurile publice, inclusiv clădiri 

publice, precum și la nivelul clădirilor 

rezidențiale 

Valorificarea slabă a resurselor existente 

(ex. energia solară, biomasă etc); 

Justificare:  

Se va proceda la modernizarea iluminatului public și 

aducerea lui la parametrii luminotehnici optimi și vor fi 

promovate măsuri de eficientizare a consumurilor de 

energie electrică.  

De asemenea, se va continua cu montarea, racordarea și 

punerea în funcțiune a dispozitivelor economizoare la 

circuitele de iluminat public și la realizarea unui iluminat 

public perimetral cu energie electrică produsă cu panouri 

fotovoltaice în incinta unităților de învățământ. 
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Nevoi/probleme identificate Soluții propuse 

 Sectorul clădirilor este un mare 
consumator de energie și contribuie 
major la emisiile de gaze cu efect de 
seră. Din totalul clădirilor la nivel 
național, clădirile rezidențiale 
reprezintă o majoritate semnificativă. 

Producția locală de energie: vor fi promovate consecvent 

surse de energie regenerabilă pentru acoperirea unei părți 

din ce în ce mai mari din necesarul de energie al 

municipiului, astfel se va reduce dependența de 

combustibilii fosili. Se vor monta pe acoperișul  clădirilor 

publice și pe terenuri municipale disponibile sisteme de 

producere a energiei electrice folosind panourile solare 

fotovoltaice. 

Infrastructura de utilități învechită și 

insuficientă 

Realizarea de investiții privind înlocuirea infrastructurii 

vechi și a unor lucrări de întreținere, precum și extinderea 

acestora în zonele nou construite sau unde este cazul.  

Infrastructura deficitară și valorificarea 

slabă a infrastructurii de cultură, turism și 

agrement 

Punerea în valoare a ceea ce există. 

Crearea de noi atracții turistice a orașului (ex. 

telegondola). 

Promovarea coerentă și eficientă a obiectivelor cu 

potențial turistic. 

Colaborări eficiente între ONG-uri, istorici, artiști și 

HORECA. 

Creearea unui brad puternic al orașului care să atragâ cât 

mai mulți turiști. 

Imbunătățirea infrastructurii care să faciliteze accesul, 

inclusiv amplasarea unor puncte de închiriere-parcare 

biciclete.  

Amenajarea și extinderea zonelor de agrement.  
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1.15. ANALIZA SWOT  
 

Verificarea și analiza poziției strategice a Municipiului Tîrgu Mureș s-a realizat prin intermediul analizei 

SWOT, aceasta reprezentând un instrument care face posibilă cunoașterea mai bună a situației actuale, pornind 

de la ipoteza că specificul unei situații este determinat de caracteristicile pozitive și negative din interior, iar mediul 

exterior poate aduce o influență importantă asupra acestora, de aceea este foarte important a fi luate în calcul și 

tratate cu maximă importanță.  

În cadrul analizei SWOT s-au evidențiat punctele tari (S – Strenghts) și punctele slabe (W – Weaknesses), 

ce reprezintă factorii interni care au la bază influențe directe. Totodată s-au identificat oportunitățile (O – 

Opportunities) și amenințările (T – Threats) ce reprezintă factorii externi asupra cărora orașul și locuitorii acestuia 

nu au influență în mod direct.  

Scopul final al acestei evaluări reprezintă atât formularea obiectivelor strategice ale Municipiului Tîrgu 

Mureș pe termen lung, cât și stabilirea direcțiilor de dezvoltare pentru a atinge obiectivele stabilite.  

Orice comunitate trebuie să asimileze și să promoveze o viziune strategică în ceea ce privește dezvoltarea 

sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata 

oportunități și se consumă irațional resurse prețioase. Experiența internațională a arătat că proiectele și 

programele operaționale funcționează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent și când există o 

coordonare la nivel strategic. 

Analiza SWOT are bază în primul rând date statistice relevante din teritoriu, apoi aplicarea de chestionare 

către următoarele grupuri ţintă: persoane fizice – locuitori ai municipiului, reprezentanţi ai agenţilor economici, 

angajaţi din sectorul public, reprezentanţi ai asociaţiilor, fundaţiilor, organizaţiilor. Răspunsurile au fost analizate 

şi prelucrate pentru analiza SWOT. Astfel, punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările au fost 

identificate pe situația reală și actuală a comunității.  

În cadrul analizei SWOT: 

 Punctele tari se referă la mediul intern și reprezintă resursele și capacităţile de care comunitatea 

dispune şi care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi similare. 

 Punctele slabe se referă la mediul intern și reprezintă resursele și capacităţile insuficiente sau de o 

calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare. 

 Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor favorabile ale mediului de 

ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la schimbările legislative, 

integrarea europeană şi posibilitatea oferită comunităţii de a se dezvolta într-o formă superioară pe 

ansamblu sau pe domenii de interes. 

 Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale acestuia privite în 

ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la schimbările de mentalitate, 

lacunele legislative și evoluţii economice negative sau instabile care afectează capacitatea comunităţii 

de a atinge obiectivele strategice pe care şi le-a propus. 

Pe baza analizei SWOT s-a ales strategia de urmat pentru stabilirea obiectivelor și a priorităților, având în 

vedere evitarea materializării problemelor majore prin eliminarea punctelor slabe și valorificarea punctelor tari 

precum și valorificarea șanselor apărute prin valorificarea punctelor tari și eliminarea punctelor slabe.  
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LOCALIZARE GEOGRAFICĂ, POZIȚIONARE ÎN TERITORIU, CADRUL NATURAL, RESURSE 

Puncte tari Puncte slabe 

 Așezarea centrală, prin care se realizează conexiuni cu 
celelalte orașe și județe din regiune;  

 Amplasarea în teritoriu, îi conferă unicitate și o mare 
diversitate, datorită formelor de relief variate; 

 Din punct de vedere al accesibilității la nivel regional 
Tîrgu Mureş are avantajul situării de-a lungul culoarului 
natural oferit de valea Mureșului dealungul căruia s-au 
canalizat căile de comunicație, rutiere şi feroviare 
favorizând legăturile spre Reghin, Sovata, Borsec și 
respectiv spre Alba Iulia; 

 Existența zonei periurbane formată din din 15 unități 
administrativ-teritoriale; 

 Tîrgu Mureş face parte din categoria „municipiilor-
centru de importanţă judeţeană şi interjudeţeană, cu 
influenţe la nivel naţional“(conf. PATN); 

 este clasificat ca și aglomerație urbană de rang II, fiind 
municipiu de importanță inter-județeană cu rol de 
echilibru în rețeaua de localități (conf. SDTR); 

 Tîrgu Mureş este Municipiu de gradul I de importanță 
națională, cu influență potențială la nivel european; 

 este POL Supraregional OPUS: 50.000–249.999 locuitori 

 dispunerea pe nivele de altitudine îi imprimă o 
accentuată configurație în amfiteatru; 

 dispune de o rețea hidrografică bogată, cu potențial 
energetic; 

 este situat într-o zonă cu risc seismic redus; 

 comparativ cu zonele urbane din județul Mureș;  

 cadrul natural favorabil pentru evitarea inundațiilor și 
aluviunilor pe carosabil (pante pentru scurgere rapidă 
etc.); 

 resurse naturale: energia solară, biomasă zăcăminte de 
gaz metan, zăcămintele de sare; 

 Municipiul Tîrgu Mureș se situează pe primul loc din 
punct de vedere al populației situate în zone 
nedezavantajate.  

 Posibilitarea redusă de extindere a orașului 
pe orizontală datorată lipsei de teren în 
proprietate; 

 Cursul râului Mureş și calea ferată care 
traversează orașul îngreunează circulația 
urbană; 

 Valorificare slabă a resurselor existente (ex. 
energia solară, biomasă etc); 

 Trecerea peste calea ferată se face la nivel 
cu aceasta, cu bariere clasice, fapt care 
conduce la creșterea timpului de deplasare 
în oraș; 

 Reducerea suprafețelor terenurilor agricole 
și extinderea suprafeței intravilane a 
condus la creșterea temperaturilor în 
interiorul orașului; 

 Investițiile reduse la nivel de zonă 
periurbană; 

 Existența unor zone de protecție sanitară, a 
infrastructurii sau a unităților cu risc 
tehnologic (SEVESO): SC COMPANIA 
AQUASERV SA; SC DEPOMURES SA, SC 
AZOMURES SA, SC DAFCOCHIM SRL.  
 

Oportunități Amenințări 

 Încurajarea reutilizării terenurilor abandonate sau a 
altor terenuri urbane care sunt vacante sau neutilizate 
corespunzător și transformarea lor zone verzi și de 
agrement va contribui la creșterea calității vieții 
locuitorilor și dezvoltarea socio-economică la nivel local; 

 Extinderea zonei periurbane; 

 Utilizarea surselor de energie regenerabilă disponibile: 
potențial ridicat de valorificare a biomasei, a resurselor 
hidroenergetice din bazinul hidrografic al Mureșului, a 
energiei solare; 

 Risc ridicat pentru inundații datorită râului 
Mureș; 

 Distrugerea cadrului natural datorită 
dezvoltării cartierelor rezidențiale,  
industriei și a creșterii nivelului de poluare;  

 Tendința de creștere a fenomenelor 
extreme, care afectează infrastructura 
precum și sănătatea populației; 
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 Darea în folosință a acumulării Răstolița ar contribui la 
eliminarea deficitului potențial și suplimentarea 
debitului râului Mureș în secțiunea 4 Tîrgu Mureș – 
Postul hidrometric Glodeni – aval priză Azomureș. 

FONDUL DE LOCUINȚE, URBANISM ȘI SPAȚII VERZI 

Puncte tari Puncte slabe 

Fondul de locuințe și urbanism 

 Construirea spațiilor locative noi a cunoscut o 
dezvoltare după anul 2000, prin programul 
derulat de Agenția Națională pentru Locuințe;  

 Aplicarea impozitului majorat pentru proprietarii 
care nu își întrețin clădirile sau scutirea de impozit 
(pentru 5 ani) pentru privați care fac investiții 
privind izolarea termică a locuinței; 

 Tendință de creștere a cererii de locuințe pe 
fondul dezvoltării economice și a creșterii 
veniturilor (creştere a cuantumului spațiului 
locativ care revine unui membru al familiei); 

 Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: 75 
de blocuri reabilitate termic (din acestea 36 de 
blocuri au fost  reabilitate cu fonduri 
nerambursabile POR); 

 Realizarea a 331 de apartamente/11 blocuri de tip 
ANL; 

 Dezvoltarea pieței imobiliare prin proiecte 
rezidențiale de mari dimensiuni, mai ales în 
zonele periurbane, destinate populației cu 
venituri medii;  

 Dezvoltarea de noi cartiere rezidențiale (Cartierul 
Belvedere, zone în cartierul Unirii, Livezeni s.a). 

Spații verzi 

 Cadru natural valoros şi diversificat, cu un 
important aport ecologic și factor de atractivitate 
turistică pentru oraş; 

 523.109 mp de parcuri amenajate și spații verzi 
întreținute în interiorul orașului; 

 Dintre municipiile reședință de județ din regiunea 
Centru, Tîrgu Mureș ocupă locul II privind 
suprafața spațiilor verzi deținute; 

 Prezenţa râului Mureș și a altor cursuri de apă în 
oraş și în zona periurbană a căror albii pot fi 
amenajate ca spaţii verzi și zone de circulație 
alternativă; 

 Tîrgu Mureș deține 15,27 mp spații verzi/cap de 
locuitor, ocupând locul III la nivelul municipiilor 
din Regiunii Centru după Miercurea Ciuc și Alba 
Iulia;  

 Spații generoase care pot fi plantate şi/sau 
amenajate pentru agrement cum ar fi malurile 
râului Mureş, pădurea de la Platoul Corneşti, 

Fondul de locuințe și urbanism 

 Accentuarea efectelor negative ale insulelor de 
căldură în interiorul cartierelor de locuit ce s-au 
extins în ultimii 30 de ani afectează calitatea 
locuirii; 

 Diferența de temperatură între zonele centrale și 
arealele periferice sau rurale adiacente orașului 
poate ajunge la 5-6 grade Celsius; 

 Acoperișuri și fațade degradate ale clădirilor; 

 Creșterea numărului aparatelor de aer 
condiționat amplasate fără a lua în considerare 
aspectul estetic; 

 Existența clădirilor sau a terenurilor abandonate 
sau neutilizate; 

 Zone de locuințe densificate, cu potențial redus 
de restructurare; 

 Tendința demografică negativă și sporul 
migratoriu negativ afectează dezvoltarea fondului 
de locuințe 

 Tendința de scădere treptată a construcțiilor noi; 

 1,07% din totalul locuințelor convenționale nu au 
apă potabilă/nu sunt racordate la rețeaua de apă 
potabilă; 

 1,40% dispun de sistem de canalizare al apelor 
menajere. 

Spații verzi 

 Distribuție neomogenă a spațiilor verzi în oraș - în 
unele cartiere de locuințe spațiile verzi și zonele 
de agrement sunt aproape inexistente;  

 Rezerve reduse de teren aflate în proprietate 
publică pentru amenajarea de noi parcuri; 

 Suprafețele de zone verzi sunt prea puține în 
raport cu extinderea zonelor rezidențiale; 

 Datorită densității ridicate a populației unele zone 
din cartierele noi, au indici de suprafețe pe 
diferite funcțiuni cu mult inferiori valorilor medii; 

 Deși s-au realizat mai multe investiții pentru 
crearea de noi spații verzi și întreținerea spațiilor 
existente, fiind în mare parte bine întreținute, 
acestea nu sunt suficiente raportat la numărul 
populației. 
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Complexul de agrement și Sport Mureșul (Week-
end)  numeroase scuaruri și peluze; 

 Spălarea regulată a străzilor și întreținerea 
spațiilor verzi; 

 Strategia privind adaptarea la schimbările 
climatice. 

Oportunități Amenințări 

Fondul de locuințe și urbanism 

 Existența oportunităților de finanțare în perioada 
2014-2020 pentru dezvoltarea fondului de 
locuințe destinat populației, ca măsură pentru 
promovarea incluziunii sociale și combaterea 
sărăciei; 

 Dezvoltarea unor ansambluri de locuit în unele 
zone neutilizate ale orașului; 

 O creștere a variației în ceea ce privește tipologia 
locuirii și a mediului de viață înconjurător va oferi 
locuitorilor mai multe opțiuni de a trăi și va 
configura orașul mult mai interesant din punct de 
vedere spațial; 

 Dezvoltarea unui program de parcaje subterane 
sau supraetajate; 

 Reducerea treptată a circulației autovehiculelor în 
zona istorică și centrală; 

 Concursuri de proiecte pentru obiective și spatii 
publice de calitate; 

 Atragerea de fonduri nerambursabile pentru 
reconversia terenurilor abandonate sau 
neutilizate (Axa 4 POR); 

 Limitarea reconstrucției locuințelor situate pe 
versanți în parametri care să asigure securitatea 
vieții și bunurilor locuitorilor. 

Spații verzi 

 Reconversia spațiilor abandonate; 

 Utilizarea pădurilor adiacente în scop de recreere 
și activități ecologice; 

 Continuarea amenajării verzi în cetate și zona 
clinicilor; 

 Crearea de noi spatii verzi în interiorul orașului și 
împrejurimi, amenajate cu spații de joacă, sport, 
plimbare; 

 Încercarea de a combina noile dezvoltări 
rezidențiale cu dezvoltarea spațiilor verzi; 

 Construirea de parcări subterane sau 
supraetajate pentru degajarea spațiului și lărgirea 
spațiilor verzi;  

 Atragerea de fonduri pentru realizarea de perdele 
forestiere – aliniamente de arbori cu capacitate 
mare de retenție  (Axa 4 POR). 

Fondul de locuințe și urbanism 

 Menținerea instabilității financiare, condiții 
restrictive de acordare a creditelor;  

 Îndatorarea familiilor peste posibilitățile de 
rambursare a creditelor ipotecare; 

 Utilizarea tot mai multor materiale de construcții 
poluante cu impact major asupra mediului 
înconjurător; 

 Timpul redus de construcție care poate contribui 
la calitatea slabă a fondului locuit;  

 Creșterea numărului de lucrări neautorizate și 
implicit care nu respectă Planul Urbanistic 
General; 

 Lipsa conservării elementelor de arhitectură 
specifice orașului; 

 Lipsa consultării arhitecților privind proiectele de 
construcții. 
 

Spații verzi 

 Intensificarea insulelor de căldură din interiorul 
cartierelor; 

 Intensificarea perioadelor de secetă;  

 Investiții scăzute în amenajarea și modernizarea 
parcurilor şi scuarurilor;  

 Plantarea spațiilor verzi cu specii de arbori şi 
arbuști nepotriviți climatului Municipiului Tîrgu 
Mureș și nepotriviți cu concepția peisagistică; 

 Extinderea suprafețelor construite fără a se ține 
cont de suprafețele de zone verzi;  

 Creșterea poluării.  
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STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ A POPULAŢIEI, FORŢA DE MUNCĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

 Diversitate etnică, lingvistică și religioasă a 
populației; 

 Implementarea de către organisme de 
specialitate a programelor de formare 
profesională destinate persoanelor neîncadrate 
în muncă;. 

 Elaborarea și implementarea planurilor anuale de 
formare profesională a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă; 

 Tîrgu Mureș nu se regăsește între orașele cu 
scăderi de peste 20% ale populației; 

 Scăderi progresive ale ratei șomajului în ultimii 5 
ani.  

 Scăderea continuă a numărului populației; 

 Accelerarea procesului de îmbătrânire a 
populaţiei;  

 Creşterea dezechilibrelor între grupele mari de 
vârstă;  

 Creşterea raportului de dependenţă al 
vârstnicilor;  

 Rata natalității înregistrează o scădere de 1,03‰ 
în perioada 2011–2015;  

 Creșterea ratei mortalității cu 1,08‰ în 2015 
comparativ cu anul 2011;  

 Spor natural negativ;  

 Sold migratoriu negativ începând cu anul 2015 
privind schimbările de reședință; 

 Accentuarea fenomenului de migraţie, în special a 
celei externe, soldul migratoriu privind 
schimbările de domiciliu este negativ(2011-2014); 

 Rata șomajului mai ridicată în rândul persoanelor 
de sex feminin;  

 Activitățile antreprenoriale sunt slab dezvoltate. 

Oportunități Amenințări 

 Revenirea în oraș a unei părţi din populaţia care a 
emigrat temporar din motive economice; 

 Reconversia profesională a personalului 
disponibilizat în domenii de interes conform 
Strategiei 2020 (cercetare-inovare, tehnologia 
informaţiei, eficienţă energetică, energie 
regenerabilă, schimbări climaterice, protecţia 
mediului, servicii sociale și medicale etc); 

 Identificarea specializărilor căutate pe piaţa forţei 
de muncă şi pregătirea profesională a persoanelor 
în aceste domenii - corelarea programelor de 
învăţământ preuniversitar şi superior cu cererea 
de pe piaţa forţei de muncă; 

 Existenţa unor instituții guvernamentale și 
neguvernamentale care se ocupă cu pregătirea și 
reconversia profesională; 

 Programe guvernamentale de sprijin pentru 
încadrarea şomerilor; 

 Fonduri alocate de către UE pentru dezvoltarea 
resurselor umane. 

 Continuarea și accentuarea declinului 
demografic;  

 Acutizarea procesului de îmbătrânire 
demografică;  

 Rata îmbătrânirii demografice poate crește de 3 
ori până în anul 2050 faţă de valoarea de 953‰, 
atinsă în anul 2010;  

 Creşterea ratei de dependenţă demografică: 
potrivit estimărilor, va ajunge la 71% până în anul 
2050;  

 Creşterea dezechilibrelor demografice (între 
grupele majore de vârstă, între populaţia activă şi 
populaţia inactivă) şi geodemografice 
(îmbătrânirea accentuată a unor localităţi, 
depopularea unor localităţi rurale) cu consecinţe 
importante în plan social şi economic: 
restrângerea activităţilor economice, închiderea 
unor unităţi de învăţământ, creşterea numărului 
de persoane asistate etc.;   

 Creşterea fenomenului de migraţie internă și 
externă a forţei de muncă; 

 Migrarea tinerilor specialişti spre alte zone din 
ţară mai puternic dezvoltate și în străinătate;  

 Risc social, ca urmare a stabilirii domiciliului 
părinților în străinătate; 
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 Ritm lent de dezvoltare economică, neatractiv 
pentru forța de muncă.  

 

CONECTIVITATE și MOBILITATE 

Puncte tari Puncte slabe 

 Reţea bine reprezentată de drumuri publice 
traversată de şosele europene E578, E60; 

 Existenţa Aeroportului Internațional 
„Transilvania“ Tîrgu- Mureş; 

 Modernizarea Gării Tîrgu Mureș în cadrul 
proiectului finanțat prin Programul Operaţional 
Sectorial Transport 2007–2013; 

 Construcţia autostrăzii Transilvania ( Brașov - Tg. 
Mureș - Cluj – Oradea); 

 Existența pe teritoriul județului Mureș a unor linii 
ferate cu ecartament îngust, care pot fi 
valorificate în scop turistic (Tîrgu Mureș-Band-
Miheşu de Câmpie; Tîrgu Mureș–Band-Lechința; 
Tîrgu Mureş-Sovata, Sighișoara-Apold-Agnita); 

 Realizarea Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă; 

 Realizarea unui proiect pilot: studiu pentru 
realizarea de tramvaie și alte mijloace ecologice; 

 Experiență în accesarea imprumuturilor pentru 
dezvoltare; 

 Există planuri, strategii și proiecte de dezvoltare 
aflate în implementarea sau planificate, precum 
SIDU, PIDU, PUG, PAED, Studiu de oportunitate 
privind investiții de TPMC Tîrgu Mureș, Studiu de 
circulație, Studiu Transport Public ș.a; 

 Implicarea activă a comunității în deciziile 
autorităților locale – existența unui număr mare 
de ONG. 

 Inexistența variantelor de ocolire pentru 
vehiculele grele de transport mărfuri, lipsa 
centurilor ocolitoare îngreunează traficul și crește 
durata de deplasare în oraşele mari: Tîrgu Mureș, 
Reghin, Sighişoara, Târnăveni; 

 Starea tehnică deficitară a aproximativ 20% din 
lungimea totală a rețelei stradale; 

 Capacitatea de circulație redusă a tramei stradale 
majore; 

 Disfuncționalități legate de operarea serviciilor de 
transport public; 

 Nivel ridicat al poluării fonice generat de emisii și 
trepidații; 

 Numărul parcărilor este insuficient, raportat la 
parcul de autovehicule deținut, atât în zonele 
rezidenţiale, cât şi în zonele de servicii, în special 
zona centrală. În cartiere, criza spaţiilor de 
parcare este accentuată de utilizarea garajelor în 
alte scopuri; 

 Statistică defavorabilă a accidentelor rutiere; 

 Serviciile de transport public de persoane nu 
asigură un grad ridicat de confort al călătorilor și 
nu sunt conforme cu standardele UE; 

 Investiţii scăzute în întreţinerea infrastructurii 
feroviare; 

 Numărul pasagerilor pe cale ferată și volumele de 
marfă pe cale ferată sunt în scădere; 

 Lipsă cale ferată Tîrgu- Mureş–Sighişoara care ar 
reduce cu peste 200 km accesul pe calea ferată 
între Tîrgu Mureş și Bucureşti;  

 Podurile peste râul Mureș sunt insuficiente și 
crează congestii de trafic;  

 Lipsa de trasee exclusiv pietonale, promenade, 
piste pentru biciclete; 

 Infrastructura de transport electric slab 
dezvoltată. 

Oportunități Amenințări 

 Construirea centurilor rutiere ocolitoare care să 
decongestioneze traficul din interiorul orașului, în 
general din zona centrală; 

 Crearea posibilităţii de reducere și eventual de 
eliminare a traficului rutier în Piaţa Trandafirilor, 
contribuind în acest fel la rezolvarea unui punct 
slab pentru turismul orașului;  

 Creșterea nivelului emisiilor de gaze cu efect de 
seră și creșterea nivelului de poluare datorită 
dezvoltării traficului rutier și a lipsei de susținere 
a mijloacelor de transport alternative; 

 Întârzieri în finalizarea proiectelor de dezvoltare a 
infrastructurii rutiere de interes național şi 
județean; 
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 Dezvoltarea și implementarea de proiecte cu 
finanțare europeană nerambursabilă care vizează 
modernizarea și construcția de drumuri, care să 
asigure creșterea gradului de accesibilitate; 

 Disponibilitatea surselor de finanțare 
nerambursabile (POR, Inteligence Energy Europe, 
FP7-Civitas, POIM, Urbact) și de creditare din 
surse IFI; 

 Finanțarea prioritară la nivel european a 
transportului sustenabil; 

 Reglementarea subvenționării transportului 
public local; 

 Construcţia autostrăzii Tîrgu Mureş-Iaşi-Ungheni 
ar facilita legătura cu estul Europei;  

 Dezvoltarea unei platforme multimodale de 
transport la Aeroportul „Transilvania“ Tîrgu 
Mureș, inclusiv zonă cargo;  

 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 E60, în apropierea Aero-
portului „Transilvania“ Tîrgu Mureș;  

 Atragerea de fonduri nerambursabile pentru 
promovarea turismului feroviar prin 
redeschiderea spre folosință a liniilor ferate 
înguste folosite în trecut pentru transportul de 
persoane; 

 Modernizarea şi extinderea căii ferate; 

 Construirea de noi poduri peste râul Mureş; 

 Existența unor exemple de bune practici pentru 
realizarea și implementarea planurilor de 
mobilitate urbană; 

 Crearea de alei pietonale pentru locuitori prin 
valorificarea străzilor de lângă cursul pârâului 
Pocloș; 

 Înființarea de piste de biciclete, parcaje pentru 
acestea, puncte de închiriere; 

 Înființarea de noduri intermodale, parcări 
park&ride; 

 Îmbunătățirea transportului public urban prin 
înlocuirea flotei de autobuze cu unele noi, 
ecologice, extinderea traseelorși regândirea 
acestora. 

 Fondurile financiare insuficiente disponibile 
pentru reabilitarea infrastructurii de transport în 
raport cu necesitățile întârzie investițiile necesare 
pentru modernizarea și extinderea infrastructurii 
rutiere;  

 Scăderea nivelului de atractivitate a municipiului 
pentru investitori și turiști datorită lipsei unei 
infrastructuri rutiere moderne și a transportului în 
comun;  

 Lipsa măsurilor concrete de dezvoltare a rețelei 
feroviare; 

 Bariere legislative pentru angajarea de personal 
specializat în cadrul autorităților locale; 

 Proceduri administrative greoaie pentru 
accesarea fondurilor comunitare şi 
implementarea proiectelor; 

 Stagnarea dezvoltării Aeroportului Transilvania în 
condiții de concurență și dezvoltare a 
aeroporturilor din judeţele învecinate (Cluj, Sibiu, 
Braşov), poate determina o scădere a traficului de 
pasageri la Aeroportul „Transilvania“ Tîrgu Mureş;  

 Situaţia juridică a terenurilor și birocrația excesivă 
privind exproprierile împiedică realizarea unor 
investiții în infrastructură sau conduce la întârzieri 
în realizarea proiectelor; 

 Izolarea municipiului Tîrgu Mures din punctul de 
vedere al mobilității, conform priorităților din 
Masterplanul de Transport care ocolește 
Municipiul Tîrgu Mureș privind investițiile în 
infrastructura de transport și infrastructura 
aeriană (ex: modificarea traseului autostrăzii 
Transilvania); 

 Supraaglomerarea rețelei stradale datorate lipsei 
unor acțiuni concrete prin care să se faciliteze 
mersul cu bicicleta și transportul public în comun; 

 Congestia traficului, ca o consecinţă directă a 
creșterii motorizării şi a lungimii deplasărilor;  

 Creşterea indicelui de motorizare al familiilor. 
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INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

Infrastructura de utilități - alimentare cu apă și canalizare 

 Infrastructură de alimentare cu apă modernizată; 

 4 stații de epurare și 5 stații de tratare a apei 
potabile reabilitate;  

 Construirea unei noi stații de tratare a apei 
potabile; 

 Construirea unei noi stații de pompare; 

 Gradul ridicat de conectare la rețeaua de 
canalizare şi epurare a gospodăriilor din Tîrgu 
Mureş; 

 Actualizarea Master Planului Sectorului de apă și 
canal; 

 Existența operatorului regional de apă și a 
asociației de dezvoltare intercomunitară „Aqua 
Invest Mureş“. 

 Conductele de canalizare sunt foarte vechi, 
respectiv între 40 și 80 de ani;  

 Fonduri insuficiente alocate prin diferite 
programe de investiții pentru infrastructura de 
utilități; 

 Lipsa bazinelor de retenție a apei pluviale; 

 Gradul de uzură avansată a rețelei de canalizare, 
care permite infiltrarea unor debite semnificative 
de apă subterană în rețeaua de canalizare. 

Gaze naturale 

 Municipiul Tîrgu Mureş este amplasat într-o zonă 
a ţării cu bogate zăcăminte de gaz metan;  

 Desființarea sistemului centralizat de termoficare 
și utilizarea centralelor termice care au contribuit 
la eliminarea pierderilor și eficientizarea 
consumului de gaze naturale 

 Operatorul rețelelor de distribuire a gazelor 
naturale a realizat numeroase investiții pentru 
reabilitarea și modernizarea acestora, în 
majoritatea zonelor/cartierelor din oraș. 

 Existența rezervelor de gaz suficiente pentru 
orașul Tîrgu Mureș; 

 Sistemul magistral este dimensionat pentru 
funcționarea la capacitatea Combinatului 
Azomureș; 

 Există încă zone sau străzi cu rețea învechită.  

Energie și telecomunicații 

 Obligația trecerii în subteran a cablurilor; 

 Realizarea Planului de Acțiune pentru Energie 
Durabilă care integrează perspectivele strategice 
stabilite prin Strategia energetică a Municipiului 
Tîrgu Mureș;  

 Accesul ridicat la infrastructura de 
telecomunicații;  

 Ritmul rapid de creștere al conexiunilor mobile de 
bandă largă este realizat pe seama progresului 
tehnologic susținut din 2011 de conexiunile 3G, 
iar din 2014 și de conexiunile 4G; 

 Oferte competitive pe piața telecomunicațiilor;  

 Ascensiunea puternică a telefoniei mobile și a 
serviciilor de internet; 

 Rata ridicată a penetrării rețelelor CaTV;  

 Costul de achiziție a echipamentelor (PC-uri, 
laptopuri, telefoane mobile, smartphone etc.) 
este relativ scăzut în comparație cu anii anteriori. 

 Lipsa fondurilor sau fonduri insuficiente prin 
programe de investiții proprii pentru realizarea 
lucrărilor de modernizare a rețelei electrice; 

 Doar 50% din rețeaua existentă este subterană; 

 Lipsa sistemelor de monitorizare/telegestiune a 
sistemului de iluminat public; 

 Proceduri complicate și timp foarte ridicat pentru 
racordarea la rețeaua de electricitate; 

 Costuri ridicate pentru racordarea la rețeaua de 
electricitate; 

 Lipsa planurilor de investiții în extinderea 
rețelelor în zonele de locuințe nou dezvoltate;  

 Utilizarea surselor de energie alternative încă într-
un procent scăzut;  

 Promovare insuficientă la nivelul administraţiei 
publice locale în domeniul formării profesionale 
pentru pregătirea specialiştilor în domeniul 
energiilor regenerabile. 
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Oportunități Amenințări 

  Infrastructura de utilități - alimentare cu apă și canalizare 

 Dezvoltarea și implementarea de proiecte 
strategice cu finanțare europeană prin care să se 
realizeze investiții în infrastructura de apă și apă 
uzată; 

 Asigurarea utilităților (apă, canalizare, gaz, 
telefonie, curent electric, drumuri, zone verzi) în 
cartierele/străzile nou construite; 

 Crearea de parteneriate pentru dezvoltarea 
urbană integrată; 

 Elaborarea de planuri de dezvoltare 
metropolitane; 

 Dezvoltarea parteneriatelor de tip GAL – Grup de 
Acțiune Locală pentru localitățile urbane cu 
populație mai mare de 20.000 locuitori. 

 Nerespectarea termenelor de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată prevăzute în 
Master Planul Sectorul de apă și canal; 

 Calitatea necorespunzătoare și cantitatea 
insuficientă/lipsa resurselor subterane de apă 
cauzează inconveniențe populației în asigurarea 
unor condiții normale de viață; 

 Procedurile greoaie de implementare a 
proiectelor finanțate din fonduri europene; 

 Nerespectarea reglementărilor urbanistice în 
dezvoltarea orașelor. 

Gaze naturale 

 Existența fondurilor de finanțare nerambursabilă 
în sectorul de termoficare; 

 Îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile 
publice din fonduri nerambursabile;  

 Utilizarea surselor de energie regenerabilă, ca 
surse alternative, nepoluante de energie. 

 Neutilizarea energiilor convenționale pentru 
eficientizarea sistemelor de încălzire din diferite 
cauze (durată de timp îndelungat pentru 
amortizarea investițiilor, contribuția proprie 
impusă la cote destul de ridicate poate descuraja 
persoanele fizice în accesarea fondurilor). 

Energie și telecomunicații 

 Existența fondurilor de finanțare nerambursabile 
pentru îmbunătățirea accesului la tehnologiile 
informației și comunicațiilor, a utilizării și calității 
acestora;  

 Deschiderea către servicii inovative, alfabetizare 
digitală ridicată a tinerilor; 

 Posibilități de producere a formelor de energie 
alternativă;  

 Aplicarea tehnologiei moderne; 

 Identificarea și valorificarea surselor alternative 
de energie pentru reducerea dependenței de 
sectorul energetic național; 

 Existența spațiilor disponibile pentru panouri 
solare (acoperișurile instituțiilor publice, a 
locuințelor individuale, terenul de la Iaz Batal 
Azomureș etc.) 

 Energia solară poate reprezenta o alternativă 
sectorului public în preocuparea acestuia de a 
reduce costurile aferente utilităților;  

 Sursele de energie regenerabilă pot fi integrate şi 
în domeniul transportului, prin autobuze cu 
eficiență energetică ridicată;  

 În perioada de programare 2014-2020 un procent 
însemnat din fonduri vor fi alocate investițiilor 

 Creșterea tarifelor la electricitate;  

 Producerea de avarii/nesuplimentarea deficitului 
de putere instalată poate conduce la furnizarea cu 
întreruperi a energiei electrice; 

 Creșterea numărului de aparate de aer 
condiționat ce va conduce la suprasolicitarea 
rețelei de energie și întreruperi de curent; 

 Nerentabilitatea furnizării de energie și gaze în 
anumite zone și a extinderii rețelelor către 
anumite zone. 
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pentru dezvoltarea de sisteme energetice eco-
eficiente, cu impact minim asupra mediului. 

 

FACILITĂȚI URBANE 

Infrastructura socială și de sănătate 

Puncte tari Puncte slabe 

 Municipiul Tîrgu Mureș este un centru medical de 
renume la nivel național și regional; 

 Servicii medicale diversificate accesibile 
populației;  

 Dezvoltarea continuă a unităților sanitare din 
sistemul privat;  

 Reabilitarea mai multor clădiri precum și dotarea 
și modernizarea mai multor saloane în spitalele 
aflate sub autoritatea Consiliului Județean Mureș; 

 Sistem de asistență medicală de urgență 
prespitalicească bine organizat (SMURD) la 
standarde europene; 

 Existența unei unități medicale de categoria I la 
Tîrgu Mureş- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Mureş; 

 O bună parte a secţiilor clinice au fost reabilitate 
și dotate cu aparatură medicală de ultimă 
generaţie, permiţând astfel tratarea pacienţilor la 
standarde înalte; 

 Modernizarea Blocului Alimentar, dotarea cu 
utilaje moderne, cu un consum redus de energie 
și care respectă normele europene privind 
funcționarea bucătăriilor;  

 Achiziționarea unui nou Computer Tomograf (CT) 
la 75/341 Laboratorul de Radiologie și Imagistică 
medicală și 2 noi angiografe (unul la Secţia 
Cardiologie, celălalt la Laboratorul de Radiologie 
și Imagistică Medicală); 

 Înființarea Centrului Național de Formare în 
Asistență Medicală de Urgență în Coordonarea 
Accidentelor cu Multiple Victime – proiect unic în 
România;  

 Existența serviciilor de îngrijiri medicale la 
domiciliu (cel puțin 9 ONG-uri și un serviciu public 
în subordinea DGASPC).  

 Număr mare de unități spitalicești/secții ce 
necesită lucrări de reabilitare și înnoire a 
echipamentelor; 

 Costuri ridicate aferente utilităților din unitățile 
sanitare;  

 Lipsa fondurilor din surse nerambursabile pentru 
finanțarea Spitalului Regional în Tîrgu Mureș;  

 În județul Mureș nu există echipamente de PET, 
iar bolnavii sunt nevoiți să facă aceste explorări în 
alte județe; 

 Nu este dezvoltată o rețea de urgență a 
accidentelor vasculare; 

 Lipsa programelor de recuperare și prevenție 
secundară; 

 Lipsa unui centru de medicină sportivă; 

 Număr insuficient de creşe și infrastructură 
precară; 

 Lipsa unei baze de date privind totalitatea 
persoanelor aflate în dificultate sau a unităților de 
îngrijire a persoanelor vârstnice și a tarifelor 
practicate și a serviciilor oferite; 

 Servicii slab dezvoltate/insuficiente în anumite 
domenii sociale, de ex.: prevenirea abandonului și 
instituţionalizării, centre de tranzit pentru tinerii 
care părăsesc sistemul de protecţie, îngrijirea la 
domiciliu pentru vârstnici, puncte de informare şi 
consiliere pentru cazurile de violenţă în familie, 
mai ales în mediul rural, violenţa în şcoli, 
consumul de alcool în rândul tinerilor, consumul 
de droguri și de tutun, consilierea psihologică a 
copilului care a săvârşit fapte penale și care nu 
răspunde penal și a familiei acestuia; 

 Lipsa asistenţilor sociali angajaţi în fiecare unitate 
medicală care are în structură secţii de nou-
născuţi/pediatrii; 

 Colaborare deficitară a DGASP cu unele instituţii 
medicale (în special cu Pediatria Tîrgu Mureș); 

 Implicarea insuficientă a autorităţilor locale de la 
domiciliul familiilor cu risc de abandon al copiilor 
pentru acordarea sistematică de servicii/ 
prestaţii/sprijin/consiliere acestor familii; 

 Salarizare nemotivantă în sectorul sanitar și 
social; 
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 Infrastructura de acces destinată persoanelor cu 
dizabilităţi deficitară/lipseşte în mare măsură (în 
mijloacele de transport în comun, în clădirile în 
care funcţionează instituţii publice). 

Oportunități Amenințări 

 Construirea unui spital dotat la standarde 
europene cu statut de Spital Regional;  

 Construirea unui „spital intervențional“ ar putea 
constitui o alternativă la construirea spitalului 
regional; 

 Înființarea unui centru imagistic de înaltă 
performanță; 

 Înființarea unei rețele de urgență a sindroamelor 
coronariene acute în jurul unei unități „chest 
pain“; 

 Dezvoltarea de proiecte de reabilitare, 
modernizare și dotare a unităților sanitare, în 
vederea atingerii standardelor europene;  

 Construirea unui spital pe 5 nivele pentru Spitalul 
Clinic Judeţean Mureş, în vederea comasării 
secţiilor care sunt dispersate în mai multe clădiri 
din Tîrgu Mureș;  

 Parteneriat public-privat real între administrații 
locale, ONG și alte părți interesate în vederea 
oferirii de servicii medicale de calitate populației; 

 Extinderea și diversificarea serviciilor preventive 
de sănătate;  

 Dezvoltarea facilităţilor de planificare familială; 

 Proiectul „Oraş Ştiinţific pentru Cercetare și 
Informatică Medicală“ derulat de municipiul Tîrgu 
Mureş, prin care se doreşte încurajarea 
dezvoltării unor domenii de vârf în cercetare şi 
informatică medicală şi atragerea unor firme de 
renume mondial din domeniu;  

 Programe de cercetare–dezvoltare desfășurate 
atât de Universitatea de Medicină, cât și în cadrul 
spitalicesc; 

 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; 

 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 și facilitarea accesului 
persoanelor vulnerabile la servicii sociale 

 Lipsa investițiilor de mare anvergură în domeniul 
sanitar din Tîrgu Mureș va contribui la pierderea 
brandului de centru de excelență în domeniul 
medical și centru de referință pentru mai multe 
specialități și va spori concurența cu orașele mari 
învecinate;  

 Comunicarea ineficientă între autoritățile 
administrației publice loale, Ministerul Sănătății și 
alți factori implicați poate influența negativ 
calitatea serviciilor medicale;  

 Amplificarea migrației personalului sanitar 
calificat; 

 Fonduri insuficiente alocate prin diferite 
programe de finanţare acestei categorii de 
infrastructură; 

 Posibilitatea pierderii Serviciului Mobil de 
Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) în 
favoarea polilor de dezvoltare din apropiere unde 
funcționează Spitale Regionale; 

 Politici legislative în continuă schimbare; 

 Neimplicarea cetăţenilor ca voluntari în acţiunile 
sociale; 

 Reticenţa din partea comunităţii şi a angajatorilor 
privind încadrarea în muncă a persoanelor cu 
handicap; 

 Condiţii greoaie/inexistente de acces în spații 
publice și mijloace de transport pentru persoane 
cu handicap; 

 Creşterea numărului de familii plecate la lucru în 
străinătate, lipsindu-i pe copii de sprijinul 
părintesc; 

 Amplificarea fenomenelor negative (abandon  
şcolar, absenteism, delicvenţă juvenilă); 

 Accentuarea fenomenului de îmbătrânire a 
populației. 



 

 

 
273 

comunitare, care să răspundă nevoilor 
persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile.  

 
 
 

Educație 

Puncte tari Puncte slabe 

 Puternic centru universitar în Tîrgu Mureş, cu 
universităţi de renume și cu tradiţie în sistem 
public - Universitatea de Medicină şi Farmacie, 
Universitatea de Arte, Universitatea Petru Maior, 
respectiv în sistem privat – Universitatea Dimitrie 
Cantemir, Universitatea Sapienția; 

 Personal didactic calificat; 

 Derularea a numeroase programe, proiecte; 

 Existența parteneriatelor și programelor 
educaționale între școală și comunitate. 

 Starea inadecvată a infrastructurii educaționale; 

 Lipsa dotărilor în sistemul educațional, în special 
a laboratoarelor și a infrastructurii sportive;  

 Existența unor probleme educaționale la grupele 
de populație sărace, în special rromi;  

 Numărul locurilor din internate, atât pentru 
învățământul preuniversitar cât și cel universitar, 
nu acoperă numărul solicitărilor;  

 Trendul descrescător al numărului de preșcolari și 
elevi; 

 Rata de pomovabilitate scăzută; 

 Lipsa unor politici coerente şi a unei viziuni asupra 
sistemului de învăţământ. 

Oportunități Amenințări 

 Existența oportunităților de finanțare pentru 
dezvoltarea de proiecte ce au ca scop principal 
îmbunătățirea sistemului de învățământ și 
reabilitarea, amenajarea și dotarea infrastructurii 
educaționale;  

 Dezvoltarea infrastructurii şcolare pentru 
implementarea de metode și tehnici noi de 
interventie, care facilitează integrarea şcolară, 
socială și profesională a copiilor cu nevoi speciale. 

 Scăderea numărului populației școlare;  

 Neînţelegerea, din partea cetãţenilor de etnie 
rromă, a importanţei și necesitãţii continuãrii 
pregătirii şcolare obligatorii;  

 creşterea fenomenului de abandon școlar și/sau 
familial; 

 Legislaţiea neadaptată contextului educaţional 
românesc. 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

 Sector industrial diversificat; 

 Sectorul IT foarte dezvoltat; 

 existența parcului tehnologic Mureș – Vidrasău, 
Ungheni, la doar 14 km de Tîrgu Mureș; 

 Forță de muncă înalt calificată în următoarele 
domenii industriale: forajul și extracția gazelor 
naturale, exploatarea și prelucrarea lemnului, 
producția de mobilă, industria chimică, industria 
textilă și de confecții, industria de prelucrare a 
pielii, industria alimentară, prelucrarea metalelor, 
construcții de mașini și articole electrice; 

 Municipiul Tîrgu Mureş ocupă locuri fruntașe în 
economia națională la producția mobilei şi 
instrumentelor medicale, tricotaje, confecții 
textile, piele; 

 Diversitatea ramurilor industriale: extractivă, 
metalurgică, prelucrare a lemnului, chimică, 

 Serviciile de consultanță în domeniul afacerilor 
sunt slab dezvoltate; 

 Echipamente și tehnologii de producție învechite; 

 Lenta adaptare a întreprinderilor la modificările 
din structura piețelor; 

 Insuficiența terenurilor pentru construirea de noi 
unități economice mari; 

 Lipsa serviciilor de cercetare-dezvoltare, transfer 
tehnologic și inovare din cadrul întreprinderilor 
economice; 

 Număr ridicat și trend crescător al societăților 
intrate în insolvență; 

 Activitățile antreprenoriale sunt slab dezvoltate; 

 Investiții străine reduse; 

 Lipsa unor planuri și politici care să atragă mai 
mulți investitori în Municipiul Tîrgu Mureș,  
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prelucrare a pielii, constructoare de maşini, 
medicamente, materiale de construcţii, tricotaje, 
confecţii, alimentară etc.; 

 Existenţa unor resurse naturale importante, 
inclusiv resurse energetice.  

 Conectitivitate și mobilitate precară: lipsa unor 
centuri ocolitoare și congestiile de trafic din 
interiorul orașului afectează negativ atragerea de 
noi investiții sau păstrarea celor existente;  

 Lipsa dezvoltării aeroportului și lipsa investițiilor 
în transportul feroviar creează dezavantaje față 
de orașele din apropiere: Cluj Napoca, Brașov.  

Oportunități Amenințări 

 Orientarea dezvoltării industriei spre valorificarea 
resurselor din domenii care sporesc renumele 
județului Mureș (ex: specific medical și 
farmaceutic, în strânsă colaborare cu mediul 
academic și de afaceri);  

 Potenţial de forţă de muncă ridicat, bine calificat 
în numeroase domenii;  

 Programele europene care vizează sprijinirea 
afacerilor; 

 Potențial de dezvoltare a cercetării în domeniile 
productive; 

 Dezvoltarea turismului, prin crearea unei rețele 
informaționale turistice la nivel național; 

 Dezvoltarea de structuri specializate pentru 
atragerea de investiții străine; 

 Facilitarea parteneriatelor dintre întreprinzătorii 
locali și cei străini; 

 Dezvoltarea comerţului electronic; 

 Construirea unui „incubator de afaceri“; 

 Dezvoltarea antreprenoriatului. 

 Concurența Polilor de Creștere din apropiere: 
Brașov și Cluj Napoca; 

 Instabilitate legislativă; 

 Fiscalitate ridicată; 

 Insuficienta susținere a sectorului IMM (lipsa 
facilităților); 

 Capacitatea scăzută de adaptare a 
întreprinderilor la modificările care apar în 
structura piețelor; 

 Incapacitatea de a face față competiției cu 
localități din zonă (Reghin) sau din regiune (Cluj-
Napoca) în privința atragerii de investiții şi 
dezvoltării economice; 

 Migrarea forței de muncă înalt calificată. 

CONDIȚII CLIMATICE și DE MEDIU 

Puncte tari Puncte slabe 

 Implementarea proiectului „Sistem integrat de 
gestionare a deșeurilor în judeţul Mureş“, din 
fonduri POS Mediu, finalizat prin construirea 
Depozitului zonal de deșeuri  municipale de la 
Sânpaul cu o suprafață de 31,14 ha; 

 Reducerea semnificativă a impactului negativ al 
deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei prin 
închiderea depozitelor neconforme de la Cristeşti, 
Reghin, Iernut, Sovata, Luduş; 

 Evitarea poluării factorilor de mediu, în special a 
apelor de suprafață, a celor subterane şi a solului 
prin extinderea sistemului de colectare şi 
transport al deșeurilor la nivelul întregului judeţ;  

 Pentru perioada următoare se are în vedere 
delegarea operării pentru Stația de tratare 
mecano-biologică de la Sânpaul, stațiile de 
sortare, transfer și compostare de la Cristești, și 
apoi delegarea serviciului de colectare și 
transport deșeuri  pe cele 7 zone SMIDS din 
judeţul Mureş; 

 Impactul depozitării deșeurilor industriale asupra 
mediului este semnificativ, factorii de mediu 
agresați fiind solul, aerul, apele (de suprafață și 
subterane);  

 Lipsa unui depozit de deșeuri  industriale 
nepericuloase în judeţul Mureş; 

 Grad redus de colectare selectivă a deșeurilor;  

 Deteriorarea calității solului prin depozitarea 
necontrolată a deșeurilor menajere şi industriale, 
depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor; 

 Groapa de gunoi situată la 500 m de Centrul 
Comercial Promenada reprezintă încă o sursă 
mare de poluare și un cadru inestetic pentru 
viitoarea Autostradă Transilvania care va avea 
traseul în apropierea acesteia;  

 Noxele emise de traficul rutier cauzează încă 
probleme locale de calitate a aerului; 

 Amoniacul este poluant specific pentru municipiul 
Tîrgu Mureș, iar în perioadele de calm atmosferic 
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 Infrastructură de gestionare a deșeurilor 
echilibrat dezvoltată pe teritoriul judeţului 
Mureş:  

  staţii de transfer la: Cristeşti, Reghin, 
Târnăveni, Bălăuşeri, Râciu;  

 staţii de sortare la: Cristeşti, Reghin, 
Tîrnăveni, Bălăuşeri, Acăţari, Sighişoara;  

 Existenţa Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară „Ecolect Mureş“; 

 Existența, la nivelul municipiului Tîrgu Mureş, a 
unei gândiri care favorizează dezvoltarea orașului 
în baza principiilor Urbanismului Inteligent. 
Aceste principii acordă importanță deosebită 
protecției mediului şi promovării oricăror 
mijloace tehnice sau de altă natură care să 
permită realizarea unui echilibru cu natura. 
Acestea se referă la schimbarea accentului de la 
un transport bazat pe automobil la unul bazat pe 
circulații alternative și pe transport în comun, la 
utilizarea eficientă a teritoriului, etc. 

sau ceaţă se înregistrează episoade de poluare a 
aerului înconjurător;  

 În cursul anului 2011 au fost înregistrate în Tîrgu 
Mureș 7 cazuri de depășire a concentrației zilnice 
maxime admise;  

 Din cauza poluării produse de S.C. AZOMUREŞ S.A. 
și S.C. Compania AQUASERV S.A. (Staţia de 
epurare Cristeşti) este afectat din punct de vedere 
fizico-chimic şi mai ales bacteriologic, râul Mureş, 
în aval de municipiul Tîrgu Mureș. Probleme 
deosebite la indicatorii regimului de nutrienţi 
apar în lunile cu debite scăzute (ianuarie, 
februarie, iulie, august, decembrie);  

 Deteriorarea calităţii solului prin depozitarea 
necontrolată a deșeurilor menajere şi industriale, 
depozitarea sau chiar stocarea temporară de 
îngrășăminte şi pesticide;  

 Investiţii reduse în tehnologii de protecție a 
mediului;  

 Slaba conștientizare a populației și a agenților 
economici privind gestionarea adecvată a 
deșeurilor. 

Oportunități Amenințări 

 Oportunități de finanțare pentru protecția 
mediului şi promovarea utilizării eficiente a 
resurselor (Axa prioritară 3: Protecția mediului 
înconjurător, creșterea eficienței energetice, 
stimularea utilizării resurselor alternative de 
energie – POR 2014-2020); 

 Campanii de conștientizare şi educare a 
populației asupra colectării selective a deșeurilor 
și prevenirii producerii deșeurilor; 

 Achiziția de echipamente pentru colectare 
separată a deșeurilor reciclabile și distribuirea 
acestora populației; 

 Dezvoltarea de noi facilități de reciclare care să 
permită valorificarea superioară a reciclabilelor 
(ex. instalații pentru procesarea materialelor 
reciclabile în semiproduse); 

 Ecologizarea siturilor industriale constituie o 
oportunitate pentru creşterea economică locală; 

 Crearea centurilor ocolitoare, înierbarea spațiilor 
adiacente drumurilor publice și creșterea spațiilor 
verzi sunt măsuri care contribuie la îmbunătățirea 
calității aerului. 

 Resurse financiare insuficiente pentru investiții 
majore privind protecția mediului; 

 Rezistența la schimbare a populației privind 
colectarea selectivă a deșeurilor și prevenirea 
producerii deșeurilor; 

 Creșterea efectului de seră și a fenomenului de 
încălzire globală 

 Creșterea „insulelor de căldură“ din interiorul 
orașului; 

 Întârzierea ecologizării iazului batal de la SC 
Azomureş SA; 

 Reducerea spațiilor împădurite și dezvoltarea 
excesivă a zonelor construite fără a respecta 
suprafețele necesare de spații verzi;  

 Neatingerea obiectivelor de mediu asumate până 
în anul 2020; 

 Neconformarea unităților economice poluatoare 
privind implementarea de tehnologii mai puţin 
poluante;  

 Excesul de pesticide prezent în sol, poate afecta 
sănătatea umană prin intermediul contaminării 
apelor, solului, alimentelor şi a aerului;  
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TURISMUL ȘI POTENȚIALUL TURISTIC 

Puncte tari Puncte slabe 

 Diversitatea tradițiilor şi obiceiurilor;  

 Oferta de servicii balneoclimaterice din 
apropierea Municipiului Tîrgu Mureș atrage 
turiștii care tranzitează orașul; 

 Capacitate turistică şi bază materială 
semnificativă – structuri de cazare, facilități de 
agrement; 

 Implicarea organizațiilor neguvernamentale 
pentru punerea în valoare a potențialului 
turistic; 

 Reabilitarea Cetății Medievale Tîrgu Mureș 
contribuie la creșterea numărului de turiști; 

 Amenajarea și modernizarea zonei de agrement 
Platoul Cornești (anul 2015 prin POR) – este un 
punct de atracție mai ales pentru populația din 
localitățile învecinate; 

 Tendința de creștere a numărului de turiști.  

 Lipsa unui plan de acțiune pentru dezvoltarea 
coerentă a turismului în municipiu;  

 Valorificarea insuficientă a resurselor turistice din 
județ;  

 Varietatea scăzută a serviciilor în domeniul turistic;  

 Numeroase obiective turistice istorice degradate;  

 Insuficiența resurselor financiare necesare 
protejării patrimoniului;  

 Zonele cu potențial turistic au nevoie în continuare 
de investiții pentru reabilitare;  

 Promovarea la nivelul municipiul este momentan 
insuficientă, mai ales în ceea ce privește mediul on-
line; 

 Paginile create pe rețelele de socializare se 
adresează în principiu localnicilor și mai puțin 
turiștilor străini; 

 Lipsa unui brand recunoscut al orașului;  

 Slaba accesibilitate prin mijloace de transport 
alternative (transport în comun, piste de biciclete 
etc.); 

 Slaba dezvoltare a itinerariilor turistice. 

Oportunități Amenințări 

 Elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de 
acțiune pentru valorificarea potențialului 
turistic al județului Mureș, care să fie corelată cu 
oferta turistică a județelor învecinate;  

 Intensificarea activității Asociației Județene de 
Turism Mureș; 

 Crearea și promovarea unui brand al orașului; 

 Obținerea titlului de Capitală Culturală 
Europeană; 

 Organizarea unor festivaluri de mare anvergură 
care vor atrage mulți turiști (cum a fost 
Peninsula sau cum este Untold la Cluj Napoca); 

 Realizarea unor parteneriate între ONG-uri, 
sectorul public și privat pentru dezvoltarea 
turismului;  

 Disponibilitatea fondurilor europene pentru 
realizarea de proiecte de investiții. 

 Lipsa de corelare între diferitele programe județene 
şi locale de dezvoltare a turismului;  

 Evenimente care pot afecta negativ imaginea 
orașului ( ex: închiderea temporară a aeroportului, 
punerea sub sechestru a unor unități de cazare sau 
servire a mesei fără ca turiștii să fie anunțați din 
timp);  

 Atractivitatea destinațiilor turistice din afara 
județului (ex. Cluj, Brașov și chiar Harghita pentru 
zona montantă);  

 Accentuarea scăderii interesului pentru colaborări 
şi lucru în echipă (public-privat); 

 Promovarea insuficientă și ineficientă a României 
ca destinație turistică pe plan extern;  

 Dezvoltarea lentă a infrastructurii;  

 Lipsa unor investiții consistente în infrastructura 
turistică din județ. 
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CULTURĂ și PATRIMONIUL CULTURAL 

Puncte tari Puncte slabe 

 Diversitate culturală, determinată de valorile 
culturale acumulate de-a lungul istoriei și de 
multiculturalitatea populației;  

 Patrimoniul cultural al Municipiului Tîrgu Mureș 
cuprinde 176 obiective declarate monumente 
istorice, dintre care 55 de categoria A și 121 
categoria B; 

 Rețea de instituții culturale diverse, care 
cuprinde: biblioteci publice și școlare, teatre, 
teatre de păpuși, trupe de teatru pentru amatori, 
ansambluri artistice, muzee, case memoriale, 
case de cultură, cămine culturale, cinematografe, 
etc.; 

 Clădirile instituțiilor de cultură de importanță 
judeţeană - Palatul Culturii, Biblioteca Judeţeană, 
Biblioteca Teleki, sediul Muzeului Judeţean, 
Muzeul de Ştiinţele Naturii, Muzeul de Etnografie, 
Muzeul de Istorie şi Arheologie din Cetatea 
Medievală Tîrgu Mureș, Teatrul pentru Copii şi 
Tineret „Ariel“ - au o stare fizică bună datorită 
lucrărilor ample de restaurare și modernizare din 
ultimii ani;  

 Restaurarea şi modernizarea Cetăţii Medievale 
din municipiul Tîrgu Mureş;  

 Diversitatea serviciilor culturale oferite 
populaţiei. 

 Fonduri financiare insuficiente pentru 
modernizarea sau întreținerea infrastructurii 
instituțiilor de cultură; 

 Tendință de scădere a interesului populației față 
de activitățile culturale;  

 Baza materială specifică actului de interpretare 
muzicală din dotarea a Filarmonicii de Stat din 
Tîrgu Mureș este necorespunzătoare (este nevoie 
de echipamente muzicale noi, ţinută de concert, 
scaune ergonomice, sisteme de sonorizare, lift 
pentru coborârea pianului sub scenă, etc. )  

 Lipsa de reabilitare a Palatului Apollo din Tîrgu 
Mureș, clădire emblematică ridicată între 1821-
1822 în stil eclectic, și neincluderea acestuia în 
oferta cultural-turistică a judeţului Mureş; 

 Lipsa de implicare a administrației publice pentru 
conservarea și reabilitarea monumentelor; 

 Diminuarea numărului de vizitatori în muzee;  

 Lipsa unui calendar constant de evenimente 
culturale.  
 

Oportunități Amenințări 

 Continuarea procesului de modernizare a 
instituțiilor de cultură (Palatul Culturii, Biblioteca 
Județeană, Palatul Apollo din Tîrgu Mureş, 
Muzeul Științelor Naturii) și valorificarea lor cât 
mai eficientă în vederea creșterii numărului de 
vizitatori;  

 Modernizarea şi adaptarea serviciilor de 
bibliotecă la schimbările determinate de noile 
tehnologii informaționale: digitizare, 
automatizarea serviciilor de bibliotecă etc.;  

 Promovarea parteneriatelor, schimburi de 
experiență, colaborare cu instituții culturale 
similare din străinătate; 

 Creșterea interesului populației pentru 
evenimentele culturale;  

 Oportunitatea de a redefini viziunea pe termen 
lung a orașului și rolul culturii în creșterea calității 
vieții;  

 Cultura voluntariatului este în creștere; 

 Instituțiile culturale sunt puse în fața a numeroase 
provocări datorate schimbărilor socio-economice 
și culturale: să dezvolte nivelul de educaţie a 
populaţiei prin oferirea de servicii culturale, 
artistice şi educaţionale de calitate în condiţii de 
finanţare insuficientă, să câştige noi beneficiari, în 
special în rândul generaţiei tinere, să se adapteze 
cerinţelor impuse de noile tendinţe;  

 Alocarea de fonduri reduse de la bugetul de stat 
pentru conservarea și revitalizarea patrimoniului 
cultural;  

 Infrastructura de acces terestră subdezvoltată -
autostrada nefinalizată, calea ferată 
nemodernizată. 
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 Promovarea unor abonamente pentru turiști cu 
intrări pentru toate obiectivele culturale și bilete 
pentru transportul public în comun.  

SPORT 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența unui număr mare de structuri sportive 
în Tîrgu Mureș;  

 Echipe de sport cu rezultate deosebite în judeţul 
Mureş: echipa de popice feminină Electromureş– 
multiplă campioană, având 25 de titluri naţionale 
cucerite, 4 Cupe Mondiale şi 2 Cupe ale Ligii 
Campionilor;  

 Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul“ din 
Tîrgu Mureș oferă bazine de înot cu diferite 
dimensiuni, inclusiv olimpic acoperit şi terenuri de 
sport pentru tenis de picior, teren de baschet, 
teren de fotbal, teren de volei pe nisip, teren de 
mini fotbal, echipamente de tenis de masă;  

 Posibilitatea practicării unor sporturi extreme 
cum ar fi: parașutism, planorism sau zboruri cu 
avioane ultraușoare în cadrul Aeroclubului Tîrgu 
Mureș „Elie Carafoli“; 

 Condiții pentru organizarea diferitelor competiții 
de nivel național şi internațional în baza sportive 
a Sălii Polivalente; 

 Capacitatea sportului de a provoca schimbări 
sociale pozitive 

 Capacitatea sportului de a îmbunătăți nivelul de 
sănătate publică atât la nivel fizic, cât și mental. 

 Infrastructura sportivă existentă nu permite 
sportivilor mureșeni de înaltă performanță  
(gimnastică, canotaj) să se pregătească în condiții 
optime în județul Mureș;  

 Starea fizică degradată a fostului Stadion 
Municipal din Tîrgu Mureş;  

 Nefinalizarea construcției patinoarului acoperit 
din apropierea Sălii Sporturilor din Tîrgu Mureș;  

 Sălile de sport sau terenurile de sport din cadrul 
infrastructurii de învățământ nu asigură condiții 
optime pentru desfășurarea activităților sportive;  

 Infrastructura sportivă nu este adaptată pentru 
persoanele cu diferite dizabilități; 

 Lipsa practicării sau identificării unor sporturi ușor 
practicabile pentru anumite dizabilități;  

 Oportunități limitate de practicare a sportului de 
către toate categoriile de populație (copii, tineri, 
vârstnici etc.); 

 Absența unei prioritizări a sporturilor în baza 
rezultatelor concrete obținute în plan național și 
internațional;  

 Lipsa unor programe de reinserție socială a 
foștilor sportivi de performanță. 

Oportunități Amenințări 

 Adaptarea infrastructurii sportive pentru 
persoanele cu dizabilități; 

 Accesul la terenurile de sport din curțile școlilor și 
după programul școlar;  

 Extinderea și diversificarea ofertei de servicii 
sportive către populație, specifice sportului 
pentru toți; 

 Susținerea participării elevilor la competiții 
sportive interșcolare;  

 Construirea de noi piste de biciclete și 
îmbunătățirea celor existente;  

 Corelarea ofertei sportive de performanță locale 
cu instituțiile de performanță naționale sau 
europene;  

 Utilizarea oportunităților de finanțare externă 
pentru îmbunătățirea infrastructurii sportive;  

 Disponibilitatea tinerilor de a-și schimba stilul de 
viață și a se orienta spre activitatea fizică; 
 

 Fonduri financiare insuficiente pentru 
dezvoltarea/modernizarea infrastructurii 
sportive;  

 Creșterea dezinteresului spre finanțarea sportului 
și a activităților sportive în rândul tinerilor;  

 Lipsa educației în domeniul sănătății publice 
(importanța exercițiului și sportului practicat 
frecvent pentru o viață sănătoasă); 

 Diminuarea numărului sportivilor de 
performanță, din lipsa investițiilor specifice în 
sport; 

 Lipsa unei legislații centrată pe problematica 
sportului de masă;  

 Incidență mare a bolilor cardio-vasculare, 
obezității și altor afecțiuni cronice ce derivă din 
sedentarism; 

 Tendința de îmbătrânire a populației; 

 Emigrarea tinerilor cu potențial atât în sport, cât 
și în domenii conexe. 



Municipiul Tîrgu Mureș
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CAPITOLUL II. STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ LA ORIZONTUL ANULUI 
2023 

 

2.5. CONTEXT 

 

Orașele oferă oportunități importante pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare și sunt totodată 

centre ale concentrării geografice a activităților economice și a populației. De asemenea, orașele întâmpină o serie 

de provocări, precum lipsa locurilor de muncă, calitatea slabă a locuințelor, segregarea socio-spațială, poluarea, 

degradarea spațiilor publice.  

De cele mai multe ori problemele cu care se confruntă oraşele sunt abordate şi atacate sectorial, fără a 

lua în considerare interdependențele dintre acestea. 

Totuși, provocările urbane – economice, sociale, demografice și de mediu – sunt strâns legate între ele, 

succesul în materie de dezvoltare urbană poate fi atins numai prin intermediul unei abordări integrate. O 

dezvoltare urbană sustenabilă poate fi atinsă numai în măsura în care vor fi combinate măsuri privind renovarea 

fizică a zonelor urbane cu măsuri care promovează educaţia, dezvoltarea economică, incluziunea socială și 

protecţia mediului.  

Selectarea prioritățiilor de investiții reunite în cadrul acestei axe prioritare are la bază pe provocările-cheie 

identificate la nivelul polilor de creștere și a altor municipii reședință de județ: 

 emisiile de gaze cu efect de seră și calitatea aerului reprezintă probleme în toate marile municipii din 

România. Ponderea transportului public urban este în continuă scădere la nivelul orașelor, concomitent 

cu creșterea intensivă a numărului de autovehicule personale cu efecte asupra emisiilor de gaze cu efect 

de seră, creșterii congestiei traficului și consumuri energetice mari. 

 lipsa unor intervenţii coordonate și reducerea capacității investiționale a autorităților locale a condus 

la apariţia unor terenuri abandonate, degradate sau neutilizate la nivelul oraşelor care se repercutează 

asupra calității vieții populației și atragerii investițiilor private. 

 disponibilitatea și calitatea forței de muncă sunt factori critici pentru dezvoltarea și creșterea 

economică a orașelor. Este necesară astfel asigurarea alinierii calificărilor educaționale cu nevoile pieței 

forței de muncă și oferirea de învățare pe tot parcursul vieții, precum și facilitarea reîntoarcerii părinților 

pe piața activă a muncii prin sprijinirea calității și accesului la serviciile de educație timpurie 

antepreșcolară și preșcolară. 

 incluziunea socială și combaterea sărăciei, în special pentru populația de etnie romă, reprezintă 

provocări importante pentru orașele mari. Prin urmare, sunt necesare măsuri pentru a răspunde 

nevoilor comunităților defavorizate și pentru combaterea excluziunii, ca parte a unei strategii mai  

ample de dezvoltare urbană. 

 Tîrgu Mureş, situat în Regiunea Centru și reşedinţă administrativă a judeţului Mureş, este un important 

centru economic şi cultural al judeţului. Prin aşezarea sa geografică în culoarul larg al râului Mureş, beneficiază de 

avantajele care le oferă zona de confluenţă a trei regiuni naturale, cu resurse economice diferite și 
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complementare: regiunea cerealieră a Câmpiei Transilvaniei, a Podişului Târnavelor și zona forestieră a dealurilor 

subcarpatice interne.  

Municipiul Tîrgu Mureș are o suprafaţa totală de 4.930 ha și o populaţie de 134.290 conform 

recensământului din 2011. Totodată, Tîrgu Mureș este cunoscut în ţară și străinătate ca un important centru 

medical, cu reuşite deosebite în planul medicinii cardiovasculare și urologice. 

Centru universitar și cultural cu tradiţie, municipiul Tîrgu Mureș dispune de un sistem de educaţie solid şi 

flexibil, gata să se adapteze la cerinţele pieţei forţei de muncă. 

Municipiul Tîrgu Mureş este centrul zonei metropolitane (ZM)  Tîrgu Mureş. Conform datelor de la 

recensământul din 2011 populaţia ZM  Tîrgu Mureş era de 204.158 locuitori, în scădere cu 3,8% faţă de anul 2009. 

Unităţile administrativ teritoriale care înregistrează cel mai mare număr de locuitori sunt municipiul  Tîrgu Mureş, 

comuna Sângeorgiu de Mureş, comuna Sâncraiu de Mureş și oraşul Ungheni. 

Localitate UAT Populatie  

Tîrgu Mures Municipiu 134.290 

Ungheni Oraş 6.945 

Acăţari Comună 4.738 

Ceuaşu de Câmpie Comună 5.964 

Corunca Comună 2.785 

Crăciuneşti Comună 4.470 

Cristeşti Comună 5.824 

Ernei Comună 5.835 

Gheorghe Doja Comună 2.982 

Livezeni Comună 3.266 

Pănet Comună 6.033 

Sâncraiu de Mureş Comună 7.489 

Sângeorgiu de Mureş Comună 9.304 

Sânpaul Comună 4.233 

Total 204.158 

 

ZM Tîrgu Mureş se află la intersecţia şi sub influenţa mai multor zone metropolitane şi periurbane cum ar 

fi ZM Cluj, ZM Braşov și sistemul urban Sibiu, aşa cum rezultă din hărţile alăturate:  
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Sursa: http://www.tirgumures.ro/pidu/anexe.pdf 

 

Ca orice mare centru urban, municipiul Tîrgu Mureș este un nod de tranzit în judeţ în ceea ce priveşte 

traficul rutier. Mai exact, drumul european E60 traversează municipiul, la fel ca și drumul naţional DN15A. Acest 

lucru face ca întreg fluxul de autoturisme care se deplasează pe rute importante: Cluj Napoca – Braşov, Cluj – 

Topliţa, Braşov – Topliţa și nu numai, să supraaglomereze arterele din oraş, în condiţiile în care există o singură 

centură ocolitoare pentru cei care tranzitează oraşul pe ruta Cluj Napoca – Braşov. 

http://www.tirgumures.ro/pidu/anexe.pdf
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Foto: 35 (1) Sistemul urban al României Intensitatea polarizării urbane a teritoriului 

(2) Sisteme urbane regionale şi transfrontaliere (Sursa: Atlasul Teritorial al României - MDRAP ) 

 

 
Foto: 36 Harta izocronelor cu durata de 20, 40, 60 și peste 60 minute  

(Sursa: Observatorul Teritorial,  https://ot.mdrap.ro/website/maps/) 

Conform hărţilor din Atlasul Teritorial al României, aflat pe site-ul MDRAP, se observă o legătură intra- și 

interregizivă care să stimuleze o economie cu un potenţial înalt cu localităţile mai importante din interiorul 

izocorei de 60 (Luduş), respectiv de 40 minute (Iernut, Band, Reghin), cât și cu centre mari din regiunile învecinate, 

precum municipiul Cluj-Napoca. 

https://ot.mdrap.ro/website/maps/
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Forţa de atracţie a municipiului  Tîrgu Mureş a generat o periurbanizare către localităţile cele mai 

apropiate: Sâncraiu de Mureş şi Nazna înspre vest, Voiniceni și Ceuaşu de Câmpie  înspre nord-vest, Sângeorgiu 

de Mureş şi Ernei înspre nord, Livezeni şi Corunca înspre est, Cristeşti şi Ungheni înspre sud-vest.  

 
Foto: 37 Harta izocronelor Tîrgu Mureș cu durata de 20, 40, 60 și peste 60 minute  

(Sursa: Observatorul Teritorial,  https://ot.mdrap.ro/website/maps/) 

 
 

 

  

https://ot.mdrap.ro/website/maps/
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2.6.  DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚIILE REALIZATE ÎN PERIOADA 2010-2016 

 

Procesul de realizare a investiţiilor la nivelul municipiului Tîrgu Mureş are  la bază Planul Integrat de 

Dezvoltare Urbană (PIDU), aprobat în luna martie 2010. 

Proiectele de investiţii la nivelul municipiului Tîrgu Mureş s-au realizat pe baza documentelor strategice 

elaborate în perioada 2008-2010, astfel:  

- investiţii  publice pentru dezvoltare - Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU); 

- investiţii în domeniul gestionării deşeurilor –Master Plan deşeuri; 

-  investiţii în sectorul edilitar – Master Plan apă-canalizare. 

 

Proiectele de investiţii iniţiate au vizat cinci direcții de dezvoltare: 

 

I. REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SPAŢIULUI URBAN  

 Amenajarea şi modernizarea spaţiilor publice în zona centrală  

 Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor publice la nivelul cartierului 

 Planificarea dezvoltării urbane a municipiului integrat în zonele sale de influenţă 

 Reabilitarea locuinţelor şi crearea de mini-cartiere noi 

 

II: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ŞI SERVICIILOR DE TRANSPORT DE INTERES REGIONAL, PERIURBAN ŞI LOCAL 

 Crearea reţelei de centuri ocolitoare şi căi rapide de acces în vederea descongestionării traficului la nivel 

urban şi fluidizării tranzitului la nivel regional 

 Reabilitarea reţelei de străzi la nivelul cartierelor  

 

III: INFRASTRUCTURĂ ŞI SERVICII DE SĂNĂTATE, SOCIALE ŞI DE PROTECŢIE A POPULAŢIEI  

 Protecţia persoanelor aflate în situaţii de risc 

 Modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 

 Dezvoltarea şi modernizarea bazelor operaţionale şi pregătirea resurselor umane necesare pentru 

intervenţii în situaţii de urgenţă 

 

 IV: MEDIUL DE AFACERI  

 Creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între instituţii de cercetare 

dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI; 

 Cercetare – dezvoltare în parteneriat între universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi 

(industrie) în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie 

 Reabilitarea, restaurarea şi dotarea clădirilor monument istoric, precum şi a celor aflate în patrimoniul 

cultural de interes local şi naţional 

 

 V: INFRASTRUCTURA DE MEDIU 

 Extinderea şi modernizarea reţelei tehnico-edilitare 

 Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată 

 Crearea unui sistem de management integrat al deşeurilor 

 Reabilitarea sistemului municipal de energie termică  
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 Modernizarea centralelor termice de cartiere. 

 Eficientizarea şi modernizarea sistemului de iluminat public urban 

 Lucrări de reabilitare şi modernizare a iluminatului public urban în zona centrală, a bulevardelor şi reţeaua 

străzilor de cartier; 

 Utilizarea raţională a resurselor de energie şi utilizare de energii alternative 

 

În acest sens s-a promovat o politică investiţională, iar activitatea departamentelor din cadrul Primăriei a 

fost concentrată pe următoarele măsuri: 

 

 initierea  si elaborarea documentatiilor tehnico-economice: expertize, studii de prefezabilitate, studii de 

fezabilitate, documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiecte tehnice, acorduri, avize; 

 armonizarea planificării spaţiale cu planificarea socio-economică în contextul protejării mediului; 

 corelarea planificării multianuale a investiţiilor cu procesul de planificare strategică; 

 program complex de investiţii direcţionate pe reabilitarea reţelei stradale la nivelul arterelor princepale, 

dar şi la nivelul cartierelor; 

 atragerea fondurilor prin programe guvernamentale şi proiecte europene;  

 reabilitarea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor de agrement şi joacă pentru copii; 

 construire de minicartiere şi locuinţe sociale pentru tineri; 

 reabilitarea faţadelor clădirilor în zona centrală a oraşului; 

 reabilitarea termică a blocurilor de locuit; 

 modernizarea sistemului de termoficare; 

 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 

 modernizarea instituţiilor de învăţământ; 

 asigurarea unui sistem integrat de servicii sociale şi locative pentru persoanele aflate în stare de 

dificultate; 

 asigurarea serviciilor eficiente de salubrizare la nivelul municipiului; 

 modernizarea servicilor de transport local pentru cetăţeni, oferind condiţii de confort şi siguranţă; 

 paza şi ordinea la nivelul municipiului; 

 dezvoltarea relaţiilor de coperare cu oraşe din Europa; 

 promovarea municipiul în cadrul unor evenimente de anvergură de interes regional. 

  



 

 

 
286 

 

Dinamica valorilor investitiilor realizate exclusiv din bugetul local al Municipiului Tirgu Mures raportată la 

perioada 2010-2015 se prezintă în felul următor: 

 
Tabel 80 Extrase din Bugetul local al municipiului Tirgu Mures 

-lei -  

An 

Autorități 
publice și 

acțiuni 
externe 

Ordine 
publică și 
siguranța 
națională 

Învățământ 
Cultură, 

recreere și 
religie 

Asigurări 
și 

asistență 
socială 

Locunțe, 
servcii și 

dezvoltare 
publică 

Protecția 
mediului 

Acțiuni 
generale 

economice 
și de 

muncă 

Combustibili 
și energie 

Transporturi Total 

2010 1.866.172 8.985 1.864.668 316.176 727.064 6.721.067 2.873.123   6.772.147 21.149.402 

2011 1.702.060 238.063 695.597 670.226 17.852 16.368.116 3.495.117  12.045.491 6.132.401 41.364.923 

2012 774.610 103.413 165.547 3.014.213 84.399 6.633.191 23.013.641 100.000 1.009.887 4.588.899 39.487.800 

2013 117.535 17.740 1.250.981 1.510.044 226.046 4.648.806 295.670  376.611 15.269.071 23.712.504 

2014 331.276 289.148 5.087.790 475.842 612.037 11.307.206 277.594 85.000  8.385.430 26.851.323 

2015 860.603 44.925 3.899.522 1.215.286 221.704 15.772.772 38.929   3.984.379 26.038.120 

Total 5.652.256 702.274 12.964.105 7.201.787 1.889.102 61.451.158 29.994.074 185.000 13.431.989 45.132.327 178.604.072 

 

Volumul investiţiilor din bugetul local în perioada 2010-2015 este ridicat la 178.604.072 lei din care se 

evidentiaza: 

I. Investiţiile în locuinţe, servicii si dezvoltare publica cu o valoare de 61.451.158 lei; 

II. Investiţiile în transporturi cu o valoare de 45.132.327  lei; 

III. Investiţiile în protecţia mediului cu o valoare de 29.994.074 lei; 

IV. Investiţiile în învăţământ cu o valoare de 12.964.105 lei. 

 

Astfel, în perioada 2010-2015 volumul investiţiilor a crescut cu 47.209.814 lei, reprezentând 35,93% faţă de 

investiţiile realizate în perioada 2004-2009.    

Din totalul investiţiilor, prezentăm câteva din investiţiile realizate la nivelul municipiului Tîrgu Mureş: 

 
OBIECTIVE DE INVESTIȚII REALIZATE DIN BUGETUL LOCAL ÎN PERIOADA 2010-2015: 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

 Reabilitare termică Scoala Gimnazială "Liviu Rebreanu"  

 Reabilitare internat Grupul Școlar Emil A. Dandea 

 Campus Liceul cu Program Sportiv Szasz Adalbert  

 Campus Grup Școlar Constantin Brâncuși 

 Campus Colegiul Agricol Traian Săvulescu 

 Reabilitare sala de sport Colegiul Agricol Traian Săvulescu 

 Supraetajare Colegiul Agricol Traian Săvulescu 

 Reabilitare cantina Colegiul Agricol Traian Săvulescu 

 Modernizare, reabilitare Gup Școlar Emil A. Dandea 

 Modernizare sistem de încălzire termică Colegiul Economic Transilvania 

 Lucrări- Liceul Electromureș și Grădiniţa cu Program Prelungit Paradisul Copilăriei 

 Lucrări - Scoala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” 

 Lucrări- Grădiniţa cu Program Prelungit Piticot 

 Lucrări- Grădiniţa cu Program Prelungit Rândunica 
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 Lucrări- Grădiniţa cu Program Prelungit Licurici 

 Lucrări- Şcoala Gimnazială „Dacia” corp A 

 Mansardare Grădinița cu Program Prelungit  nr. 16 

 
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 

 Sistem de tobogane 

 Acoperire bazin olimpic C.A.S.M. cu un balon presostatic protector 

 Echipamente pentru parcuri de joacă C.A.S.M. 

 Amenajare parc de joacă pentru copii în C.A.S.M. 

 
 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 Modernizare Dispecerat integrat de urgenţă 

 
LOCUNȚE, SERVCII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 

 Blocuri ANL cartier Belvedere 

 Locuințe sociale Cartier Rovinari 

 Locuințe sociale pentru rromi Valea Rece  

 Modernizare P-ta Teatrului 

 Locuințe sociale ROMCAB (+ sediu SEIP) str. Voiniceni 

 Mansardare si extindere clădire str. Al Papiu Ilarian 

 Blocuri ANL zona Mureșeni Str. Depozitelor  

 Parcări acoperite 

 Amenajări exterioare și branșamente pentru 4 blocuri ANL cartier Belvedere 

 Achiziționare complexe de joacă și mobilier de joacă pt spațiile de joacă reamenajate și în curs de 

amenajare în zonele de cartiere 

 Achiziționare și montare containere subteran 

 Extindere rețea de apă strada Ceangăilor 

 Mansardare Academia de Sport 

 Panouri publicitare 

 
PROTECȚIA MEDIULUI 

 Instalație compactare deșeuri 

 Platforma tehnologica procesare deșeuri 

 Lucrări- Ecologizarea depozitului de deșeuri a municipiului Tg-Mureș 

 
TRANSPORTURI 

 Străzi in cartier Belvedere 

 Reparații capitale str. Sinaia 

 Modernizare a 5 străzi: str. David Rusu, str. Lazar Blejnar, str. Ionel Giurchi, str. Ioan Roman, str. Mircea 

Robu 

 Semaforizarea trecerilor pentru pietoni pe str. Gh. Doja 

 Lucrări- Drum de acces și alimentare cu apă-canal pt stațiile de transfer, sort, compostare ambalare 

deșeuri menajere 

 Lucrări-Extindere rețele de canalizare str. Băneasa 

 Lucrări-Modernizare rețea canalizație pt. rețele de transmitere informații Bd.1848 
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 Lucrări-Modernizare iluminat public Bd.1848 

 Lucrări-Modernizare strada Pomicultorilor 

 Lucrări- Modernizare strada Apicultorilor 

 Lucrări- Moderniz B-dul 1 Dec.1918 str. Sârguinței 

 Lucrări-Modernizare str. Rodniciei tronson până la str. Livezeni 

 Lucrări-Modernizare B-dul 1 Dec.1918 (complex Fortuna) și str. Armoniei 

 Lucrări-Modernizare str. Iosif Hodos, Gh. Pop Basesti, P. Maior și I. Mihuț 

 Lucrări-Extindere/înlocuire rețele de apă și canalizare str. Voinicenilor 

 Lucrări-Modernizare alei, trotuare, accese, parcări cartier Unirii str. Stefan Cicio Pop și V Lucaciu 

 Lucrări- Înlocuirea rețelelor de apă în str. Insulei 

 Lucrări- Înlocuirea rețelelor de apă în str. Podeni 

 Lucrări- Modernizare străzi, alei trotuare, accese parcuri cart. Mureșeni- str. Reșița și str. Hunedoara, 

Cisnădie, Gh. Doja, Reșița 

 Lucrări- Modernizare alei între blocuri, trotuare, accese, parcări în cart. Unirii zona între str. Decebal, 

Bărăganului, Tisei 

 Modernizare străzi, alei, parcuri, intersecții giratorii (diferite zone) 

 Modernizare strada Benefalău 

 Modernizare strada Negoiului 

 Reparații capitale strada Sinaia 

 Modernizare B-dul 22 decembrie 1989 

 Modernizare strada Răsăritului 

 Modernizare intersecție strada Gheorghe Doja 

 Modernizare B-dul 1848 între str. Slatina șiI Koss Ferencs  

 Modenizare intersecție giratorie str.Gh. Doja – str. Budiului și tronson P-ța Gării  

 
La acestea se adaugă şi investiţiile realizate în anul 2016: 

 Prelungire strada Burebista;  

 Lucrari de realizare a drumului  de acces, reţea de apă-canal la staţiile de transfer, sortare compostare, 

compactare-ambalare deşeuri menajere şi a staţiei de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de 

deşeuri; 

 Achiziția a 20 autobuze noi,  Diesel Euro VI. 

 Lucrări de reabilitare a carosabilului,  lucrări de intervenţie şi reparaţii străzi, parcări, trotuare: 

 

Nr. crt. DENUMIRE STRADĂ TIP LUCRARE 

1. Secerei Pavare trotuare 

2. Liceul de Chimie Parcare-pavaj 

3. P.ţa Bolyai Reabilitare parc 

4. Cutezanţei Accese blocuri-pavaj 

5. Verde Carosabil – asfalt Trotuar - pavaj 

6. Toamnei Carosabil – asfalt Trotuar - pavaj 

7. P.ţa Bernady Trotuar - pavaj 

8. Florilor Carosabil – asfalt Trotuar - pavaj 

9. Al. Carpaţi – bucla 4 Asfalt 

10. Cosminului Covor asfaltic 

11. Lavandei Covor asfaltic 
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Nr. crt. DENUMIRE STRADĂ TIP LUCRARE 

12. Şoimilor Covor asfaltic 

13. Baladei Covor asfaltic  

14. Bălcescu Rep. trotuare - pavaj 

15. Budai Nagy Antal  Reparaţii trotuare  

16. B.P. Haşdeu Covor asfaltic 

17. Călăraşilor Sens giratoriu 

18. Teleky Samuel Covor asfaltic 

19. Str. legătură Trandafirilor-Horea Covor asfaltic 

20. Ilie Munteanu Covor asfaltic 

21. Liberăţii nr.103-111 Amenajare-asfalt 

22. Acces Căsuşa din pădure-Platoul 
Corneşti 

Pavaj 

23. Casa M. Eminescu Platformă - pavaj 

24. Pandurilor Trotuar – dale ierbate 

25. Năvodari Trotuare - pavaj 

26. B.dul 1Dec.1918 (Fortuna-Corina) Trotuare - pavaj 

27. Moldovei Trotuar - pavaj 

28. Gurghiului Covor asfaltic 

29. Lucernei Covor asfaltic 

30. Trifoiului Covor asfaltic 

31. Inului Covor asfaltic 

32. Gloriei – străzi adiacente Covor asfaltic 

33. Gloriei - trotuare Pavaj 

34. Negoiului Rep. scări - pavaj 

35. Bolyai Trotuar - pavaj 

36. Dorobanţilor Trotuar - pavaj 

37. Păltiniş Trotuar - pavaj 

38. Sălişte Trotuar - pavaj 

39. V. Lucaciu Trotuar - pavaj 

40. Negoiului  Accese - pavaj 

41. P.ţa Mărăşeşti Trotuar - pavaj 

42. Mărăşti Trotuar - pavaj 

43. Fînaţe Covor asfaltic 

44. Secuilor Martiri Dale ierbate 

45. Rovinari Parcări 

46. B.dul Cetăţii Calup piatră 

47. Sapei Trotuar-pavaj 

48. P. Chinezu Trotuar – pavaj 

49. Banatului Accese - pavaj 

50. Dîmbu Pietros Trotuare - pavaj 

51. Cehlău Covor asfaltic 

52. B.dul Cetăţii Covor asfaltic 

53. Sapei Covor asfaltic 

54. Viile 1 Mai Covor asfaltic 

55. Dezrobirii Covor asfaltic 

56. Pandurilor Trotuar+Accese 

57. Răsăritului Carosabil - asfalt 

58. Rovinari Carosabil - asfalt 

59. Aleea Vrancea Carosabil - asfalt 
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Nr. crt. DENUMIRE STRADĂ TIP LUCRARE 

60. Dîmbu Pietros Carosabil - asfalt 

61. Vasile Lucaciu Alei - asfalt 

62. Al. Carpaţi Pistă de biciclete 

63. Parîngului Carosabil+Trotuare 

64. Transilvania Alei, accese -asfalt 

65. Plevna Covor asfaltic 

66. Plopilor Covor asfaltic 

67. Păcii Accese, trotuar 

68. Avram Iancu Covor asfaltic 

69. Busuiocului Covor asfaltic 

70. Al. Tîmplarilor Trotuare-asfalt 

71. P.ţa Matei Corvin Sens giratoriu, carosabil, trotuar-asfalt 

 

 

 
PROIECTE DE INVESTIȚII FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE/FONDURI GUVERNAMENTALE ÎN PERIOADA 

2010-2016 
 
 Asistenţa financiară acordată României de UE în perioada 2007-2013 a fost reglementată prin 

documente strategice aprobate de Guvernul României şi Comisia Europeană. 

 Documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală pe baza căruia s-a negociat cu 

UE sprijinul financiar alocat României este Planul Naţional de Dezvoltare. În conformitate cu acesta, sprijinul 

financiar estimat la 30 miliarde Euro, pentru România 2007- 2013 a fost alocat din : 

 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)  

 Fondul Social European (FSE)  

 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul Social European (FSE) sunt cunoscute şi sub 

denumirea de Fonduri structurale 

 Fondul de Coeziune  

 

În perioada 2010-2015, preocuparea majoră a Municipiului Tîrgu Mureş a reprezentat-o absorbţia de fonduri 

nerambursabile  alocate României pentru perioada de programare 2007-2013 în vederea realizării unor investiţii. 

Astfel s-au implementat 33 de proiecte în baza unor contracte de finanţare în  valoare totală de 157.584.740 EURO 

finanţate  prin programele europene: 

- Programul Operațional Regional (POR): 16 proiecte; 

- Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE): 2 proiecte; 

- Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA): 2 proiecte; 

- Programul Operaţional Sectorial MEDIU (POS MEDIU): 1 proiect; 

- Programe guvernamentale: 10 proiecte; 

- Programul Operaţional Sectorial MEDIU (POS MEDIU): 2 proiecte prin intermediul Asociaţiilor 

de Dezvoltare Intercomunitară  Aqua Invest Mureş şi Ecolect Mureş. 

 

Cele 33 de proiecte au vizat în principal realizarea unor investiţii destinate dezvoltării şi modernizării 

infrastructurii rutiere, de agrement, şcolare, sociale, de mediu. Dintre acestea, vă prezentăm pe cele mai 

reprezentative: 
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I. INFRASTRUCTURA RUTIERĂ / TRANSPORT 

1. Denumire proiect:  Modernizare străzi în Municipiul Tîrgu-Mureş 

2. Denumire proiect:  Modernizarea reţea stradală la nivelul municipiului Tîrgu-Mureş – tranşa I 

3. Denumire proiect:  Modernizarea reţea stradală la nivelul municipiului Tîrgu-Mureş– tranşa II 

4. Denumire proiect: Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş, 

Tîrgu-Mureş 

 

II. INVĂȚĂMÂNT  

1. Denumire proiect: Mansardare si reamenajare la Colegiul Naţional Alexandru Papiu Ilarian, din Tîrgu-

Mureş 

2. Denumire proiect:  Mansardarea şi reabilitarea internatului – Liceul de Artă Tîrgu-Mureş 

 

III. PROTECȚIA MEDIULUI  

1. Denumire proiect: Casa Verde în Municipiul Tîrgu-Mureş 

2. Denumire proiect: Întocmirea hărţii de zgomot a Municipiului Tîrgu-Mureş 

3. Denumire proiect: Reabilitare sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Tîrgu-Mureş   

4. Denumire proiect: Calea Verde spre dezvoltare durabilă 

 

IV. TURISM / AGREMENT 

1. Denumire proiect: Reamenajare Cetatea Medievală Tîrgu-Mureş 

2. Denumire proiect: Modernizare şi reamenajare spaţii publice de agrement Platoul Corneşti 

3. Denumire proiect: Reamenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice 

4. Denumire proiect: Parcuri noi în Municipiul Tîrgu-Mureş  - Aleea Carpaţi, Aleea Haţeg şi Aleea 

Vrancea 

 

V. ASISTENȚĂ SOCIALĂ /LOCUINȚE 

1. Denumire proiect: Centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii– Rozmarin    

2. Denumire proiect: Modernizare Cămin pentru Persoane Vârstnice 

3. Denumire proiect: Reabilitare termica a 10 blocuri de locuinte în municipiul Tîrgu-Mureş - Lot I 

4. Denumire proiect: Reabilitare termica a 26 blocuri de locuinte în municipiul Tîrgu-Mureş - Lot II  

5. Denumire proiect: Reabilitare termica a blocurilor de locuinte în municipiul Tîrgu-Mureş - Lot IV 

6. Denumire proiect: Reabilitare termica a blocurilor de locuinte în municipiul Tîrgu-Mureş - Lot V  

7. Denumire proiect: Reabilitare termica a blocurilor de locuinte în municipiul Tîrgu-Mureş - Lot VI  

8. Denumire proiect: Reabilitare termica a blocurilor de locuinte în municipiul Tîrgu-Mureş - Lot VII  
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2.7. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ ȘI IDENTIFICAREA 

OBIECTIVELOR ALE SIDU 

 
Viziunea dezvoltării urbane presupune o gândire dinamică și capabilă să evalueze pe termen lung șansele 

reale de dezvoltare a teritoriului analizat.  

Folosind abordarea „bottom-up“, respectiv, pornind „de jos în sus“ s-a identificat realitatea existentă (în 

baza datelor statistice și a întâlnirilor de lucru cu diferiți stakeholderi),  s-au analizat tendințele și nevoile de 

dezvoltare, în baza acestora formulându-se viziunea pe termen lung a Municipiului Tîrgu Mureș.  

Municipiul Tîrgu Mureș își propune prin prezenta Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă, să 

asigure continuitatea viziunii strategice stabilită în anul 2010 prin Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Durabilă, 

completând și dezvoltând direcțiile de dezvoltare conform noilor tendințe și noii realități privind dezvoltarea 

urbană integrată.  

În conceptul prezentei strategii, abordarea strategică propune soluții privind principalele provocări urbane 

– economice, sociale, demografice și de mediu, propunând măsuri combinate astfel încât să asigure 

sustenabilitatea dezvoltării Municipiului Tîrgu Mureș. Noua abordare are la bază Planul Urbanistic General al 

Municipiului Tîrgu Mureș, Planul de Dezvoltare Urbană Integrată, Planul de acțiune pentru energie durabilă,  

Strategia privind adaptarea la schimbările climatice în Municipiul Tîrgu Mureș, precum și alte documente 

strategice locale, regionale, naționale sau europene care confirmă direcțiile de urmat.  

Viziunea strategică a Municipiului Tîrgu Mureș are la bază soluționarea principalelor probleme 

identificate la nivel local și a provocărilor urbane cu impact semnificativ, astfel cum au fost identificate în cadrul 

prezentei strategii și prezintă o imagine ideală a teritoriului la sfârșitul perioadei de planificare.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective 
specifice

Obiective 
strategice

Viziune
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Viziunea stabilită încearcă să surprindă starea ideală care generează o atitudine de încredere în viitor, 

conștientizând totodată dificultățile care pot fi întâmpinate în atingerea obiectivelor. Este o viziune ce poate fi 

împărtășită cu cetățenii mureșeni.  

 
 

În vederea împlinirii viziunii s-au stabilit următoarele obiective strategice: 

OS 1. Promovarea mobilității urbane multimodale durabile și îmbunătățirea 

conectivității care să contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și la scoaterea 

din „izolare“ a  Municipiului Tîrgu Mureș; 

OS 2. Îmbunătățirea managementului energetic, creșterea calității factorilor de mediu 

și a condițiilor de locuire; 

OS 3. Creșterea competitivității și a capacității de cercetare–inovare; 

OS 4. Dezvoltarea facilităților urbane îmbunătățirea condițiilor de viață şi de siguranță a cetățenilor prin 

servicii performante adaptate nevoilor și accesibile tuturor categoriilor și grupurilor sociale;  

OS 5. Creșterea atractivității a Municipiului Tîrgu Mureș ca destinație turistică pe direcțiile cu potențial 

maxim de dezvoltare: turism sportiv, de recreere, natural și cultural. 

Obiectivele strategice au fost generate de nevoile, problemele și provocările care au fost identificate în 

baza analizei teritoriale.  

 

Obiectivele specifice au fost astfel dezvoltate încât să răspundă principlalelor 

provocări economice, sociale, climatice, demografice și de mediu cu care se confruntă 

Municipiul Tîrgu Mureș în prezent. S-au stabilit mai multe obiective specifice care să 

răspundă obiectivelor strategice astfel: 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC 1. Promovarea mobilității urbane multimodale durabile și îmbunătățirea 

conectivității care să contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și la scoaterea din „izolare“ a  

Municipiului Tîrgu Mureș. 

Obiective specifice:  

Viziunea Municipiului Tîrgu Mureș 

 

La orizontul 2023, municipiul Tîrgu Mureş reprezintă cel mai influent pol 

de dezvoltare urbană din Regiunea Centru,  promovând dezvoltarea urbană sustenabilă 

din punct de vedere al sistemului educațional, sanitar, al mobilității urbane, dezvoltării 

economice, incluziunii sociale, combaterii sărăciei și protecției mediului, dezvoltând 

parteneriate puternice între guvernanța locală, cetățeni, mediul economic și societatea 

civilă. 
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Os 1.1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020 în comparație cu anul 2004 prin 

investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă; 

Os 1.2. Crearea unui sistem de transport public eficient și atractiv, până în anul 2023, care să deservească 

într-un mod echilibrat locuitorii Municipiului și să contribuie la creșterea cu 10% a numărului de pasageri în 

transportul public comun; 

Os 1.3. Promovarea mobilității urbane durabile prin dezvoltarea transportului nemotorizat până în anul 

2023. 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC 2. Îmbunătățirea managementului energetic, creșterea calității factorilor de mediu și a 

condițiilor de locuire. 

Obiective specifice:  

Os. 2.1. Asigurarea unui standard de viață ridicat prin creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, 

clădirile publice și sistemele de iluminat public și reducerea consumului global de energie primară cu 20% 

până în anul 2020, asigurând o creștere cu 20% a ponderii energiei regenerabile utilizate; 

Os. 2.2. Creșterea suprafețelor spațiilor verzi cu 20% și modernizarea infrastructurilor de recreere și 

agrement până în anul 2023; 

Os. 2.3. Eficientizarea gestionării deșeurilor municipale până în anul 2023. 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC 3. Creșterea competitivității și a capacității de cercetare–inovare. 

Obiective specifice:  

Os 3.1. Dezvoltarea unui mediu socio-economic atractiv, competitiv și inovator până în anul 2023, prin 

sprijinirea și dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și dezvoltarea industriilor creative; 

OS 3.2. Promovarea municipiului ca centru medical-farmaceutic de interes internațional, național și regional 

până în anul 2023, prin investiții în cercetare-dezvoltare-inovare și tehnologie informațională în domeniul 

sănătății; 

OS 3.3. Atragerea de noi investiții prin asigurarea unor locații dotate corespunzătoare din punct de vedere 

tehnic până în anul 2023. 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC 4. Dezvoltarea facilităților urbane, îmbunătățirea condițiilor de viață şi de siguranță a 

cetățenilor prin servicii performante adaptate nevoilor și accesibile tuturor categoriilor și grupurilor sociale.  

Obiective specifice:  

OS 4.1. Creșterea calității infrastructurii până în anul 2023 în vederea asigurării accesului sporit la educație 

timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă; 

OS 4.2. Creșterea calității infrastructurii educaționale până în anul 2023 pentru învățământul preșcolar, 

gimnazial, liceal, profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții; 

Os 4.3. Asigurarea competitivității serviciilor de sănătate publică, inclusiv a celor de urgență la nivel național 

și regional prin dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii, diversificarea serviciilor, creșterea eficienței și 

calității serviciilor la orizontul anului 2023; 

Os 4.4. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială până în anul 2023 

prin revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din Municipiul Tîrgu Mureș; 
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Os 4.6. Dezvoltarea facilităților urbane din Municipiul Tîrgu Mureș prin îmbunătățirea siguranței populației, 

îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de bază și a spațiilor publice până în anul 2023; 

Os. 4.7 Creșterea ocupării, dezvoltării resurselor umane și a serviciilor sociale până în anul 2023. 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC 5. Creșterea atractivității a Municipiului Tîrgu Mureș ca destinație turistică pe direcțiile 

cu potențial maxim de dezvoltare: turism sportiv, de recreere, natural și cultural. 

Obiective specifice:  

OS 5.1. Creșterea atractivității orașului și a numărului de turiști cu cel puțin 5% până în anul 2023, prin 

valorificarea, promovarea turismului și crearea unui brand al orașului; 

OS 5.2. Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural–istoric și a identității culturale. 

 

Provocările cu care se confruntă mediul urban sunt strâns legate între ele, asfel se propun programe și 

măsuri integrate care să asigure dezvoltarea urbană sustenabilă, combinând măsuri privind renovarea fizică a 

zonelor urbane cu măsuri care promovează educația, dezvoltarea economică, incluziunea socială și protecția 

mediului.  
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2.8. CALENDAR DE ACTIVITĂȚI PENTRU IMPLEMENTAREA SIDU și PORTOFOLIU DE 

PROIECTE 

2.8.1. Riscuri identificate și măsuri de atenuare a riscurilor implementării 

Riscul este reprezentat de un eveniment nesigur sau un set de circumstanțe care odată aparute au un 

efect negativ în atingerea obiectivelor proiectului, de aceea managementul riscurilor este abordarea care va 

permite identificarea, clasificarea și analiza riscurilor în vederea reducerii sau eliminării acestora acolo unde este 

posibil.  

Riscurile identificate vor fi prevenite punând în practică contra-măsuri, care fie opresc producerea riscului, 

fie previn impactul asupra acțiunilor propuse sau îl diminuează până la un nivel acceptabil. În cazul în care nici o 

măsură dintre cele de mai sus nu se poate aplica, echipa de management al proiectului va crea un plan de rezervă, 

în care sunt planificate acțiunile ce trebuie realizate în momentul apariției riscului. 

Responsabilul echipei de management privind implementarea SIDU se va asigura că planul privind 

managementul de riscurilor va fi pus în aplicare în mod sistematic prin monitorizarea tuturor riscurilor cunoscute, 

prin verificarea permanentă a activităților proiectului pentru identificarea unor riscuri noi, prin analiza riscurilor 

noi și elaborarea unei strategii de reducere a acestora.  Se va asigura implementarea corectă a măsurilor de 

diminuare a riscurilor diminuând probabilitatea apariției unor situații imprevizibile, care ar putea duce la 

neîndeplinirea obiectivelor stabilite. 

Așadar, pentru implementarea cu succes a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, s-a acordat o atenție 

deosebită identificării constrângerilor și riscurilor prezintându-se  în conformitate cu cerințele Documentului CE, 

Orientări pentru statele membre cu privire la dezvoltarea urbană durabilă integrată, art.7 din Regulamentul FEDR, 

Anexa 1, pct (f) menționează următorul cadru metodologic de abordare a analizei riscurilor în tabelul de mai jos: 

Nr.
crt. 

Risc identificat 
Descrierea 

tipului de risc 

Clasificarea riscului Măsuri de atenuare/probabilitate, 
impact scăzut mediu ridicat 

1. 

Neatingerea 

unuia dintre 

obiective 

operațional  X   

Managerul echipei de imple-

mentare va realiza evaluări 

periodice în ceea ce privește stadiul 

atingerii obiectivelor. În funcție de 

problemele identificate va stabili 

impactul asupra proiectelor 

derulate și asupra SIDU și măsurile 

necesare pentru evitarea, 

diminuarea riscului sau aplicarea 

unui plan de rezervă. De asemenea, 

va comunica din timp întregii 

echipe posibilitatea apariției 

riscului şi va deţine controlul asupra 

progresului proiectului asigurând 

atingerea obiectivelor dorite. 

Impact mediu 
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Nr.
crt. 

Risc identificat 
Descrierea 

tipului de risc 

Clasificarea riscului Măsuri de atenuare/probabilitate, 
impact scăzut mediu ridicat 

2. 

Întârzieri în 

graficul de 

derulare a 

activităților 

proiectului 

operațional  X  

Se va lua în calcul perioada optimă 

de implementare, pentru a avea 

timp suficient pentru fiecare 

activitate, inclusiv o mică marjă 

care să permită finalizarea la timp a 

fiecărei activități. 

Se va monitoriza permanent fiecare 

activitate și se vor pune în aplicare 

măsuri corective dacă este necesar. 

Impact mediu 

3. 

Efectuarea de 

cheltuieli în 

neconcordanță 

cu condiţiile și 

reglementările 

programului de 

finanțare și cu 

SIDU (cheltuieli 

neeligibile) 

financiar X   

Echipa de management va urmări 

atent cheltuielile realizate pe 

parcursul angajării acestora și se 

vor asigura ca acestea să fie în 

concordanță cu condiţiile și 

reglementările programului de 

finanțare și în concordanță cu 

obiectivele stabilite în SIDU. Atunci 

când se constată erori acestea vor fi 

identificate și raportate mana-

gerului de proiect. Acesta va 

dispune măsurile care trebuie 

întreprinse pentru corectarea 

erorilor și va lua măsuri pentru 

prevenirea acestora.  

Impact mare 

4. 

Modificări ale 

ghidurilor 

solicitantului, 

apariția de noi 

instrucțiuni 

emise de 

autoritățile de 

management 

legal  X  

Pentru a preveni noi redactări ale 

documentațiilor cauzate de aceste 

evenimente și ținând seama de 

timpul limită impus pentru 

semnarea cererilor de finanțare, 

este necesară o atentă planificare a 

procesului de depunere a cererilor 

de finanțare și o consultare 

permanentă între autoritățile de 

management și SSDU, precum și 

între aceasta și beneficiar. 

Impact mare 

5. 

Riscuri privind 

neindeplinirea 

sarcinilor 

angajarea de 

personal 
  X 

Se vor organiza ședinte periodice în 

care se va evalua gradul de 

îndeplinire al sarcinilor alocate 

fiecărui membru. În cazul în care 

unii membrii nu își îndeplinesc 
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Nr.
crt. 

Risc identificat 
Descrierea 

tipului de risc 

Clasificarea riscului Măsuri de atenuare/probabilitate, 
impact scăzut mediu ridicat 

sarcinile,  managerul echipei de 

implementare va aplica măsuri 

corective, și dacă este cazul măsuri 

de înlocuirea a membrilor în cauză. 

Sarcinile și responsabilitatile 

membrilor echipei vor fi distribuite 

în mod echitabil și în funcție de 

rolul/experiența și specializarea 

fiecăruia. 

Impact: mediu 

6. 

Riscuri 

determinate de 

desfășurarea 

procedurilor de 

achiziție 

tehnic   X 

Autoritatea Urbană va avea ca 

responsabilitate monitorizarea și 

controlul riscurilor. Pentru a evita 

întârzierile în organizarea 

procedurilor de achiziții, graficul de 

realizare a acestora va fi atent 

monitorizat, se va acorda sprijin în 

întocmirea corectă a caietelor de 

sarcini și se va încerca o comunicare 

cât mai transparentă cu ofertanții.  

Impact: mare 

7. 

Riscuri privind 

fluctuația 

membrilor 

echipei 

de 

comportament 
 X  

Volumul de muncă și complexitatea 

activităților poate induce o stare de 

stres. Managerul echipei de 

implementare este responsabil de 

motivarea membrilor echipei. 

Nemulțumirile membrilor vor fi 

soluționate cât mai rapid, iar 

înlocuirea membrilor se va realiza 

în timp util astfel încât 

implementarea SIDU să nu fie 

afectată.  

Impact: mediu 
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2.4.3. Portofoliu de proiecte 

Implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Tîrgu Mureș se va realiza 

prin intermediul unor proiecte concrete care vor contribui la realizarea obiectivelor specifice. Astfel se 

propune un portofoliu de proiecte pentru perioada 2017–2023, incluzând și proiectele din scenariul 

selectat din Planul de mobilitate Urbană Durabilă a Muncipiului Tîrgu Mureș (PMUD). 

În cadrul portofoliului de proiecte s-au identificat mai multe surse de finanțare, atât din fonduri 

publice, cât și fonduri private: 

 Buget local: venituri proprii, subvenții, operațiuni financiare, venituri pentru investiții; 

 Programe naționale cum ar fi: Programul național de dezvoltare locală, Programe derulate de 

Agenția Națională pentru Locuințe, Programe de reabilitare termică, energii regenerabile, spații 

verzi etc. derulate de Administraţia Fondului pentru Mediu; 

 Instrumente structurale: programele operaționale pentru perioada 2014–2020, precum: 

Programul Operațional Regional, Programul Operațional Competitivitate (POC), Programul 

Operațional Capital Uman (POCU), Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), 

Programe de cooperare interregionale etc.; 

 Programul Orizont 2020; 

 Alte surse de finanțare precum:  

- instrumente de finanțare de tip JESSICA, 

- fonduri private (ex. JEREMY), 

- împrumuturi: credite de la bănci comerciale sau de la instituții europene: BERD, BEI, 

- parteneriate-public private.   
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Lista propunerilor de proiecte pe orizontul de timp 2017 - 2023 

Nr. 

crt.  
Denumirea proiectului  

 

Solicitant/ 

Beneficiar 

Grad de maturitate  

(idee de proiect, SF, 
PT, alte 

documentații 
existente)  

Valoarea 
estimată*  

Euro/lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 1. PROMOVAREA MOBILITĂȚII URBANE MULTIMODALE DURABILE și ÎMBUNĂTĂȚIREA CONECTIVITĂȚII 

CARE SĂ CONTRIBUIE LA REDUCEREA EMISIILOR DE DIOXID DE CARBON și LA SCOATEREA DIN “IZOLARE“ A  MUNICIPIULUI TÎRGU MUREȘ 

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT ÎN COMUN 

1 Optimizarea rețelei de transport în comun 
Municipiul Tîrgu Mureș/ 

S.C. Transport Local S.A . 
Plan de mobilitate 150.000 Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

alte surse** 

2 
Achiziția de mijloace de transport în comun noi și 

nepoluante – 60 de autobuze electrice 

Municipiul Tîrgu Mureș/ 

S.C. Transport Local S.A. 
Plan de mobilitate 

20.000.000 

Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

alte surse** 

3 
Amenajarea și modernizarea stațiilor de transport public 

în comun și amplasare stații byke&ride 

Municipiul Tîrgu Mureș/ 

S.C. Transport Local S.A. 
Plan de mobilitate 

10.000.000 

Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

alte surse** 

4 
Informatizarea sistemului de transport în comun în 

municipiul Tîrgu Mureș 
MunicipiulTîrgu Mureș Plan de mobilitate 7.210.000 Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

alte surse** 

5 

Relația între Platoul Cornești, Grădina Zoo, Spitalul Clinic 

Județean de Urgență, Zona de agrement „Weekend“ 

(telegondolă)  

Municipiul Tîrgu Mureș 

Plan de mobilitate 

Studiu de 

fezabilitate 

5.380.000 Euro 

24.316.413 Lei  

POR 4.1./Buget Local/ 

alte surse** 

6 Amenajare depou S.C.  Transport Local S.A. Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 1.400.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

alte surse** 

7 
Tren urban pe direcția Gara  de  Sud-Nod  Platforma 

Azomureș-Strada Dezrobirii-Strada Rozmarinului-Gara 
Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 

15.000.000 

Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

alte surse** 
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Lista propunerilor de proiecte pe orizontul de timp 2017 - 2023 

Nr. 

crt.  
Denumirea proiectului  

 

Solicitant/ 

Beneficiar 

Grad de maturitate  

(idee de proiect, SF, 
PT, alte 

documentații 
existente)  

Valoarea 
estimată*  

Euro/lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

Centrală- Stadionul  Municipal - Gimnaziul  Friedrich 

Schiller-Gara de Nord-Nod Weekend (Str.Luntrașilor)-

Nod Weekend (Tangentă CF-Str.22 Decembrie) 

8 
Înființarea unui nou traseu de transport în comun spre 

Cartierul Belvedere 
Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 100.000 Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

alte surse** 

9 

Dezvoltarea structurii de transport public în comun pe 

coridorul: zona Comercială de S-V a Mun. Tîrgu Mureș- 

cartier Tudor Vladimirescu 

Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 
12.000.000 

Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

alte surse** 

10 
Dezvoltarea structurii de transport public în comun pe 

coridorul: zona Azomureș - str.Insulei Tîrgu Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 9.100.000 Euro  

POR 4.1./Buget Local/ 

alte surse** 

11 
Înființarea unor benzi destinate exclusiv transportului în 

comun 
Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate - 

POR 4.1./Buget Local/ 

alte surse** 

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT RUTIER 

12 Construirea a 5 parcări de tip park and ride – intermodale Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 
10.000.000 

Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

alte surse** 

13 
Crearea unei infrastructuri de încărcare electrică a 

autoturismelor  și autobuzelor electrice 
Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 500.000 Euro 

POR  4.1./AFM/ 

Orizont 2020/Buget 

Local/ Alte surse** 

14 Construire parking suprateran în interiorul cartierelor Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 
14.000.000 

Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

alte surse** 
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Nr. 

crt.  
Denumirea proiectului  

 

Solicitant/ 

Beneficiar 

Grad de maturitate  

(idee de proiect, SF, 
PT, alte 

documentații 
existente)  

Valoarea 
estimată*  

Euro/lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

15 Construirea parking subteran în zona centrală Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 
25.000.000 

Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

alte surse** 

16 
Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și podul 

nou zona Azomureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 9.100.000 Euro  

POR 4.1. 

/PNDL/Buget Local/ 

alte surse** 

17 Prelungire Strada Libertății Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 600.000 Euro 

POR 4.1./PNDL/ 

Buget Local/ alte 

surse** 

18 Prelungire Strada Insulei în două direcții Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 2.300.000 Euro 

POR 4.1. /PNDL/ 

Buget Local/ alte 

surse** 

19 

Reparație capitală a podului peste râul Mureș cu pasaj 

superior peste linia CF Dedea - Tîrgu Mures 

(str.Călărașilor) 

Municipiul Tîrgu Mureș 
Plan de mobilitate 

SF + PT + DDE 

5.110.000 Euro 

23.083.974 lei   

POR 4.1. /PNDL/ 

Buget Local/ alte 

surse** 

20 Realizare pod nou peste Mureș, Aleea Carpați Municipiul Tîrgu Mureș 
Plan de mobilitate 

SF + PT + DDE  

8.510.000 Euro 

38.451.321 lei 

POR 4.1. /PNDL/ 

Buget Local/ alte 

surse** 

21 Realizare stradă de legătură cu str.Nordului Municipiul Tîrgu Mureș 
Plan de mobilitate 

 
1.300.000 Euro 

POR 4.1. /PNDL/ 

Buget Local/ alte 

surse** 
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Nr. 

crt.  
Denumirea proiectului  

 

Solicitant/ 

Beneficiar 

Grad de maturitate  

(idee de proiect, SF, 
PT, alte 

documentații 
existente)  

Valoarea 
estimată*  

Euro/lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

22 Prelungire Calea Sighișoarei în direcția DN 13 Municipiul Tîrgu Mureș 

Plan de mobilitate 

Studiu de 

fezabilitate 

12.120.093 

Euro 

54.748.888  lei 

POR 4.1. /PNDL/ 

Buget Local/ alte 

surse** 

23 
Tronson de legătura între str.Budiului și Autostrada 

Transilvania 
Municipiul Tîrgu Mureș 

Plan de mobilitate 

Studiu de 

fezabilitate 

21.531.914 

Euro 

97.263.960 lei 

POR 4.1. /PNDL/ 

Buget Local/ alte 

surse** 

24 

Stradă de legătură între  Prelungire Calea Sighișoarei în 

direcția DN 13 și  Tronson de legătura între str.Budiului și 

Autostrada Transilvania 

Municipiul Tîrgu Mureș 

Plan de mobilitate 

Studiu de 

fezabilitate (în curs) 

8.474.056 Euro  

38.279.004 lei  

(fără relocări 

de utilități) 

POR 4.1. /PNDL/ 

Buget Local/ alte 

surse** 

25 

Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul cartier 

Tudor Vladimirescu-cartier 22 Decembrie 1989, deservit 

de transportul public 

Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 900.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

26 

Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul cartier 

Mureseni- artier Dâmbul Pietros, deservit de transportul 

public 

Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 800.000 Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

27 

Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul cartier 

Unirii-cartier 22 Decembrie 1989, deservit de transportul 

public 

Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 700.000 Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 
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Nr. 

crt.  
Denumirea proiectului  

 

Solicitant/ 

Beneficiar 
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existente)  

Valoarea 
estimată*  

Euro/lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

28 

Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul cartier 

Mureșeni - cartier 22 Dec. 1989 traseu 1, deservit de 

transportul public 

Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 1.300.000 Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

29 

Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul cartier 

Libertății - cartier 22 Dec. 1989, deservit de transportul 

public 

Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 700.000 Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse*z 

30 

Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul cartier 

Mureșeni - 22 Dec. 1989 traseu 2, deservit de transportul 

public 

Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 1.300.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

31 Reparație capitală a podurilor peste Canalul Turbinei Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 100.000 Euro 
Buget Local/ PNDL/ 

Alte surse** 

32 
Reparație capitală a podurilor în cartierul Tudor 

Vladimirescu peste pârâul Pocloș 
Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 750.000 Euro 

Buget Local/ PNDL/ 

Alte surse** 

33 Reparație capitală a podurilor în cartierul Libertății  Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 600.000 Euro 
Buget Local/ PNDL/ 

Alte surse** 

34 
Reparație capitală a podurilor în cartierul Budai Nagy 

Antal 
Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 500.000 Euro 

Buget Local/ PNDL/ 

Alte surse** 

35 Reparație capitală a podurilor în zona Bega - Budiului Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 300.000 Euro 
Buget Local/ PNDL/ 

Alte surse** 

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT NEMOTORIZAT 
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Nr. 

crt.  
Denumirea proiectului  

 

Solicitant/ 

Beneficiar 

Grad de maturitate  

(idee de proiect, SF, 
PT, alte 

documentații 
existente)  

Valoarea 
estimată*  

Euro/lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

36 

Prelungire pistă de bicicletă în lungul căii ferate pe toată 

lungimea acesteia pe teritoriul orașului, în prelungirea 

celei existente 

Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 300.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

37 Realizare pistă velo  în lungul canalului Pocloș Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 800.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

38 
Reamenajarea podurilor pietonale și pentru biciclete 

peste Pocloș – accesibilizare și lărgire 
Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 800.000 Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

39 

Realizare pistă velo Unirii–Centru–str.Voinicenilor -pod 

pietonal  și pentru bicicliști peste Mures- str.Călărașilor–

str.Sinaia-str.Mihai Eminescu– str.Revoluției –P-ța 

Trandafirilor V1 

Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 500.000 euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

40 

Realizare pistă velo Unirii–Centru– str.Voinicenilor–pod 

pietonal și pentru biciclete peste Mureș - P-ța Matei 

Corvin – str.Cuza Vodă – str.Arany János–str.Aurel Filimon 

– str.Bartók Béla – P-ța Trandafirilor V2 

Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 400.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

41 

Realizare pistă velo Centru- Zona Medicală : P-ța 

Trandafirilor–str.Avram Iancu–B–dul Cetății– str.Mihai 

Viteazu până la Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu 

Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 250.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

42 
Realizare pistă velo Traseu Weekend-B-dul Cetății- P-ța 

Trandafirilor 
Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 500.000 Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 
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Euro/lei 
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finanțare 

43 
Reamenajarea pod pietonal și pentru biciclete peste 

Mureș-zona Aleea Carpați 
Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 1.200.000 Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

44 
Realizare pistă velo de legătura între Pocloș și        P-ța 

Trandafirilor 
Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 800.000 Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

45 Realizare pistă Weekend latura sud-estică Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 700.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

46 Realizare pistă de biciclete pe malul stâng al Mureșului Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 00.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

47 Prelungire pista agrement prin Pădurea Cornești Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 100.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

48 Realizare pistă velo Pădurea Budiului Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 100.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

49 Realizare pistă velo: Zoo - Cimitir- Livezeni Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 100.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

50 Realizare piste velo în cartierul Unirii Municipiul Tg-Mureș Plan de mobilitate 1.200.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

51 Realizare Pistă velo Calea Sighișoarei Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 1.100.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

52 

Amplasarea a  puncte de închiriere-parcare biciclete: 1 

puncte la Zoo, 1 punct la spital (în zona Facultății de 

Medicină), 1 punct la Cetatea Medievală, 1 la Promenada 

Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 800.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 
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Mall, 1 în parcul Municipal, 1 în zona Universității Dimitrie 

Cantemir, 1 la Universitatea Sapientia, 1 în zona centrală, 

1 în cartierul Unirii, 3 în cartierul Tudor Vladimirescu ( 1 

în zona Pandurilor, 1 Budai Nagy Antal și ultimul în 

Cartierul Dâmbul Pietros), 1 la Weekend, 1 la Gara 

centrală. 

53 Reconfigurare circulație în Piața Trandafirilor Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 500.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

54 
Rețea integrată de alei pietonale la nivelul străzilor 

principale, secundare și terțiare 
Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 600.000 Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

55 Coridoare verzi pe malurile Mureșului și ale Pocloșului Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 500.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

56 
Realizare pistă velo B-dul 1848 

Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 
500.000 Euro POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

57 
Realizare pistă  Cartier Mureșeni, pe str.Dezrobirii 

Municipiul  Tg. Mureș Plan de mobilitate 
600.000 Euro POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

58 Prelungire pistă velo Libertății- P-ța Trandafirilor MunicipiulTîrgu Mureș Plan de mobilitate 400.000 Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

A POR 4.1./Buget 

Local/ Alte surse**lte 

surse** 
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estimată*  

Euro/lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

59 
Realizare pistă velo B-dul 1 Decembrie 

Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 
500.000 Euro POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

60 Propunere pistă velo Cetatea Medievală Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 500.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

OBIECTIVUL STRATEGIC 2. 

CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII TERITORIULUI PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE LOCUIRE, A EFICIENȚEI ENERGETICE 

ȘI A CALITĂȚII MEDIULUI 

ZONE VERZI 

61 
Amenajarea zonelor verzi din municipiu (parcuri, zone de 

agreement) 
Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 1.200.000 Euro 

AFM/ Buget Local/ 

Alte surse** 

62 
Remodelarea spațiului urban în municipiul Tîrgu Mureş 

prin valorificarea potențialului pârâului Pocloş 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.500.000 Euro 

Buget Local/ Alte 

surse** 

63 Amenajare parc zona centrală cartierul Belvedere Municipiul Tîrgu Mureș 

Plan de mobilitate 

Proiect Tehnic și 

Detalii de execuție 

3.260.000 Euro 

14.714.495 Lei 

  

Buget Local/ Alte 

surse** 

64 

Crearea și reabilitarea infrastructurii de agrement la 

nivelul cartierelor: locuri de odihnă, locuri de joacă, 

terenuri de sport 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.000.000 Euro 
Buget Local/ Alte 

surse** 

EFICIENȚA ENERGETICĂ și CONDITII DE LOCUIRE 
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estimată*  

Euro/lei 
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65 
Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din 

municipiul Tîrgu Mureş (aproximativ 50 blocuri lotizate) 

Municipiul Tîrgu Mureș în 

parteneriat cu Asociațiile de 

proprietari 

Studiu de 

fezabilitate + 

Proiect Tehnic 

(parțial) 

10.000.000 

Euro 

POR 3.1., operațiunea  

– Clădiri rezidențiale/ 

PNDL/ Bugetul local/ 

Alte surse** 

66 

Reabilitarea termică clădirilor publice (aproximativ 5 

clădiri) precum: unități de învățământ, spații 

administrative aparținătoare Municipiului 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 7.500.000 Euro 

POR 3.1., operațiunea  

– Clădiri publice/ 

PNDL/Bugetul Local/ 

Alte surse** 

67 
Linie tehnologică  pentru utilizarea de biomasă uscată 

forestieră în fabricarea peleţior 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 500.000 Euro 

POIM 2014-2020, 

 AP 6, O.S. 6.1 

Bugetul Local/ 

Alte surse** 

68 

Eficientizarea iluminatului public, adaptarea continuă la 

condițiile meteo, la activitățile umane, la cerințele 

sociale, prin telegestiune 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.000.000 Euro 

POR 3.1., operațiunea  

– Iluminat public/ 

Bugetul Local/ Alte 

surse** 

69 

Eficientizarea energetică și luminotehnică a iluminatului 

public, corelată cu modernizarea infrastructurii de 

alimentare a punctelor de monitorizare 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 
10.000.000 

Euro 

POR 3.1., operațiunea  

– Iluminat public/ 

Bugetul Local/ Alte 

surse** 
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70 
Producerea şi implementarea folosirii combustibililor de 

tip „BIO-DIESEL“ 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 

4.837.067 Euro 

(inclusiv TVA) 

AFM/Bugetul Local/ 

Alte surse** 

71 
Puncte de colectare ecologice, subterane a deșeurilor din 

cartierele de locuințe 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 500.000 Euro 

PNDL/ Buget Local/ 

Alte surse** 

REECOLOGIZARE 

72 
Reabilitarea sitului poluat istoric - Iaz Batal 30ha - Tg 

Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Proiect fazat 5.410.000 Euro 

POIM 4.3. și Buget 

Local 

73 
Revitalizarea terenului neutilizat din zona Complexului de 

Agrement și Sport Mureșul 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.000.000 Euro 

POR 4.2./ Buget 

local/Alte surse** 

 

74 
Reecologizarea terenurilor degradate ale fostei Fabrici de 

cărămidă Mureşeni 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.000.000 Euro 

POR 4.2./ Buget 

local/Alte surse** 

 

75 
Demolarea cazarmă militară și revitalizarea terenului 

neutilizat 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.000.000 Euro 

POR 4.2./ Buget 

local/Alte surse** 

 

OS 3.C SUSȚINERE MEDIULUI ECONOMIC ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A CAPACITĂȚII DE CERCETARE – INOVARE 

76 
Oraş Ştiinţific pentru Cercetare și Informatică Medicală - 

Tîrgu Mureş 

Municipiul Tîrgu Mureș / 

parteneriat 
Idee de proiect 2.000.000 Euro 

Orizont 2020/POC 

1.2./ Alte surse** 

77 
Tehnologii informaționale în domeniul e-Health, medical 

records şi telemedicină, e-learning medical 

Municipiul Tîrgu Mureș / 

parteneriat 
Idee de proiect 1.000.000 Euro 

Orizont 2020/POC 

1.2./ Alte surse** 
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78 
Centru regional de Cercetare-Dezvoltare în Ştiinţe 

Comportamentale 

Municipiul Tîrgu Mureș / 

parteneriat 
Idee de proiect 1.500.000 Euro 

Orizont 2020/POC 

1.2./ Alte surse** 

79 

Crearea unui Laborator de Excelență în Electrofiziologie şi 

Imagistică Cardiacă Tridimensională ca referință 

regională a standardelor europene 

Municipiul Tîrgu Mureș / 

parteneriat 
Idee de proiect 1.000.000 Euro 

Orizont 2020/POC 

1.2./ Alte surse** 

80 

Centru Medical-Educațional Multidisciplinar de Cercetare 

de Excelență în Bolile Cardiovasculare, de referință în 

Regiunea Centru  

Municipiul Tîrgu Mureș / 

parteneriat 
Idee de proiect 1.000.000 Euro 

Orizont 2020/POC 

1.2./ Alte surse** 

81 
Centrul Regional de Cercetare Dezvoltare, Experimentare 

și Educație Medicală de Excelență 

Municipiul Tîrgu Mureș / 

parteneriat 
Idee de proiect 1.000.000 Euro 

Orizont 2020/POC 

1.2./ Alte surse** 

82 
Formarea unui consorțiu universitar cu caracter mixt 

(pentru a putea face faţă concurenței)  
Mediul Universitar Idee de proiect 200.000 Euro Alte surse 

83 
Proiecte de C&D în parteneriat între universități/institute 

de cercetare şi întreprinderi 

Universități în parteneriat cu 

Municipiul Tîrgu Mureș 
Idee de proiect 1.000.000 Euro 

POR 1.1./ POC 

1.2./Orizont 2020/ 

Alte surse** 

84 
Proiecte C&D de înalt nivel științific la care vor participa 

specialiști din străinătate 

Municipiul Tîrgu Mureș / 

parteneriat Idee de proiect 1.000.000 Euro 

POR 1.1./ POC 

1.2./Orizont 2020/ 

Alte surse** 

85 
Investiții în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacității 

administrative 

Municipiul Tîrgu Mureș / 

parteneriat Idee de proiect 1.500.000 Euro 

POR 1.1./ POC 

1.2./Orizont 2020/ 

Alte surse**. 
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Grad de maturitate  

(idee de proiect, SF, 
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documentații 
existente)  

Valoarea 
estimată*  

Euro/lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

86 

Dezvoltarea municipiului Tîrgu Mureş ,,Oraş Ştiinţific 

pentru Cercetare și Informatică Medicală“. Presupune 

realizarea a două componente: 

-Realizarea unui parc tehnologic (clădiri, laboratoare, 

birouri etc, cu toate facilitățile conexe pentru 

corporații din domeniul cercetării medicale) 

- Realizarea unui cartier rezidențial (destinat 

personalului care lucrează în acest domeniu) 

Municipiul Tîrgu Mureș / 

parteneriat 
Studiu de 

Fezabilitate 

Proiect tehnic 

Certificat de 

Urbanism 

500.000.000 

Euro 

POR 1.1./ POC 

1.2./Orizont 2020/ 

Alte surse** 

87 Crearea unui pol de excelență 

Municipiul Tîrgu Mureș / 

parteneriat Idee de proiect 1.000.000 Euro 

POR 1.1./ POC 

1.2./Orizont 2020/ 

Alte surse** 

88 Incubator de afaceri 

Municipiul Tîrgu Mureș / 

parteneriat Idee de proiect 2.000.000 Euro  

POR 1.1./ POC 

1.2./Orizont 2020/ 

Alte surse** 

89 Promovarea şi acreditarea clusterelor economice în 

servicii şi industrie, incluzând cercetare – dezvoltare – 

inovare în domenii „hard“, producţie în domenii de înaltă 

tehnologie, verde, IT, turism, cultură, sport 

Municipiul Tîrgu Mureș / 

parteneriat 
Idee de proiect 300.000 Euro 

POR 1.1./ POC 

1.2./Orizont 2020/ 

Alte surse** 

90 Centru de promovare şi consultanță pentru IMM Municipiul Tîrgu Mureș / 

parteneriat 
Idee de proiect 500.000 Euro Alte surse** 
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Nr. 

crt.  
Denumirea proiectului  
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Grad de maturitate  
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existente)  

Valoarea 
estimată*  

Euro/lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

91 Crearea unui parc industrial Municipiul Tîrgu Mureș / 

parteneriat 
Idee de proiect 1.000.000 Euro Alte surse** 

92 Centru expozițional şi de afaceri Municipiul Tîrgu Mureș / 

parteneriat 
Idee de proiect 1.000.000 Euro Alte surse** 

93 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri  Municipiul Tîrgu Mureș / 

parteneriat 
Idee de proiect 500.000 Euro Alte surse** 
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Nr. 

crt.  
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estimată*  

Euro/Lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

OS 4 

DEZVOLTAREA FACILITĂȚILOR URBANE ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE VIAȚĂ ŞI DE SIGURANȚĂ A CETĂȚENILOR PRIN SERVICII PERFORMANTE ADAPTATE 

NEVOILOR ȘI ACCESIBILE TUTUROR CATEGORIILOR ȘI A GRUPURILOR SOCIALE 

 

INFRASTRUCTURA DE UTILITĂȚI 

94 
Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă potabilă și 

canalizare din Municipiul Tîrgu Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș/ 

S.C. COMPANIA AQUASERV SRL 
Idee de proiect 

10.000.000 

Euro 

PNDL/ Bugetul Local/  

Alte surse** 

95 
Canalizație subterană  Municipală pentru rețele 

integrate de comunicații 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 

10.000.000 

Euro 

POR/PNDL/ Bugetul 

Local/ Alte surse** 

96 

Producerea de energie electrică din resurse 

hidroelectrice prin valorificarea potențialului 

economic al hidrocentralei din Municipiul Tîrgu 

Mureş, construită pe un canal artificial al râului Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 3.000.000 Euro 
POR/PNDL/ Bugetul 

Local/ Alte surse** 

LUCRĂRI DE PREVENȚIE 

97 
Lucrări de combatere şi prevenire a inundațiilor în 

zonele de risc 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 500.000 Euro 

Bugetul Local/  

Alte surse** 
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estimată*  

Euro/Lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

98 
Lucrări de combatere şi prevenire a alunecărilor de teren prin 

amenajarea versanților și refacerea stabilității acestora 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 500.000 Euro 

Bugetul Local/ 

Alte surse** 

99 
Lucrări de întreținere, protecție și extindere a fondului 

forestier 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 500.000 Euro 

Bugetul Local/  

Alte surse** 

MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR SOCIALE 

100 
Dezvoltarea fondului locativ municipal prin: cumpărare, 

construire de locuințe sociale și modernizarea celor existente  

Municipiul Tîrgu Mureș 

Idee de proiect 5.000.000 Euro 

POR Axa 8 

Buget Local/  

Alte surse** 

101 
Construire bloc de locuinţe sociale în cartierul Rovinari din 

Tîrgu Mureş 

Municipiul Tîrgu Mureș 
Aprobare PUZ 1.200.000 Euro 

ANL/Buget Local/ Alte 

surse** 

102 
Construire bloc ANL pe strada Depozitelor în Tîrgu Mureş-

etapa I – 3 blocuri x 20 apartamente 

Municipiul Tîrgu Mureș Studiu de 

fezabilitate 

2.774.404 Euro 

12.532.538 lei 

ANL/Buget Local/ Alte 

surse**  

103 
Construire blocuri ANL pe strada Depozitelor în Tîrgu Mureş-

etapa II – 3 blocuri x 20 apartamente 

Municipiul Tîrgu Mureș Studiu de 

fezabilitate 

2.818.965 Euro 

12.733.833 lei 

ANL/Buget Local/  

Alte surse** 

104 
Construire blocuri ANL pentru armată pe strada Depozitelor în 

Tîrgu Mureş-etapa III – 10 blocuri x 20 apartamente 

Municipiul Tîrgu Mureș Studiu de 

fezabilitate 

8.774.565 Euro 

39.636.468 lei 

ANL/Buget Local/  

Alte surse** 

105 
Construire locuinţe ANL destinate tinerilor pe strada 8 Martie 

din Tîrgu Mureş - 4 blocuri x 20 apartamente 

Municipiul Tîrgu Mureș Studiu de 

fezabilitate (2010) 

8.774.565 Euro 

39.636.468 lei 

ANL/Buget Local/  

Alte surse** 

106 
Construire bloc locuinţe ANL pentru medici rezidenţi pe strada 

Gheorghe Marinescu din Tîrgu Mureş - 48 apartamente 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 4.427.521 Euro 

ANL/Buget Local/  

Alte surse** 
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Euro/Lei 
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107 

Centru multifuncţional de servicii medico-sociale integrate de 

zi/rezidenţial pentru persoane care necesită recuperare în 

cazul unor boli cronice sau în perioade de convalescenţă       

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.000.000 Euro 

POR Axa 8/ POCU/ 

Buget Local/ Alte 

surse** 

108 
Centru de zi pentru persoane fără adăpost în Municipiul Tîrgu 

Mureș  
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.000.000 Euro 

POR Axa 8/ POCU/ 

Buget Local/ Alte 

surse** 

109 
Centru de servicii sociale integrate de zi pentru copii proveniți 

din familii defavorizate cu vârsta cuprinsă între 3 şi 15 ani 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.000.000 Euro 

POR Axa 8/ POCU/ 

Buget Local/ Alte 

surse** 

110 Extinderea şi echiparea Centrului social „Rozmarin“ Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 500.000 Euro 

POR Axa 8/ POCU/ 

Buget Local/ Alte 

surse** 

111 
Servicii sociale integrate la domiciliu pentru familii/persoane 

singure dezavantajate social 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 200.000 Euro 

POCU/ POR 4.3./ 

Buget Local/  

Alte surse** 

112 Înființare cantină socială Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 2.000.000 Euro 

POR Axa 8 

Buget Local/ Alte 

surse** 

113 
Crearea facilităților de acces pentru persoane cu dizabilități în 

clădirea Primăriei a Municipiului Tîrgu Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 300.000 Euro 

POR Axa 8 

Buget Local/ Alte 

surse** 
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EFICIENTIZAREA STRUCTURILOR DE INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ și ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI PUBLICE 

114 
Dezvoltarea Dispeceratului Integrat de Urgență 112 

Municipiul 

Tîrgu Mureș 
Idee de proiect 300.000 Euro 

Buget Local/ Alte 

surse** 

115 Dezvoltarea parteneriatului local între autoritatea publică 

locală – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă – SMURD în 

vederea optimizării acţiunilor de salvare a cetăţenilor în 

situaţia unei stări de urgenţă 

Parteneriat Municipiul 

Tîrgu Mureș- SMURD 
Idee de proiect 300.000 Euro 

Buget Local/ Alte 

surse** 

116 Formarea și calificarea unui grup de voluntari pentru 

intervenţie în situaţii de urgenţă și dotarea serviciului de 

voluntariat cu echipament pentru a acţiona cu promptitudine 

şi eficienţă în situaţii de urgenţă 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 500.000 Euro 
Buget Local/ Alte 

surse** 

117 
Amenajarea unui helioport utilitar pentru intervenţii în caz de 

urgenţă 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.000.000 Euro 

Buget Local/ Alte 

surse** 

118 
Înfiinţarea Centrului de Comandă Municipal pentru Situaţii de 

Urgenţă Mureş 
Municipiul Tîrgu Mureș 

Sunt în derulare 

procedurile de 

servicii de 

specialitate pentru 

“Realizare studiu de 

audabilitate privind 

sistemul de 

2.000.000 Euro 
Buget Local/ Alte 

surse** 
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Euro/Lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

înștiințare-alarmare 

a populației din 

Municipiul Tîrgu 

Mureș“ 

119 

Planul de acţiune pentru Cazuri de Urgenţă (accidente 

chimice, fenomene meteorologice periculoase, cutremure 

etc.) 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 200.000 Euro 
Buget Local/ Alte 

surse** 

120 

Monitorizare video a arterelor principale de circulație, a 

unităților de învățământ şi a zonelor cu infracționalitate 

crescută 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.500.000 Euro 
POR 4.1./Buget local/ 

Alte surse** 

121 

Investiții pentru creșterea gradului de siguranță și securitate 

pe toate modurile de transport și reducerea impactului asupra 

mediului 

Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 700.000 Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

alte surse** 

122 

Implementarea unui sistem de monitorizare și management a 

traficului, în principalele intersecții din municipiu și 

dezvoltarea unui centru de comandă și control 

 

MunicipiulTîrgu Mureș Plan de mobilitate 800.000 Euro 

POR 4.1./Buget Local/ 

alte surse** 

FACILITĂȚI URBANE – INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ 

123 
Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic „AVRAM  

IANCU“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș 

S.F. în curs de 

întocmire la 

clădirea principală 

1.260.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 
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124 

Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic 

„CONSTANTIN  BRÂNCUŞI“, din localitatea Tîrgu Mureș, 

Județul Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.870.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

125 Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic „ION 

VLASIU“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.970.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

126 Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic „GHEORGHE 

ŞINCAI“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.310.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

127 Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic 

„ELECTROMUREŞ“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.980.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

128 Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic „AUREL  

PERȘU“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 860.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

129 Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic „TRAIAN  

VUIA“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.920.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

130 Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic „GHEORGHE  

MARINESCU“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.800.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 



 

 
320 

Lista propunerilor de proiecte pe orizontul de timp 2017 - 2023 

Nr. 

crt.  
Denumirea proiectului  

 

Solicitant/ 

Beneficiar 

Grad de maturitate  

(idee de proiect, SF, 
PT, alte 

documentații 
existente)  

Valoarea 
estimată*  

Euro/Lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

131 Reabilitarea și modernizarea Liceului Vocațional de Artă, din 

localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 340.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

132 Reabilitarea și modernizarea Liceului VOCAŢIONAL  

PEDAGOGIC „MIHAI  EMINESCU“, din localitatea Tîrgu Mureș, 

Județul Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.480.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

133 Reabilitarea și modernizarea Liceului cu program sportiv 

„SZÁSZ  ADALBERT“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul 

Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 740.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

134 Reabilitarea și modernizarea Colegiului Național „Alexandru 

Papiu Ilarian“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 2.370.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

135 Reabilitarea și modernizarea Colegiului Economic 

„Transilvania“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect  840.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

136 
Reabilitarea și modernizarea Colegiului Agricol “Traian 

Săvulescu“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 3.690.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

137 
Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale „FRIEDRICH  

SCHILLER“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș  
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 970.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 
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138 
Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale  „ROMULUS  

GUGA, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.440.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

139 
Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale  “Gheorghe 

Coșbuc“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 740.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

140 
Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale  „SERAFIM  

DUICU“ CORP A, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 460.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

141 
Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale  „SERAFIM  

DUICU“ CORP B, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 560.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

142 
Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale  „EUROPA“, din 

localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 580.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

143 Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale  „NICOLAE  

BĂLCESCU“ CORP A + B, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul 

Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 640.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

144 Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale  „NICOLAE  

BĂLCESCU“ CORP C, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 520.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 
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145 Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale  „Beșa“, din 

localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 520.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

146 Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale „LIVIU  

REBREANU“  CORP  A  și  CORP B, din localitatea Tîrgu Mureș, 

Județul Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.507.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

147 Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale  „DACIA“   CORP 

A, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 580.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

148 Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale  „DACIA“   CORP 

B, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 550.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

149 Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale  „MIHAI  

VITEAZUL“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 720.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

150 Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale  „TUDOR  

VLADIMIRES.C.U“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 700.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

151 Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale  „DR.BERNÁDY 

GYÖRGY, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 
Municipiul 

Tîrgu Mureș 

Studiu de 

fezabilitate 
1.470.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 
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Lista propunerilor de proiecte pe orizontul de timp 2017 - 2023 

Nr. 

crt.  
Denumirea proiectului  

 

Solicitant/ 

Beneficiar 

Grad de maturitate  

(idee de proiect, SF, 
PT, alte 

documentații 
existente)  

Valoarea 
estimată*  

Euro/Lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

152 Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale  NR.7 CORP A, 

din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 630.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

153 Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale  NR.7 CORP B, 

din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 300.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

154 Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal 

nr.3 Ștefania, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 40.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

155 Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal 

nr.4 Ștefania, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 40.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

156 Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal 

nr.14 (Școala N. Bălcescu), din localitatea Tîrgu Mureș, Județul 

Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 40.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

157 Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal 

nr.18, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect  40.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

158 Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal 

nr.20 (Școala Romulus Guga) , din localitatea Tîrgu Mureș, 

Județul Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 40.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 
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Nr. 

crt.  
Denumirea proiectului  

 

Solicitant/ 

Beneficiar 

Grad de maturitate  

(idee de proiect, SF, 
PT, alte 
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Valoarea 
estimată*  

Euro/Lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

159 Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal 

„Pițigoi“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 840.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

160 Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal 

“George Coșbuc“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 40.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

161 Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

nr.6, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 97.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

162 Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

nr.10, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 46.000  Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

163 Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

nr.11, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 40.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

164 Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

nr.12, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 70.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

165 Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

nr.15, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș MunicipiulTîrgu Mureș Idee de proiect 440.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 
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Nr. 

crt.  
Denumirea proiectului  
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estimată*  

Euro/Lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

166 Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

„Căsuța din povești“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul 

Mureș 

MunicipiulTîrgu Mureș Idee de proiect 770.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

167 Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

„Albinuța“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 960.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

168 
Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

“Rândunica“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 96.300 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

169 
Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

„Licurici“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 70.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

170 
Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

„Lumea Copiilor“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 105.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

171 

Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

„Dumbrava minunată“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul 

Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 100.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

172 
Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

„Arlechino“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 33.000 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 
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173 

Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

„Paradisul Copilăriei“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul 

Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 77.500 Euro  

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

174 
Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

„Raza de soare“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 35.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

175 
Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

„Codrișor“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 125.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

176 

Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

„FRIEDRICH S.C.HILLER“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul 

Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 100.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

177 
Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit 

„Manpel“, din localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 95.000 Euro 

POR Axa 4.4., POR Axa 

10, PNDL, Buget local/ 

alte surse** 

178 
Înființarea unei noi creșe, în localitatea Tîrgu Mureș, Județul 

Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș 

Studiu de 

fezabilitate 
500.000 Euro 

POR Axa 3.1./ POR 

Axa 4.4., PNDL, POR 

Axa10,  Buget local/ 

alte surse** 

179 
Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.1, din localitatea Tîrgu 

Mureș, Județul Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 200.000 Euro 

POR Axa 3.1./ POR 

Axa 4.4., PNDL, POR 
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Euro/Lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

Axa10,  Buget local/ 

alte surse** 

180 
Reabilitarea, modernizarea și extinderea Creșei nr.2, din 

localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș 

Idee de proiect 300.000 Euro 

POR Axa 3.1./ POR 

Axa 4.4., PNDL, POR 

Axa10,  Buget local/ 

alte surse** 

181 
Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.3, din localitatea Tîrgu 

Mureș, Județul Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș 

Idee de proiect 200.000 Euro 

POR Axa 3.1./ POR 

Axa 4.4., PNDL, POR 

Axa10,  Buget local/ 

alte surse** 

182 
Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.4, din localitatea Tîrgu 

Mureș, Județul Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș 

Idee de proiect 200.000 Euro 

POR Axa 3.1./ POR 

Axa 4.4., PNDL,POR 

Axa10,  Buget local/ 

alte surse** 

183 
Reabilitarea, modernizarea și extinderea Creșei nr.5, din 

localitatea Tîrgu Mureș, Județul Mureș 

Municipiul Tîrgu Mureș 

Idee de proiect 300.000 Euro 

POR Axa 3.1./ POR 

Axa 4.4., PNDL, POR 

Axa10,  Buget local/ 

alte surse** 

184 
Modernizarea și dotarea cabinetelor medicale din unităţile de 

învăţământ 

Municipiul Tîrgu Mureș 
Idee de proiect 300.000 Euro 

PNDL/ Buget local/ 

Alte surse** 

FACILITĂȚI URBANE – SERVICII PUBLICE 
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(idee de proiect, SF, 
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Euro/Lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

185 
Implementarea sistemelor: GIS urbanism, GIS cadastru, GIS 

patrimoniu local, GIS registru agricol 

Municipiul Tîrgu Mureș 
Idee de proiect 200.000 Euro 

Buget local/ Alte 

surse** 

186 Cadastru imobiliar-edilitar pentru municipiu  
Municipiul Tîrgu Mureș 

Idee de proiect 500.000 Euro 
Buget local/ Alte 

surse** 

187 Extinderea zonelor publice cu semnal internet wireless 
Municipiul Tîrgu Mureș 

Idee de proiect 500.000 Euro 
Buget local/ Alte 

surse** 

188 Modernizare platforme software și hardware 
Municipiul Tîrgu Mureș 

Idee de proiect 300.000 Euro 
Buget local/ Alte 

surse** 

189 Crearea unui cadru adecvat pentru servicii electronice 
Municipiul Tîrgu Mureș Studiu de 

fezabilitate 

8.970.000 Euro 

40.500.000 lei 

Buget local/ Alte 

surse** 

OS 5. 

CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII A MUNICIPIULUI TÎRGU MUREȘ CA DESTINAȚIE TURISTICĂ PE DIRECȚIILE CU POTENȚIAL MAXIM DE DEZVOLTARE: TURISM 

SPORTIV, DE RECREERE, NATURAL ȘI CULTURAL 

TURISM, SPORT, AGREMENT ŞI CULTURĂ 

190 Prelungire pista agrement prin Pădurea Cornești Municipiul Tîrgu Mureș Plan de mobilitate 10.000 Euro 
POR 4.1./Buget Local/ 

Alte surse** 

191 
Amenajare spaţii de agrement: zona de agrement Tudor 

Vladimirescu 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.000.000 euro 

PNDL/Buget Local/ 

 Alte surse** 

192 

Extinderea Complexului de Agrement „Weekend“ spre bucla 

veche a Mureşului, pe un areal de circa 20 de hectare, unde se 

doreşte realizarea a două proiecte: ,,Complex olimpic“ și a 

Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.500.000 euro 
PNDL/ Buget Local/ 

 Alte surse** 
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Euro/Lei 

Potențiale surse de 
finanțare 

unui ,,Parc municipal“ de dimensiuni mari. În acest sens, se 

intenţionează preluarea de la Romgaz a Bazei Olimpice aflate 

în construcţie, precum și a Hipodromului de la Ministerul 

Apelor și Pădurilor 

193 
Extinderea şi modernizarea spaţiilor publice de agrement 

Platoul Corneşti 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 500.000 Euro 

PNDL/Buget Local/  

Alte surse** 

194 Modernizarea piscinei „Mircea Birău“ Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 500.000 Euro 
PNDL/Buget Local/  

Alte surse** 

195 Amenajarea unui teren de golf  Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.000.000 Euro 
PNDL/ Buget Local/  

Alte surse** 

196 
Valorificarea în scop turistic şi de agrement a cabanei 

cinegetice 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.500.000 Euro 

PNDL/Buget Local/  

Alte surse** 

197  Punerea în valoare a unui circuit auto  Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 200.000 Euro 
PNDL/ Buget Local/ 

 Alte surse** 

198 Amenajare parc dendrologic în Parcul Municipal Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 500.000 Euro 
PNDL/Buget Local/  

Alte surse** 

199 
Crearea, dezvoltarea și promovarea unui brand turistic  

,,Circuit Dracula“ 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 100.000 Euro 

Buget Local/  

Alte surse** 

200 
Patrimoniu MS: realizarea unui muzeu digital în Cetatea 

Medievală 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 1.330.000 Euro 

PNDL/POR 

Fonduri Norvegiene 

201 Realizarea unui centru de concerte și spații expoziționale Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 500.000 Euro PNDL/Buget Local/  
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Alte surse** 

202 
Renovare și reabilitarea clădirii din str.Gheorghe Doja nr.9 şi 

înființarea centru ONG  
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 2.500.000 Euro 

PNDL/Buget Local/  

Alte surse** 

203 Extinderea Grădinii Zoologice  Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 5.000.000 Euro 
Buget Local/  

Alte surse** 

204 
Sistem de informare și promovare turistică la nivelul 

Municipiului Tîrgu Mureș 
Municipiul Tîrgu Mureș Idee de proiect 150.000 Euro 

PNDL/Buget Local/  

Alte surse** 

  

*Valoarea în Euro a proiectelor pentru care există SF sau PT  a fost calculată la cursul valutar 1 Euro = 4,5172 

** Alte surse de finanțare: -  

 Instrumente de finanțare de tip JESSICA 

 fonduri private (ex. JEREMY) 

 împrumuturi: credite de la bănci comerciale sau de la instituții europene: BERD, BEI în condiții avantajoase 

 parteneriate-public private 

Abrevieri surse de finanțare: 
AFM =  Administrația Fondului pentru Mediu 
ANL =  Agenția Națională pentru Locuințe 
POR =  Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
POC = Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 
POCU= Programul Operațional Capacitate Umană 2014 – 2020 
POIM =  Programul Operațional pentru Infrastructură Mare 2014 – 2020 
PNDL = Programul Național de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 
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2.4.4. Calendarul de activități privind implementarea SIDU 

 
  

                

 
 Etape 

  
Activități 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II 

ETAPA I 

1.1. Transmiterea SIDU către 
SSDU, în vederea realizării unei 
evaluări ex-ante 

                            

1.2. Finalizare și aprobare SIDU 
și  PMUD                             

1.3. Finalizarea și aprobarea de 
către Consiliul Local a SIDU și PMUD                

1.4. Obținerea deciziei finale 
sau a negației emisă de autoritatea 
competentă privind Evaluarea 
Strategică de Mediu, conform HG 
nr.1076/2004                             
1.5. Depunerea și înregistrarea 

SIDU și PMUD la sediul ADR pt. 
verificare conformitate/admisibi-
litate                             

1.6. Verificarea conformității 
administrative și a admisibilității 
SIDU și PMUD de către experții ADR, 
pe baza grilelor de verificare                             

1.7. Notificare cu privire la 
conformitatea administrativă și 
admisibilitatea SIDU de către ADR                             
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1.8. Desemnarea Autorității 
Urbane                             

1.9. Întocmire document 
justificativ pentru finanțare din FESI                             

1.10. Depunere  document  
justificativ pentru verificarea 
admisibilității                             

1.11. Aprobare, document 
justificativ pentru finanțare                             

1.12. Implementarea 
proiectelor eligibile în cadrul POR , 
Axa 4, conform Documentului 
Justificativ:               

1.12.1. Derularea procedurilor de 
achiziții publice pentru 
realizarea documentațiilor 
pentru proiecte prioritare                             

1.12.2. Depunere cereri de 
finanțare                             

1.12.3. Semnare contracte de 
finanțare                             

1.12.4. Implementarea proiectelor 
depuse și contractate                             

1.12.5. Evaluare intermediară 
SIDU                             

1.12.6. Rapoarte anuale privind 
monitorizarea și evaluarea 
SIDU                             

 

1.13. Implementarea altor 
proiecte conform SIDU 
(realizate din bugetul local sau 
alte surse de finanțare)               

1.13.1. Derularea procedurilor de 
achiziții publice pentru realizarea               
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documentațiilor pt proiecte 
prioritare 

1.13.2. Depunere cereri de 
finanțare (pentru proiectele 
finanțate din alte surse de 
finanțare)               

1.13.3. Implementarea proiectelor 
(proiecte realizate din bugetul 
propriu cât și proiecte realizate din 
alte surse)               

  

                              

                              

ETAPA II 
Pentru proiectele 
Eligibile în cadrul  
POR 2014 – 2020,  
Axa 4 
 

2.1. Repartizarea sumelor dis-
ponibile din alocările pentru 
care nu au fost semnate 
contracte de finanțare cu AM 
POR, la nivelul fiecărui 
municipiu reședință de județ, 
precum și/sau din alte sume                              

2.2. Achiziții publice pentru 
realizarea documentații pt 
proiectele care intră în bugetul 
disponibil după repartizarea 
fondurilor                             

2.3. Întocmire și depunere 
cereri de finanțare pentru 
bugetul regional disponibil 
pentru repartizarea fondurilor                             

2.4. Implementarea 
proiectelor depuse și 
contractate                             

2.5. Evaluare finală SIDU                             
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2.9. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA SIDU 

 

2.10. Context instituțional privind implementarea, monitorizarea și evaluarea 

S.I.D.U. 

Articolul 7.4. din Regulamentul (UE) nr.1301/2013 cu privire la FEDR prevede faptul că selecția 

operațiunilor/proiectelor din cadrul SIDU ar trebui să se realizeze de către o „Autoritate Urbană“ (AU). 

Autoritatea Urbană este un termen generic care desemnează structurile interne stabilite în cadrul 

municipiilor reședință de județ, care îndeplinesc atribuția delegată de AM POR cu privire la selecția 

proiectelor finanțabile prin  prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020. Astfel, Autoritatea Urbană 

desemnată va funcționa ca un organism intermediar de rang secund și va fi responsabilă de selectarea 

proiectelor prioritare propuse spre finanțare, în baza unui acord de delegare de funcții încheiat cu 

Autoritatea de Management. 

 

Rolul Autorității Urbane 

Autoritatea Urbană are rolul de a prioritiza și selecta proiectele aferente SIDU (inclusiv din PMUD) 

ale municipiilor reședință de județ, finanțabile în perioada 2014-2020 prin intermediul Axei prioritare 4 a 

POR 2014-2020.  

Astfel, pornind de la lista de proiecte intermediare/portofoliul de proiecte al SIDU și a fișelor de 

proiecte întocmite de către structurile interne ale primăriei municipiului reședință de județ  și folosind 

metodologia explicată în Documentul „Orientări privind Axa prioritară 4 a POR 2014 – 2020 Spijinirea 

Dezvoltării Urbane Durabile“, Autoritatea Urbană va identifica, în limita alocărilor disponibile municipiului 

reședință de județ, proiectele finanțabile prin intermediul Axei prioritare 4 a POR în perioada 2014-2020.       

 

Constituirea și componența Autorității Urbane 

 Autoritatea locală a Municipiului Tîrgu Mureș va desemna Autoritatea Urbană contituită din 

minim 3 membri reprezentanți ai UAT Muncipiul Tîrgu Mureș, nominalizați prin Hotărâre a Consiliului 

Local (completată de dispoziții ale primarului, dacă este cazul). 

Pot fi membri în cadrul Autorității Urbane numai personalul din cadrul primăriei sau ai instituțiilor 

din subordinea acesteia.  

Membrii Autorității Urbane pot fi revocați/înlocuiți pe durata existenței și funcționării acestei 

structuri la nivel primăriilor municipiilor reședință de județ.  

Durata 

Autoritatea Urbană va funcţiona ca organism intermediar de nivel II până la finalul perioadei de 

implementare a POR 2014-2020, dacă nu se decide altfel la acel moment. După aprobarea Documentului 

Justificativ pentru finanțare din  Fonduri ESI şi dacă nu i s-au atribuit alte atribuţii interne cu privire la 

managementul proiectelor/documentelor strategice, această structură funcţională îşi poate suspenda pe 

perioadă temporară activitatea la dispoziţia reprezentantului legal al municipiului reședință de județ. 
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Activitatea membrilor Autorităţii Urbane ar putea fi reluată ori de câte ori este necesar pe 

parcursul perioadei de implementare a SIDU, inclusiv după realocarea financiară de la finalul anului 2019, 

în măsura în care AMPOR va decide acest lucru, pe baza analizei solicitărilor concrete ale beneficiarilor. 

Autoritătea Urbană este inclusă în sistemul de management și control a SIDU, asigurându-se 

implementarea principiilor de segregare a funcțiilor și de evitare a conflictului de interese, prin includerea 

în structura autorităților a unor experți tehnici care nu vor fi implicați și în implementarea proiectelor 

selectate. 

De asemenea, având în vedere complexitatea documentului strategic, la nivelul Agențiilor pentru 

Dezvoltare Regională s-au înființat Structuri de sprijinire a dezvoltării urbane durabile (SSDU), cu rolul 

de a sprijini autoritățile publice locale care vor implementa strategii integrate de dezvoltare în contextul 

dezvoltării urbane durabile în perioada 2014 - 2020, având următoarele responsabilități: 

 sprijinirea elaborării, actualizării, modificării documentelor programatice aferente 

implementării dezvoltării urbane durabile în perioada 2014-2020; 

 sprijinirea Autorității Urbane în îndeplinirea responsabilităților; 

 sprijinirea monitorizării Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri 

ESI 2014-2020 

 acordarea de sprijin beneficiarilor finali pentru implementarea dezvoltării urbane durabile în 

perioada 2014-2020. 

 

2.10.1. Implementarea strategiei 

Sistemul de implementare al proiectelor din SIDU și din Documentul Justificativ pentru finanțarea 

intervențiilor din FESI 2014-2020 este rezultatul deciziei autorității administrației publice locale. 

Pentru implemenatarea strategiei într-un mod cât mai eficient și eficace autoritatea locală va 

desemna o echipă de implementare compusă dintr-un număr adecvat de specialiști în domeniul 

managementului de proiecte de investiții. 

Structura de management va asigura funcţiile de planificare, organizare, coordonare - antrenare, 

evaluare-control astfel: 

 Planificarea – stabilirea obiectivelor şi sarcinilor pentru fiecare proiect, precum și a resurselor 

necesare pentru o perioadă determinată în vederea atingerii obiectivelor stabilite; 

 Programarea – se vor defalca obiectivele în timp (pe luni, decade, săptămâni) şi în spatiu 

(departamente, secţii); se vor coordona activităţile ce concură la executarea programelor 

stabilite. Programarea se realizează în două etape:  

 Elaborarea planului operativ al unităţii de management;  

 Desfăşurarea planului operativ pe secţiuni de probleme, sub forma unor programe 

prin care se precizează sarcina fiecăruia; 

 Organizarea – se vor crea unităţi de management de proiect pentru fiecare proiect în parte, cu 

asigurarea surselor și resurselor necesare. Prin coordonare se asigură sincronizarea acţiunii 

managerilor, a deciziei emise de manageri la diferite niveluri ale managementului, a acţiunii 

întregului personal în vederea desfăşurarii unor activităţi eficiente, capabile să contribuie la 

realizarea obiectivelor stabilite; 

 Antrenare – se vor realiza întâlniri periodice cu actorii locali în vederea analizării stadiului de 

implementare a SIDU, identificării unor parteneriate şi unor noi surse de finanţare a proiectelor 
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prevăzute în SIDU. Totodată se vor realiza şedinţe cu toate structurile și substructurile în 

vederea identificării unor posibile blocaje la nivel de comunicare şi stabilirea măsurilor de 

optimizare a procesului de implementare a proiectelor; 

 Evaluare-control – se vor elabora instrumente prin care se verifică performanţele la nivelul 

fiecărui proiect, în comparaţie cu obiectivele prevăzute. Controlul contribuie la realizarea 

obiectivelor SIDU și la elaborarea direcţiilor de acţiune pe secţiuni distincte. 

 

Structura şi funcţiile specifice vor fi formate din:  

 Unitatea de Management a SIDU; 

 Comitetul de Monitorizare şi Consultare Publică; 

 Unitatea de implementare a SIDU; 

 Unitatea de management de proiecte, secţiunile: 

 Infrastructură; 

 Turism; 

 Dezvoltare economică; 

 Social; 

 Dezvoltarea capacităţii administrative și Resurse umane. 

 

1. Unitatea de Management a SIDU 

Atribuţii: 

 Coordonează întreaga activitate a echipelor implicate în operaţionalizarea SIDU, exercitând 

funcţia de planificare, organizare, coordonare și evaluare; 

 Antrenează toţi actorii locali în elaborarea şi implementare proiectelor; 

 Asigură resursele necesare pentru implementarea eficientă a SIDU; 

 Asigură corelarea și concertarea tuturor proiectelor din SIDU cu cele de la nivel judeţean, 

regional, naţional; 

 Asigură condiţiile de implementare a proiectelor cuprinse în plan şi coordonarea dintre 

conţinutul planului cu documentaţiile de urbanism, cu programele de investiţii de capital și cu 

bugetul disponibil. 

Este formată din persoane cu rol decizional şi având responsabilităţi la nivel de management în 

implementarea SIDU: 

 Primarul municipiului Tîrgu Mureș; 

 Viceprimarii; 

 Arhitectul şef; 

 Directorii departamentelor de specialitate; 

 Consilieri locali; 

 Experţi în managementul de proiect. 

2. Comitetul de Monitorizare şi Consultare Publică 

Atribuţii: 
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 Consultarea publică cu privire la implementarea proiectelor, activităţi desfăşurate, rezultate, 

probleme semnalate; 

 Asigurarea transparenţei decizionale; 

 Respectarea termenelor de implementare a proiectelor, a activităţilor; 

 Promovarea SIDU. 

Este formată din reprezentanţi ai administraţiei publice, societăţii civile, cadre didactice, asociaţii 

de proprietari, mass media locală. 

 

3. Unitatea de implementare a SIDU 

Este formată din 5 subunităţi de implementare a proiectelor, pe secţiuni distincte, în funcţie de 

tipologia proiectelor.  

Atribuţii: 

 Coordonează activitatea Unităţilor de management de proiecte; 

 Asigură relaţia cu Autorităţile de Management a PO; 

 Asigură respectarea metodologiei de accesare şi implementare a proiectelor cu finanţare 

externă; 

 Organizează periodic şedinţele de analiză a stadiului de implementare a SIDU;  

 Coordonează procedurile de achiziţii publice ; 

 Supune spre aprobarea Consiliului Local şi a UIP toate proiectele şi contractele de finanţare; 

 Propune Planul de activităţi şi măsuri privind implementarea SIDU. 

Este formată din: Viceprimar – coordonator, Arhitectul şef, Directorii departamentelor de 

specialitate, jurişti, economişti, specialişti în managentul de proiect. 

4. Unitatea de management de proiecte, secţiunile: Infrastructură, Turism, Social, Dezvoltarea 

capacităţii administrative și Resurse umane 

Aceste structuri au rolul de a elabora documentaţia în vederea accesării asistenţei financiare 

nerambursabile prin intermediul Programelor Operaţionale şi de a implementa proiectele în baza 

contractelor de finanţare.  

Atribuţii: 

 Identificarea programelor de finanţare; 

 Elaborarea documentaţiilor tehnice și financiare; 

 Asigură relaţia cu societăţile de consultanţă privind elaborarea documentaţiilor; 

 Asigură respectarea mecanismelor de implementare a proiectelor; 

 Se întruneşte săptămânal pentru a analiza stadiul proiectelor, problemele întâmpinate; 

 Propune Planul de activităţi şi măsuri privind implementarea proiectelor; 

 Asigură respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, buget și contabilitate; 

 Asigură realizarea lucrărilor de investiţii şi prestarea serviciilor prevăzute în proiecte; 

 Elaborează rapoartele narative și financiare pentru fiecare proiect. 

Fiecare unitate de management de proiecte este formată din: manager pentru fiecare secţiune a 

unităţii de management de proiect, coordonator probleme tehnice, economist, coordonator achiziţii 
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publice, responsabil cu vizibilitatea proiectelor, responsabil resurse umane, jurist, specialist 

managementul proiectelor. 

Pentru fiecare proiect în parte se va desemna o echipă de management de proiect formată din: 

manager proiect, asistent manager, manager probleme tehnice, economist, specialist achiziţii publice, 

responsabil cu vizibilitatea proiectului. 

Atribuţiile și responsabilităţile echipelor implicate în implementarea SIDU vor fi cuprinse în fişa 

postului pentru fiecare persoană. 

2.10.1.1. Monitorizarea 

Monitorizarea implementării strategiei prevede un dispozitiv riguros și transparent de vizualizare 

a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării SIDU, care permite colectarea sistematică 

și structurarea anuală a datelor cu privire la activitățile desfășurate și asupra modului și a gradului de 

îndeplinire a indicatorilor stabiliți. 

Monitorizarea furnizează informaţia necesară evaluării, aceste două etape fiind interdependente. 

Pentru a putea monitoriza implementarea strategiei şi pentru a aprecia performanţele ei în raport cu 

obiectivele stabilite, s-au stabilit mai mulți indicatori de realizare prezentați în cadrul strategiei. 

Construirea unui sistem de monitorizare al strategiei de dezvoltare este necesară, pentru a urmări 

în mod continuu implementarea şi pentru a putea acţiona rapid şi eficient în cazul apariţiei unor eventuale 

probleme. 

În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite  pentru atingerea viziunii municipiului echipa de 

implementare va stabili un Comitet de monitorizare care va elabora rapoarte de monitorizare anual sau 

la doi ani, prezentându-le partenerilor interesați și Coordonatorului. Rapoartele de monitorizare vor 

cuprinde progresul înregistrat luându-se în considerare indicatorii de monitorizare stabiliți și vor propune 

măsuri corective dacă este cazul.  

Se vor monitoriza activitățile, rezultatele și resursele strategiei astfel: 

 

 
Figura 65 Tipuri de monitorizare 

(Sursa: prelucrare proprie în baza Ghidului privind dezvoltarea și implementarea de politici urbane integrate 2015) 

Monitorizare 
activități

•Se verifică realizarea calendarului de activități (durata previzionată și 
durata realizării)

•Se verifică atingerea rezultatelor intermediare pe diferite intervale de 
timp 

Monitorizare 
rezultate

•Se verifică progresul în atingerea indicatorilor prevăzuți 

Monitorizare 
resurse

•Se vor monitoriza sursele de finanțare disponiblile și se vor identifica noi 
surse de finanțare

•Se vor monitoriza cheltuielile realizate și încadrarea, măsura în care 
acestea respectă procesul de planificare

•Se va monitoriza disponibilitatea resuselor umane pentru realizarea 
Strategiei
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Consiliul Local va trebui să aibă în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă atunci 

când se aprobă diferite documentații de urbanism sau alte documente strategice, astfel încât să se asigure 

o corelare între acestea. 

2.10.1.2. Evaluarea 

Evaluarea vizează determinarea gradului de atingere a obiectivelor și a impactului proiectului 

implementat, eficiența, impactul și sustenabilitatea stategiei.  Dacă în urma procesului de evaluare se vor 

constata abateri față de planificarea strategică, se vor propune măsuri de corectare. Așadar acest proces 

va permite luarea unor decizii strategice, majore legate de politica prezentată. Conform  recomandărilor 

privind implementarea politicilor urbane integrate criteriile care vor fi luate în considerare în procesul de 

evaluare vizează: 

 

Figura 66 Criterii pentru evaluarea politicii  

(Sursa: Ghid  privind dezvoltarea și implementarea de politici urbane integrate 2015) 

• În ce măsură s-au atins indicatorii preconizați la momentul 
elaborării?Efectivitatea

• Care au fost factorii care au contribuit sau au afectat 
implementarea proiectului?

• În ce măsură ipotezele formulate s-au verificat?

• Ce alți  factori de risc nu au fost luați în considerare?

Cauzalitatea 

• Raportarea rezultatelor obținute la resurse-
productivitatea?Eficiența

• Vor continua rezultatele obținute să se mențină și să-și 
manifeste efectele pozitive și după încheierea perioadei de 
implementare?

Sustenabilitatea

• Se verifică relevanța măsurătorilor din documentul de 
politică pentru un proces viitor, țînând cont de modificările 
apărute în perioada de implementare? 

Relevanța

• Care sunt consecințele neprevăzute (pozitive și negative) 
apărute pe perioada implementării?

• Cum pot fi valorificate sau eliminate acestea?
Rezultate secundare
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2.5.3. Indicatori relevanți pentru monitorizarea și evaluarea SIDU 

Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei se va efectua folosind un sistem bazat pe indicatori calitativi și cantitativi. 

OBIECTIVE STRATEGICE OBIECTIVE SPECIFICE 
INDICATORI DE REZULTAT  

(la finalul realizării SIDU) 

Unitate de 
măsură 

OS 1. 

Promovarea mobilității 

urbane multimodale 

durabile și 

îmbunătățirea 

conectivității care să 

contribuie la reducerea 

emisiilor de dioxid de 

carbon și la scoaterea 

din „izolare“ a 

Municipiului Tîrgu 

Mureș 

Os 1.1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 

anul 2020 în comparație cu anul 2004 prin investiții bazate pe 

planurile de mobilitate urbană durabilă 

Operațiuni implementate destinate reducerii 

emisiilor de CO2 
Nr.operațiuni 

Os 1.2. Crearea unui sistem de transport public eficient și 

atractiv, până în anul 2023, care să deservească într-un mod 

echilibrat locuitorii Municipiului și să contribuie la creșterea cu 

10% a numărului de pasageri în transportul public comun 

Creșterea numărului de pasageri transportați în 

transportul public în comun 

Nr.călători 

transportați 

într-un an 

Lungimea traseelor de transport public în comun 

modernizate sau reabilitate 
Km 

Os 1.3. Promovarea mobilității urbane durabile prin 

dezvoltarea transportului nemotorizat până în anul 2023 

Infrastructură nouă/modernizată/reabilitată 

dedicată transportului nemotorizat 
Km 

OS 2. Creșterea 

atractivității teritoriului 

prin îmbunătățirea 

condițiilor de locuire, a 

eficienței energetice și a 

calității mediului 

Os. 2.1. Asigurarea unui standard de viață ridicat prin 

creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile 

publice și sistemele de iluminat public asigurând o creștere cu 

20% a ponderii energiei regenerabile utilizate 

Scăderea consumului de energie finală în clădirile 

publice 
Mtep 

Scăderea consumului anual specific de energie 

finală în sectorul rezidențial 
Mtep 

Scăderea consumului anual specific de energie 

finală în iluminatul public 
GWh 

Numărul clădirilor care au beneficiat de investiții 

privind energia regenerabilă 
Nr 

Creșterea energiei produse din surse regenerabile kWh/m2/an 
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OBIECTIVE STRATEGICE OBIECTIVE SPECIFICE 
INDICATORI DE REZULTAT  

(la finalul realizării SIDU) 

Unitate de 
măsură 

Os. 2.2. Amenajarea și modernizarea spațiilor verzi a 

infrastructurilor de recreere și agrement până în anul 2023 

Suprafața infrastructurilor de recreere/agrement 

create, amenajate, reabilitate 
Mp 

Suprafața spațiilor verzi amenajate/modernizate Mp 

Os. 2.3. Eficientizarea gestionării deșeurilor municipale până în 

anul 2023 

Operațiuni întreprinse pentru eficientizarea 

gestionării deșeurilor municipale 
Nr.operațiuni 

OS 3. 

Susținere mediului 

economic și creșterea 

competitivității și a 

capacității de cercetare 

– inovare 

Os 3.1. Dezvoltarea unui mediu socio-economic atractiv, 

competitiv și inovator până în anul 2023, prin sprijinirea și 

dezvoltarea infrastructurii de cercetare dezvoltare 

Numărul de unități de cercetare-dezvoltare nou 

create 
Nr. 

OS 3.2. Promovarea municipiului ca centru medical- 

farmaceutic de interes internațional, național și regional până 

în anul 2023 prin investiții în cercetare-dezvoltare-inovare și 

tehnologie informațională în domeniul sănătății 

Numărul de acțiuni întreprinse pentru 

dezvoltarea municipiului ca centru medical- 

farmaceutic de interes internațional, național și 

regional 

Nr.operațiuni 

OS 3.3. Atragerea de noi investiții prin asigurarea unor locații 

dotate corespunzător din punct de vedere tehnic până în anul 

2023 

Numărul de facilități create pentru atragere 

investitorilor 
Nr. 

OS 4 

Dezvoltarea facilităților 

urbane îmbunătățirea 

condițiilor de viață şi de 

siguranță a cetățenilor 

prin servicii 

performante adaptate 

nevoilor și accesibile 

OS 4.1. Creșterea calității infrastructurii până în anul 2023 în 

vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi 

sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă 

Infrastructura educațională ante-preșcolară 

modernizată 
buc 

Rata brută de cuprindere în creșe a copiilor cu 

vârste între 0-2 ani 
% 

OS 4.2. Creșterea calității infrastructurii educaționale până în 

anul 2023 pentru învățământul preșcolar, gimnazial, liceal, 

profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții 

Infrastructura educațională preșcolară 

modernizată/dotată/reabilitată 
Buc 

Infrastructura educațională gimnazială 

modernizată/dotată/reabilitată 
Buc 
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OBIECTIVE STRATEGICE OBIECTIVE SPECIFICE 
INDICATORI DE REZULTAT  

(la finalul realizării SIDU) 

Unitate de 
măsură 

tuturor categoriilor și a 

grupurilor sociale 

Infrastructura educațională pentru învățământul 

profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul 

vieți modernizată 

Buc 

Os 4.4. Asigurarea competitivității serviciilor de sănătate 

publică, inclusiv a celor de urgență la nivel național și regional 

prin dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii, diversificarea 

serviciilor, creșterea eficienței și calității serviciilor la orizontul 

anului 2023 

Infrastructură de sănătate modernizată/ 

reabilitată/ dotată 

 

Buc 

 

 

Os 4.5. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială până în anul 2023 prin 

revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților 

defavorizate din Municipiul Tîrgu Mureș 

Numărul de persoane dezavantajate care 

beneficiază de intervenții privind revitalizare 

fizică/economică/socială 

Nr.persoane 

Os 4.6. Dezvoltarea facilităților urbane din Municipiul Tîrgu 

Mureș prin îmbunătățirea siguranței populației, îmbunătățirea 

și dezvoltarea infrastructurii de bază și a spațiilor publice până 

în anul 2023 

Operațiuni întreprinse privind prevenția și 

reducerea eficientă a riscurilor naturale 
Operațiuni 

Populație care beneficiază în mod direct de 

operațiunile de prevenție 
Nr.persoane 

Populație care beneficiază de o mai bună 

alimentare cu apă 
Nr.persoane 

Populație care beneficiază de un sistem de 

canalizare îmbunătățit 
Nr.persoane 

Os. 4.7 Creșterea ocupării, dezvoltării resurselor umane și a 

serviciilor sociale până în anul 2023 

Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru 

persoane cu dizabilități 
% 

Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru 

persoane vârstnice 
% 
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OBIECTIVE STRATEGICE OBIECTIVE SPECIFICE 
INDICATORI DE REZULTAT  

(la finalul realizării SIDU) 

Unitate de 
măsură 

Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru 

copii (0 – 17  ani) 
% 

Creșterea numărului de instituții publice adaptate 

persoanelor cu dizabilități 
buc 

OS 5. 

Creșterea atractivității 

Municipiului Tîrgu 

Mureș ca destinație 

turistică pe direcțiile cu 

potențial maxim de 

dezvoltare: turism 

sportiv, de recreere, 

natural și cultural 

OS 5.1. Creșterea atractivității orașului și a numărului de turiști 

cu cel puțin 5% până în anul 2023, prin valorificarea, 

promovarea turismului și crearea unui brand al orașului 

Creșterea numărului anual de turiști Nr.persoane 

OS 5.2. Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului 

cultural – istoric și a identității culturale 

Creșterea numărului de obiective de patrimoniu 

cultural restaurate/modernizate 
Buc 

Elemente de patrimoniu cultural digitizate Buc 
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2.6. CONSULTARE PUBLICĂ 

 

2.6.1. Consultare publică  

 

Pentru asigurarea promovării acțiunilor și asigurării transparenței privind elaborarea Strategiei 

Integrată de Dezvoltare Urbană, s-a demarat un proces de consultare publică utilizând diverse canale de 

comunicare precum presa scrisă, mediul online și întâlniri la sediul Primăriei Muncipiului Tîrgu Mureș.  

Pentru identificarea problemelor și priorităților populației în dezvoltarea Municipiului Tîrgu Mureș 

s-a utilizat un chestionar on-line și fizic (tipărit). 

 

Întâlniri de lucru/dezbateri publice: 

 
Data 18.11.2016 

Obiectivul/tema Întâlnire de lucru cu furnizorii de utilități și direcțiile de specialitate din cadrul 

primăriei 

Locul desfășurării Sediul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei, nr.3, sala 45 

Număr Participanți 19 persoane 

  

Data 21.11.2016 

Obiectivul/tema Dezbatere publică privind dezvoltarea economică a Municipiului Tîrgu 

Mureș, dezvoltarea urbană, mobilitatea și facilitățile urbane din Municipiul 

Tîrgu Mureș și protecția mediului; 

Locul desfășurării Sediul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei, nr.3, sala 45 

Număr Participanți 60 persoane 

  

Data 23.11.2016 

Obiectivul/tema Întâlnire de lucru SIDU – PMUD-AU, cu reprezentanții ADR Centru 

Locul desfășurării Sediul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei, nr.3, sala 45 

Număr Participanți 16 persoane 

  

Data 29.11.2016 

Obiectivul/tema Dezbatere publică privind privind infrastructura educațională, culturală, 

turistică, de recreere și socială a municipiului Tîrgu Mureș; 

Locul desfășurării Sediul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei, nr.3, sala 45 

Număr Participanți 25 persoane 
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Consultare/ promovare on-line:  

Consultarea publică în mediul on-line s-a realizat prin publicații pe pagina web a municipiului, 

articole în presa on-line, pagini web ale colaboratorilor și rețele de socializare astfel:   

 Pagina web a Municipiului Tîrgu Mureș: http://www.tirgumures.ro/: 

  11 octombrie 2016: s-a realizat o secțiune dedicată Strategiei Integrate de Dezvoltare 

Urbană unde au fost publicate documentele care stau la baza elaborării strategiei 

(ghidul solicitantului și legislația specifică),  s-a lansat spre consultare publică lista 

propunerilor de proiecte, s-a publicat chestionarul on-line privind elaborarea SIDU și 

s-a realizat o secțiune distinctă pentru propunerile venite din partea cetățenilor sau 

altor entități.  

 pe întreg parcursul procesului elaborării s-au publicat informații relevante privind 

organizarea întâlnirilor de lucru/dezbaterilor publice ș.a.m.d. 

 Rețele de socializare: pagina de Facebook 

 Pagina de Facebook a Municipiului Tîrgu Mureș: s-a promovat chestionarul privind 

elaborarea SIDU, s-au comunicat informații cu privire la organizarea și defășurarea 

dezbaterilor publice 
 102  

 
- Pagina de facebook a consultantului extern: 

http://www.tirgumures.ro/
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 Emisiuni TV:  Stii TV – invitat D-na Ijac Dana 

 Promovare prin materiale promoționale: 

S-au realizat: 

- Mape cartonate: 200 bucăți  – acestea au fost distribuite în cadrul întâlnirilor și a dezbaterilor 

publice, în conținutul cărora s-au pus materialele pregătite pentru tematicile discuțiilor;  

- Roll-up: 1 buc – a fost utilizat în cadrul întâlnirilor de lucru și a dezbaterilor publice pentru 

asigurarea vizibilității și pentru promovarea acțiunilor de elaborare a strategiei;  

- Invitații la dezbaterile publice (110 buc)  

 Alte activități de promovare în media on-line:  

 Ziarul Punctul 

 Ziarul Zi-de-zi  

 Ziarul I-știri 

 Portalul on-line: www.domnuleprimar.ro 

 

http://www.domnuleprimar.ro/
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Fotografii de la întâlnirea de lucru din data de 18.11.2016 
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Fotografii privind desfășurarea dezbaterii publice având ca teme de discuție: dezvoltarea economică a Municipiului Tîrgu Mureș, dezvoltarea urbană, 
mobilitatea și facilitățile urbane din Municipiul Tîrgu Mureș și  protecția mediului (21.11.2016)
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Fotografii de la întâlnirea cu reprezentanții ADR Centru  (23.11.2016)  
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Fotografii privind desfășurarea dezbaterii publice având tematica: infrastructura educațională, culturală, turistică, de recreere și socială a municipiului Tîrgu 
Mureș (29.11.2016) 
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Anexa nr. 1  Lista propunerilor de proiecte pentru zona periurbană ce contribuie la obiectivele SIDU 

 

LISTA PROPUNERILOR DE PROIECTE PENTRU ZONA PERIURBANĂ CE CONTRIBUIE LA OBIECTIVELE SIDU 

Nr.  
crt.  

Denumirea proiectului  
Solicitant/ 
Beneficiar 

Grad de maturitate  
(idee de proiect, SF, PT, alte 

documentații existente)  

 

OBIECTIVUL STRATEGIC 1. Promovarea mobilității urbane multimodale durabile și îmbunătățirea conectivității 
care să contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și la scoaterea din ”izolare” a  Municipiului Tîrgu 

Mureș 

1.  
Tren Urban Reghin-Tîrgu Mureș - 
Aeroportul Transilvania- Războieni  

Asociere între UAT-
uri 

Plan de mobilitate 

2.  

Înființarea unei societăți comerciale 
pentru gestionarea serviciului de 
transport în comun: Tren Urban 
Reghin-Tîrgu Mureş - Aeroportul 
Transilvania-Războieni 

Municipiul  
Tg. Mureș 

Plan de mobilitate 

 
OBIECTIVUL STRATEGIC 2. Creșterea atractivității teritoriului prin îmbunătățirea condițiilor de locuire, 

a eficienței energetice și a calității mediului 

3.  
Ecologizarea depozitului de deșeuri 
închis de la Cristești 

Municipiul 
Tg. Mureș - S.C. 

SALUBRISERV S.A. 
Tîrgu Mureș 

„Programul de conformare privind 
ecologizarea depozitului de deșeuri a 

municipiului Tîrgu -Mureș” 
Studiu de fezabilitate Sistem Integrat de 
Gestionare a Deșeurilor Județului Mureș 

4.  
Construcția unei instalații de 
valorificare energetica a nămolurilor 
în Tg. Mureș 

SC AQUASERV SRL 
Master plan sector apă și canal, jud. 

Mureș 

5.  Extindere sistem SCADA  SC AQUASERV SRL 
Master plan sector apă și canal, jud. 

Mureș 

6.  

Achiziționarea de: eurocontainere, 
europubele, mijloace de transport 
destinate colectării selective a 
deșeurilor şi transportului acestora 

Asociația de 
Dezvoltare 

Intracomunitară 
Aqua Invest Mureș 

Idee de proiect 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC 4  Dezvoltarea facilităților urbane îmbunătățirea condițiilor de viață şi de siguranță a 
cetățenilor prin servicii performante adaptate nevoilor și accesibile tuturor categoriilor și a grupurilor sociale 

7.  
Asigurarea transportului elevilor din 
municipiu şi din zona periurbană 

Municipiul 
Tg. Mureș 

Idee de proiect 

8.  
Sistem de aducțiune a apei potabile 
din barajul Răstolița 

Asociere între UAT-
urile de pe teritoriul 

aferent investiției 
Idee de proiect 

9.  
Cadastru imobiliar- edilitar zona 
metropolitană 

Consiliul Județean 
Idee de proiect 

OBIECTIVUL STRATEGIC 5.- Creșterea atractivității a Municipiului Tîrgu Mureș ca destinație turistică pe 
direcțiile cu potențial maxim de dezvoltare: turism sportiv, de recreere, natural și cultural 

10.  

Definirea Centrului Olimpic Tîrgu 
Mureș şi dezvoltarea unui centru de 
performanță pentru mai multe 
ramuri sportive 

Municipiul  
Tg. Mureș în 

parteneriat cu UAT 
Sângeorgiu de Mureş  

Idee de proiect 
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Anexa nr.2  Lista propunerilor de proiecte din partea altor entități ce contribuie la obiectivele SIDU 

 

LISTA PROPUNERILOR DE PROIECTE DIN PARTEA PARTEA ALTOR ENTITĂȚI  
CE CONTRIBUIE LA OBIECTIVELE SIDU 

Nr.  
crt.  

Denumirea proiectului  
Solicitant/ 
Beneficiar 

Grad de maturitate  
(idee de proiect, SF, PT, 

alte documentații 
existente)  

OBIECTIVUL STRATEGIC 2 
Creșterea atractivității teritoriului prin îmbunătățirea condițiilor de locuire, a eficienței energetice și a calității 

mediului 

1.  
Reabilitarea termică a secțiilor Spitalului Clinic 
Județean Mureș 

Consiliul Județean 
Planul de dezvoltare a 

județului Mureș   

2.  
Reabilitarea termică a Spitalului Clinic Județean 

de Urgență Mureș 
Consiliul Județean 

Planul de dezvoltare a 
județului Mureș   

OBIECTIVUL STRATEGIC35. 
Susținere mediului economic și creșterea competitivității și a capacității de cercetare – inovare 

3.  
Oraș științific pentru Cercetare, Medicină 
Inovativă și Informatică Medicală – Tîrgu Mureș  

Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

4.  
Centru de Cercetare și Imagistică Cardică 
Multimodală Avansată, imagistică Hibridă și 
Imagistică de Fuziune 

Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

5.  
Centru de Cercetare și Educație Avansată în 
Medicină Computațională  

Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

6.  
Centru de Cercetare-Dezvoltare în Medicină 
Personalizată  

Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

7.  
Centru de Cercetare și Transfer Tehnologic în 
domeniul medical 

Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

8.  Centru de Cercetare în Boli Cradiovasculare Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

9.  
Centru de Cercetări Experimentale în Boli 
Aterotombotice 

Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

10.  
Centru de Educație Avansată și Formare 
Profesională în Medicina Inovativă  

Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

11.  Centru de congrese și expoziții Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

12.  
Centru de inovare și transfer tehnologic pentru 
Industria auto 

Universitatea Petru Maior Idee de proiect 

13.  Ingineria Materialelor Biomedicale – IMBioMed Universitatea Petru Maior Idee de proiect 

14.  
Rețea regională de proiectare concurentă pentru 
dezvoltare și specializare inteligentă în industria 
auto și mecatronică 

Universitatea Petru Maior Idee de proiect 
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15.  
Centrul de Excelență Tg. Mureș 
(propunere Simona Ciff) 

Municipiul Tg-Mureș în 
parteneriat cu Asociația 
Sănătate si Speranța/ISJ 

Mureș 

Idee de proiect 

16.  
Dezvoltarea competențelor manageriale în cadrul 
ONG-urilor 

Camera De Comerț Și 
Industrie Mureș 

Idee de proiect 

17.  
Modernizarea și dotarea infrastructurii de 
cercetare-dezvoltare a Spitalului Clinic  Județean 
Mureș 

Consiliul Județean Idee de proiect 

OBIECTIVUL STRATEGIC 4. 
Dezvoltarea facilităților urbane îmbunătățirea condițiilor de viață şi de siguranță a cetățenilor prin servicii 

performante adaptate nevoilor și accesibile tuturor categoriilor și a grupurilor sociale 

Facilități urbane – servicii medicale 

18.  

Construirea unui spital intravențional dotat cu săli 
operatorii, săli intarvenționale, săli hibirde, 
unități de ATI și USTACC și clinici cu profil 
chirurgical sau intarvențional cu dotare 
ultramodernă inclusiv robotică  

Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

19.  
Centru imagistic de înaltă performanță de 
referință pe plan național și regional  

Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

20.  
Rețea de asistență de urgență a sindroamelor 
coronariene acute în jurul unei unități de  ”chest 
pain”  

Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

21.  
Rețea de urgență a accidentelor vasculare 
cerebrale (rețea de stroke) 

Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

22.  
Centru de recuperare medicală și de prevenție 
secundară în bolile aterotrombotice  

Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

23.  
Centru de consiliere nutrițională sportivă în 
vederea unui stil de viață sănătos 

Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

24.  Centru de Excelență în Medicină sportivă  Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

25.  
Centru de consiliere în vederea reinserției sociale 
și îmbătrânirii active pe conceptul ”healthy 
ageing”  

Consiliul Județean 
Idee de proiect 
(propunere dr. 

Theodora Benedek) 

26.  
Centru de  Educație Non-Formală 
 

Municipiul Tg-Mureș în 
parteneriat cu Asociația 
Sănătate si Speranța/ISJ 

Mureș 

Idee de proiect 
(propunere Psiholog 

Simona Ciff) 

27.  
Constituirea unui spital nou, dotat la standarde 
europene, de referință pentru Regiunea Centru 

Consiliul Județean Idee de proiect 

28.  
Modernizarea/echiparea infrastructurii Spitalului 
Judeţean; 

Consiliul Județean Idee de proiect 

29.  Construirea Spitalului Regional Tîrgu Mureș Consiliul Județean Idee de proiect 

30.  

Finalizarea modernizării infrastructurii de 
sănătate din str. Gh. Marinescu nr. 1-Reparații 
capitale bucătărie, centrală termică și extindere 
clădire cu 2 niveluri pentru servicii medicale 

Consiliul Județean 

Idee de proiect 
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31.  
Execuție spital cu cinci nivele-comasare clinici din 
structura Spitalului Clinic Județean Mureș 

Consiliul Județean 
Idee de proiect 

32.  
Parcare supraetajată/subterană la Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Mureș 

Consiliul Județean 
Idee de proiect 

33.  
Clădire secundară -Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă nr.1 

Consiliul Județean 
Idee de proiect 

34.  
Centru pentru prevenție, recuperare și 
reabilitare- ,,Șansa”-Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă nr. 2 

Consiliul Județean 
Idee de proiect 

35.  
Modernizare schemă de amenajare râu Mureș și 
afluenți în Municipiul Tîrgu Mureș 

ADMINISTRAREA 
BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ 

Idee de proiect 

36.  
Echipare sonde cu elemente suplimentare de 
siguranță 

DEPOMUREȘ Idee de proiect 

37.  
Dezvoltarea depozitului de înmagazinare 
subterană gaze naturale Tîrgu Mure 

DEPOMUREȘ Idee de proiect 

38.  

Înlocuiri Conducte și Branșamente (zona CFR, Str. 
Rodnei, Str. Valea rece, Str. Plopilor, Str. Szecheny 
Istvan, Str. Bradului, Str. Papiu Ilarian, Str. 
Lămâiței, Str.Violetelor, Str. Banatului, Str. Dâmbu 
Pietros, Str. Belșugului, Str. Prac Sportiv 
Municipal, Str. Tamas Erno, Str. Pășunii, Str. 8 
Martie, Str. Duziilor, Str. Gheorghe Doja, Str. 
Rampei, Str. Bega) 

E-ON Distribuție Tîrgu 
Mureș 

Idee de proiect 

39.  

Trecerea în subteran a rețelelor aeriene și 
reabilitarea S.I.P pe 57 de străzi  cu prioritate pe 
str. Cuza Vodă, str. Târgului, str. Poștei, str. 
Bărganului, str. Agricultorilo 

SC ELECTRICA DISTRIBUȚIE 
TRANSILVANIA SUD S.A 

Idee de proiect 

OBIECTIVUL STRATEGIC 5. 
 Creșterea atractivității a Municipiului Tîrgu Mureș ca destinație turistică pe direcțiile cu potențial maxim de 

dezvoltare: turism sportiv, de recreere, natural și cultural 

40.  
Rețea de locuri amenajate în jurul unor fântâni cu 
acces public 
(propunere Asociația Club ȘI NOI PUTEM REUȘI) 

Municipiul Tg. Mureș Idee de proiect 

41.  
Reabilitarea monumentului istoric-Palatul 
Administrativ Tîrgu Mureș 

Consiliul Județean Idee de proiect 

42.  

Reabilitarea Palatului Apollo din Tîrgu Mureș-
Dezvoltarea educației permanente de tip 
comunitar, prin crearea unui centru cultural zonal 
de referință în Palatul Apollo 

Consiliul Județean Idee de proiect 

43.  
Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Tîrgu 
Mureș 

Consiliul Județean Idee de proiect 

44.  
Reabilitarea exterioară a Palatului Culturii din 
Tîrgu Mureș și înfințarea unor noi spații 
multifuncționale 

Consiliul Județean Idee de proiect 

45.  
Noi vrem Turiști!  
(Investiții integrate privind dezvoltarea turismului în 
Municipiul Tîrgu Mureș) 

Municipiul Tg. Mureș 

Idee de proiect 
(propunere dl. adu 

Balaș- Partidul 
Oamenilor Liberi) 
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Anexa nr. 3 Lista proiectelor cuprinse în Programul Operațional Pentru Infrastructură Mare POIM (2014 
– 2020 ) 

 

LISTA PROIECTELOR MUN. TÎRGU MUREȘ CUPRINSE ÎN  
PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU INFRASTRUCTURĂ MARE POIM (2014 – 2020 ) 

Nr. 
crt 

Denumire proiect Grad de maturitate   Valoare estimată 
Sursă de 
finanțare 

1.  
Fazarea autostrăzii Câmpia 
Turzii – Târgu Mureş  
(necontractat POST) 

Proiect fazat 345,16 mil Euro POIM 1.1. 

2.  
Fazare VO Târgu Mureș 
(necontractat POST) 

Proiect fazat 38,59 mil Euro  POIM 1.1. 

3.  
Modernizarea staţiilor de cale 
ferată Târgu Mureş şi Sfântu 
Gheorghe 

Proiect fazat 3,48 mil Euro POIM 2.7. 

4.  
Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Mureș 

Proiect fazat 9,44 mil Euro POIM 3.2. 

5.  

Asistență tehnică pentru 
Proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Mureş 

Proiect fazat  POIM 3.2. 
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Anexa nr. 4 – Lista proiectelor cuprinse în Masterplanul General de Trasnport al României  pentru 
perioada 2014 – 2020 

 

LISTA PROIECTELOR MUN. TÎRGU MUREȘ CUPRINSE ÎN  
MASTER PLANUL DE TRANSPORT AL ROMÂNIEI 2014 -2020  

Nr. 
crt. 

Denumire proiect 
Perioada 

estimată de 
realizare 

Solicitant 
Grad de 

maturitate 
Valoare 
estimată 

Sursă de 
finanțare 

1.  
Autostrada Tg. Mureș – Sovata 
– Ditrău – Poiana Largului - Tg. 
Neamț (Autostrada Montană) 

2023 – 2026 
CNAIR 

 
Idee de 
proiect 

2942,57 
mil Euro 

POIM – 
Fond de 
coeziune 

2.  
Drum Trans – Regio 
Brașov – Sighișoara – Tîrgu 
Mureș  

2022 – 2023 CNAIR 
Idee de 
proiect 

102,10 
mil Euro 

POIM - 
FEDR 

3.  
Drum Trans – Regio Sărățel – 
Tîrgu Mureș  

2024 – 2025 CNAIR 
Idee de 
proiect 

44 mil 
Euro 

POIM - 
FEDR 

4.  
Modernizare și extindere 
Aeroportul Transilvania Tîrgu 
Mureș  

2021 - 2024 
Consiliul 
Județean 

Idee de 
proiect 

50,08 mil 
Euro 

POIM - 
FEDR 

5.  
Modernizare CF Turistică 
Tg. Mureș – Băile Sovata  

2017 – 2018 CFR 
Idee de 
proiect 

118,40 
mil Euro 

POIM – 
FEDR 
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Anexa nr.5 Harta zonei periurbane a Municipiului Tîrgu Mureș 

 

 



 

 

359 

Anexa nr.6 Reprezentarea străzilor cu accidente frecvente și zone de risc identificate în Municipiul Tîrgu Mureș 
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Anexa nr.7 Reprezentarea proiectelor cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltarea Urabnă Durabilă a Municipiului Tîrgu Mureș 2007 – 2023 (Infrastructura rutieră) 
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Anexa nr.8 Reprezentarea proiectelor cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltarea Urabnă Durabilă a 
Municipiului Tîrgu Mureș 2007 – 2023 (Monitorizare) 
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Anexa nr.9 Harta privind tipologia zonelor urbane din Municipiul Tîrgu Mureș  (preluare din Altasul Zonelor Urbane Marginalizate) 
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Anexa nr.10. Harta comunităților marginalizate ale Municipiului Tîrgu Mureș  (preluare din Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate) 
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Anexa nr.11 Propuneri infrastructură rutieră (conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă) 
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Anexa 12. Propuneri infrastructură de transport public în comun (conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă) 
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Anexa nr.13 Propuneri piste velo (conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă)  
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Anexa nr. 14. Extras din lista de monumente istorice 



 

 

368 



 

 

369 



 

 

370 



 

 

371 



 

 

372 



 

 

373 



 

 

374 



 

 

375 



 

 

376 



 

 

377 



 

 

378 



 

 

379 



 

 

380 



 

 

381 



 

 

382 



 

 

383 



 

 

384 

 



 

 
385 



 

 
386 



 

 
387 



 

 
388 



 

 
389 



 

 
390 



 

 
391 



 

 
392 



 

 
393 



 

 
394 



 

 
395 



 

 
396 



 

 
397 



 

 
398 



 

 
399 



 

 
400 



 

 
401 



 

 
402 

 
 

 

 


