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1. CADRUL STRATEGIC
Context european, național, regional și județean
În elaborarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Târnăveni trebuie ținut cont și de politicile, strategiile
și programele existente la nivel european, național și regional.
Nivel european
În anul 2010, statele membre ale Uniunii Europene au adoptat Strategia Europa 2020, ca o măsură
menită să ajute la combaterea efectelor crizei și la o regenerare a vieții economice europene printr-un
program coordonat de reforme, în baza unei viziuni pe termen lung. Obiectivul general al acestei strategii
este transformarea Uniunii Europene (UE) într-o economie inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii,
pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, al productivității și pentru a asigura coeziunea
economică, socială și teritorială.
Cele cinci obiective principale (concretizate în opt ținte numerice) propuse pentru atingerea celor trei
priorități la nivelul UE până în 2020 sunt:
1. o rată de ocupare a populației cu vârsta între 20 – 64 ani de 75%;
2. investiții (publice și private) în cercetare și dezvoltare de 3% din PIB – ul UE;
3. atingerea obiectivului „20/20/20” în domeniul energiei și al schimbărilor climatice;
4. un nivel maxim de 10% al ratei părăsirii timpurii a școlii și un nivel minim de 40% al ratei de
absolvire a unei forme de învățământ terțiar în rândul tinerilor cu vârsta între 30 și 34 ani;
5. reducerea cu 20 de milioane a numărului de cetățeni europeni amenințați de sărăcie și
excluziune socială.
Cea mai mare parte a asistenței financiare relevante din partea UE pentru Strategia Europa 2020 va fi
pusă la dispoziție în cadrul Politicii de Coeziune a UE, prin instrumentele structurale, concentrate,
conform Cadrului Strategic Comun, pe 11 obiective tematice, după cum urmează:
1. cercetare și inovare
2. tehnologiile informației și comunicării (TIC)
3. competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri)
4. trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon
5. adaptarea la schimbările climatice și prevenirea și gestionării riscului
6. protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor
7. promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor
rețelelor majore
8. ocupare și facilitarea mobilității forței de muncă
9. incluziune socială și combaterea sărăciei
10. educație, dezvoltarea de competenţe și învățarea pe tot parcursul vieții
11. consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă
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La nivel național
Cele 5 obiective majore stabilite la nivelul UE, transpuse în obiective naționale se prezintă astfel:
o Ocuparea forței de muncă:
 rată de ocupare a forței de muncă de 70 % în rândul populației cu vârste cuprinse între 20
și 64 de ani;
o Cercetare și dezvoltare:
 alocarea a 2% din PIB-ul României pentru cercetare și dezvoltare
o Schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei:
 reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de seră fată de nivelurile înregistrate în
1990
 creșterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 24%
 creșterea cu 10% a eficienței energetice
o Educație:
 reducerea sub 11,3% a ratei de părăsire timpurie a școlii
 creșterea la peste 26,7% a ponderii absolvenților de studii superioare în rândul populației
în vârstă de 30-34 de ani
o Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale
 reducerea cu cel puțin 580.000 a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere
de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale.
Țintele valorice ale României pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europei 2020 au fost incluse în
Programul Național de Reformă (2011-2013), care reprezintă instrumente esențiale pentru îndeplinirea,
la nivel național, a obiectivelor Strategiei Europa 2020. Prioritățile se referă atât la reforma politicii publice
cât și la investiții preconizate, după cum urmează:
1. Creșterea eficienței și transparenței administrației publice
2. Îmbunătățirea mediului de afaceri
3. Ocuparea forței de muncă
4. Cercetare, dezvoltare și inovare
5. Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră
6. Utilizarea surselor de energie regenerabilă
7. Eficiență energetică
8. Educație
9. Incluziune socială.
Guvernul României a aprobat în data de 13 iunie 2012 Memorandumul pentru aprobarea acțiunilor și
documentelor privind pregătirea accesării și implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020,
document-cadru ce cuprinde un set de orientări metodologice necesare pentru stabilirea liniilor directoare
în procesul de programare a fondurilor europene nerambursabile în perioada 2014-2020.
Comisia Europeana a aprobat Acordul de Parteneriat 2014-2020, documentul care prezintă modul în
care vor fi folosite fondurile europene structurale și de investiții în viitoarea perioadă de programare:
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul de Coeziune (FC), Fondul Social European
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(FSE), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul European pentru Pescuit și
Afaceri Maritime (FEPAM). Se propune un număr de 6 programe operaționale, respectiv: POS
Infrastructură Mare, POS Competitivitate, PO Regional, PO Asistență Tehnică, POS Capital Uman, PO
Capacitate Administrativă. Vor exista, de asemenea, programe dedicate agriculturii, dezvoltării rurale,
pescuitului și acvaculturii, programe de cooperare teritorială.
În perioada de programare 2014 – 2020, România beneficiază de fonduri europene în valoare de
aproximativ 43 miliarde de euro, din care peste 22 miliarde de euro sunt alocate pentru politica de
coeziune.
La nivelul programelor operaționale, alocările financiare sunt următoarele:
Programul
Programul Operațional Infrastructură Mare

Alocarea financiară pentru
perioada 2014-2020
9,41 mld. euro

Programul Operațional Regional

6,7 mld. euro

Programul Operațional Capital Uman

4,22 mld. euro

Programul Operațional Competitivitate

1,33 mld. euro

Programul Operațional Capacitate Administrativă

0,55 mld. euro

Programul Operațional Asistență Tehnică

0,21 mld. euro

Plăți directe în agricultură

10 mld. euro

Programul Național pentru Dezvoltare Rurală

8 mld. euro

Programul Operațional Pescuit

0,17 mld. euro

Facilitatea “Connecting Europe”

1,23 mld. euro

Programele de cooperare teritorială

0,45 mld. euro

La nivel regional
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a definitivat procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare
a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020. Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru reprezintă
principalul document de planificare şi programare elaborat la nivel regional şi asumat de către factorii de
decizie din Regiunea Centru. PDR își propune să răspundă nevoii de a avea la dispoziție un document cadru la nivel regional prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global şi obiectivele
specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune şi măsurile necesare
pentru atingerea obiectivelor. Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socio-economică a Regiunii Centru,
Analiza SWOT a Regiunii, Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de
realizare, Estimarea necesarului de finanțare, Sistemul de implementare şi monitorizare, precum şi o
Listă orientativă a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finanțate în perioada 2014-2020.
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională pentru perioada de programare 2014-2020 s-au identificat
prioritățile de dezvoltare și s-au stabilit obiectivele specifice și domeniile prioritare de intervenție. Prin cele
șase axe prioritare identificate strategia se fundamentează pe o analiză a nevoilor reale din Regiunea
Centru.
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Nivel județean
Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituțională și respectarea principiului european
al parteneriatului, în baza H.G.R. nr. 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a PND, la nivelului
județului Mureș s-a înființat o structură partenerială formală, care are rolul de a contribui la elaborarea
Planului de Dezvoltare a Județului Mureș pentru perioada 2014-2020. Grupul de lucru este alcătuit din 47
de instituții publice și private, implicând autorități ale administrației publice locale, instituții publice,
universități, organizații ale societății civile, parteneri economici, în domenii ce acoperă toate domeniile
vieții sociale. Acest grup de lucru este coordonat de Consiliul Județean Mureș, care asigură și
secretariatul acestuia.
La inițiativa Consiliului Județean Mureș au fost elaborate primele documente de programare pentru
accesarea fondurilor comunitare în perioada 2014-2020. Analiza socio-economică a județului Mureș și
Analiza SWOT a județului Mureș, sunt rezultatul unui proces partenerial, în care specialiști din diverse
domenii de activitate – protecție socială, mediu, învățământ, sănătate, cercetare, urbanism, etc. – au
inventariat situația socio-economică, disparitățile existente la nivel județean și obiectivele dezvoltării
regionale, cu scopul de a elabora un instrument de lucru care să faciliteze luarea unor decizii necesare
dezvoltării armonioase și echilibrate a județului.
Prin această strategie se urmărește luarea unor măsuri care să permită continuarea măsurilor adoptate
pentru perioada 2007-2013 și a acțiunilor ce contribuie la dezvoltarea economică a județului și
îmbunătățirea infrastructurii în zonele cu întârzieri în dezvoltare, fără a neglija incluziunea socială ori
protecția mediului.
Județul Mureș, într-o abordare concisă, se distinge prin următoarele avantaje:

o zonă cu rol strategic, de deservire logistică;

SMURD- serviciu etalon la nivel național și internațional;

servicii medicale de înaltă calitate;

capacitate de cercetare, în special în domeniul medical și tehnic;

sistem de învățământ universitar recunoscut;

potențial antropic și natural valoros (2 monumente pe lista UNESCO);

diversitatea formelor de turism care se pot practica;

potențial agricol;

potențial pentru producerea energiilor alternative de energie;

spațiu multicultural, multietnic, multilingvistic.
Județul Mureș, valorificând poziția sa strategică, bogăția resurselor de care dispune și oportunitățile, își
propune să devină până în anul 2020 un județ dinamic, orientat către progres, cu renume în domeniul
medical și al cercetării, cu o economie sustenabilă, (bazată pe o agricultură intensivă, pe o industrie cu
valoare adăugată ridicată și un sector de servicii atractiv), susținută de o infrastructură modernă și
accesibilă tuturor mureșenilor, asigurând astfel locuitorilor săi premisele unui nivel de trai ridicat, un județ
unde noul se construiește pe tradițiile multiculturale.
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Obiectiv general
Creșterea competitivității economiei și a atractivității județului Mureș, reducerea disparităților existente
între mediul urban și rural, în scopul creării unui climat favorabil pentru locuitori, întreprinzători și turiști.
Obiective specifice de dezvoltare
În concordanță cu politicile, strategiile și programele de dezvoltare elaborate la nivel european, național și
regional, pot fi definite următoarele obiective specifice:
1. Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de bază din mediul urban și rural, ca
suport pentru dezvoltarea economică a județului;
2. Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, încurajarea transferului tehnologic și a cercetării
aplicate în sectoare cu potențial de creștere pentru îmbunătățirea competitivității economiei și
creare de noi locuri de muncă;
3. Întărirea caracterului de centru medical și de cercetare a județului Mureș;
4. Susținerea polilor de dezvoltare urbani și rurali (așa cum au fost ele definite în PATJ a județului
Mureș) în scopul asigurării unei dezvoltări policentrice a județului; Dezvoltarea zonelor rurale
pentru reducerea decalajelor economice și sociale majore fată de mediul urban;
5. Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea sectorului turistic, cu prioritate turismul cultural,
balnear, rural și montan, în spiritul tradiției multiculturale;
6. Valorificarea rațională a patrimoniului natural, a potențialului pentru producerea resurselor de
energie regenerabile, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile;
7. Dezvoltarea eficientă a resurselor umane, ca suport pentru creșterea competitivității economice;
8. Dezvoltarea serviciilor sociale și sporirea accesului la servicii sociale durabile și de înaltă calitate
a grupurilor defavorizate
9. Dezvoltarea capacității administrative a autorităților publice locale.
Strategia de Dezvoltare a Județului Mureș este axată pe următoarele 7 domenii prioritare:
1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale
2. Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și inovării
3. Protecția mediului înconjurător, eficiență energetică, utilizarea surselor alternative de energie
4. Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și a silviculturii
5. Dezvoltarea turismului
6. Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale
7. Asigurarea unei administrații publice locale eficiente
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PROFILUL STRATEGIC
Orice proces de planificare strategică trebuie să se raporteze la mediul existent; trasarea obiectivelor
strategice pe baza unor rețete mecanice, birocratice, care nu țin cont de specificitatea comunității locale
la nivel social, economic, politic, etc reprezintă un demers vulnerabil pe care comunitatea noastră trebuie
să îl evite.
Analiza strategică efectuată orizontal, vertical și transversal asupra documentelor strategice sectoriale
precum și corelarea rezultatelor acestei analize cu date statistice, sondaje de opinie și alte analize au
arătat care sunt caracteristicile ce structurează profilul strategic al municipiului Târnăveni. Prin profil
strategic înțelegem aici totalitatea trăsăturilor locale ce sunt susceptibile a afecta (pozitiv sau negativ)
determinant și pe termen lung dezvoltarea municipiului Târnăveni.
Pentru dezvoltarea Municipiului Târnăveni se are în vedere o strategie pe termen mediu, pe o perioadă
de 6 ani, cuprinsă în intervalul de timp 2014– 2020. Strategia stabilește un obiectiv strategic și trasează
trei direcții majore de dezvoltare în sensul atingerii acestuia: infrastructură, competitivitate economică și
îmbunătățirea calității vieții, ierarhizând prioritățile de dezvoltare, stabilind proiectele care trebuie
realizate, beneficiarii vizați, rezultatele dorite și indicatorii de măsurare.
Viziunea de dezvoltare a municipiului Târnăveni pentru perioada 2014-2020, este centrată pe dezvoltarea
mediului de afaceri prin cunoaștere, inovare și progres tehnologic, strâns legată de creșterea
standardului de viață.
Dezvoltarea municipiului trebuie să se facă în mod uniform, eliminând disparitățile dintre diferitele zone
urbane, atenția trebuie îndreptată către atragerea de noi investiții capabile de a genera o creștere
economică locală durabilă, asigurând astfel dezvoltarea unei piețe a muncii atractivă și competitivă. De
asemenea, odată cu creșterea nivelului de trai, accentul trebuie pus pe regenerarea urbană care să ducă
la satisfacerea nevoii de dezvoltare rapidă a urbei din punct de vedere al infrastructurii și al creșterii
standardelor de viață.
Elaborată în strânsă colaborare cu partenerii locali, strategia furnizează cadrul coerent pentru
dezvoltarea viitoare a orașului canalizând forțele care acționează la nivelul municipiului Târnăveni spre
îndeplinirea unui deziderat comun reprezentat de viziunea acesteia și corelat cu strategiile județene,
regionale, naționale și europene.
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2. CARACTERIZAREA GENERALĂ A MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
2.1. Prezentarea generală a regiunii Centru şi încadrarea localității Târnăveni în cadrul regiunii
România este situată în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de Peninsula
Balcanică și la țărmul nord-vestic al Mării Negre. Se învecinează cu Bulgaria la sud, Serbia la sud-vest,
Ungaria la nord-vest, Ucraina la nord și est și Republica Moldova la est, iar țărmul Mării Negre se găsește
la sud-est.
Din punct de vedere administrativ-teritorial, în prezent România cuprinde 320 orașe, din care 103
municipii, 2.856 de comune şi 12.955 sate. Municipiile, orașele și comunele sunt grupate în 41 de județe
şi Municipiul București. Aproximativ 66 % din orașele României au o populație sub 20.000 locuitori și, în
general depind de o singură activitate economică, în special industrială. Un număr de 25 de municipii au
o populație de peste 100.000 locuitori.
Pentru atingerea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională, România a fost împărțită în 8
regiuni de dezvoltare, prin asocierea voluntară a județelor corespunzătoare. Spre deosebire de comune,
orașe, municipii și județe, regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale și nu au
personalitate juridică.
 Regiunea de dezvoltare Nord – Est
 Regiunea de dezvoltare Sud – Est
 Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia
 Regiunea de dezvoltare Sud – Vest Oltenia
 Regiunea de dezvoltare Vest
 Regiunea de dezvoltare Nord – Vest
 Regiunea de dezvoltare Centru
 Regiunea de dezvoltare București – Ilfov
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Figura 1 – Harta regiunilor României

Sursa: www.adrcentru.ro

Regiunea de dezvoltare „Centru” este așezată în zona centrală a României, în interiorul marii curburi a
Munților Carpați, pe cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului, fiind străbătută de meridianul
de 25° longitudine estică și paralela de 46° latitudine nordică.
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.
Regiunea „Centru” este formată din județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu și are o
suprafață totală de 34.100 km2, ceea ce reprezintă 14,3% din teritoriul ţării.
Rețeaua de localități din regiune este formată din 57 de orașe (din care 20 sunt municipii), 357 de
comune și 1788 de sate.
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Figura 2 – Harta regiunea Centru a României

Sursa: www.adrcentru.ro

Județul Mureș, pitoresc cadru natural al spațiului carpato-danubian, este situat în partea central-nordică
a României, în Podișul Transilvaniei, în bazinul superior al râului Mureș și bazinele râurilor Târnava Mare
și Târnava Mică, fiind cuprins între meridianele 23º55' și 25º14' longitudine estică și paralelele 46º09' și
47º00' latitudine nordică.
Suprafața sa de 6.714 km², ce reprezintă 2,8% din suprafața ţării, coboară în trepte de pe crestele
Carpaților Răsăriteni spre Podișul Târnavelor și Câmpia Transilvaniei.
Dispunând de condiții naturale deosebit de variate și prielnice unei ample dezvoltări economice, județul
Mureș se învecinează la nord-est cu județul Suceava, la est cu județul Harghita, la sud-est cu județul
Brașov, la sud cu județul Sibiu, la sud-vest cu județul Alba, la vest cu județul Cluj, iar la nord cu județul
Bistrița-Năsăud.
Județul Mureș cuprinde: 4 municipii, 7 orașe, 91 comune, 464 sate.
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Figura 3 – Harta Județului Mureș

Sursa: www.cjmures.ro

2.2. Caracterizarea administrativ-teritorială şi istorică
2.2.1. Structura administrativă a localității Târnăveni
Târnăveni, mai demult Târnava-Sân-Martin, până în 3 mai 1941 Diciosânmartin, (în maghiară
Dicsőszentmárton, Szentmárton, Dicső, în germană Sankt Martin, Sankt-Martin, Martinskirch,
Marteskirch, Märteskirch, în dialectul săsesc Mierteskirch) este un municipiu în județul Mureș,
Transilvania, România, situat pe râul Târnava Mică.
Orașe înfrățite
Târnăveniul este înfrățit cu următoarele două orașe:

Hajdúszoboszló din Ungaria din anul 1990

Ronchin din Franța din anul 1998

Page 15

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, perioada 2014-2020

Figura 4 – Harta localităților Județului Mureș

Târnăveni
Sursa: http://www.casmures.ro/

2.2.2. Stema municipiului Târnăveni
Stema municipiului Târnăveni, se compune dintr-un scut triunghiular
cu marginile rotunjite, tăiat.
În primul câmp, albastru, pe o terasă verde, formată din trei dealuri, un jet de gaze ieșind, de argint.
În câmpul al doilea, roșu, pe o terasă neagră, un leu rampant, de aur, ținând o balanță, tot de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu cinci turnuri crenelate.
Semnificația elementelor însumate:
- Jetul de gaze reprezintă una din bogățiile caracteristice ale zonei, gazul
natural.
- Leul și balanța fac trimitere la tradiția heraldică, la simbolul fostului județ
Târnava-Mică, cu reședința la Târnăveni (Diciosânmatin).
- Balanța este și un element reprezentativ, arătând modul în care consiliul
municipal dorește să administreze problemele urbei, cu multă cumpănire
și judecare dreaptă.
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- Coroana murală cu cinci turnuri crenelate arată că localitatea are rang de municipiu
2.2.3. Acces
Municipiul Târnăveni este punct nodal a două șosele, care-l străbat pe direcția Est-Vest și Sud-Nord, și
care fac legătura cu orașele din prejur: Sovata (la cca. 70 km), Blaj (la 40 km), Mediaș (la 24 km), Sibiu
(la 78 km), Cluj-Napoca (la 119 km), Iernut (la 18 km) și colateral Târgu Mureș (la 37 km). De la Est la
Vest localitatea este străbătută și de calea ferată de interes secundar Praid-Blaj, precum și de drumurile
DN 14A Iernut-Mediaș, DJ 107 Târnăveni-Blaj, DJ Târnăveni-Căpâlna de Sus-Ungheni și de DJ 142
Târnăveni-Bălăușeri.
Tabel 1- Distanțe în km între Târnăveni și principale orașe ale României și
cele mai apropiate capitale ale Europei
Oraș
Distanta – km Cluj-Napoca
119
Târgu Mureș
37
Oradea
245
București
352
Constanta
571
Timișoara
299
Budapesta
550
Kiev
883
Paris
1.985
Berlin
1.374
Madrid
3.022
Londra
2.219
Sursa :http://distante-rutiere.viaromania.eu/

Localitățile învecinate municipiului Târnăveniului sunt:
 Gănești și Cuștelnic la Est ultima localitate fiind cartier al Târnăveniului
 Dâmbău la Vest sat aparținând comunei Adămuș
 Cucerdea și Bobohalma a doua localitate fiind sat aparținând de Târnăveni la Nord
 Botorca la Sud fiind în același timp cartier al municipiului
 Alte comune mai importante care aparțin sau au aparținut administrativ de Târnăveni sunt
Cetatea de Baltă, Mica, Băgaciu, Suplac, Bahnea
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Figura 5 – Harta Municipiului Târnăveni

2.3. Scurt istoric al localității
Atestare documentară
Primele dovezi ale unei existențe umane datează din perioada neolitică. Înființat în anul 1962, muzeul
municipal găzduiește numeroase exponate ce atestă o existență sedentară și ulterior în epoca bronzului
și a fierului și prezintă vizitatorilor o bogată colecție de fosile și vestigii arheologice, precum și materiale
etnografice de pe Valea Târnavelor.
Din perioada evului mediu timpuriu datată scriptic în a doua jumătate a secolul al XIII-lea, mai exact
1278, localitatea a purtat numele de Sent Marton (Sfântul Martin), sau în limbajul latinizat al cancelarilor
vremii, „terra Tycheum Sent Marton”. Mai apoi, în anul 1278, și mai târziu, în 1438, denumirea a fost
schimbată în Dycheu Zenthmarton. În 1502 localitatea era menționată ca oppidum (târg), de-a lungul
timpului având și diferite funcții administrative.
În epoca modernă apare în grafia maghiară cu numele de „Dycso-Sent-Marton” în 1854. În limbajul
poporului era cunoscut sub numele de Sânmartin, Sânmărtin sau Diciosânmărtin, pentru a-l deosebi de
Coroisânmărtin.
Repere istorice
În aprilie 1912, Târnăveniul este ridicat la rangul de oraș. În anul 1913, orașul a fost iluminat cu gaz.
După primul război mondial, Transilvania a revenit României, iar orașul a devenit parte a acestei țări.
Târnăveniul a fost reședința județului Târnava Mică, denumit județ în timpul Regatului României și
comitat în perioada austro-ungară.
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În septembrie-octombrie 1944, Regimentul 82 Infanterie a luptat, pe valea Târnavei Mici și pe dealurile
din preajma orașului, împotriva forțelor germane și maghiare. După cel de-al doilea război mondial,
regimul comunist instaurat cu ajutorul sovietic va însemna și pentru Târnăveni o reorganizare
administrativă și o viață social-economică etatizată și egalitară.
Revoluția din decembrie 1989 s-a manifestat pașnic în localitate.
2.4. Datele geografice ale localității Târnăveni
2.4.1. Așezare geografică
Municipiul Târnăveni, important centru industrial din zona centrală a ţării, se situează pe culoarul
Târnavei Mici, într-un sector de ușoară lărgire a acestuia, bine evidențiat faţă de îngustarea din amonte,
de pe terasa satului învecinat Cuștelnic.
Întretăiat imaginar de paralela 46° şi 19’ latitudine nordică şi meridianul 24° 18’ longitudine estica, orașul
Târnăveni este așezat în plină zonă a Podișului Târnavelor. Având în vedere specificul Văii Târnavei Mici,
dealurile sunt cu versanții mai abrupți în nord (500 m) şi mai puțin abrupți spre sud (300 m), relevând o
arie de convergenta alungita spre est şi vest în lungul Târnavei, şi mai puțin în nord şi sud, în lungul
drumului național (D.N.14.A).
Figura 6 – Harta geografică a Județului Mureș
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Orașul se întinde pe dealurile de la nord şi de la sud, cât şi pe lunca Târnavei, care uneori se dezvoltă în
lărgime până la 2 Km. Dealurile din nord, Fideul, Chehiu, Hangasul, Spinul Dracului, Coasta Dâmbaului,
sunt în mare parte acoperite de culturi agricole, iar pantele mai repezi cu vii şi pomi fructiferi. Marile
depozite de argilă sarmațiană, luturi de coastă şi terase, existente aici, au atras dezvoltarea industriei
materialelor de construcții. În sud, dealurile sunt mai teșite, având o structura în domuri, utilizate pentru
culturile agricole.
Cea mai de seama bogăție a dealurilor sudice este gazul metan, ce se exploatează în câmpurile de
sonde de la Deleni. Situat în aceasta poziție geografică, orașul beneficiază de potențialul economic al
ambelor trepte de relief. Lunca alcătuiește un domeniu legumicol, ale cărei produse sunt atrase pe piața
orașului. În aceeași măsură, dealurile, cu produsele agricole, iar mai ales cu rezervele lor de argilă şi gaz
metan, contribuie din plin la întreținerea industriei orașului şi a vieții urbane.
La dezvoltarea orașului a contribuit şi aprovizionarea cu materii prime de pe aproape întreg teritoriul țării
şi chiar de peste hotare. Această mare concentrare de materii prime, necesare în primul rând industriei
chimice, reprezintă un element de bază, care, prin intermediul factorului uman, concurează la evoluția
funcțională şi urbanistică a Târnăveniului, centru polarizator a teritoriului înconjurător.
Suprafața teritoriului administrativ însumează 6039 ha din care 4605 ha sunt terenuri agricole (teren
arabil, pășuni, fânețe, vii şi livezi), 498 ha - păduri şi terenuri forestiere şi 1433 ha - teren intravilan ocupat
cu construcții, curți şi alte destinații.
Figura 7– Structura teritoriului administrativ al municipiului Târnăveni

Structura teritoriului administrativ
teren
intravilan
24%

terenuri
agricole
76%

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate www.insse.ro
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2.4.2. Relieful
Situat în interiorul arcului carpatic, județul Mureş este favorizat de un relief armonios, dispunând de
bogate şi variate resurse naturale.
Se deosebesc trei unități:
- Câmpia Colinară a Transilvaniei cu altitudinea de 400-500 m la nord de râul Mureş;
- Podișul Târnavelor, extins la sud de Mureş (450-700 m);
- Subcarpații Transilvaniei în partea de est a județului, în zona cutelor diapire (600-1000 m altitudine).
Teritoriul județului Mureş cuprinde o rețea de ape curgătoare, de lacuri, heleșteie, bazine de retenție
artificială.
Aspectul actual al reliefului în zona Târnăveniului, este rezultatul evoluției desfășurate în neogen și
cuartenar, ca urmare a condițiilor favorabile pe care le-a oferit acest teritoriu pentru activitatea factorilor
modelatori.
Relieful format pe argile marnoase, cu intercalații de nisipuri fine, lutoase, stratificate, cuprinde dealuri
joase, ce nu depășesc 500 m favorabile culturilor cerealiere, dar mai ales plantațiilor de viță de vie și
pomi fructiferi. Aceste dealuri sunt orientate în general pe direcția est-vest, de o parte și de alta a Luncii
Târnavei Mici. Punctele cele mai înalte se situează în grupa nordică de dealuri, cuprinse între 480-500 m.
Dealurile coboară apoi, spre axa Târnavei Mici până la altitudinea de 285 m.
Prin așezarea sa geografică, municipiul Târnăveni beneficiază de avantajele pe care le oferă zona de
congruență a trei regiuni naturale cu resurse economice diferite: regiunea cerealieră a Câmpiei
Transilvaniei, Podișul Târnavelor (culturi de cereale, viticultură, pomicultură, creșterea animalelor etc.) și
zona forestieră a munților vulcanici împreună cu prisma premontană a dealurilor subcarpatice interne.
Această poziție, precum și accesul direct la importante căi de comunicație, sunt factori care au avut un rol
important în geneza și dezvoltarea localității.
Structura dominantă este cea de cuestă, ea reflectându-se în mod evident în relieful regiunii. Suprafețele
de nivelare apar doar sporadic, iar apele mici au sculptat văi adânci cu terase fragmentând zona inițială
în spații interfluviale largi, care ulterior au fost transformate de apele secundare și procesele de versant,
într-o succesiune de interfluvii, configurând regiunii și un caracter deluros.
2.4.3. Clima
Potrivit așezării geografice și condițiilor naturale, teritoriul localității Târnăveni se încadrează într-o climă
temperat-continentală, care suferă modificări în urma influențelor curenților de aer frecvenți în lunca
Mureșului.
Valorile temperaturii înregistrează extreme puternice cuprinse între plus 25-34°C și minus 18-28°C.
Rolul determinant îl joacă circulația generală a atmosferei ca element climato-genetic. Temperatura
medie anuală este de 9,0 °C, luna cea mai friguroasă fiind luna ianuarie (cu -4,6 °C, medie lunară), iar
cea mai călduroasă este luna iulie (cu +19,5 °C, medie lunară). Diferența între temperatura de vară și
cea de iarnă este de obicei de 23°C, iar între luna cea mai caldă și luna cea mai rece de 22°C.
Climatul local se încadrează în climă temperat-continentală cu ușoare influențe oceanice și tendințe
excesive de tip central transilvănean, de dealuri joase. Valorile medii ale umezelii relative a aerului pentru
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lunile caracteristice ale anului sunt de 75-80%. În medie numărul zilelor cu cer senin (pe lună) la nivel de
an este de 4-5 zile în luna decembrie și 14-15 zile în luna iunie.
În legătură cu vânturile, ele sunt o componentă climatică permanentă pe tot cuprinsul anului. Vântul cel
mai frecvent este cel de nord-vest. În luna ianuarie, frecvența medie pe direcția vest este de 15%, pe
direcția nord-vest este de 10%, pe direcția sud-vest este de 5% iar pe direcția nord-est este de 4%.
Viteza vântului este de 4 m/s din nord-est și de 2 m/s în sud-vest.
Culoarul Târnavei Mici, în zona Târnăveni, se află, ca de altfel întregul bazin al Transilvaniei, sub
influenta maselor de aer din vest și nord-vest, ceea ce influențează substanțial trăsăturile componenților
climatici.
Temperatura medie anuală a orașului are o valoare mai ridicată în comparație cu alte pârți ale podișului
Transilvaniei 9,8° C. Orașul Târnăveni primește anual în medie o cantitate de 688 mm precipitații,
cantitatea aceasta oscilează anual destul de pronunțat. Pe baza datelor din ultimii ani s-a observat că
precipitațiile maxime absolute au fost înregistrate în anul 1959, iar valoarea medie anuală a fost măsurată
în 1946 de 291 mm. Numărul zilelor ploioase oscilează anual între 110-120, iar a zilelor cu ninsori între
15-20. Durata medie a stratului de zăpadă este avantajoasă, numărul anual al zilelor cu strat de zăpadă
este de 30-40. Viscolele sunt foarte rare.
2.4.4. Flora şi fauna
Fauna municipiului Târnăveni este specifică zonei de silvostepă, în care alternează biotopuri de pajiște
stepică, de pădure de stejar și alte specii de arbori cu frunze căzătoare.
În pajiștile stepice, cele mai răspândite viețuitoare sunt insectele: lăcusta marocană, lăcusta italiană,
lăcusta de pășune, coșarii, forfecarul, gândacul cu coadă, gândacul păros, ploșnița roșie, albinele și
bondarii. În păduri și desișuri se găsesc o mare varietate de specii de insecte fitofage: omizi, croitori,
rădașca, viespi de lemn. Dintre gasteropode, cele mai frecvent întâlnite sunt: melcul de livadă și melcul
dungat.
Cele mai reprezentative reptile ale zonei sunt: șarpele orb, șopârla de câmp, șarpele de casă. Păsările
sunt reprezentate de porumbelul sălbatic, mierla, gaița, buha, fazanul, șoimul rândunelelor, ciocârlia,
barza, coțofana, vrabia, privighetoarea și cucul.
Cele mai întâlnite mamifere sunt: lupul, vulpea, iepurele, ariciul, căprioara. Dispunând întotdeauna de
pășuni în luncă și zona colinară, creșterea cornutelor mari și mici, a calului a fost răspândită din cele mai
vechi timpuri. Peste tot în localitățile componente se cresc păsări de curte: găina, gâsca, curca, rața.
2.4.5. Vegetația
Datorită reliefului, caracterizat prin dealuri larg ondulate, prin văi largi și adânci, cu o serie de versanți
degradați, alunecări de teren și lunci aluvionare, flora este eterogenă formând un adevărat mozaic.
Această varietate a florei este reflectată într-o bogăție cantitativă și calitativă de specii. Familiile de plante
cele mai reprezentative sunt: Compositae, Gramineae, Labiatae, Leguminoase, Cruciferae, Rosaceae.
Familia Compositae, cuprinde elemente comune pășunilor, locurilor umede din poienele din pădure.
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Astfel întâlnim: bănuței, steluțele, iarba mare, margareta, mături. O familie bogată în reprezentanți este
cea a gramineelor: mohor, iarba câmpului, iarba deasă, fireța, păiuș.
Dintre arbuști cei mai întâlniți sunt alunul, cornul, sângerul, lemnul câinesc, porumbarul, păducelul și
măceșul. Sunt de asemenea foarte răspândite și cunoscute plantele medicinale precum: coada calului,
mușețelul, menta, cicoarea. Plantele melifere furnizează polen și nectar familiilor de albine. Acestea sunt:
teiul, părul pădureț, plopul, salcia, nu-mă-uita, jaleșul. Plantele alimentare sunt întâlnite în păduri sau la
marginea pădurilor: murul, frăguța, alunul. În pajiștile din împrejurimile comunei mai pot fi întâlnite: urzica,
măcrișul, chimionul. Se mai găsesc esențe lemnoase precum stejarul, cerul, carpenul, mesteacănul,
arinul negru.
În zona se mai găsesc plante furajere și plate decorative. Pe teritoriul localității se cultivă: grâu, orz,
secara, ovăz, porumb, cartoful, inul de fibră, cânepa, floarea soarelui, sfecla de zahăr.
2.4.6. Soluri şi resursele subsolului
Pe arealul zonei se întâlnesc pe suprafețe mai mari solurile molice și cele argiluviale, iar pe suprafețe mai
restrânse soluri hidromorfe și neevoluate. Dintre solurile molice întâlnim pseudorendzinele care ocupă
suprafețe mari în arealul comunei și care apar în general pe versanții cu diferite înclinări. Geneza și
dezvoltarea lor au fost condiționate de conținutul ridicat în carbonat de calciu rezultând astfel depozite
argilo-marnoase, merne, argile cu nodul calcaros. Pe versanții nordici pseudorendzinele sunt acoperite
cu păduri, ceilalți versanți, cu alte expoziții, se folosesc pentru culturi agricole (cereale, pomi fructiferi). De
menționat că aceste soluri necesită îngrășăminte și afânare adâncă.
Argiluviosolurile se dezvoltă pe versanții foarte slab înclinați cu coeficient de infiltrație mic, ceea ce
favorizează, în lipsa covorului vegetal, sporirea scurgerii superficiale. Datorită fertilității scăzute a solului,
folosirea în agricultură este mai restrânsă, pe aceste soluri predominând pajiștile și fânețele naturale pe
suprafețe mari.
Varietatea formelor de relief și a condițiilor geologico-tectonice, stratigrafice și petrografice au determinat
o diversitate a bogățiilor subsolului.
Pe raza localității, principalele resurse naturale ale subsolului sunt reprezentate de zăcămintele
nemetalifere: depozite sedimentare de nisipuri, marne, argile care pot fi utilizate în fabricarea materialelor
de construcții. Marnele, existente în rezerve apreciabile, nu sunt valorificate suficient, deși unele varietăți
ar putea fi folosite la fabricarea cimentului. Argilele (inclusiv luturile de terasă), la fel de răspândite, sunt
utilizate la fabricarea materialelor de construcții ceramice (cărămizi, țigle etc.). Depozitele de bolovăniș,
pietriș și balast disponibile în rezerve considerabile pot fi folosite ca materiale de construcții brute sau
prelucrate industrial.
2.4.7. Rețeaua hidrografica
Principalul colector al apelor de suprafață din zona Târnăveni este râul Târnava Mică, ce își are izvoarele
în Munții Gurghiului, sub vârful Saca (1774m). Media multianuală a debitului la Târnăveni este de
8,87m.c./sec. Debite foarte mari au fost înregistrate în anii 1970-1975 când s-au înregistrat inundații
catastrofale, acoperind întreaga albie minora și producând mari dezastre la unitățile industriale și la
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așezările omenești. Capacitatea medie de transport a albiei minore este de circa 60m.c./sec. Izvoarele
din apele freatice, dispersate pe tot hotarul orașului, constituie sursa de apă potabilă. Izvoarele sărate de
pe Valea Sărată reprezintă după toate analizele efectuate o bază de tratament antireumatic.
2.5. Patrimoniu cultural, natural și turismul
Muzeul municipal, unde se află cele mai vechi dovezi din epoca neolitică: greutăți pentru războaie de
țesut, fusaiole, căni de lut în spiritul culturii Coțofeni, fragmente ceramice aparținând culturii Petrești,
topoare de piatră, cuțite de silex, microlite. De asemenea, aici se găsesc dovezi ale epocii bronzului:
- vase ceramice (cultura Noua), fragmente de vase, urne de înmormântare, cârlige de pescuit,
inele, securi și dălți de bronz;
- ale epocii de fier: căni, vase, fragmente ceramice din cultura Hallstatt, vârf de lance din fier;
- din perioada lui Burebista și Decebal se păstrează descoperiri geologice precum vase de lut
pentru provizii, cești, opaițe, unelte de fier;
- din perioada ocupației romane s-au găsit vase ceramice romane de diverse mărimi, fragmente
de vase, ac de păr de bronz, monede romane (135 de denari găsiți la Dâmbău în 1921) etc.
Monumente istorice:
Monumentul Eroilor, statuia lui Vasile Moldovan, copia "Statuii Lupoaicei" (Lupa Capitolina), plăcuţă
comemorativă cu basorelief Mihai Eminescu
Biserici:
Biserica "Sfânta Treime", biserica "Sfântu Gheorghe", biserica unitariană, biserica romano – catolică cu
hramul Sfântu Martin, patronul orașului, biserica reformată, biserica greco – catolică "Sfântu Mihail și
Gavril" – biserică protopopială, biserica ortodoxă din lemn din Cuştelnic, biserica "Adormirea Maicii
Domnului" din Botorca, placată cu mozaic, lucrare executată de dl. Zaharia Frăţilă, biserica ortodoxă din
lemn din Bobohalma, Sinagoga, Casa Municipală de Cultură "Mihai Eminescu" în foaierul căreia sunt
expuse lucrările sculptorului Sever Suciu
Personalități istorice, culturale:
Corifeul "Școlii Ardelene", Petru Maior își are originile în localitate. Istoria consemnează că Gheorghe
Maior, tatăl corifeului, locuia în 1750 în Târnăveni, fiind preot în parohia de la Seuca.
În timpul Revoluției de la 1848-1849, Târnăveniul era cuprins în "Legiunea a III-a Cetatea de Baltă" din
armata lui Avram Iancu. Prefect era marele luptător pentru emancipare națională, Vasile Moldovan care,
după înfrângerea revoluției se stabilește în Boziaş. Aici se află mormântul său. Conform lui George
Călinescu, prin Târnăveni ar fi trecut și tânărul poet Eminescu în drumul său spre Blaj (1866), poposind în
spațiul actualei Crame din centrul orașului.
Alte personalități care și-au legat numele de Târnăveni:
Romul Boilă – jurist, constituționalist și om politic, autorul studiului asupra reorganizării statului roman
întregit, membru în Marele Sfat Național Român – Alba Iulia, 1 Decembrie 1918.
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Teodor Racovițan – preot protopop greco-catolic, Înalt Prelat Papal, profesor de filosofie militant pentru
recunoașterea bisericii greco-catolice.
George Guțiu- arhiepiscop greco- catolic "ad personam" emerit de Cluj- Gherla
Sipos Domokos – poet și prozator de etnie maghiară.
Elena Sântion, cunoscută sub pseudonimul Elena din Ardeal – poetă.
Gyorgy Ligeti – compozitor evreu de limbă maghiară.
Sever Suciu – sculptor.
Hunyadi Lászlo – sculptor.
Anton Raţiu – sculptor.
Dumitru Titus Popa – jurnalist, decan al Facultății de Jurnalism Hyperion, director general al TVR (1994 –
1996), redactor șef al săptămânalului "Românul" și "Românul Magazin".
Ion Riţiu – actor.
Liviu Crăciun – actor.
Ladislau Bölöni – sportiv, selecționer al echipei naționale de fotbal, a jucat la Chimica Târnăveni.
Obiective în zonă:
Crama Jidvei, Complexul balnear Bazna, Stațiunea balneoclimaterică Sovata, Cetatea de Baltă-Castelul
Bethlen Haller, Cetatea medievală a Sighișoarei.
2.6. Caracteristici demografice
În contextul în care Uniunea Europeană este alarmată de îmbătrânirea populației, model demografic
caracterizat prin scăderea ratei natalității, manifestată concomitent cu sporirea speranței de viață,
reflectată într-o structură a populației cu o vârstă mai înaintată, această analiză trebuie să urmărească
îndeaproape care sunt implicațiile la nivelul populației cu vârstă școlară, asistenței medicale, participării la
forța de muncă, sistemului de protecție socială, sistemului de securitate socială și asupra segmentului
finanțelor publice, etc. Analiza modificărilor demografice înregistrate la nivelul unei localități oferă
informații cu privire la tendințele demografice din următoarea perioadă.
La nivel județean perioada 2002-2007 a fost caracterizata de un deficit natural considerabil, municipiul
Târnăveni, alături de alte unități administrativ-teritoriale a înregistrat o evoluție demografică negativă.
Observând evoluția populației municipiului se constată o scădere lentă în perioada 1992-2011.
Datele statistice arată că populația orașului s-a împătrit din anul 1930 (6.567 locuitori) până în anul 1992
(30.520 locuitori) datorită sporului natural și a celui migrator impuse de factori de natură economică.
După această dată s-a înregistrat o descendență a numărului de locuitori din cauza migrării în străinătate
și întoarcerii la țară, astfel în anul 2002 populația orașului ajungând la un număr de 26.654, iar în urma
recensământului din 2011 alungându-se la un număr de 22.075 locuitori.
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Tabel 2 – Evoluția populației Municipiului Târnăveni
-

nr. locuitori -

Anii

1912

1930

1948

1956

1966

1977

1992

2002

2011

Municipiul
Târnăveni

4.417

6.567

7.585

14.883

20.349

26.073

30.520

26.654

22.075

194.072

425.721

461.403

513.261

561.598

605.345

610.053

581.628

550.846

Județul
Mureş
România

7.234.919 18.057.028 15.872.624 17.489.450 19.103.163 21.559.910 22.810.035 21.698.181 20.121.641
Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor înregistrate la Recensămintele Populației și al Locuințelor

Figura 8 – Evoluția populației municipiului Târnăveni la recensăminte
Evolutia populatiei la recensaminte
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Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor înregistrate la Recensămintele Populației și al Locuințelor

Cunoașterea evoluției resurselor de muncă și a populației active este necesară pentru fundamentarea
programelor de dezvoltare economică și socială.
Populația Municipiului Târnăveni, conform datelor finale ale Recensământului Populației și Locuințelor din
anul 2011 se ridică la un număr de 22.075 de persoane, pe localități situația fiind următoarea :
 Târnăveni 20.309 persoane
 Botorca 315 persoane
 Bobohalma 899 persoane
 Cuştelnic 552 persoane
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Tabel 3 –Populația Municipiului Târnăveni pe localități componente în anul 2011
Municipiul Târnăveni
si localităților componente
Târnăveni
Botorca
Bobohalma
Cuștelnic
Municipiul Târnăveni

Sexul
Masculin
Feminin
9.807
10.502
148
167
472
427
266
286
10.693
11.382
Sursa: INSSE Mureş

Total populație
stabila
20.309
315
899
552
22.075

Figura 9 –Populația localităților componente ale municipiului Târnăveni în 2011
Populatia localitatilor componente ale
Municipiului Târnăveni

BOTORCA
1,43%
BOBOHALMA
4,07%
CUSTELNIC
2,50%

TARNAVENI
92,00%
Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate www.recensamantromania.ro

Structura populației pe grupe de vârstă
Populația municipiului Târnăveni, la recensământul din 2011, se împarte pe grupe de vârstă, după cum
urmează:
 între 0-14 ani : 3473 ;
 între 15-39 ani: 6693 ;
 între 40-59 ani: 6637;
 între 60-79 ani: 4455;
 peste 80 de ani : 817.
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Tabel 4– Populația stabilă, pe sexe şi grupe de vârstă,
în localitățile componente ale municipiului Târnăveni
-nr. populație –
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
si localităților componente
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
TÂRNĂVENI

BOTORCA

BOBOHALMA

CUSTELNIC

Ambele sexe

Total
populație
stabila
22075

Masculin

10691

1759

3447

3288

1924

273

Feminin

11380

1712

3246

3349

2531

542

Ambele sexe

20309

3221

6183

6160

4000

745

Masculin

9807

1624

3183

3020

1724

256

Feminin

10502

1597

3000

3140

2276

489

Ambele sexe

315

41

88

102

74

10

Masculin

148

18

44

52

31

3

Feminin

165

21

44

50

43

7

Ambele sexe

899

111

261

237

255

35

Masculin

470

67

141

140

116

6

Feminin

427

44

120

97

139

27

Ambele sexe

552

100

161

138

126

27

Masculin

266

50

79

76

53

8

Feminin

286

50

82

62

73

19

Sexul

0-14 ani

15-39

40-59

60-79

peste 80

3473

6693

6637

4455

817

Sursa: INSSE Mureş

Figura 10 –Populația pe localități component ale municipiului Târnăveni, după grupe de vârstă

Populatia Municipiului Târnăveni, dupa grupe de varsta
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate www.recensamantromania.ro

Page 28

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, perioada 2014-2020
Analizând structura populației municipiului Târnăveni pe grupe de vârstă și ținând cont de gruparea pe
sexe se constată următoarele:
 Grupa 0-14 ani – populația de gen masculin are un ușor avans față de cea de gen feminin,
depășind-o în valori absolute cu 47 persoane;
 Grupa 15-39 ani – populația de gen feminin este devansată în valori absolute, de populația de
gen masculin, diferența fiind de 201 persoane;
 Grupele de peste 40 ani – balanța se înclină în favoarea persoanelor de gen feminin, care la
nivelul acestei grupe dețin majoritatea, respectiv 6.422 persoane, față de 5458 persoane de gen
masculin.
Figura 11 – Populația municipiului Târnăveni, pe grupe de vârstă

Structura populatiei pe grupe de varsta
817

3473

4455

0-14 ani
15-39
40-59
60-79

6693

peste 80
6637

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate www.recensamantromania.ro

Populația municipiului Târnăveni conform ultimului recensământ este una echilibrată din punct de vedere
al reprezentării pe grupe de vârstă. În municipiu trăiesc 6.693 de persoane sub 40 de ani și 11.909 de
persoane peste 40 de ani din care 817 peste 80 de ani. Procentul de 24% al populației cu vârstă peste 60
de ani evidențiază o problema grava a municipiului Târnăveni: îmbătrânirea demografică, care în timp
poate duce la depopulare.
Tabel 5 - Structura populației totale a municipiului Târnăveni pe grupe de vârstă şi pe sexe, anul 2011
-număr populație0-14 ani

15-39 ani

Peste 40 ani

Total

Masculin

1759

3447

5485

10691

Feminin

1712

3246

6422

11380

3473
6693
11909
Sursa: www.recensamantromania.ro

22075

Ambele sexe

Analizând datele cu privire la structura populației stabile pe grupe de vârstă și sexe observăm că la
nivelul municipiului, paritatea populației de gen feminin și masculin este echilibrată, cu o ușoară
superioritate a persoanelor de gen feminin, în număr de 689 persoane.
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Populația cu vârstă școlară deține o pondere mai scăzută ca urmare a scăderii ratei natalității în ultimii
ani, scăderea ratei fertilității și a modificării comportamentului demografic al femeilor.
Raportându-ne la proiectarea structurii ocupaționale, la nivel de municipiu, trebuie asigurate locuri de
muncă cu o calificare specifică, în mod egal pentru femei și pentru bărbați.
Figura 12 – Populația municipiului Târnăveni, pe grupe de vârstă și pe sexe
Structura populatiei municipiului Târnăveni,
pe grupe de varsta şi pe sexe, anul 2011
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Sursa: www.recensamantromania.ro

La nivelul municipiului, ponderea populației vârstnice este aproximativ egală cu ponderea populației
tinere, cel mai mare procent fiind ocupat de populația cu vârstă mijlocie și cu putere de muncă, respectiv
48%.
Structura pe sexe a populației
Conform datelor definitive ale Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2011, municipiul
Târnăveni avea un număr de 22.075 locuitori, din care 48,44% de sex masculin (10.693 persoane).
Figura 13 – Populația municipiului Târnăveni, pe sexe în anul 2011
Distributia populatiei Municipiului Târnăveni,
pe sexe, in anul 2011
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Sursa: www.recensamantromania.ro
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Piramida vârstelor municipiului Târnăveni indică o populație aflată într-un proces avansat de îmbătrânire
demografică. Acest lucru se observă atât din baza îngustă, ce reprezintă generațiile tinere care vor intra
pe piața muncii în următorii 10-15 ani, cât și din vârful lat, reprezentând generațiile vârstnice.
Din cauza persoanelor numeroase născute în perioada de început a „baby-boomului”, în anii 1967-1968,
ajunse în 2014 la vârsta de 47-48 de ani, populația adultă, în vârstă de muncă, este și ea îmbătrânită.
Dacă scăderea populației nu reprezintă o problemă majoră în sine, evoluția structurii pe vârste este
îngrijorătoare, mai ales din perspectiva utilizării capitalului uman pe piața muncii.
Figura 14 – Evoluția populației pe grupe de vârstă în 2002 şi 2011
Evolutia populatiei pe grupe de varsta,
in anii 2002 şi 2011
2500
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Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor înregistrate la
Recensământul Populației și al Locuințelor 2002 și 2011

Acești indicatori sugerează că generațiile tinere sunt din ce în ce mai puțin numeroase în comparație cu
cele adulte și vârstnice. Aceste concluzii sunt susținute și de structura pe grupe mari de vârstă pentru
fiecare gen, din care rezultă în mod clar gradul mai mare de îmbătrânire al populației feminine. Acest
lucru se datorează speranței de viață mai mari pentru femei decât pentru bărbați.
Structura etnică a populației
În ceea ce privește structura populației după etnie, în municipiul Târnăveni predomină românii, în
proporție de 67,19%, fiind urmați de maghiari (14,30%) apoi de etnia romă (10,64%) și în ponderi foarte
mici de germani, lipoveni și alte etnii.
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Tabel 6 – Structura etnică a populației municipiului Târnăveni
- nr. populație Total
22.075
Români
14.831
Maghiari
3.157
Romi
2.350
Ucraineni
Germani
54
Ruși/lipoveni
11
Turci
Tătari
Sârbi
Slovaci
Bulgari
Italieni
Altă etnie
8
Informație nedisponibila
1.654
Sursa: www.recensamantromania.ro

Figura 15 – Populația municipiului Târnăveni, pe etnii
Structura etnică a populatiei din Municipiul Târnăveni
Alta etnie Germani
0,24%
0,13%
Romi
10,65%

Informatie
nedisponibila
7,49%

Maghiari
14,30%
Români
67,18%

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate www.recensamantromania.ro
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Dacă la nivelul județului Mureş principalele grupuri etnice sunt romanii, maghiarii şi romi, în municipiul
Târnăveni procentele grupurilor minoritare din totalul populației sunt foarte mari, municipiul având un grad
ridicat de omogenitate etnică şi sociala.
Tabel 7 - Structura populației municipiului Târnăveni şi a localităților componente, după etnie
-nr. populațieTotal
populație
stabilă

Români

Maghiari

Romi

Germani

Altă
etnie

Informație
nedisponibilă

22075

14831

3157

2350

54

29

1654

20309

13253

3084

2304

54

28

1586

Botorca

315

268

44

*

-

-

*

Bobohalma

899

856

*

-

-

*

40

Cuștelnic

552

454
27
Sursa: INSSE Mureş

45

-

-

26

Municipiu / Localitate
componentă
MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI
Târnăveni

Structura populației după religie
Structura populației după religie relevă faptul că predomină credincioșii ortodocși, în pondere de 69,61%.
Alte religii declarate la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011: sunt romano-catolica, reformata,
penticostală, Greco catolica, baptista, adventistă de ziua a 7-a, , fiind prezente însă și alte religii precum
și atei sau persoane care nu și-au declarat religia.
Structură după religie a populației Târnăveni, conform datelor ultimului recensământ (2011), este
prezentată în tabelul de mai jos:
Tabel 8 – Structura după religie a populației Târnăveni
- nr. populație TIP RELIGIE
Ortodoxă
Romano-catolică
Reformată
Penticostală
Greco catolică
Baptistă
Adventistă de ziua a Șaptea
Musulmană
Creștină de rit vechi
Unitariana
Martorii lui Iehova
Creștina după Evanghelie
Altă religie

Nr. populație
15.365
544
1.709
378
835
232
74
4
11
647
187
213
52
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Fără religie
Atei
Religie nedeclarată

30
14
1779

Sursa: www.recensamantromania.ro

Figura 16 – Populația municipiului Târnăveni, din punct de vedere confesional

Structura populatiei din punct de vedere confesional
Penticostală
1,71%
Crestina dupa
Evanghelie
0,96%

Baptistă
1,05%

Religie
nedeclarată
8,06%

Alta religie
2%

Unitariana
2,93%
Greco catolică
3,78%
Reformată
7,74%

Ortodoxă
69,61%

Romano-catolică
2%
Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate www.recensamantromania.ro

Mișcarea naturala a populației municipiului Târnăveni
Elementele definitorii ale mișcării naturale sunt reprezentate de nașterile (intrările demografice naturale în
sistem) și decesele (ieșirile din sistem). Intensitatea intrărilor și ieșirilor pe cale naturală într-un sistem
demografic este exprimată prin natalitate (rata natalității), respectiv mortalitate (rata mortalității).
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Figura 17 - Rata medie anuală de scădere a populației

Sursa: PATJ, Mureş, reactualizat 2012

Natalitatea se exprimă pe baza raportului dintre numărul total al nașterilor (născuții vii) dintr-o anumită
perioadă de timp (de regulă – un an) și numărul mediu al populației din perioada respectivă. În mod
omonim se recurge la evaluarea mortalității. În baza componentelor menționate se determină bilanțul
demografic natural (sporul natural).
La nivelul județului Mureș, sporul natural (diferența algebrică între numărul născuților vii și cel al
decedaților din rândul unei populații determinate, într-o perioadă de timp determinată) este negativ de
mai bine de un deceniu și jumătate.
Mișcarea naturală a populației municipiului Târnăveni scoate în evidență un spor natural negativ
înregistrat în perioada 2005-2013. Rata natalității a înregistrat o scădere în perioada 2005-2009, o ușoara
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creștere între 2009-2011 pentru ca în 2012 să înregistreze din o scădere iar în anul 2013 faţă de anul
precedent o creștere de 25%. În tot acest interval de timp, rata deceselor a înregistrat o evoluție
alternantă de creștere şi scădere, conducând astfel la creșterea sporului natural negativ de la an la an.
Rata de nupțialitate înregistrată în aceeași perioadă relevă o scădere constantă a numărului de căsătorii
încheiate la 1.000 de locuitori. Rata de divorțialitate înregistrează cea mai mare valoare în anul 2012.
Tabel 9 – Evoluția sporului natural al municipiului Târnăveni
Anul

Născuți Vii

Decese

Sporul natural

Casatorii

Divorțuri

2005

285

337

-52

174

-

2006

279

358

-79

152

-

2007

246

339

-93

200

-

2008

253

349

-96

153

1

2009

226

331

-105

148

-

2010

227

344

-117

124

2

2011

240

329

-89

124

1

2012

189

327

-138

120

7

2013

238

311

-73

122

2

Sursa: INS

Sporul natural mai mic are ca și cauzalitate atât rata natalității mai redusă, cât și rata mortalității mai
ridicată. Pe de altă parte, situația este mai favorabilă când vine vorba despre rata nupțialității și cea a
divorțialității, înregistrându-se mai multe căsătorii și mai puține divorțuri.
Pentru viitor, așa cum o demonstrează și situația demografică din celelalte țări europene, șansele de
revigorare demografică prin creșterea numărului de nașteri vor fi scăzute, tendința fiind de reducere
continuă a numărului de copii pe care o familie decide să îi aibă.
În consecință, tendința sporului natural este de a se menține la nivelul actual și cel mai probabil va
scădea datorită, pe de o parte, a creșterii numărul deceselor fapt întărit și de ponderea relativ mare a
populației cu vârsta de peste 50 ani (40% din total populație înregistrată la nivelul municipiului Târnăveni,
conform Recensământul Populației și Locuințelor 2011).
Migrația populației
Evoluției speciei umane, răspândită astăzi pe întreaga planetă, îi este caracteristică, în anumite limite,
mobilitatea teritorială sau geografică, expansiunea și retracțiunea într-un anumit spațiu. Această
particularitate este cunoscută sub numele de migrație și poate fi definită drept mișcarea teritorială a
oamenilor atât în limitele unei țări cât și în afara lor. Migrațiile, în accepțiunea foarte largă a termenului,
implică ideea de deplasare, de schimbare de loc și de locuință. Termenul se referă atât la plecarea
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individuală, la deplasarea grupelor umane, cât și la mișcările sezoniere, în căutare de lucru. Totodată, și
deplasamentul internațional de populație (pe o oarecare durată) este considerat drept migrație.
Această mișcare este corelată cu procesele de dezvoltare și schimbările economice, de structură socială
sau de calitate a vieții. Alături de mișcarea naturală a populației, migrația populației contribuie la
creșterea sau scăderea populației, dată de soldul migratoriu.
Persoanele temporar absente – în această categorie sunt incluși: studenții, persoanele în detenție,
persoanele înrolate în Armată și persoanele plecate peste hotarele ţării cu durata absenței de peste un
an.
Tabel 10 – Migrația populației municipiului Târnăveni
Total populație
Categorii
Masculin Feminin
(nr. persoane)
Persoane prezente
20.250
48,10% 51,90%
Persoane temporar absente din care, plecate:
435
56,32% 43,68%
in ţară
181
59,12% 40,88%
în străinătate
254
54,33% 45,67%
Persoane plecate pentru o perioadă
1.542
51,17% 48,83%
îndelungată din care, plecate:
în ţară
346
55,20% 44,80%
în străinătate
1.196
50,00% 50,00%
Persoane temporar prezente
296
43,58% 56,42%
Populația stabila
20.685
48,27% 51,73%
Sursa: www.recensamantromania.ro

La nivelul municipiului Târnăveni, în cadrul Recensământului Populației și al Locuințelor 2011, au fost
înregistrate 1.977 persoane absente, din care 22% plecate temporar, iar 78% plecate pentru o perioadă
îndelungată.
În categoria persoanelor temporar absente (plecate pentru o perioadă mai mică de 12 luni), se observă o
predominanță a călătoriilor în străinătate (73,3%), majoritatea persoanelor din această categorie fiind de
sex masculin, la o diferență semnificativă față de persoanele de sex feminin.
În cazul persoanelor plecate pentru o perioadă îndelungată (cel puțin 12 luni) predomină persoanele de
sex masculin, atât pentru plecările în țară, iar pentru cele în străinătate procentul este egal. În cadrul
acestei categorii cele mai multe persoane au migrat în afara țării (77,6%)
Persoane temporar prezente, în această categorie fiind incluși: studenții, persoanele în detenție,
persoanele înrolate în Armată și persoanele venite din afara hotarelor ţării cu durata prezenței de peste
un an, din municipiul Târnăveni sunt în număr de 296 persoane.
Astfel, la nivelul municipiului Târnăveni bilanțul migrațional înregistrează valori negative foarte ridicate,
bazându-se numai pe plecări și mai puțin pe intrări.
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Figura 18 –Mișcarea populației municipiului Târnăveni în anul 2011
Mişcarea populaţiei la nivelul municipiului Târnăveni in 2011

1.977 persoane

plecari din municipiu (total)

296 persoane

stabiliri in municipiu

-
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate www.recensamantromania.ro

Starea civila a populației municipiului Târnăveni
Majoritatea locuitorilor sunt căsătoriți (47,74%), urmând categoria celor necăsătoriți (38,26%) unde se
remarcă un procent al bărbaților cu 11% mai mare decât cel al femeilor.
Comparând datele din 2011 cu cele de la Recensământul din 2002, se observă o scădere cu 22,5% a
numărului total de persoane necăsătorite, scădere mai mare înregistrată în rândul femeilor. În ceea ce
privește situația persoanelor căsătorite, deși se observă o scădere a numărului absolut, ca pondere în
total se înregistrează o ușoară creștere, de 2,2%, distribuită uniform între bărbați și femei.
Pe de altă parte, se observă o rată mai mare a divorțului în rândul femeilor (59,57% comparativ cu
40,43% în rândul bărbaților) și un număr mult mai mare al văduvelor comparativ cu cel al văduvilor
(ponderea mai mare a femeilor din grupa de vârstă peste 65 de ani și mortalitatea mai ridicată în rândul
bărbaților).
Ponderea persoanelor văduve în totalul populației a crescut deoarece a crescut ponderea văduvelor, în
timp ce în cazul bărbaților, ponderea a rămas constantă. Și în ceea ce privește ponderea divorțurilor se
înregistrează o creștere, în acest caz, însă, situația pe sexe este invers, ponderea bărbaților divorțați
înregistrând o creștere mai mare decât a femeilor.
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Tabel 11 – Populația Municipiului Târnăveni, după starea civilă
- nr. populație -

necăsătorit
căsătorit
văduv
divorțat
persoane care
trăiesc în
uniune
consensuala

STARE
CIVILA
DE FAPT
FAPT

STARE
CIVILA
LEGALA

total
2002

2011

masculin
2002
2011

feminin
2002
2011

10533
12932
2242
947

8446
10539
2191
893

5800
6440
429
336

4695
5230
403
361

4733
6492
1813
611

3751
5309
1788
532

986

814

493

407

493

407

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor înregistrate la
Recensământul Populației și al Locuințelor 2002 și 2011

Figura 19 –Structura populației municipiului Târnăveni, după starea civilă
Structura populaţiei Municipiului Târnăveni, după starea civilă
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814
986

divortat

893
947
2191
2242

vaduv

2011

10539

casatorit

8446

necasatorit

0

5000

10000

2002

12932

10533
15000

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate www.recensamantromania.ro

2.7. Forța de muncă
La ultimul recensământ a reieșit faptul că în România anului 2011 existau 20.121.641 persoane, iar la
nivelul județului Mureş conviețuiau 550.846 persoane, dintre aceștia 22.075 era locuitorii municipiului
Târnăveni.
Resursele de muncă ale județului Mureş au înregistrat, în perioada 2002-2012, o creștere cu 18,5 mii
persoane, ceea ce reprezintă o modificare procentuală pozitivă de 7,5%, mai mare fată de media regiunii
și sensibil egală fată de cea a ţării. Din totalul populației județului, resursele de muncă reprezintă 64,34%
(51,92% pentru bărbați şi 48,08% pentru femei). Procentul județului Mureş din totalul resurselor de
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muncă ale Regiunii Centru este de 22,39%, cu 0,2 puncte procentuale mai mare fată de cel aferent
anului 2002.
Tabel 12 - Evoluția resurselor de muncă (mii persoane)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

13342,6

13544

13701,9

13816,9

13801,6

13772,
7

13747,4

13875,9

14047,6

14047,7

14033,7

1594,7

1619,8

1632,4

1652,8

1643

1641,3

1637,3

1651,5

1669,4

1667,4

1662,9

239,3

242

241,6

246,1

242,5

241,2

241

242,6

244,3

243,4

242

Brașov

392,2

401,7

407,4

411,8

408,2

410,8

409,1

412,6

415,9

413,4

410,9

Covasna

142,2

143,5

144,7

146,4

146

145,1

144,3

145,2

145,9

145,3

144,6

Harghita

204,2

206,7

207,5

209,2

208,3

207,4

205,9

207,5

209,9

210,6

210,3

Mureş

353,8

357,7

359,8

364,2

363

362

361,3

366

371,8

371,7

372,3

masculin

180,7

182,8

184,4

189

189,9

188,7

188,4

190,1

192,8

192,6

193,3

feminin

173,1

174,9

175,4

175,2

173,1

173,3

172,9

175,9

179

179,1

179

263

268,2

271,4

275,1

275

274,8

275,7

277,6

281,6

283

282,8

România
Regiunea
CENTRU
Alba

Sibiu

Sursa: INS

Grafic 20 - Evoluția resurselor de muncă în regiunea Centru

Evolutia resurselor de muncă (mii persoane)
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS
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Populația activă civilă a județului număra, în anul 2012, 250.700 persoane, adică 23,6% din totalul
Regiunii Centru. Raportat la totalul persoanelor capabile de muncă, rezultă o rată de activitate a
resurselor de muncă de 67,34%, mai ridicată faţă de media națională cu 2,76 puncte procentuale.
Valoarea acestui raport, aferentă populației masculine (54,57%), o depășește pe cea a resurselor de
muncă de sex feminin (45,43%).
Tabel 13 - Evoluția populației active civilă pe sexe (mii persoane)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

România

9.089,6 8.964,4 8.796,2 8.913,4 8.929,8 9.093,7 9.150,4 9.120,1 8.998,3 8.826,5 9.063,4

Regiunea
CENTRU
Alba

1.145,3 1.117,4 1.092,5 1.087,2 1.092,0 1.103,3 1.103,5 1.107,2 1.089,3 1.071,8 1.109,4
198,0

188,3

186,4

183,9

183,9

184,0

181,4

182,8

174,3

171,3

178,3

Brașov

271,9

257,7

256,4

248,7

246,0

249,8

250,3

251,3

245,8

241,5

249,9

Covasna

96,3

96,3

94,4

93,6

91,8

94,9

93,8

93,5

89,7

89,6

91,4

Harghita

142,0

138,5

132,9

137,9

139,6

140,3

143,3

144,7

145,2

141,2

145,5

Mureş
masculin

257,4

260,9

245,1

247,5

249,3

248,8

248,4

249,4

247,9

243,6

250,7

135,9

141

130,1

131,6

133

135,9

134,9

138,7

136,1

131,3

136,8

feminin

121,5

119,9

115

115,9

116,3

112,9

113,5

110,7

111,8

112,3

113,9

179,7

175,7

177,3

175,6

181,4

185,5

186,3

185,5

186,4

184,6

193,6

Sibiu

Sursa: INS
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Grafic 21 - Evoluția populației active civilă pe sexe
Evolutia populatiei civile (mii persoane)
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS

Populația ocupată civilă a județului Mureş cuprinde un efectiv de 235,6 mii persoane, reprezentând
93,98% din populația activă civilă a județului, 22,6% din populația ocupată a Regiunii Centru și generând
o rată de ocupare a resurselor de muncă de 63,3%.
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Grafic 22 – Structura populației ocupate a județului Mureş pe principalele domenii de activitate

Structura populatiei ocupate a judetului Mures pe
principalele domenii de activitate in 2012
Industrie
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31%

Altele
26%
Sursa: INS

Cea mai mare parte a populației ocupate din județ activează în agricultura inclusiv vânătoarea și
silvicultura 31%, în timp ce 24% este ocupată în industrie iar 6% în sectorul construcțiilor.
În ceea ce privește ponderea din populația ocupată, ramura dominantă a industriei este cea
prelucrătoare, căreia îi revine 85,84% din populația județului ocupată în industrie. Astfel, industria
prelucrătoare din județul Mureş deține cea mai mare pondere din populația ocupată.
Majoritatea salariaților județului Mureş sunt înregistrați în reședința Targu Mureș, acesteia revenindu-i un
procent de 64,2% din totalul salariaților. În municipiul Sighisoara este cuprins un procent de 9,51% din
totalul angajaților din județ, în Municipiul Reghin ii un procent de 9,51% în timp ce Municipiului
Târnăveni ii revine un procent de 1,65%.
Datele puse la dispoziție de Recensământul Populației și Locuințelor 2011 privind distribuția populației pe
grupe de vârstă din anul 2011 arătau că, deși în orașul Târnăveni proporția populației în vârstă de muncă
(15-59 ani) era de aproximativ 60,4%, doar 37,3% reprezentând populația activă a orașului (4.971
persoane). Dintre aceștia 4.221 erau persoane ocupate (reprezentând 19,2% din populația totală a
orașului), iar 750 șomeri.
Rata șomajului în Târnăveni este cea mai mare din localitățile județului Mureș, și anume 6,15%, iar din
totalul locuitorilor de 22.074 (conform referendumului din 2011) doar 7.500 pot fi considerați activi, iar
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restul populației este inactivă sau șomeră. Sărăcia este pregnantă în oraș și în satele aparținătoare,
abandonul școlar și familial sunt crescute, și contribuie la nivelul scăzut de trai și de educație. Populația
săracă și mai ales copiii acestora au nevoie de schimbarea mentalității și de instrumente cu care să își
poată schimba viitorul într-unul mai luminos.
Numărul de persoane angajate în cadrul societăților care își desfășoară activitatea pe teritoriul
municipiului a scăzut în perioada 2002 – 2012 cu 40%.
Grafic 23 – Evoluția numărului mediu de angajați la nivelul orașului Târnăveni
Numar mediu de salariati
8000
7000
6000
5000
4000

7023

7788

7096 7090 7201 7303

3000

5353

2000

4676 4286 4221 4225

1000
0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Numar mediu de salariati 7023 7788 7096 7090 7201 7303 5353 4676 4286 4221 4225
Sursa: INS

Page 44

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, perioada 2014-2020
Populația ocupată pe grupe de ocupații, înregistrată conform Recensământului din 2011 , în municipiul
Târnăveni, se prezintă astfel:
Tabel 14- Populația ocupată pe grupe de ocupații în municipiul Târnăveni
GRUPE DE OCUPATII

Populația
Municipiu /
stabilă
Localitate ocupată
Componentă
TOTAL

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI
Târnăveni

Membri ai
corpului
legislativ, ai
Tehnicieni
Operatori la
executivului,
Lucrători
Specialiști
şi alți
Lucrători
Muncitori instalații şi
înalți
calificați în
în diverse specialiști Funcționari
în
calificați
mașini;
Muncitori
conducători ai
agricultura,
domenii de
din
administrativi domeniul
şi
asamblori de necalificați
administrației
silvicultura
activitate domeniul
serviciilor
asimilați
mașini şi
publice,
şi pescuit
tehnic
echipamente
conducători şi
funcționari
superiori

6824

214

1201

764

309

1296

373

1374

861

432

6322

212

1172

726

294

1235

224

1265

794

400

Botorca

131

-

14

5

4

11

47

21

23

6

Bobohalma

224

*

3

20

3

22

81

49

25

20

Cuștelnic

147

*

12

21

39

19

6

13
8
28
Sursa:www. recensamantromania.ro

Populația ocupată după statutul profesional, înregistrata conform Recensământului din 2011 , în
municipiul Târnăveni, se prezinta astfel:
Tabel 15 - Populația ocupată după statutul profesional în municipiul Târnăveni
Municipiu /
Localitate
Componentă

Populația
stabilă
ocupată
TOTAL

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI
Târnăveni
Botorca
Bobohalma
Cuștelnic

Salariați/
Angajați

STATUTUL PROFESIONAL
Membri ai
Lucrători
unei
Lucrători
Patroni/
pe cont
societăți
familiali
Angajatori
propriu
agricole/
(neremunerați)
cooperative

6824

6233

110

404

6322
131
224
147

5869
109
310
96
33
140
*
45
128
16
Sursa:www. recensamantromania.ro

Alte
situații

-

74

3

-

31
*
38
3

3
-

Principala ramură economică a municipiului este Industria prelucrătoare unde sunt înregistrați un număr
de 1829 angajați. A doua ramură economică ca importanță a municipiului este comerțul, oferind un loc de
muncă pentru o pondere de 13,48% din forța de muncă în anul 2011, iar pe locurile 3 și 4 se situează
sistemul sanitar și cel de învățământ angajând 8,32% și respectiv 6,81% din forța de muncă locală. În
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aceste din urmă două domenii, cei mai mulți angajați sunt în sectorul public, doar aproximativ 3% din
personalul din învățământ și aproximativ 6,5% din personalul sanitar activând în domeniul privat.
Tabel 16 - Populația ocupată, pe activități ale Economiei Naționale
Activități ale economiei Naționale
Agricultura, silvicultura şi pescuit

Municipiul
Târnăveni
414

Târnăveni

Botorca Bobohalma Cuștelnic

263

47

82

22

Industria extractivă

140

121

16

*

*

Industria prelucrătoare

1829

1697

19

79

34

250

243

*

4

*

105

98

-

3

4

432

408

5

8

11

920

877

5

18

20

Producția şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apa caldă şi aer condiționat
Distribuția apei; salubritate, gestionarea
deșeurilor, activități de decontaminare
Construcții
Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; repararea
autovehiculelor şi motocicletelor
Transport şi depozitare

441

410

10

11

10

Hoteluri şi restaurante

140

133

-

4

3

Informații şi comunicații

81

78

-

-

3

Intermedieri financiare şi asigurări

92

91

-

*

-

Tranzacții imobiliare

3

3

-

-

-

Activități profesionale, științifice şi tehnice

87

81

*

*

3

173

168

*

*

*

424

407

7

*

9

465

448

5

3

9

Sănătate şi asistentă socială

568

547

6

3

12

Activități de spectacole, culturale şi recreative

22

22

-

-

-

Alte activități de servicii

206

197

4

3

*

29

27

*

-

*

3

3

-

-

-

131

224

147

Activități de servicii administrative şi activități de
servicii suport
Administrație publică şi apărare; asigurări sociale
din sistemul public
Învățământ

Activități ale gospodăriilor private în calitate de
angajator de personal casnic; activități ale
gospodăriilor private de producere de bunuri şi
servicii destinate consumului propriu
Activități ale organizațiilor şi organismelor
extrateritoriale
Populația Stabilă Ocupată - Total

6824
6322
Sursa:www. recensamantromania.ro
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2.8. Infrastructura socială
2.8.1. Infrastructura educațională
Învățământul reprezintă unul din procesele de baza ale unei comunități cu rolul de a orienta şi consolida
viziunea pentru dezvoltarea personala şi profesionala, atât a beneficiarilor direcți ai actului de predare,
cat şi a comunității locale în sine
În urma recensământului din anul 2011 în orașul Târnăveni erau înregistrați un număr de 19.334 elevi și
studenți.
Tabel 17 – Numărul persoanele absolvente a unei forme de învățământ
Învățământ superior
Localitatea
Târnăveni
Total ,
din care:
Sex Masculin
Sex Feminin

Învățământ
postliceal și
de maiștrii

Primar

Fără scoală
absolvita
Din care:
Total
persoane
analfabete

Învățământ secundar

Total

Din care:
Universitar
de licența

2.281

2.070

1.315

5.338

3.618

4.434

2.348

476

242

1.084

983

652

2.401

2.434

1.788

982

225

107

1.197

1.087

663

2.937

1.184

2.646

1.366

251

135

Liceal

Profesional
și de ucenici

Inferior
gimnazial

Sursa:www. recensamantromania.ro

Din tabel observăm că existau un număr de 5.338 de persoane cu studii cel puțin liceale, 2.281
persoane erau cu studii superioare, 1.315 cu diplomă postliceală și 13.390 cu liceu și școală
profesională.
Municipiul Târnăveni dispune de:
 4 scoli generale:
 Școala Gimnaziala Vasile Moldovan
 Școala Gimnaziala Avram Iancu
 Școala Gimnaziala Traian
 Școala Gimnaziala Nr.3
 2 Licee:
 Liceul Teoretic Andrei Bârseanu
 Liceul tehnologic Constantin Brâncuși)
 1 Colegiu Tehnic Târnăveni- Liceul de Chimie.
 8 grădinițe:
 Grădinița cu program normal Nr.3- Str.Dezrobirii nr.3
 Grădinița cu program normal Nr.4 - Str.Eminescu nr.15
 Grădinița cu program normal Nr.5 - Str.Republicii nr.63
 Grădinița cu program normal Nr.6 - Str.1 Decembrie 1918 nr. 46
 Grădinița cu program prelungit Nr.1 - Str. Avram Iancu nr.12
 Grădinița cu program prelungit Nr.2 - Str. Republicii nr.31
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 Grădinița cu program prelungit Nr.4 - Str. Republicii nr.34
 Grădinița cu program prelungit Nr.5 - Str. Fabricii 3-5
Figura 24 –Structura populației în municipiul Târnăveni, după nivelul de educație
Structura populatiei in Municipiul Târnăveni,
dupa nivelul de educatie
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate www.recensamantromania.ro

Structura populației din Municipiul Târnăveni şi localitățile aferente acestuia, după nivelul de educație, se
prezinta astfel:
Tabel 18 – Structura populației în municipiul Târnăveni, după nivelul de educație
Nivelul instituției de
învățământ absolvite
Învățământ superior

Municipiu
Târnăveni
2.281

Târnăveni

Botorca

Bobohalma

Cuștelnic

2223

20

18

20

Învățământ postliceal și de
maiștrii
Învățământ secundar

1.315

1263

12

11

29

13.390

12242

200

618

330

Primar

2.348

2020

55

183

90

476

446

5

9

16

Fără scoală absolvita

Sursa: www.recensamantromania.ro

În ceea ce privește pregătirea educațională, populația din Municipiul Târnăveni a urmat în pondere
majoritară învățământul secundar, aceștia având acces la serviciile de învățământ secundar în unitățile
de pe raza localității. Integrați pe piața muncii, aceștia sunt adesea remunerați la un nivel scăzut,
asigurându-le strict venituri de subzistență.
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Cauze locale identificate:
 Lipsa resurselor financiare necesare continuării studiilor
 Implicarea copiilor în activitățile economice/agricole
 Modelul educațional oferit de părinți/familie
 Pondere semnificativă a familiilor dezorganizate/monoparentale
 Încrederea scăzută în educație în favoarea muncii fizice
 Mariajul timpuriu mai ales în rândul femeilor
Persoanele cu studii superioare din comunitate activează în general în instituțiile cu importanță
semnificativă la nivelul comunității locale: școli, biblioteci, primărie, dispensar medical, poliție, Direcții
agricole, etc.
2.8.2. Infrastructura de sănătate publică
Numărul de locuitori care corespunde unui medic la nivelul localității Târnăveni este de 257, o valoare
care este sub media județeană, înregistrată în 2011, de 261 locuitori/medic. În Târnăveni există 1 spital
municipal Dr. Ghe. Marinescu, 16 cabinete medicale de familie, 18 cabinete stomatologice, cu personal
reprezentat de 103 medici şi 246 personal sanitar mediu.
Evoluția unitarilor sanitare pe categorii şi forme de proprietate, în perioada 2002-2012, se prezintă astfel:
Tabel 19- Evoluția unităților sanitare pe categorii şi forme de proprietate în municipiul Târnăveni
Categorii de unități
sanitare
Localitatea Târnăveni
Spitale
Ambulatorii integrate
spitalului
Policlinici
Dispensare medicale
Centre de sănătate mintală
Cabinete medicale de
medicină generală
Cabinete medicale școlare
Cabinete medicale de
familie
Cabinete stomatologice
Cabinete medicale de
specialitate
Farmacii
Creșe

Ani
2006 2007 2008 2009 2010
UM: Număr
1
1
1
1
1

Forme de
proprietate

2002

2003

2004

2005

public

1

1

1

1

public

:

1

1

1

1

1

1

1

privat
public
public

:
1
:

:
1
:

1
1
:

1
1
:

2
1
:

3
1
:

1
1
:

privat

21

3

4

4

3

4

public
public
privat
public
privat

:
:
:
:
9

1
13
:
4
11

1
12
:
4
11

1
12
1
4
11

1
12
1
4
12

privat

:

16

18

18

public
privat
public

1
8
:

1
8
:

1
8
:

1
8
1

2011

2012

1

1

1

1

1

:
1
:

:
1
:

:
1
1

2
1
1

:

1

:

:

:

1
9
3
4
11

1
11
5
4
11

1
11
4
4
11

10
7
9
4
11

10
9
7
4
13

10
12
4
4
14

19

42

42

42

18

26

20

1
5
1

1
10
:

1
10
:

1
10
:

1
10
:

1
10
:

1
10
:
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Laboratoare medicale

public
privat

:
:

:
:

:
:

:
:

4
:

4
2

4
2

4
2

3
3

3
6

3
5

privat

3

6

6

:

:

6

6

5

5

5

5

privat

:

:

:

:

:

:

:

:

1

1

1

Laboratoare de tehnică
dentară
Alte tipuri de cabinete
medicale

Sursa: INS

Evoluția personalului medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, în localitatea Târnăveni, în
perioada 2002-2012:
Tabel 20- Evoluția personalului medico-sanitar pe categorii şi forme de proprietate
în municipiul Târnăveni
Categorii de
cadre medicosanitare
Medici
din total medici:
medici de
familie
Stomatologi
Farmaciști
Personal sanitar
mediu

Forme de
proprietate

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

UM: Număr persoane

public
privat
public
privat

56
12
:

61
6
13

54
8
12

60
8
12

56
8
12

40
4
12

55
42
11

53
5
11

53
5
11

66
20
9

68
18
12

:

3

3

4

4

3

5

4

4

7

4

public
privat
public
privat
public
privat

4
9
5
15
296
16

5
11
5
24
273
17

5
11
5
16
297
30

4
11
4
16
297
30

4
12
4
16
280
30

2
11
3
20
251
20

5
11
3
10
257
27

4
11
3
10
257
26

4
11
3
10
257
16

4
13
2
14
221
28

4
13
2
14
221
25

Sursa: INS
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Figura 25 - Evoluția personalului medico-sanitar în municipiul Târnăveni
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS

2.8.3. Infrastructura culturală
Muzeul municipal, unde se află cele mai vechi dovezi din epoca neolitică: greutăți pentru războaie de
țesut, fusaiole, căni de lut în spiritul culturii Coțofeni, fragmente ceramice aparținând culturii Petrești,
topoare de piatră, cuțite de silex, microlite. De asemenea, aici se găsesc dovezi ale epocii bronzului:
- vase ceramice (cultura Nouă), fragmente de vase, urne de înmormântare, cârlige de pescuit,
inele, securi și dălți de bronz;
- ale epocii de fier: căni, vase, fragmente ceramice din cultura Hallstatt, vârf de lance din fier;
- din perioada lui Burebista și Decebal se păstrează descoperiri geologice precum vase de lut
pentru provizii, cești, opaițe, unelte de fier;
- din perioada ocupației romane s-au găsit vase ceramice romane de diverse mărimi, fragmente
de vase, ac de păr de bronz, monede romane (135 de denari găsiți la Dâmbău în 1921) etc.
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Monumente istorice:
Monumentul Eroilor, statuia lui Vasile Moldovan, copia "Statuii Lupoaicei" (Lupa Capitolina), plăcuţă
comemorativă cu basorelief Mihai Eminescu
Aflată la al 59-lea an de existență, Biblioteca Municipală Târnăveni este una dintre principalele instituții
de cultură ale municipiului, permanent raportată la comunitatea ale cărei interese de informare și
documentare le servește și pentru care a fost de altfel creată.
Actuala Bibliotecă Municipală Târnăveni a luat ființă din nevoia de lectură a locuitorilor acestei urbe,
Târnăveni, în anul 1949, când o mână de intelectuali inimoși a donat aproximativ 2000 de cărți, care au
fost citite în cursul aceluiași an de 350 de persoane. La început, fondul de carte a fost deservit de un
bibliotecar cu o jumătate de normă, biblioteca funcționând între orele 16-21. Această bibliotecă publică
devine BIBLIOTECA RAIONALĂ TÂRNĂVENI în anul 1950 și funcționează cu un post de bibliotecar cu
normă întreagă.
De la înființarea sa și până în prezent, biblioteca a cunoscut un drum ascendent, sub raportul îmbogățirii
patrimoniului său, al diversificării serviciilor pe care le oferă populației, dar, mai ales, în privința creșterii
numărului utilizatorilor care beneficiază de acest însemnat act de cultură.
Casa de cultura “Mihai Eminescu” din Târnăveni, este o instituție publică de cultură, fără personalitate
juridica, care funcționează sub autoritatea consiliului local al municipiului Târnăveni şi are în subordine
Căminul Cultural de la Bobohalma. Casa de cultură inițiază şi desfășoară proiecte în domeniul educației
permanente, ale culturii tradiționale şi ale creației populare contemporane, desfășurând în principal
următoarele activități:
- organizarea şi desfășurarea de activități cultural-artistice şi de educație permanentă
- conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunității locale, ale
patrimoniului cultural local, național şi universal
- organizarea sau susținerea formațiilor artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri, inclusiv a
participării formațiilor la manifestări culturale interjudețene, naționale şi internaționale, stimularea
creativității şi talentului
- organizarea şi susținerea activității de documentare a expozițiilor temporare, elaborarea de
monografii şi lucrări de educație civică şi informare a publicului
- difuzarea de filme artistice şi documentare
- organizarea cercurilor științifice şi tehnice, artistice, de artă populară, plastică şi de gospodărie
țărăneasca
- organizarea şi desfășurarea cursurilor de formare profesională continuă
2.8.4. Infrastructura pentru asigurarea siguranței publice
Activitățile de siguranță publică se desfășoară în sediul Poliției Locale. Serviciul de Poliție Locală
funcționează sub administrarea Primăriei şi a Consiliului Local Târnăveni şi are următoarele structuri:
ordine și liniște publică și paza bunurilor, domeniul circulației pe drumurile publice, disciplina în construcții
și afișaj stradal, protecția mediului și activitate comercială și atribuții pe linie de evidență a persoanelor
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In prezent, serviciul funcționează cu 24 polițiști locali angajați şi 6 voluntari. Rata criminalității, în anul
2013, în ceea ce privește infracțiunile constatate la nivelul Poliției municipiului Târnăveni este de 1.428,5
infracțiuni la 100.000 de locuitori, fată de 1.052,3 în anul 2012, în ceea ce privește implicarea în
comunitate, poliția desfășoară campanii de informare şi conștientizare cu privire la diferite legi, hotărâri
de consiliu, etc.
2.8.5. Infrastructura de asistență socială
Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Târnăveni vine în întâmpinarea nevoilor de asistență
socială ale populației. În perioada 1998-2000 sistemul dinamic de protecție a copilului a cunoscut un
proces dinamic de transformări extinzându-se prin preluarea în subordine a Caselor de copii de pe
teritoriul județului. Casele de Copii au luat denumirea de Centre de Plasament în număr de 8 ce ocroteau
un număr de aproximativ 1400 de copii cu vârste cuprinse între 1 luna şi 20 de ani iar în localitatea
Târnăveni exista:
- Casa tip familial Târnăveni pe Str. Plevnei, nr. 5
- Casa tip familial Târnăveni pe Str. George Coșbuc, nr. 110
- Centrul de plasament nr. 3 are grijă de un număr de zece copii, cu vârste cuprinse între 12 şi 26
de ani.
Primăria Târnăveni are în derulare un proiect Phare finanțat de Uniunea Europeana pentru un Centru de
Servicii Comunitare pentru persoane în vârstă.
Centrul de Servicii Comunitare pentru persoane în vârstă Târnăveni își propune prin obiectivele pe care
le are încadrarea în curentul reformei întregului sistem de asistentă socială românesc astfel:
- să creeze o structură a autorității publice locale care să preia la nivel local responsabilitățile în
domeniul protecției sociale a vârstnicilor;
- să acorde servicii persoanelor vârstnice la domiciliu;
- să mărească forța de incluziune a persoanelor vârstnice marginalizate, de către comunitate prin
oferirea unui pachet de servicii integrate;
- sa întărească coeziunea sociala la nivelul comunității prin activitățile desfășurate.
Obiectivele urmărite prin acest proiect se înscriu printre prioritățile programului Phare 2001-Coeziune
Economică și Sociala în sensul ca vizează:
- descentralizarea reală a serviciilor sociale până la nivel local;
- acordarea de asistenţă persoanelor vârstnice, care au fost într-o oarecare măsura private de
astfel de servicii;
- dezvoltă servicii de tip comunitar care sunt o prioritate a noului sistem de asistență socială
românească;
- oferă o alternativă viabilă la instituționalizare.
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Tipuri de servicii oferite:
Servicii sociale :
- consiliere în legătura cu drepturile (si eventual obligațiile) sociale ale persoanei;
- companie pentru agrement şi comunicare cu exteriorul;
- ajutor la curățenie, cumpărături sau menaj;
- activități culturale
- alte solicitări
Servicii socio-medicale :
- ajutor pentru realizarea igienei personale ;
- tratamente prescrise de medicul curant ;
- procurarea de medicamente ;
- activități cu caracter recuperatoriu sau fortifiant(masaj, gimnastica) ;
- asigurarea comunicării cu medicul şi instituțiile medicale.
Servicii administrative :
- mici reparații la domiciliu (lucrări de lăcătușerie, tâmplărie, electricitate, instalații, electrocasnice)
- servicii legate de plăți energie, apă, canal ;
- servicii legate de plata taxelor şi impozitelor.
Serviciile oferite vor lega persoanele vârstnice cărora le sunt adresate de comunitatea în care trăiesc. Ele
vor putea participa la fluxul vieții comunității din care fac parte. Vor putea dobândi sentimentul siguranței
vieții lor prin legătura stabilita intre ei şi prestatorii serviciilor. Acțiunile care se vor desfășura pentru
aceste persoane vârstnice le vor da acestora sentimentul incluziunii în comunitatea căreia aparțin. De
asemenea, reprezentanții comunității vor conștientiza prezenta persoanelor cărora sunt adresate
serviciile ca aparținători ai comunității.
2.9. Mediu
Dezvoltarea economică în ultimii ani a înregistrat pe lângă o serie de aspecte pozitive și un impact
negativ asupra mediului înconjurător și a calității sănătății populației datorită poluării aerului, apei, solului.
S-au identificat câteva sectoare economice care au determinat în mod direct creșterea cantității de emisii
de CO2 emanate în atmosferă la nivelul Regiunii Centru: industria energetică, industria metalurgică,
industria chimică şi transporturile, în principal.
Deși industria are o pondere mai ridicată la nivelul Regiunii Centru decât la nivel național, ramurile
energointensive dețin ponderi mai puțin importante. Procesele de restructurare economică din ultimii 15
ani, au determinat restrângerea semnificativă a activităților industriale energofage, cel mai puternic
afectată fiind industria chimică. Totodată, utilizarea unor metode moderne de producție și a unor
tehnologii industriale avansate au permis o creștere economică fără a mări proporțional consumul de
energie.
Regiunea Centru dispune de un potențial variat de valorificare a surselor regenerabile de energie, cel mai
mare potențial deținându-l biomasa, urmată de energia hidro-microhidro și energia solară.
La ora actuală în România sunt 108 SPA (Arii de Protecție Specială Avifauninstice) și 273 SCI (Situri de
Importanță Comunitară) desemnate, lista acestora fiind în continuă actualizare.
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La nivelul județului Mureș există areale care se supun reglementărilor Ordinului nr. 1964/13.12.2007
privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte
integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Factori și probleme de mediu
O analiză completă a municipiului Târnăveni presupune analizarea principalilor factori de mediu care pot
constitui piedici sau oportunități în analiza potențialului de dezvoltare a zonei.
2.9.1. Factorul de mediu aer
Creșterea gradului de poluare atmosferică este principalul factor ce determină schimbări în echilibrul
climatic atât la scară locală cât și globală. Analiza calității aerului presupune monitorizarea unui indice
specific, reprezentând un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii
poluanți monitorizați:
1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)
Dintre gazele cu efect de seră emanate în atmosferă în perioada 2003-2009 la nivelul Regiunii Centru,
cele mai mari procente sunt deținute de dioxidul de carbon (CO2) – 69%, dioxidul de azot (N2O) – 22% și
metanul (CH4) – 9%.
Calitatea aerului în județul Mureș se menține într-o tendință ușoară de îmbunătățire. Începând cu anul
2006 s-au redus substanțial emisiile provenite din procesele industriale iar numărul de incidente de
poluare este în scădere. Cu toate acestea, traficul rutier în creștere cauzează încă probleme locale de
calitate a aerului. În județul Mureș nu sunt probleme de poluare a aerului care să impună instituirea de
măsuri speciale de gestionare a calității aerului pentru încadrarea în standardele de calitate conform
legislației în vigoare.
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Figura 26 - Evoluția emisiilor de monoxid de carbon – Județul Mureș

Sursa: Raportul privind starea mediului pe anul 2012 în județul Mureș, APM Mureș, http://apmms.anpm.ro/

În vederea identificării potențialului surselor regenerabile de energie, la nivelul Regiunii Centru s-au
realizat începând cu anul 2005 o serie de studii bazate pe analiza particularităților geografice și
economice, prelucrarea datelor statistice, elaborarea pe baza tehnologiei GIS a unor hărți de analiză și
modelare spațială. Analizând harta potențialului eolian la nivelul Regiunii Centru, constatăm că municipiul
Târnăveni, nu face parte din arealul zonelor cu potențial.
Figura 27 - Harta potențialului eolian al Regiunii Centru

Sursa: Analiza emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Regiunii Centru în contextul schimbărilor climatice Identificarea soluțiilor privind eficiența energetică și utilizarea energiilor regenerabile, ADR Centru, 2010
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2.9.2. Factorul de mediu apă
La nivelul județului Mureș sunt incluse în Sistemul Național de Supraveghere a Calității Apelor Subterane
59 de foraje hidrogeologice, dintre care, din punct de vedere fizico – chimic, au fost monitorizate în anul
2012, 14 foraje.
Calitatea corpurilor de ape naturale
 din punctul de vedere al stării ecologice se prezintă astfel:
o 222,73 km curs de râu (80,25 %) reprezentând 8 corpuri de apă au calitate bună;
o 54,80 km curs de râu (19,75 %) reprezentând 4 corpuri de apă au calitate moderată;
 din punctul de vedere al stării chimice:
o 277,53 km curs de râu (100%) au calitate bună;
Calitatea corpurilor de apă puternic modificate
 din punctul de vedere al potențialului ecologic se prezintă astfel:
o 403,69 km curs de râu (62,99 %) au potențial ecologic bun;
o 237,21 km curs de râu (37,01 %) au potențial ecologic moderat;
 din punctul de vedere al stării chimice:
o 640,90 km curs de râu (100 %) au calitate bună.
2.9.3. Factorul de mediu sol
Calitatea solurilor este afectată atât din motive antropice, cât și din cauze naturale. Datorită faptului că
majoritatea terenurilor se află în zone cu diferite grade de pantă, gradul de erodare este pronunțat,
coroborat cu alte fenomene de versanți.
Toate zonele de exploatare, arealele supuse fenomenelor de alunecare sau de eroziune și zonele de
depozitare a deșeurilor, necesită atât măsuri de înlăturare a efectelor negative asupra mediului și
construcțiilor civile, cât și de stopare a avansării lor pe mari suprafețe, prin lucrări specifice (consolidări
de versanți, împăduriri, etc.).
Omul, prin activitatea desfășurată poate influenta decisiv calitatea solului prin utilizarea produselor pentru
protecția plantelor (fitosanitare), pesticidele - substanțe chimice de mare toxicitate, folosite în agricultură
pentru combaterea dăunătorilor. Prin capacitatea lor de a acționa selectiv, pesticidele încorporate în sol
modifică prezența și dezvoltarea diferitelor specii de buruieni, insecte și microorganisme, iar prin aceste
influențe se modifică o serie de procese și reacții în masa solului.
S-au realizat în cadrul ADR Centru o serie de hărți la nivelul regional în vederea identificării suprafețelor
geografice care au un potențial ridicat de producere de biomasă.
O altă formă de influențare a calității solului constă în:
 ocuparea de suprafețe prin depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere și industriale;
 depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor și dejecțiilor animaliere provenite de la complexele
de creștere a animalelor;
 depozitarea sau chiar stocarea temporară de îngrășăminte și pesticide;
 infiltrarea în sol și subsol a levigatului, poluarea apelor meteorice;
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 fosele septice, platformele de gunoi de grajd și gunoi menajer, closetele constituie o sursă
permanentă de nitrați.
În conformitate cu normele internaționale, din cauza potențialului nociv pe care îl reprezintă, nitrații au
fost incluși în clasa substanțelor toxice din apă. Pe lângă nitrați, în sol se mai găsesc și importante
cantități de nitriți, care provin din gazele de ardere emise în atmosferă de automobile și ajung în sol
asemeni metalelor grele cu prin apele pluviale. Nitrații și nitriții au efecte grave și uneori ireversibile
asupra omului. Conform unei directive europene, statele membre au obligația să elaboreze programe de
acțiune pentru zonele identificate ca fiind poluate cu nitriți din surse agricole.
2.9.4. Sistemul actual de gestionare a deșeurilor
La nivelul județului Mureș există în implementare, un proiect de investiții finanțat prin Programul
Operațional Sectorial Mediu, al cărui obiectiv este crearea unui „Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor în județul Mureș” beneficiar fiind Consiliul Județean Mureș. Proiectul are o valoare totală de
45.200.612 Euro fără TVA, beneficiară fiind întreaga populație a județului, respectiv 571.496 locuitori.
Prin acest proiect se va asigura o rată de colectare a deșeurilor de 100% în zonele urbane și rurale, se
va implementa un sistem de colectare separată a deșeurilor reciclabile la nivel județean și a unor metode
de tratare a deșeurilor municipale biodegradabile (compostare în gospodărie, compostare, tratament
mecano-biologic). De asemenea, printre obiectivele proiectului se numără închiderea depozitelor de
deșeuri urbane neconforme (5 depozite) și construirea unui depozit ecologic de deșeuri, întărirea
capacității tehnice și manageriale a autorităților din județul Mureș dar și creșterea gradului de informare a
populației cu privire la beneficiile rezultate din proiect, colectarea separată a deșeurilor și reciclarea
acestora.
Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor pentru județul Mureș, va respecta principiile Strategiei
Europene de reciclare a deșeurilor, precum și prevederile noii legii privind deșeurile. Odată cu
implementarea acestor măsuri se va reduce semnificativ și impactul negativ al deșeurilor asupra sănătății
populației și a mediului.
Principalele presiuni asupra factorilor de mediu datorate gestionării deșeurilor în județul Mureș au fost
următoarele:
 lipsa unui depozit zonal de deșeuri nepericuloase, fapt ce atrage gestionarea defectuoasă a
deșeurilor municipale;
 extinderea intravilanelor localităților cu distrugerea cadrului natural din jurul localităților, prin
depozitări necontrolate de deșeuri, în special din construcții și demolări;
 lipsa unui depozit de deșeuri industriale nepericuloase, duce la costuri ridicate pentru agenții
economici privind gestionarea ecologică a deșeurilor de producție;
 nu se aplică taxa de depozitare diferențiată pe tipuri de deșeuri;
 gradul ridicat de sărăcie a populație duce la imposibilitatea de colectare a tarifelor;
 tarifarea nu este unitară la nivelul județului, mai mult, sunt diferențe chiar în aceeași localitate, în
funcție de operator.
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Toate localitățile județului au contracte de colectare și transport a deșeurilor menajere cu agenții
economici autorizați. Colectarea deșeurilor menajere în amestec de către operatorii de salubrizare se
realizează în diferite tipuri de recipiente. Municipiul Târnăveni are contract pentru serviciul de salubritate
cu SC Schuster Ecosal SRL.
2.10.

Amenajarea şi echiparea teritoriului

Fondul imobiliar in Municipiul Târnăveni:
Factori care caracterizează fondul imobiliar:
- mărimea locuinței
- proprietatea asupra locuinței
- infrastructura fizică
Numărul locuințelor convenționale conform datelor de la recensământul 2011, în municipiul Târnăveni şi
localitățile aparținătoare se prezinta astfel:
Tabel 21 - Numărul locuințelor convenționale în municipiul Târnăveni
Municipiu /
localitate
componentă
MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI
TÂRNĂVENI

Camere utilizate
numai în scopuri
Camere de locuit
profesionale,
Numărul
comerciale etc.
locuințelor
convenționale
Suprafața
Suprafața
Număr camerelor Număr camerelor
(mp)
(mp)

Numărul
gospodăriilor
din locuințele
convenționale

Numărul
persoanelor
(populația stabila)
din locuințele
convenționale

10055

24286

418284

90

2186

8650

21891

9200

22119

380942

88

2166

7950

20125

BOTORCA

127

365

6376

-

-

117

315

BOBOHALMA

477

1144

19979

*

20

382

899

CUSTELNIC

251

658

10987

-

-

201

552

Sursa: www.recensamantromania.ro

Figura 28- Numărul locuințelor convenționale în municipiul Târnăveni
Numarul de locuinte localitatea Târnăveni,
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate www.recensamantromania.ro

2.10.1. Infrastructura de transport
Starea drumurilor nu se ridică la nivelul standardelor europene. Reducerea constantă în perioada de
după anul 1989 a volumului de investiții alocate pentru construirea, modernizarea și întreținerea
drumurilor publice, la care se adaugă creșterea de până la 10 ori a traficului greu pe unele tronsoane, au
dus la deprecierea continuă și progresivă a stării drumurilor publice.
Starea drumurilor județene și comunale are o influență deosebită asupra dezvoltării locale. Lungimea
totală a drumurilor publice pe teritoriul orașului și a satelor aparținătoare este de 60,64 de km din care
28,45 km de asfalt şi 32,19 km piatră. (67,74 km)
Infrastructura de transport, o problemă pentru întreaga țară, este o problemă și pentru orașul Târnăveni.
Orașul este străbătut de drumul național 14 (DN14A) și drumurile județene 142 (DJ142) şi 107 (DJ107H),
precum și de drumul comunal DC 83, şi de o linie de cale ferată C.F. Blaj-Praid.
Figura 29 Harta reprezentând infrastructura rutieră
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2.10.2. Infrastructura tehnico-edilitară (energie electrică, termică și regenerabilă, gaze naturale)
Alimentarea cu apă potabilă și canalizarea
Alimentare cu apă în locuințe din rețeaua publică– 8.513 locuințe
Apa potabilă pentru populație, agenții economici şi instituțiile din Municipiul Târnăveni este asigurată în
exclusivitate de către Compania Aquaserv, sursa de apa fiind râul Târnava Mica. Livrarea apei către
consumatori se face prin intermediul unei rețele de distribuție de 75,92 Km, volumul distribuit fiind de
1451,3 mii mc. iar consumul de apa potabilă este de 66,21 l/locuitor/zi. Starea de degradare a rețelei este
de 60%.
Tabel 22 - Alimentarea cu apă în municipiul Târnăveni şi localitățile componente
Municipiu /
localitate
componentă

Numărul
locuințelor
convenționale

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI
TÂRNĂVENI
BOTORCA
BOBOHALMA
CUŞTELNIC

in locuința

Are apă curenta
in afara locuinței
in interiorul clădirii
in afara clădirii
din
din
din
din
rețea
sistem
rețea
sistem
publică
propriu
publică
propriu

Nu
are
apă
curentă

din
rețea
publică

din
sistem
propriu

10055

8513

314

37

17

172

124

878

9200
127
477
251

8336
10
18
149

146
75
88
5

32
5

6
8
3

145
27

36
68
20

499
42
295
42

Sursa: www.recensamantromania.ro

La data recensământului din 2011 s-au evidențiat 8.513 locuințe din totalul locuințelor convenționale
înregistrate la nivelul municipiului Târnăveni dispun de alimentare cu apă din rețeaua publică. Restul
gospodăriilor individuale din municipiu fiind alimentate cu apă din sistem propriu (puțuri proprii săpate).
Tabel 23 - Rețeaua de canalizare în municipiul Târnăveni şi localitățile componente
Municipiu / localitate
componentă
MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI
TÂRNĂVENI
BOTORCA
BOBOHALMA
CUSTELNIC

Numărul
locuințelor
convenționale
10055

Are instalație de
canalizare
la o rețea
la un sistem
publică
propriu
7278

alta
situație

Nu are
sistem de
canalizare

1151

398

1228

9200
7270
860
127
*
82
477
87
251
6
122
Sursa: www.recensamantromania.ro

352
*
19
26

718
42
371
97

Rețeaua de canalizare are o lungime totala de circa 60 Km deservind 7.278 locuințe.
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S.C. Compania Aquaserv S.A. are în exploatare stația de epurare a localității Târnăveni, numărul de
locuitori racordați la aceasta stație fiind de 13.451 iar cantitatea anuală de nămol rezultată fiind de 215
t/an s.u.
Figura 30 - Alimentarea cu apă potabilă şi canalizare din rețeaua publică în Municipiul Târnăveni
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate www.recensamantromania.ro

Alimentarea cu energie termică/încălzire centrală/gaze naturale
La nivelul municipiului Târnăveni, 4.848 locuințe din totalul locuințelor convenționale dispun de încălzire
centrală. Localitatea este localizată într-o zonă cu gaz natural destul de bogat, prin urmare gazele din
rețeaua publică reprezintă principalul “combustibil” utilizat de populație pentru încălzirea locuințelor în
perioada rece. La nivelul localității există sistem de alimentare cu gaze naturale, care deservește locuitorii
din toate satele din componența municipiului
Tabel 24 - Modul de încălzire a locuințelor în municipiul Târnăveni şi localitățile componente
Nu are încălzire centrala,
încălzirea se face cu:

Are încălzire centrala

Nu
Municipiu /
Numărul
Centrala proprie cu:
Aragaz cu:
Soba (șemineu) cu:
exista
localitate
locuințelor
Alt
Termo- gaze gaze combus- alt tip gaze gaze gaze gaze combus- combus- Energie
încălzire
componentă convenționale
mod de
din
lichede
din
lichedin
licheficare
tibil
tibil
tibil electrica încălzire deloc
rețea fiate
energie rețea fiate rețea fiate
solid
solid
lichid
publică (butelie)
folosit publică (butelie) publică (butelie)
MUNICIPIUL
10055
76
4671
4
88
9
698
24
3384
12
457
6
103
132
389
TÂRNĂVENI
Târnăveni

9200

76

4582

4

72

8

656

24

2851

12

348

6

103

129

327

Botorca

127

-

19

-

4

-

*

-

91

-

9

-

-

-

3

Bobohalma

477

-

19

-

4

-

22

-

337

-

71

-

-

-

24

Cuștelnic

251

-

51

-

8

*

19

-

105

-

29

-

-

3

35

Sursa: www.recensamantromania.ro
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Rețeaua de distribuție a gazelor naturale – lungimea conductelor distribuție gaze este de 112,5 km, iar
gazele naturale distribuite în total sunt de 10.623 mii metri cubi din care pentru uz casnic 8170 mii metri
cubi.
Alimentarea cu energie electrică
Din totalul locuințelor convenționale înregistrate la nivelul Municipiul Târnăveni, 89,59% (respectiv 9009
locuințe) din acestea sunt conectate la rețeaua de iluminat electric.
Zonele sunt alimentate de posturi de transformare aeriene din zonă. În localitate există stații de
transformare de 110/20/6 kV care au caracter mixt consumatorilor, de la care sunt alimentate locuințele și
dotările, serviciile existente. Puterea posturilor este în funcție de consumatori. Distribuirea energiei
electrice se realizează în toate localitățile municipiului de către Sucursala de Distribuție și Furnizare a
Energiei Electrice (SDFEE) Târgu Mureș, subunitate a S.C.ELECTRICA Filiala Transilvania Sud S.A.
2.10.3. Rețeaua de telecomunicații, comunicații de date şi Internet
În general, infrastructura de telecomunicații în localitatea Târnăveni este bine dezvoltată, în prezent în
sistemul de telefonie fixă există mai mulți operatori cel mai important fiind compania națională TELEKOM
urmata apoi de RCS&RDS. Telefonia mobilă este însă bine reprezentată, de cele patru societății
(ORANGE, VODAFONE, TELEKOM, DIGI Mobil), gradul de acoperire prin telefonia mobilă crescând
datorită expansiunii tehnicii în telefonia fără fir.
Conexiunea la Internet a fost demarată rapid și este folosită atât de mediul public, consumatori casnici
cât și de mediul de afaceri şi este asigurata atât de operatorii de telefonie fixa cât şi de cei de telefonie
mobile în special pentru abonații serviciilor de telefonie mobile.
Pe teritoriul localității şi în satele aparținătoare se recepționează programele Televiziunii Naționale
precum şi posturile de televiziune private cum sunt Antena 1, Pro TV, Prima TV, etc.
Serviciile poștale sunt asigurate de furnizorul național Poșta Română. Complementar, există firme de
servicii poștale și de curierat private, care în baza unei comenzi asigură servicii pe raza municipiului
Târnăveni.
2.11.

Managementul serviciilor comunitare de utilități publice

Serviciile comunitare de utilități publice sunt acele servicii publice de interes local organizate în urma unui
larg acord social exprimat printr-o decizie democratică adoptată de autoritățile administrației publice
locale competente – la nivelul unităților administrativ-teritoriale în beneficiul locuitorilor acestora si care
funcționează sub conducerea sau coordonarea, responsabilitatea și controlul autorităților administrației
publice locale, în baza unor reguli specifice.
Aceste servicii sunt furnizate/prestate fie prin modalitatea gestiunii directe, bazată pe darea în
administrare către operatorii de drept public, fie prin modalitatea gestiunii indirecte (delegate), bazată pe
contracte de delegare a gestiunii încheiate cu operatori de drept privat.
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Furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de utilități publice
1. Gestiunea serviciilor

a) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni trebuie să asigure punerea în practică a unei gestiuni eficace,
performante și durabile, orientată asupra rezultatelor. O evaluare periodică și publică a performanței
operatorilor este un instrument puternic în ameliorarea gestiunii acestora. Pentru a face posibilă o
asemenea evaluare, este necesar să se stabilească sisteme adecvate de informare și culegere a datelor
privind serviciile furizate/prestate și nevoile populației și să se asigure un schimb de informații pertinente
între diferitele autorități implicate.
b) o gestiune eficace, orientată asupra rezultatelor, cere o reexaminare periodică a serviciilor, pe baza
următoarelor principii:
- punerea în dezbatere a : de ce, cum și de către cine este furnizat/prestat un serviciu;
- asigurarea comparației cu performanța altora, cu ajutorul unei game de indicatori pertinenți,
luând în considerare atât opiniile utilizatorilor serviciilor cât și ale furnizorilor potențiali;
- consultarea contribuabililor locali, a utilizatorilor serviciilor, a partenerilor și a celei mai largi
comunități de afaceri pentru a stabilii noi obiective și criterii de performanță;
- utilizarea unei competiții echilibrate și deschise, de fiecare dată cand acest lucru este posibil, ca
mijloc de a asigura eficiența si eficacitatea serviciilor.
c) serviciile comunitare de utilități publice trebuie adaptate, în fiecare caz, la formele de gestiune și la
modul de finanțare care asigură cea mai bună sinteză între toate interesele legitime ale utilizatorilor și
care oferă cel mai bun raport cost / avantaje. Pentru acesata ele trebuie să țină cont de efectele directe
cât și de efectele induse de activitatea furnizată/prestată în ceea ce priveste solidaritatea socială,
protecția mediului și amenajarea teritoriului.
2. Finanțarea serviciilor comunitare de utilități publice
a) Consiliul local al Municipiului Târnăveni trebuie să asigure operatorului, public sau privat, resurse
suficient de stabile si durabile pentru a-i permite să-și ia angajamente și să-și îndeplineasca misiune la
timp.
b) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni trebuie să asigure un just echilibru între participarea
beneficiarilor la finanțarea serviciilor prin tarif si finanțarea prin impozite și taxe, adică între principiul
resonsabilității și responsabilizării individuale și principiul solidarității. Aceste principii nu sunt conflictuale;
ponderea unuia sau a altuia trebuie să varieze în funcție de circumstanțe și în vederea atingerii
rezultatelor preconizate.
c) în măsura posibilului, Consiliul Local al municipiului Târnăveni trebuie să pună la contribuție pe toți
care beneficiază direct sau indirect de efectele positive ale serviciilor.
d) serviciile comunitare de utilități publice trebuie să beneficieze de un mod de finanțare bine adaptat
particularităților acestora, rațiunilor economice și exigențelor sociale. După circumstanțe, care pot varia în
funcție de tipul serviciului, de loc, de modalitatea de gestiune, sunt posibile diferite tipuri de finanțare a
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serviciilor pe baza principiului “beneficiarul plătește“: prin tarif, prin impozit, prin taxe speciale de tipul
“poluatorul plateste“ prin subvenții sau prin combinații ale acestora.
3. Modernizare și inovare
Operatorii serviciilor comunitare de utilități publice trebuie să participe la modernizarea gestiunii serviciilor
publice. Ei trebuie sa se adapteze nevoilor schibătoarea ale populației și să promoveze tehnologiile si
tehnicile noi atunci când acestea favorizeaza progresul și permit ameliorarea satisfacerii nevoilor
utilizatorilor.
Gestiunea performantei
1. Principiile evaluării performanței
a) evaluarea performanței trebuie să devină criteriul principal în baza căruia se iau decizii privind opțiunile
politice, în special atunci cand se iau decizii privind sistemul de gestiune a serviciilor comunitare de
utilități publice, deoarece aceasta este un mijloc:
- de a ameliora serviciile comunitare de utilitați publice, de corelare a rezultatelor cu nevoile, de
evaluare a impactului și a raportului calitate-preț;
- de a îmbunătăți controlul autorităților administrației publice locale asupra utilizării resurselor
publice;
- de a asigura utilizatorilor o informare adecvată privind serviciile;
- de a garanta o mai mare transparență a acțiunii publice;
- de a întări participarea cetățenilor la stabilirea strategiilor locale și la luarea deciziilor privind
organizarea și funcționarea serviciilor care trebuie furnizate/prestate.
b) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni trebuie sa evalueze performanța serviciilor prin intermediul
indicatorilor de performanță. Scopul final vizat nu trebuie sa fie judecarea unei situații, ci ameliorarea
serviciului examinat (în termeni de eficacitate, de eficiență și de economie), dar și satisfacerea cerințelor
utilizatorilor.
c) controalele politice și administrative trebuie să se concentreze asupra fixării obiectivelor și evaluării
rezultatelor, lăsând în același timp o libertate de acțiune și o responsabilitate suficiente pentru operatorii
serviciilor comunitare de utilității publice. Aceste controale trebuie să vizeze nu numai prevenirea sau
sancționarea neregularităților, dar și să asigure îmbunătățirea calității prestațiilor, punând accentul pe
coerența între obiectivele fixate și rezultatele obținute, pe evaluarea rezultatelor și pe măsurile de
corecție necesare.
d) prin competența lor tehnică, diversele organe de control, specializate sau generale( autorități statale,
jurisdicții, corpuri de inspecție etc.), trebuie să fie considerate ca garanți si ajutoare prețioase pentru
utilizatori atunci când se constată insuficiențele serviciilor publice.
Rezultatul investigațiilor lor trebuie să fie comunicat autorităților responsabile care exercită coordonarea
și supravegherea serviciului în cauză și trebuie să facă obiectivul unei informări adecvate a utilizatorilor.
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2. Punerea in practica a sistemului de evaluare
a) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni împreună cu autoritățile administrației publice județene și
regionale trebuie să facă eforturi pentru a planifica – în baza orientărilor fixate la nivel național - punerea
în practică, în etape, a unui sistem de evaluare a performanței serviciilor. In aces scop, ele trebuie să se
sprijine pe experiențele accumulate deja în tările Uniunii Europene.
b) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni trebuie să își exercite competențele privind evaluarea
performantelor fie direct (prin personal propriu, specializat), fie indirect (prin recursul la auditori de
gestiune independenți) și să se asigure ca persoanele însărcinate cu evaluarea nu sunt susceptibile a fi
influențate de furnizorii/prestatorii serviciilor.
c) pentru colectarea și prelucrarea datelor statistice, sau a altor date privind serviciile comunitare de
utilitati publice, Consiliul Local al Municipiului Târnăveni trebuie să participe activ la sistemul de colectare
a informației și să furnizeze centrelor de gestiune create la nivel national sau regional toate datele și
indicatorii de care dispun.
d) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni trebuie să coopereze cu alte autorităţi publice locale, judeţene
sau regionale, să facă schimb de informaţii şi experienţe proprii în vederea generalizării bunelor practici și
a unui cadru de autoevaluare.
3. Ameliorarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice locale
a) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni trebuie să organizeze sisteme de analiză comparativă pentru
a fi utilizate permanent de către cei care iau decizii şi de către personalul însărcinat cu monitorizarea
indicatorilor de performanţă, schimbărilor şi rezultatelor diferitelor politici dar şi pentru a permite
comparaţia cu rezultatele obţinute de alte servicii similare. Sistemele de analiză comparativă şi
rezultatele monitorizării trebuie să fie publicate şi accesibile tuturor utilizatorilor, prin diverse mijloace de
difuzare în masă.
Concesiunea serviciului public către sectorul privat
1. Decizia de concesiune
a) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni trebuie să ia decizia de a concesiona un serviciu de utilităţi
publice având în vedere numai interesul comunităţii, dar şi în baza unor date clare şi fiabile şi în special
în funcţie de raportul calitate/preţ; concesionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice se face, de
regulă, prin licitaţie publică deschisă şi are drept scop selectarea acelui operator capabil să îndeplinească
serviciul încredinţat la indicatorii de performanţă solicitaţi prin caietul de sarcini şi la cele mai mici preţuri.
In cazul în care încredinţarea serviciului se face prin alte proceduri de concesionare prevăzute de OUG
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt
aplicabile prevederile Regulamentului Consiliului Concurenţei privind ajutorul de stat sub forma
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compensărilor acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea serviciilor de interes
economic general;
b) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni nu va concesiona competenţele care implică o utilizare
importantă a puterii publice; concesiunea serviciului nu trebuie să pună în pericol drepturile şi libertăţile
fundamentale ale cetăţenilor, garanţiile legale şi alte exigente ale unei bune guvernări (de ex. dreptul
cetăţenilor de a fi ascultaţi în chestiunile care îi privesc, necesitatea de a justifica deciziile şi dreptul de
recurs).
c) în caz de concesiune a serviciului public, autoritatea concedentă trebuie să păstreze responsabilitatea
politică şi juridică. Este bine să se stabilească mecanisme performante de evaluare, cuantificare, de
monitorizare şi control a contractului de concesionare şi a rezultatelor activităţilor încredinţate
operatorului privat însărcinat cu furnizarea/prestarea serviciului. Costul financiar pentru autoritatea
publică concedentă şi condiţiile de acordare a oricărei contribuţii financiare publice trebuie să fie definite
în prealabil în vederea evitării conferirii unui avantaj economic operatorului. Contribuţiile financiare
publice sub forma compensărilor nu trebuie să depăşească suma necesară acoperirii totale sau parţiale
a costurilor înregistrate de operatorul privat sau public, luându-se în considerare veniturile relevante,
precum şi un profit rezonabil.
2. Clauze contractuale
a) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni trebuie să definească în mod clar, în caietele de sarcini,
obiectivele concesiunii, în termeni cantitativi şi calitativi şi să asigure, în contractul de delegare a
gestiunii, o partajare clară a riscurilor şi responsabilităţilor, o structură de finanţare clară, precum şi
proceduri stricte de informare și de evaluare a rezultatelor.
b) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni trebuie să definească durata contractelor de concesiune a
serviciului ţinând seama de nevoia operatorului de a-şi dezvolta politicile şi de a-şi amortiza investiţiile,
dar şi de necesitatea de a stimula operatorul să-şi amelioreze performanţele pentru a obţine reînnoirea
contractului; ca regulă generală, o durată de la zece la douăzeci de ani ar trebui sa răspundă exigenţelor.
c) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni trebuie să asigure responsabilizarea operatorilor privaţi,
asociindu-i, prin clauze contractuale şi structura de finanţare a serviciilor, diferitelor tipuri de risc:
investiţional, industrial (costurile) şi comercial (încasările).
3. Finanţarea serviciilor în cazul gestiunii delegate
a) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni nu va utiliza transferurile de fonduri publice către operator
pentru a compensa rezultatele unei proaste gestiuni, ci pentru;
- a împărţi costurile între beneficiarii direcţi şi indirecţi;
- a acţiona în beneficiul persoanelor defavorizate;
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.

- a încuraja serviciile cele mai puţin dăunătoare pentru mediu
- a asigura o dezvoltare durabilă, a face localitatea mai atractivă pentru habitat şi pentru
întreprinderi.
b) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni trebuie să identifice în mod clar subvenţiile implicite (de ex.
alocaţii de la bugetul local, diminuarea fiscalităţii, etc.), să le consolideze în orice analiză de gestiune şi
să le acorde în urma unei alegeri clare şi făcute în deplină cunoştinţă de cauză.

c) orice formă de transfer de fonduri publice către operatorii privaţi din sfera serviciilor comunitare de
utilităţi publice trebuie să fie făcută pe baza unui contract, stipulând exact condiţiile de acordare,
obiectivele de atins şi modalităţile de calcul ale sumei ce trebuie transferată.
d) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni trebuie să îşi organizeze evidenţa relaţiilor financiare care au
loc între el şi operatorii de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi evidenţa sumelor acordate
pentru fiecare operator în parte.
Cooperarea
1. Cooperarea cu sectorul privat
a) participarea sectorului privat, cu orientare comercială sau non-comercială, în furnizarea/prestarea
serviciilor comunitare de utilităţi publice este de o mare valoare şi trebuie să fie încurajată.
b) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni trebuie să încerce să se asocieze cu ONG-urile şi cu ceilalţi
actori din sectorul privat lucrativ şi non-lucrativ în definirea politicilor şi strategiilor serviciilor, să utilizeze
energia acestora în gestiunea şi urmărirea activităţilor, să utilizeze informaţiile pe care aceştia le deţin şi
să pună la dispoziţia acestora o parte din informaţiile deţinute de administraţie, să participe la finanţarea
activităţilor acestora etc.
c) formele de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Târnăveni şi operatorii privaţi trebuie să fie
complementare serviciilor oferite de operatorii direct subordonaţi autorităţii administraţiei publice locale.
2. Cooperarea intercomunitara
a) Consiliul Local al Municipiului Târnăveni trebuie să folosească formele de cooperare inter-comunitare
existente, în special în cazul în care cooperarea între colectivităţi constituie condiţia necesară pentru
furnizarea eficace a unui serviciu, de exemplu atunci când mărimea unei colectivităţi şi/sau capacitatea
sa financiara sunt limitate în raport cu dimensiunile şi costul serviciului în cauză.
b) în majoritatea domeniilor, trebuie ca structurile de cooperare intercomunitare să atingă o masă critică,
aceea care permite sinergii şi economii de fonduri, dar trebuie şi să se asigure păstrarea contactului între
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aceste structuri şi fiecare din asociaţii săi şi chiar fiecare din beneficiarii săi. Această masă critică poate
să varieze în funcţie de situaţii concrete (în special tipul de serviciu, situaţia geografică şi demografică,
situaţia infrastructurii tehnico-edilitare etc,).
c) cu ocazia creării unei asociaţii intercomunitare, viitorii asociaţi trebuie să stabilească un plan financiar
în care să fie justificată suma capitalului social.
d) finanţarea structurilor de cooperare intercomunitară trebuie să aibă un anumit grad de stabilitate şi să
fie în general asigurată prin capitalul propriu, prin preţuri şi tarife plătite de utilizatorii serviciilor, prin
cotizările anuale ale asociaţilor şi prin recurgerea la imprumut si la diversele subvenții.
Descrierea serviciului de transport public local de persoane în municipiul Târnăveni si
delegarea gestiunii prin concesionare a acestuia
Serviciul de transport public local de persoane face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate
publică şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social,
desfăşurate la nivel local, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice
locale, în scopul asigurării transportului public local de persoane.
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii :
a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi licenţiat,
conform prevederilor O.U.G. nr. 27/ 31 august 2011 privind transporturile rutiere;
b) se efectuează numai pe raza administrativ- teritorială a localităţii;
c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către Consiliul Local;
d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun
deţinute în proprietate sau pe baza unui contract de leasing;
e) persoanele transportate sunt îmbarcate în puncte fixe, prestabilite, denumite staţii publice;
f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele
transportate, un tarif de transport pe bază de legitimaţii de călătorie individuale, eliberate anticipat, al
căror regim este stabilit prin lege;
g) transportul se efectează numai pe bază de licenţe de traseu şi caiete de sarcini, elaborate şi
eliberate în condiţii stabilite prin normele de aplicare a Legii nr.92/ 2007 a serviciilor de transport public
local.
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuze, este reglementat de
următoarele acte normative :
- Legea nr. 92/ 10 aprilie 2007, a serviciilor de transport public local, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul nr. 353/ 23 noiembrie 2007, al M.I.R.A., pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
nr.92/ 2007;
- Ordinul nr. 263/ 6 decembrie 2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Normelorcadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii servicilor de transport public
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local ;
- Legea nr.51/ 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul nr. 972/ 3 octombrie 2007 al Ministrului Transporturilor privind aprobarea
Regulamentului- cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini- cadru;
- Ordinul nr.272 / 12 decembrie 2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local.
Procedura privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul
Târnăveni, se elaborează în conformitate cu prevederile Art.5, alin. (2), din Ordinul nr.263/2007 al
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
(A.N.R.S.C.U.P.), privind aprobarea Normelor- cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de
delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, in care se va intocmi un studiu de oportunitate,
pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport public local în municipiul Târnăveni, care sa
cuprinda toate elementele obligatorii prevăzute la alin.(3), respectiv următoarele:
a) descrierea şi identificarea serviciului, a ariei teritoriale şi a sistemului a cărui gestiune urmează
să fie delegată;
b) situaţia economico -financiară actuală a serviciului şi starea tehnică a sistemului aferent
acestuia;
c) investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă, precum şi a
condiţiilor sociale şi de mediu şi extinderea serviciului;
d) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică delegarea gestiunii;
e) nivelul minim al redevenţei, după caz;
f) durata estimată a contractului de delegare.
Descrierea şi identificarea serviciului, a ariei teritoriale şi a sistemului a cărui gestiune urmează să fie
delegată
Serviciul de transport public local de persoane se organizează cu respectarea următoarelor principii :
a) garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport şi al transportatorilor
autorizaţi la piaţa transportului public local;
b) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;
c) rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale localităţilor sau judeţului
respectiv;
e) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a
serviciului de transport public local;
f) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi
a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări;
g) asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce priveşte tariful de
transport;
h) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/ taxe
suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi în continuare utilizatori şi prin finanţarea de
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la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport şi transportatorii
autorizaţi;
i) autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport şi a transportatorilor autorizaţi;
j) susţinerea dezvoltării economice a localităţilor prin realizarea unei infrastructuri de transport
moderne;
k) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor
publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;
l) protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul
local;
În municipiul Târnăveni serviciul de transport public local, se efectuează la această dată pe patru trasee:
Număr
traseu
1
1A
2

3

4

Traseu
Cars II- Centru- Botorca şi
retur
Cars II- Centru- Mol şi retur
Cars II- Centru- Str. 1
Decembrie 1918 nr. 46
(Blocuri Seuca)
Cuştelnic- Centru şi retur

Capete traseu
Cars II, Botorca
Cars II, Mol

Lungime
Număr curse zilnice
traseu
şi orarul actual
13,6 km 2 curse (Orele 14 şi 19)
7,5 km
19 curse (Între orele 5 şi 24)

Cars II, Str. 1 6,2 km
Decembrie 1918 nr.
46 (Blocuri Seuca)
Şcoala
gimnazială 4,2 km
Traian, Cuştelnic

Târnăveni – Bobohalma şi Târnăveni (Str. 1 12,6 km
retur
Decembrie 1918, nr.
12)Bobohalma
Centru

19 curse (Între orele 5 şi 24)

10 curse (Orele 6:10, 7:30, 11:10,
12:15, 13:00, 14:10, 15:40, 18:40,
22:10, 23:40)
Luni, marţi, joi şi vineri – 6 curse
(5:30, 6:30, 7:30, 13:30, 15:45,
18:00)
Miercuri- 7 curse (5:30, 6:30,
7:30, 9:20, 13:30, 15:45, 18:00)
Sâmbătă- 4 curse (6:00, 8:00,
14:00, 16:15)
Duminică- 3 curse (8:00, 14:00,
16:15)

La solicitarea locuitorilor din zona Boziaş se propune ca, la anumite ore, traseul nr. 1 să aibă extensie
spre str. Pref. V. Moldovan, astfel:
Număr
Lungime
Număr curse zilnice
Traseu
Capete traseu
traseu
traseu
şi orarul actual
1B
Cars II- Centru- Str. Pref. V. Cars II, Str. Pref. V. 16,8 km 3 curse (Orele 7, 12 şi 18)
Moldovan nr. 50- Mol -Str. Moldovan nr. 50, Mol
Pref. V. Moldovan nr. 50Centru- Cars II
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În prezent serviciul de transport public local este efectuat de operatorul de transport S.C. TAR S.A.
Târnăveni.
În temeiul prevederilor Art.8, din Ordinul nr. 263 /2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare, privind aprobarea Normelor- cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor
de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, autoritatea publică locală, atribuie contractul
de delegare a gestiunii prin următoarele modalităţi:
a) licitaţie publică deschisă,
b) negociere directă, în cazul în care două licitaţii publice deschise consecutive nu conduc la
desemnarea unui câştigător sau la situaţia în care după repetarea procedurii, nu s-au depus două oferte.
c) alte modalităţi stabilite prin lege.
Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor de transport public local se face, în condiţiile Legii nr. 92/
2007, legea serviciilor de transport public local.
În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îsi asumă nemijlocit prestarea serviciului
de transport local de persoane prin curse regulate cu autobuze, precum şi toate sarcinile şi
responsabilitatea, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanţarea şi controlul
funcţionării serviciului. Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de transport rutier,
care sunt structuri proprii ale autoritatilor administratiei publice locale, înfiinţate în conformitate cu
prevederile Legii nr.51/2006 şi care sunt deţinătoare de licenţe sau autorizaţii de transport. Gestiunea
directă se realizează prin hotărâri ale consiliilor locale privind atribuirea şi darea în administrare a
serviciului .
Municipiul Târnăveni nu dispune de resursele financiare necesare pentru a administra acest serviciu în
modalitatea gestiunii directe. Cheltuielile de achiziţie a unor mijloce de transport ecologice sau cu un
grad scăzut de poluare, cheltuielile legate de autorizare şi licenţe, cheltuielile legate cu personalul
specializat aferent, cheltuielile de exploatare şi eventualele cheltuieli financiare, nu pot fi suportate din
bugetul local al municipiul Târnăveni.
În aceste condiţii, adminstrarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, este
mai eficient să fie atribuită în modalitatea gestiunii delegate pe baza unei proceduri elaborate în
conformitate cu prevederile Ordinului nr.263/ 2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C, pentru aprobarea
Normelor- cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
transport public local.
Gestiunea delegată este forma de atribuire prin concesionare a serviciului de transport public local, prin
care autorităţile administraţiei publice locale transferă unuia sau mai multor operatori de transport rutier
sau transportatori autorizaţi cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu
privire la prestarea propriu-zisă a serviciului precum şi la exploatarea, întreţinerea, reabilitarea şi
modernizarea bunurilor de proprietate publică aferente sistemului de transport local, pe baza unui
contract de delegare a gestiunii.
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Situaţia economico- financiară actuală a serviciului şi starea tehnică a sistemului aferent acestuia
La data începerii derulării contractului de concesiune a transportului public local de călători nr. 2123/
01.02.2005, concesionarul S.C. TAR S.A. Târnăveni, a primit în obiectul concesiunii, dreptul de
exploatare a următoarelor trasee:
1. Traseul nr. 1: Cars II- Centru- Botorca şi retur
2. Traseul nr. 2: Cars II- Centru- Str. 1 Decembrie 1918 nr. 46 (Blocuri Seuca)
3. Traseul nr. 3: Cuştelnic- Centru şi retur
4. Traseul nr. 4: Târnăveni – Bobohalma şi retur
Din datele transmise de SC TAR SA, situaţia privind veniturile şi cheltuielile aferente transportului local pe
anul 2013 se prezintă astfel:
Venituri 2013, din
Bilete
Abonamente
Gratuităţi acordate anumitor categorii de persoane
Legitimaţii
TOTAL

Lei
600.111,71
492.640,71
653.859,70
2.565,21
1.749.177,33

Cheltuieli 2013, cu
Combustibil
Ulei
Piese schimb
Reparaţii
Materiale
Materiale nestocate
Obiecte de inventar
Energie: apă, gaz
Asigurări
Poştale şi telecomunicaţii
Prestări servicii
Diverse
ANRSC
Salarii şi asigurări sociale
Amortizare chioşc bilete
Amortizare
Redevenţa
TOTAL

Lei
600.610,81
6.927,12
69.619,82
51.251,54
15.710,29
10.990,05
3,943,51
18.146,36
33.998,36
1.011,1
67.598,79
85.598,47
32.557,91
545.689,12
277,20
333.853,68
1.630,24
1.879.414,37

Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli total an 2013: - 130.237,04 lei.
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Mijloacele de transport auto folosite pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane,
proprietatea operatorului de transport rutier, sunt în număr de 7 autobuze de diferite capacităţi de
transport (3 cu 109 locuri, 2 cu 99 locuri, 1 cu 50 locuri şi 1 cu 37 locuri) şi 1 microbuz cu 28 locuri.
Aceste mijloace de transport sunt garate pe proprietatea SC Cofit Construct SRL, la adresa Târnăveni,
str. Avram Iancu nr. 176, cu o suprafaţă de 10129 mp, care deţine şi clădirile necesare pentru
întreţinerea şi administrarea mijloacelor de transport.
Gratuităţile acordate de la bugetul local municipal sunt pentru următoarele categorii de utilizatori:
a) veterani, văduve de veterani şi invalizi de război (Legea nr. 44/ 1994 republicată)
b) persoane deportate, refugiate, persecutate din motive etnice, politice, religioase (Decretul- Lege
nr. 118/ 1990 şi Legea nr. 367/ 2001 republicată)
c) persoane cu handicap şi însoţitorii acestora (Legea nr. 448/ 2006 republicată cu modificările şi
completările ulterioare)
d) persoane pensionate (HCL nr. 38/ 2012)
Investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă, precum şi condiţiilor
sociale şi de mediu şi extinderea serviciului
Pentru exploatarea şi dezvoltarea concesiunii în condiţii normale şi în conformitate cu necesităţile de
transport ale locuitorilor municipiului Târnăveni, în documentaţia de licitaţie publică ce va fi organizată, se
vor prevedea:
- condiţiile de dotare pe care trebuie să le întrunească operatorii de transport (aşa cum sunt
definiţi de OUG nr.27/ 31 august 2011, privind transporturile rutiere), care vor participa la licitaţia
serviciului de transport public local în municipiul Târnăveni
- calitatea serviciului ;
- condiţiile sociale şi de mediu ;
- extinderea serviciului.
Pe durata contractului de concesiune concesionarul trebuie să realizeze cel puţin următoarele investiţii în
termenele specificate:
a. montarea de indicatoare semnalizare staţie călători, program informare traseu şi orar în
fiecare staţie, în primele 3 luni de contract;
b. în primul an al contractului de concesiune concesionarul va realiza amenajarea de spaţii
staţionare acoperite şi dotate cu bănci şi/ sau scaune - minim 5 locuri, cu aprobarea
concedentului
În afară de investiţiile menţionate mai sus ofertantul poate propune şi alte investiţii (ex: amenajare pentru
alte staţii de autobuz) pentru care va specifica termenele de finalizare.
Motivele de ordin economic, financiar social şi de mediu, care justifică delegarea gestiunii serviciului de
transport public local
Municipiul Târnăveni nu dispune de resursele financiare necesare pentru a administra acest serviciu în
modalitatea gestiunii directe, drept pentru care este necesar să fie atribuit în modalitatea gestiunii
delegate pe baza procedurii elaborate în conformitate cu prevederile Ordinul nr. 263/ 2007 al A.N.R.S.C.
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1. Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, se atribuie de către
autorităţile administraţiei publice locale, pe baza de hotărâre de atribuire în gestiune delegate .
2. Procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate, se întocmeşte de compartimentele sau de serviciile specializate de transport din cadrul
administratiei publice locale, ca autorităţi de autorizare, pe baza normelor- cadru privind organizarea şi
derularea delegării gestiunii serviciului, elaborate de Autoritatea Natională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
3. Autoritatea publică locate poate decide atribuirea gestiunii pentru un singur traseu, sau grupe
de trasee distincte, în cazul în care traseele cuprinse în programul de transport nu pot fi deservite de un
singur operator de transport rutier.
Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Târnăveni, se impune a fi
atribuit unui operator de transport, care să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică
comunitatii locale, în conformitate cu prevederile Ord. nr. 972/ 2007 al Ministerului Transporturilor, pentru
aprobarea Regulamentului- cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini cadru al serviciilor de transport public local şi anume:
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor economici pe
teritoriul administrativ teritorial al municipiul Târnăveni;
b) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public local;
c) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de rise a mărfurilor şi a
persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări;
d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor
autorizaţi, la piaţa transportului public local;
Toate celelalte condiţii care trebuiesc îndeplinite de către un operator de transport, pentru asigurarea
executării în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort al serviciului de transport public local în
municipiul Târnăveni, vor fi prezentate în documentaţia ce se va elabora de Compartimentul Transport
Public Local, compartiment licenţiat de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.U.P ) prin Autorizaţia nr. 0153/ 17.06.2008, pentru executarea
atribuţiilor în domeniul serviciilor de transport public local.
Durata estimată a contractului de delegare
Durata maximă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători în municipiul
Târnăveni, este de 6 (şase) ani, în conformitate cu prevederile art. 28 , alin. 1) din Legea nr. 92/2007 a
serviciilor de transport public local, care stipulează următoarele: „Art. 28. (1) Durata delegării gestiunii
serviciului de transport public local se stabileşte prin contracte de delegare a gestiunii de către autorităţile
administraţiei publice locale şi trebuie să fie corelată cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor
de transport deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, dar nu mai mult de: 6 ani pentru
transporturile realizate cu autobuze"
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2.13.

Caracterizarea economică

2.13.1. Industrie
Prin descoperirea în 1912, în apropiere, a gazului metan s-a dezvoltat şi industria, predominând cea
chimică, anorganică şi industria materialelor de construcții. Astfel, în 1916 se construiește o uzină de
materiale explozibile şi gaze de luptă numită Nitrogen, punând-se astfel bazele viitoarei platforme
chimice, unde fabricarea carbidului deține o pondere importanta.
A urmat apoi fabrica de sticla Ardeleana (1918) și fabrica de cărămidă (1918), între cele doua războaie
mondiale mai funcționând o uzină metalurgică, o fabrică de mașini de uz casnic, utilaje agricole şi o
fabrică de spirt, economia orașului diversificându-se și după a II a conflagrație mondială.
Principalele industrii care aduceau venituri orașului – Combinatul Chimic, Fabrica de Sticlă și Fabrica de
Cărămidă - au dat faliment în anul 2002. Cel mai mare impact asupra dezvoltării economiei orașului a
fost Combinatul Chimic Târnăveni, când în vremurile bune, aici lucrau chiar și 6.500 de angajați.
Numărul societăților care activau în anul 2013 la nivelul orașului Târnăveni era de 525, având o cifră de
afaceri totală în valoare de 447.878,65 mii lei și un număr total de angajați de 2.435. Numărul societăților
care activau în anul 2012 la nivelul orașului Târnăveni era de 514, cu o cifră de afaceri totală în valoare
de 391.119,99 mii lei și un număr total de angajați de 2.232.
Majoritatea firmelor care funcționează în municipiu fac parte din categoria IMM-urilor, deoarece cele 514
firme existente în 2013, doar 11 sunt întreprinderi mijlocii (8 erau înregistrate în 2012), 38 în categoria de
întreprinderi mici (54 în anul 2012) ) şi 264 de microîntreprinderi faţa de 250 înregistrate în 2012. Din
punct de vedere economic acest fapt este încurajator deoarece IMM-urile sunt cele care prin dinamismul
şi elasticitatea lor asigura atât absorbția forței de muncă dar şi creșterea economică durabilă.
Puterea micilor întreprinzători existenți în prezent în economia locală este redusă, iar în rândul acestora
nu există un spirit antreprenorial. În acest sens micii întreprinzători trebuie sprijiniți astfel încât sectorul
IMM să se dezvolte pentru a putea face faţa pieței concurențiale. Aceasta situație trebuie echilibrată prin
încurajarea antreprenoriatului local și sprijinirea dezvoltării IMM-urilor locale.
Pentru consolidarea economiei locale, vor trebui încurajate inițiativele care să asigure sustenabilitatea
mediului de afaceri. Este necesară stabilirea unor contacte între administrație şi agenții privați,
contribuind astfel şi la rezolvarea provocărilor sociale ale comunității.
În 2013, în municipiul Târnăveni activau 525 de IMM-uri, iar în ceea ce privește categoria întreprinderilor
mari și foarte mari nu este înregistrata nici o societate.
Microîntreprinderile dețin majoritatea de efectiv, cu o pondere de 84,6% din totalul IMM-urilor, în timp ce
întreprinderile mici și mijlocii reprezintă 15,4%.
Tabel 25 - Societățile comerciale din orașul Târnăveni, pe categorii de mărime a întreprinderilor și
forme de organizare juridică, în anii 2011 și 2012
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micro
Societate cu
răspundere limitată
Societate în nume
colectiv
Societate pe
acțiuni
Alte forme juridice
Total
Total IMM
Total localitate

2011
IMM
mici și
mijlocii

245

2013

243

40

mari și
foarte
mari
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

5

0

4

5

0

4

5

0

0
45
292
512

0
0

0
250

0
62
321
514

0
0

0
264

0
49
313
525

0
0

0
247

micro

2012
IMM
mici și
mijlocii

micro

mici și
mijlocii

57

mari și
foarte
mari
0

260

44

mari și
foarte
mari
0

Sursa: www.listafirme.ro

2.13.2. Agricultura
Agricultura practicată în prezent este una de subzistenţă, 90% din suprafața agricolă se lucrează în formă
privată iar 10% în asociații lucrative. Având în vedere că din suprafața totală a municipiului de 5.896
hectare, 4533 ha este teren agricol se poate concluziona că există posibilități pentru practicarea unei
agriculturi performante în Târnăveni.
Producția agricolă, atât cea totală cât și cea medie, a scăzut în ultima perioada în cazul majorității
culturilor. Aceasta evoluție descendentă este în corelație cu diminuarea suprafețelor cultivate efectiv din
aceeași perioadă fapt ce sugerează că multe dintre suprafețe au rămas necultivate sau au o alta
destinație.
Suprafața fondului funciar după modul de folosință, în localitatea Târnăveni, în perioada 2003-2013 se
prezinta astfel:

Tabel 26 - Suprafața fondului funciar după modul de folosință, în localitatea Târnăveni
Modul de folosință
pentru suprafața agricolă
Total

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5268

5268

5268

5268

5268

5268

5268

5896

5896

5896

5896

Agricolă

3936

4554

4554

4554

4549

4549

4549

4549

4549

4549

4533

Arabilă

2398

2820

2820

2820

2923

2923

2923

2923

2923

2923

2898

Pășuni

722

822

804

804

733

733

798

733

733

733

741

Finețe

745

847

863

863

827

827

762

801

801

801

801

Vii şi pepiniere viticole

69

63

65

65

65

65

65

91

91

91

91

Page 77

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, perioada 2014-2020
Livezi şi pepiniere
pomicole
Terenuri neagricole total

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

:

:

:

:

:

:

:

1347

1347

1347

1363

Păduri şi alta vegetație
forestieră
Ocupată cu ape, bălti

:

:

:

:

:

:

:

421

421

421

421

:

:

:

:

:

:

:

22

22

22

22

Ocupată cu construcții

:

:

:

:

:

:

:

642

642

642

642

Cai de comunicații şi cai
ferate
Terenuri degradate şi
neproductive

:

:

:

:

:

:

:

217

217

217

217

:

:

:

:

:

:

:

45

45

45

61

Sursa: INS

Exploatări agricole organizate
Conform datelor făcute publice de Direcția Județeană de Statistică în urma Recensământului General
Agricol 2010, la nivelul municipiului Târnăveni există următoarea structură a exploatațiilor agricole în
funcție de suprafața agricolă cultivată:
 Sub 0,1 ha cultivate – sunt înregistrate 707 exploatații
 Între 0,1 – 0,3 ha cultivate – sunt înregistrate 343 exploatații
 Între 0,3 – 0,5 ha cultivate – sunt înregistrate 181 exploatații
 Între 0,5 – 1 ha cultivate – sunt înregistrate 365 exploatații
 Între 1 – 2 ha cultivate – sunt înregistrate 311 exploatații
 Între 2 – 5 ha cultivate – sunt înregistrate 236 exploatații
 Între 5 – 20 ha cultivate – sunt înregistrate 73 exploatații
 Între 20 – 50 ha cultivate – sunt înregistrate 19 exploatații
 Peste 50 ha cultivate – sunt înregistrate 7 exploatații
Figura 31 - Exploatații agricole, în municipiul Târnăveni, după suprafața cultivată
Structura exploatatilor agricole, după suprafaţa cultivată
7
19

peste 50 ha cultivate
Între 20 – 50 ha cultivate
Între 5 – 20 ha cultivate
Între 2 – 5 ha cultivate
Între 1 – 2 ha cultivate
Între 0,5 – 1 ha cultivate
Între 0,3 – 0,5 ha cultivate
Între 0,1 – 0,3 ha cultivate
Sub 0,1 ha cultivate

73
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181
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0
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de
Recensământul General Agricol 2010

În ceea ce privește numărul exploatațiilor agricole cu suprafață cultivată cu cereale, în municipiul
Târnăveni, Recensământului General Agricol 2010 indică:
 grâu comun și grâu spelt – sunt înregistrate 208 exploatații
 orz și orzoaică - sunt înregistrate 47 exploatații
 ovăz - sunt înregistrate 19 exploatații
 porumb - sunt înregistrate 671 exploatații
 alte cereale - sunt înregistrate 6 exploatații
Referitor la culturile de cereale la nivelul municipiul Târnăveni sunt menționate următoarele suprafețe:
 grâu comun și grâu spelt – 433,73 ha
 orz și orzoaică – 40,31 ha
 ovăz – 26,62 ha
 porumb – 847,02 ha
 alte cereale – 39,58 ha
În privința suprafețelor cultivate cu plante industriale, la nivelul municipiul Târnăveni, Recensământul
General Agricol 2010 specifică:
 floarea soarelui – 65,50 ha
 rapița – 8 ha
 soia boabe – 23 ha
 alte plante industriale – 1 ha
În ceea ce privește pomicultura se observă din datele oferite de Recensământul General Agricol 2010 că
la nivelul municipiul Târnăveni aceasta este slab reprezentată consemnându-se următoarele:
 meri – 5,62 ha
 peri – 8,87 ha
 pruni – 45,53 ha
 caiși și zarzări – 1,62 ha
 piersici şi nectarine – 2,35 ha
 cireși și vișini – 1,49 ha
 alți pomi fructiferi – 0,91 ha
 castani, nuci, aluni – 0,39 ha
Iar în ceea ce privește viticultura se observă din datele oferite de Recensământul General Agricol 2010
că la nivelul municipiul Târnăveni se constata următoarele suprafețe cultivate:
 struguri de vin de calitate – 4,18 ha
 struguri de alte tipuri de vin – 20,05 ha
 struguri de masa – 0,04 ha
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În legătură cu nivelul de mecanizare al agriculturii din Recensământul General Agricol 2010 reiese că
acesta este destul de slab față de alte localități din județ, la nivelul municipiului fiind în proprietate: 58 de
tractoare, 35 de pluguri pentru tractoare, 29 grape mecanice, 21 semănători cu tracțiune mecanică, 11
mașini pentru erbicidat și executat tratamente, 6 combinatoare, 9 cultivatoare mecanice, 6 combine
autopropulsate, 6 motocositoare, 9 mașini pentru împrăștiat îngrășăminte, 3 motocultoare și alte mașini
și echipamente agricole în număr de 31.
Exploatări zootehnice organizate
Conform datelor făcute publice în urma Recensământului General Agricol 2010, la nivelul municipiului
Târnăveni, exploatațiile zootehnice organizate dețin în total următoarele efective de animale:
 Bovine: 1536 capete din care 782 sunt vaci pentru lapte, 262 sunt bovine sub 1 an și 304 bovine
între 1 și 2 ani.
 Ovine: 4.578 de capete din care 4125 de oi fătătoare și mioare montate.
 Caprine: 199 de capete din care 189 de capre și tineret femel montat.
 Porcine: 1097 de capete din care 121 sunt purcei până în 20 de kg și 117 scroafe și scrofițe
pentru reproducere.
 Păsări: 29076 din care: 4177 de pui, găini și cocoși pentru carne, 23626 de găini pentru ouă, 74
de curci, 471 de raţe, 140 de gâște şi restul alte păsări.
 Cabaline: 88 de capete
 Iepuri de casă: 131 capete
 1680 de familii de albine

2.13.3. Silvicultura
Din punct de vedere geografic pădurile Ocolului Silvic Târnăveni sunt situate în podișul Târnavelor în
bazinul mijlociu spre inferior al râului Târnava Mică, bazin cu extindere predominantă pe partea stângă.
Doar o mică suprafață trece peste culme, în bazinul râului Mureș (zona Herepea).
Tabel 27 – Structura suprafeței pădurilor
Suprafața totală a pădurilor este de 10.099 ha din care:
de stat:

7.542 ha

ale unităților administrative-teritoriale:

1.271 ha

ale unităților de cult:

328 ha

composesorate cu asociații juridice:

188 ha

persoane fizice:
Sursa: www.silvams.ro

840 ha
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Figura 32 - Structura suprafeței pădurilor
ale unităţilor
administrativeteritoriale:13%
ale unităţilor de
cult: 3%
composesorate cu
asociaţii juridice:
2%

persoane fizice:
8%

de stat:
74%

Indicatorii caracteristici structurii pădurilor sunt:
a) Compoziția pe specii:
9%

8%

37%

43%

D.M.

Rășinoase

Fag

Stejar

D.T.

D.M.

b) Structura claselor de vârstă:
1-20 ani
12%

21-40 ani
25%

41-60 ani
26%

61-80 ani
28%

81-100 ani
3%

peste 100 ani
6%

c) Ponderea grupelor funcționale:
Gr.I. păduri cu funcții de protecție - 20%
Gr.II. păduri cu funcții de producție - 80%
d) Volumul mediu la hectar: 203 mc/ha
e) Creșterea medie anuală: 5,2 mc/an/ha
Instalații de transport: Drumuri de 97,6 km, cu accesibilitate de 60%
Speciile forestiere cultivate în prezent în pepiniera Berc-Gănești sunt: gorunul, stejarul, pedunculat,
cireșul, paltinul de munte și frasinul. Pe lângă speciile forestiere în pepinieră se produc și specii
ornamentale.
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2.13.4. Comerțul şi serviciile
Comerțul în aceasta zona este reprezentat de 175 de firme particulare cu un număr de 550 de salariați.
Serviciile oferite pe piața municipiului Târnăveni sunt diversificate, fără a acoperi întreaga gama
necesara. Astfel oferta de servicii este dominata de: alimentație publică, activități recreative, activități de
transporturi, servicii de sănătate. Din punct de vedere al serviciilor necesare pentru desfășurarea de
activități economice exista şi filiale ale societăților bancare BCR, BRD, Banca Transilvania, Raiffeisen
Bank, CEC.
2.14.

Turismul

Potențialul turistic al arealului este valoros, datorită patrimoniului natural și patrimoniului cultural și
arhitectural, datinilor și obiceiurilor întâlnite în această zonă, datorită conviețuirii în această parte a ţării a
mai multor naționalități, interferențe culturale, lingvistice și religioase cu o mare varietate de tradiții și
obiceiuri. Municipiul dispune de o valoroasa sursa de nămol sapropelic, pana în prezent nevalorificat.
Târnăveni este așezat la confluența râului Târnava Mică cu pârâul Sărată. Este atestat documentar din
anul 1278 sub numele de Terra Dycheu <Tycheu> Sent Martun, iar în 1502 apare menționat ca
oppidum(târg) care aparține domeniului Cetatea de Baltă, stăpânit în secolele XV-XVI de către domnitorii
Moldovei. După descoperirea zăcămintelor de gaz metan în apropiere, localitatea s-a dezvoltat rapid. În
1912 devine oraș, iar în 1913 era deja iluminat cu gaz metan - printre primele orașe din România. O
primă descriere a vieții interbelice din Târnăveni aparține geografului I. Simioneascu care a efectuat o
vizită în oraș în anul 1925.
În apropierea orașului se află Pădurea Coroana – zonă de recreere a locuitorilor din oraș.
Cele mai importante obiective turistice ale orașului sunt: Biserica unitariană (sfârșitul secolului al XIII-lea,
cu modificări importante în secolul al XVI-lea; Conacul Silvasi(1800); Biserica de lemn "Sf. Arhangheli
Mihail și Gavril" - secolul al XVIII-lea din Bobohalma; Palat (1878) astăzi primăria orașului; Casa
Beldy(1860), astăzi Muzeul municipal Târnăveni.
Infrastructura de turism a localității Târnăveni este deficitară, în perioada 2003-2013 se poate
observându-se o stagnare a acesteia.
Evoluția structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, în localitatea Târnăveni, în
perioada 2003-2013 se prezintă astfel:
Tabel 28- Evoluția structurilor de primire turistică în localitatea Târnăveni
-număr unități-

Tipuri de structuri de
primire turistica
Total
Hoteluri
Pensiuni turistice

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3
2
1

3
2
1

2
1
1

2
2
:

2
2
:

2
2
:

2
2
:

2
2
:

2
2
:

2
2
:

2
2
:

Sursa: INS
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O altă componentă a infrastructurii de turism este capacitatea de cazare. Evoluția capacității de cazare
(atât cea existentă cât și cea în funcțiune) la nivel de localitate în perioada 2003-2013 este prezentată în
tabelul de mai jos:
Tabel 29- Capacitatea de cazare în localitatea Târnăveni
-număr locuri-

Tipuri de structuri de
primire turistica
Total
Hoteluri
Pensiuni turistice

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

130
68
62

126
70
56

82
42
40

89
89
:

80
80
:

82
82
:

82
82
:

82
82
:

82
82
:

82
82
:

82
82
:

Sursa: INS

După cum se poate observa şi în tabelul de mai sus, capacitatea de cazare existenta a structurilor de
cazare s-a diminuat pe parcursul perioadei 2004-2005 urmând ca pe următoarea perioada de analiză să
rămână constantă.
Un mare potențial de dezvoltare turistică este dat de existenta lacului sărat Aluna (Băile Râioasa) o
potențială locație amenajabilă pentru balneaţie și tratament, situat în proximitatea orașului Târnăveni, la
debușarea unui pârâu în lunca Văii Sărate, la circa doi kilometri de confluența cu Târnava Mică.
2.15.

Administrația publică locală

Consiliul Local este autoritatea administrației publice prin care se realizează autonomia locală în oraș.
Consiliul Local și Primarul sunt aleși în condițiile prevăzute de legea privind alegerile locale.
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 publice, locale sau centrale.
Primarul municipiului Târnăveni este șeful administrației publice locale și al aparatului propriu de
specialitate al acesteia. Primarul răspunde de buna funcționare a administrației publice locale și
reprezintă municipiului Târnăveni în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice
române sau străine, precum și în justiție. Primarul îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege sau
încredințate de Consiliul Local. Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, primarul este ajutat de 1 viceprimar, 1
secretar și aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local.
Organigrama Primăriei Târnăveni dispune de 207 de salariați din care:
 Funcții de demnitate publică alese este 2 persoane
 1 secretar
 9 persoane au funcție publică de conducere
 79 persoane se află în funcții publice de execuție
 La nivelul primăriei există și personal contractual, reprezentat de 116 persoane

Page 83

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, perioada 2014-2020
Tabel 30 - Analiza evoluției contului de execuție a bugetelor locale în intervalul 2001-2013
Venituri bugetare totale
Cheltuieli bugetare totale
Excedent/deficit bugetar

2011
27.191.568
30.501.374
- 3.309.806

2012
29.744.829
27.161.246
2.583.583

2013
32.582.152
30.242.462
2.339.690

Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor cuprinse în “Contul de execuție a bugetului local”
– pentru intervalul 2011-2013

În anul 2013, Primăria municipiului Târnăveni a colectat la buget venituri superioare în cuantum,
comparativ cu cheltuielile înregistrate, prin urmare, a fost încheiat exercițiul financiar cu un excedent de
682.066 lei. Excedentul bugetar înregistrat reprezintă o dovadă a unei estimări eficiente a cheltuielilor în
faza de elaborare a bugetului, o disciplină financiară exercitată pe parcursul exercițiului bugetar și
înregistrarea unui grad ridicat de colectare a veniturilor la buget.
Comparativ cu exercițiul financiar precedent, în 2012, bugetul local s-a menținut excedentar, însă
excedentul a scăzut față de 2012 cu 9,44% ca urmare a unor modificări în structura veniturilor și
cheltuielilor localității.
Pentru o analiză atentă a surselor de finanțare a activității comunității locale, este relevantă analizarea în
detaliu a structurii veniturilor primăriei Târnăveni.
Tabel 31 – Structura veniturilor, în intervalul 2001-2013
Nr.
crt.
1
1.1
1.1.1.

Categorii de Venituri
Venituri curente (fiscale +
nefiscale)
Venituri fiscale

1.1.2.

imp. pe venit, profit şi câștiguri de
capital de la pers. Fizice
imp și taxe de proprietate

1.1.3

imp și taxe pe bunuri şi servicii

1.1.4

alte impozite şi taxe fiscale

1.2

Venituri nefiscale

Structura veniturilor în total
venituri %
2011
2012
2013

2011

2012

2013

25.112.700

26.874.132

29.897.597

99,42%

99,75%

98,59%

23.634.016

25.177.608

27.526.709

93,57%

93,45%

90,77%

6.313.904

6.995.442

7.857.708

25,00%

25,97%

25,91%

2.810.324

3.301.222

3.321.441

11,13%

12,25%

10,95%

14.509.388

14.880.944

16.347.386

57,44%

55,24%

53,90%

400

-

174

0,00%

0,00%

0,00%

1.478.684

1.696.524

2.370.888

5,85%

6,30%

7,82%

1.2.1

venituri din proprietate

737.158

914.534

1.491.074

2,92%

3,39%

4,92%

1.2.2

vânzări de bunuri şi servicii

741.526

781.990

879.814

2,94%

2,90%

2,90%

2

Venituri din capital

76.312

28.246

145.867

0,30%

0,10%

0,48%

3

Subvenții

69.318

38.611

283.217

0,27%

0,14%

0,93%

25.258.330

26.940.989

30.326.681

TOTAL VENITURI

100,00% 100,00% 100,00%

Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor cuprinse în “Contul de execuție a bugetului local”
– pentru intervalul 2011-2013
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Analizând structura veniturilor municipiului Târnăveni la nivelul anului perioadei 2011-2013, se observă
că aproximativ 90-93% din venituri provin din venituri fiscale, iar veniturile nefiscale reprezintă a doua
categorie de venituri cu aport semnificativ la cuantumul total, contribuind cu 6-7%.
Din categoria impozitelor și taxelor colectate la nivel local în anul 2013, veniturile din pe bunuri şi servicii
dețin un procent semnificativ, respectiv 53,9% din valoarea veniturilor totale, celelalte categorii de taxe și
impozite, precum impozit pe venit, profit şi câștiguri de capital de la persoane fizice, impozit şi taxe de
proprietate reprezintă venituri cu un aport ridicat la bugetul general de venituri cu un procent de 36,86%,
fiind dovada unei proiectări sănătoase a bugetului.
Deși comparativ cu anul 2012, sumele defalcate din TVA, din impozitul pe venit şi venitul din impozitarea
proprietății au rămas principalele categorii de venituri care au finanțat bugetul general înregistrând în
2013 13.563.110 lei faţă de 12.224.333.
Din punct de vedere a structurii veniturilor bugetare în anul 2012, aceasta este mai apropiată de cea din
2011, rămânând constate principalele surse de venituri ce constituie bugetul anual.
Tabel 32 – Structura cheltuielilor, în intervalul 2001-2013
Nr.
crt.
1
2
3
3.1
3.2

2011

2012

2013

Structura cheltuielilor în
total cheltuieli%
2011
2012
2013

3.946.610

5.225.816

16,03% 15,42% 17,82%

673.067

867.150

Categorii de cheltuieli
Servicii publice generale
4.430.277
Apărare, ordine publică şi
783.645
siguranța națională
Cheltuieli Social - Culturale:
14.067.599
Învățământ 11.012.673
Sănătate
242.652

2,84%

2,63%

2,96%

14.668.075

17.165.328 50,90% 57,31% 58,53%

11.314.694

12.749.833 39,85% 44,21% 43,47%

250.325

270.837

0,88%

0,98%

0,92%

3.3

Cultura, recreere şi religie

1.010.920

1.180.026

1.863.619

3,66%

4,61%

6,35%

3.4

Asigurări şi asistenta socială

1.801.354

1.923.030

2.281.039

6,52%

7,51%

7,78%

Servicii de dezvoltare publică
Locuințe, servicii şi dezvoltare
publică
Protecția mediului

3.186.591

3.325.728

3.495.343

11,53% 12,99% 11,92%

2.118.495

1.755.026

1.940.633

7,67%

6,86%

6,62%

1.068.096

1.570.702

1.554.710

3,86%

6,14%

5,30%

Acțiuni economice- transporturi
TOTAL CHELTUIELI

5.167.612

2.981.290

2.576.224

18,70% 11,65%

8,78%

27.635.724

25.594.770

29.329.861

4
4.1
4.2
5

100%

100%

100%

Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor cuprinse în “Contul de execuție a bugetului local”
– pentru intervalul 2011-2013

Faptul că la nivelul municipiului există o infrastructură educațională dezvoltată, cu un număr semnificativ
de școli și grădinițe și cheltuielile dirijate către acest sector sunt pe măsură, astfel către învățământ sunt
direcționate 43,47% din totalul cheltuielilor din anul 2013. În cuantum sunt incluse atât cheltuielile cu
remunerarea personalului cât și costuri cu întreținerea și funcționarea clădirilor.
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În anul 2013 servicii de dezvoltare publică, precum locuințe, salubritatea, iluminatul public, alimentarea
cu apă, protecția mediului şi canalizarea imobilizează 11,92% din bugetul de cheltuieli a municipiului,
urmat îndeaproape de cheltuielile cu acțiunile economice şi anume transport rutier, 8,78% şi de serviciile
de asigurări şi asistenţa socială cu 7,78% din totalul cheltuielilor. Ținând cont că asistența socială
reprezintă pentru un segment de persoane o formă de încurajare a inactivității este necesară revizuirea
acestei tendințe prin măsuri active de crearea de noi locuri de muncă, stimularea ocupării, facilități
acordate antreprenorilor locali pentru angajarea persoanelor din comunitate, organizarea de cursuri de
formare și reconversie profesională în vederea adaptării la noile cerințe ale pieței muncii.
Serviciul de sănătate publică este subfinanțat, cu o alocare de 0,92% din bugetul de cheltuieli, rezultând
astfel incapacitatea de a oferi servicii întregii populații, așa cum reiese din capitolul 2.8.
Deși volumul cheltuielilor bugetare a înregistrat o scădere de 7,38% în anul 2012 faţa de anul 2011 şi o
creștere de 14,59% în 2013 faţă de anul precedent, destinațiile alocărilor bugetare se mențin în mare
parte, principalele sectoare fiind: învățământul, serviciile publice generale și serviciile de dezvoltare
publică.
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3. ANALIZA SWOT A LOCALITĂȚII TÂRNĂVENI
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
OPORTUNITĂŢI
Așezare geografică
- Așezare centrală, prin care se - Existenţa unui
- Situarea într-o
realizează conexiuni cu celelalte trafic greu care
regiune mediu
orașe și județe din regiune
traversează
dezvoltată.
- Poziționarea în vecinătatea
municipiul pe traseul Căi de acces:
Municipiului Targu Mureș,
DN 14A Iernut -DN 14 A
reședința județului Mureș
Mediaș
-DJ 107
- Varietatea formelor de relief
-SJ 142
- Resurse naturale bogate
-Calea ferată Praid- Istoricul, peisagistica atractive
Blaj
- Potențial agricol deosebit soluri cu fertilitate bună pentru
- Resurse naturale
plante de cultură și plante
bogate cu potențial de
tehnice
exploatare semnificativ:
soluri favorabile
agriculturii și resurse de
subsol
- Dezvoltarea și
întreținerea infrastructurii
rutiere pentru crearea
unui plus de atractivitate
pentru agenții economici
prin asigurarea unui
acces facil

Caracteristicile demografice și forța de muncă
- Conviețuirea mai multor
- Spor natural
- Valorificarea
naționalități, interferențe
negativ cauzat atât
potențialului uman,
culturale, lingvistice și religioase de scădere natalității păstrarea tradițiilor
cu o mare varietate de tradiții și
cât și de creșterea
culturale și edilitare
obiceiuri.
mortalității
- Facilitarea accesului
- Existența toleranței etnice și
- Creșterea ratei
la serviciile de formare,
de religie
șomajului, urmare a
informare și difuzare de
- Resurse umane cu calificare restructurărilor
cunoștințe a persoanelor
variată.
economice.
adulte fără loc de muncă

AMENINTARI
- Polarizare urbana
excesiva
- Apariția viiturilor și
inundațiilor datorate
fenomenelor
meteorologice
deosebite:
pătrunderea maselor
de aer cald și umed,
creșteri semnificative
ale temperaturii
aerului și căderi de
cantități importante de
precipitații lichide

- Populația în
scădere
- Îmbătrânire
demografică avansată
având în vedere
procentul mic al
populației tinere
- Existenţa unor
forme de migrație
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- Forță de muncă ieftină

- Infrastructura aferentă
învățământului primar și
gimnazial, precum și cea a
grădinițelor corespunzător
dezvoltate
- Nivel de educație mediu
(aproximativ 68 % au absolvit cel
puțin ciclul secundar)
- Acces facil la centre
universitare de prestigiu situate
în localități aflate în apropierea
orașului şi anume din Municipiul
Târgu Mureș
- Creșterea și menținerea
numărului de cadre medicale în
ultimii 2 ani

- Lipsa unor
instituții
guvernamentale și
neguvernamentale
care se ocupă cu
pregătirea și
reconversia
profesională.
- Nivel de sărăcie
ridicat

și nu numai;
- dobândirea de
informații și cunoștințe
care să permită
gospodărirea durabilă a
resurselor naturale și
transformări sociale cum
ar fi îmbunătățirea
condițiilor de viață și
reducerea șomajului.

Infrastructura socială
- Insuficienta
- Atragerea de fonduri
dotărilor
europene
tehnicoedilitare și
nerambursabile pentru
educaționale la toate modernizarea
instituțiile de
infrastructurii
învățământ din
educaționale și sanitare
municipiu
- Implicarea instituțiilor
- Pondere scăzută
de învățământ în diferite
a populației care
proiecte și programe
deține studii
educaționale, inclusiv
superioare, una din
parteneriate europene
cauze putând fi
(participarea de instituții
nivelul scăzut de trai de învățământ din mai
al populației pentru a- multe țări europene), cu
și putea permite
finanțare de la diferite
costurile implicate de instituții, inclusiv Comisia
urmarea de cursuri la Europeană
una din universitățile
aflate în orașele
situate în apropiere
- Infrastructură de
sănătate învechită și
degradată, în ciuda
investițiilor realizate
până în prezent
- Numărul mare de
pacienți raportați la
numărul de medici

sezonieră a forței de
muncă în afara ţării
- Intensificarea
tendinței migratorii
- Polarizarea forței
de muncă în
municipiul reședință
de județ
- nivelul scăzut al
veniturilor majorității
populației.

- Creșterea
numărului de locuitori
care necesită ajutor
social
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din localitate
- Servicii de
asistență socială
insuficiente față de
nevoile existente

- Existența unor programe de
susținere a investițiilor în
domeniul protecției mediului și
de reabilitare a sistemelor de
alimentare cu apă potabilă,
canalizare, epurare a apelor
uzate și management al
deșeurilor.
- Rețeaua hidrografică este
bine reprezentată
- Sursele de apă sunt
suficiente pentru asigurarea
necesarului de apă potabilă, dar
și a apei pentru activități
industriale
- Existența unui operator
regional de apă care asigură
servicii de apă și canalizare
- Orașul beneficiază de servicii
de salubritate

Mediu
- Trafic de transit
poluant
- Poluare fonică
ridicată de-a lungul
arterelor cu circulație
rutieră intensă din
interiorul orașului
- Inexistența unei
gropi ecologice și a
unui sistem
generalizat de
colectare separată a
deșeurilor.
- Nivel scăzut de
dotare și întreținere a
spațiilor verzi
- Lipsa sistemului
de colectare separate
a deșeurilor

- Dezvoltarea unui
sistem integrat de
management al
deșeurilor la nivelul
orașului, care să includă
toate etapele unui
sistem eficient –
colectare selectivă la
sursă, valorificarea
deșeurilor refolosibile,
transport, depozitare
conformă cu normele în
vigoare, etc
- Programe naționale
și regionale pentru
reducerea și prevenirea
poluării. Existența unor
oportunități de finanțare
din fonduri
nerambursabile
disponibile pentru
investițiile de mediu
- Îmbunătățirea legii
mediului.
- Internalizarea
costurilor privind
protecția mediului.
- Introducerea
obligativității sistemelor
EMAS (Sisteme de
Management al
Mediului).

- Posibilitatea
apariției unor
fenomene natural
imprevizibile,
inundații, alunecări de
teren, căderi masive
de zăpadă;
- Pericolul
degradării florei și
faunei ca urmare a
turismului necontrolat;
- Pericolul
degradării unor clădiri
valoroase în cazul în
care protejarea și
întreținerea acestora
nu este asigurată
- Dezvoltarea
economică poate
genera probleme de
contaminare a
solurilor, de poluare a
atmosferei sau a
apelor, de poluare
fonică și/sau vibrații
- Risc de poluare a
solului prin utilizarea
necorespunzătoare a
îngrășămintelor
agricole, depozitarea
necorespunzătoare a
reziduurilor
zootehnice,
gospodărirea și
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depozitarea
necorespunzătoare a
deșeurilor menajere
- Dezvoltarea
urbanistică poate
duce la diminuarea
spațiilor verzi

- Rețea de transport:
-DN 14 A
-DJ 107
-SJ 142
-Calea ferată Praid- Blaj
- Starea buna a rețelelor de
drumuri publice
- Peste 84% din locuințe sunt
racordate la rețeaua de
distribuție apă și 72% canalizare
și peste 90% din locuitori sunt
racordați rețeaua de distribuție a
energiei electrice
- Proiecte de investiții în
infrastructura de apă potabilă și
apă uzată în derulare
- Acces la serviciile de
furnizare a telefoniei fixe, mobile,
cablu TV și servicii de furnizare a
internetului

- existenţa forței de muncă, în
special tineri și femei disponibili
să dezvolte activități economice
și nonagricole
- existenţa unor materii prime
și resurse naturale ce pot fi
valorificate prin crearea valorii
adăugate
- Potențial agricol ridicat, în

Amenajarea şi echiparea teritoriului
- Lipsa sau slaba
- Implicarea instituțiilor
dezvoltare a
publice pentru:
infrastructurii de apă Crearea și modernizarea
şi canalizare în
infrastructurii locale
anumite zone
- Accesarea de fonduri
- Starea precara a
externe și naționale
infrastructurii de
pentru finanțarea
iluminat stradal
reabilitării drumurilor și
- Lipsa unor spatii
alte investiții în vederea
de joacă şi de
dezvoltării infrastructurii
recreere
tehnico-edilitare
- Buget local redus - Amenajarea spațiilor
de interes public al
localității
- Investiții aferente
serviciilor de bază
pentru populație

Caracterizarea economică
- Slaba capitalizare - Crearea unor fonduri
a întreprinderilor, în
naționale/regionale care
special a IMM-urilor, să susțină dezvoltarea
număr foarte mic de
regională și locală.
IMM-uri cu activitate
- Dezvoltarea relațiilor
de producție.
comerciale cu orașele
- investiții reduse
importante aflate în
de capital străin în
apropiere
economia locală.
- Dezvoltarea mediului

- Parte din
drumurile și rețelele
de utilități riscă să
rămână
nemodernizate sau
nereabilitate din
cauza posibilităților
financiare reduse ale
localității
- capacitatea de
plată a consumatorilor
pentru serviciile
oferite;
- Accesarea mai
rapidă a fondurilor
europene și naționale
pentru infrastructură
de către alte
localități/zone de
dezvoltare

- Economie din ce
în ce mai săracă și
slab dezvoltată
- Migrarea forței de
muncă înalt calificate
- Capacitate limitată
de gestionare și
cofinanțare a
fondurilor structurale
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special în domeniul culturilor
cerelariele

- nivel scăzut de
instruire a populației
- locuri de muncă
Insuficiente
- îmbătrânirea
populației
- infrastructura slab
dezvoltată în zona
satelor aparținătoare
- slaba valorificare
a resurselor naturale
și a materiilor prime.
- activitatea din
agricultură are un
caracter
preponderent de
subzistență
- Investiții
insuficiente în
agricultură și în
valorificarea
producției agricole
(centre de
depozitare, colectare,
etc.)

de afaceri local și a prin
accesarea programelor
cu finanțare
nerambursabilă
- Creșterea numărului
de investitori ca urmare
a promovării de noi
parcuri industriale și
infrastructuri de afaceri
- Dezvoltarea
infrastructurii de
transport și tehnicoedilitare ca suport pentru
dezvoltarea economica
- Încurajarea activității
societății civile, a
parteneriatelor publice
sau/și private pentru
realizarea de proiecte
comune

Patrimoniu cultural, natural și turismul
- Amplasamentul localității într- - lipsa
- creșterea interesului
un cadru natural variat (deal,
infrastructurii de
pentru turism pe plan
câmpie)
cazare
național;
- potențial turistic natural,
- lipsa serviciilor și
- dezvoltarea unor
arhitectural și al tradițiilor
a informațiilor
produse turistice
diversitate etnică, diversitate
turistice;
complexe;
culturală.
- interes și spirit
- Finanțări pentru:
- Existența unor obiective
antreprenorial scăzut Promovarea potențialului
turistice atractive: biserici și alte fată de activitățile din turistic și crearea
clădiri istorice, incluse pe lista
turism;
infrastructurii necesare
monumentelor istorice
- lipsa de interes
- Dezvoltarea
pentru turism ca
infrastructurii de
potențial pentru
transport și tehnicoafaceri și pentru
edilitare ca suport pentru

- Instabilitate
legislativă.
- Fiscalitate ridicată.
- Insuficienta
susținere a sectorului
IMM (lipsa
facilităților).
- Incapacitatea de
a face fată competiției
cu localități din zonă
sau din regiune în
privința atragerii de
investiții și dezvoltării
economice.
- Lipsa de coeziune
a măsurilor de
dezvoltare economică
și socială pe fondul
accentuării lipsei de
încredere a populației
în redresarea
economică a țării

- slaba implicare și
înțelegere de către
autoritățile publice
pentru exploatarea
corespunzătoare a
mediului și a
teritoriului, în folosul
dezvoltării turismului;
- insuficiența
capitalului de investiții
capabil să mențină și
să crească activitățile
de afaceri în turism.

Page 91

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, perioada 2014-2020
crearea de noi locuri
de muncă;
- lipsa unei
infrastructuri turistice
de informare, centre
de marketing și
consultanta în turism,
materiale de
promovare turistică,
servicii de ghizi;
- lipsa unor itinerarii
turistice tematice.
- Valorificarea
deficitară a
obiectivelor de
patrimoniu natural și
arhitectural ale zonei
și slaba promovare a
obiectivelor turistice
existente
- Infrastructură
turistică insuficientă

dezvoltarea turistică
- Încurajarea unor noi
forme de turism și
valorificarea moștenirii
istorice, culturale,
spirituale și de tradiție
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4. PRIORITĂŢILE DEZVOLTĂRII LOCALITĂŢII TÂRNĂVENI 2014-2020
Strategia de dezvoltare a Municipiului Târnăveni are rolul de a canaliza forțele care acționează la nivel
local în vederea îndeplinirii unui obiectiv comun trasat de viziunea acesteia și corelat cu strategiile
județene, regionale, naționale și europene.
4.1. Context european
În acest context, în elaborarea strategiei Municipiului Târnăveni au fost luate în considerate cele 11
obiective tematice propuse de Strategia Europa 2020. Obiectivele constau în domenii care se doresc a fi
dezvoltate și ținte ce se doresc a fi atinse în perioada 2014-2020, după cum urmează:
 Cercetare și inovare
 Tehnologiile informației și comunicării (TIC)
 Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri)
 Trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon
 Adaptarea la schimbările climatice și prevenirea și gestionării riscului
 Protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor
 Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor
rețelelor majore
 Ocupare și facilitarea mobilității forței de muncă
 Incluziune socială și combaterea sărăciei
 Educație, dezvoltarea de competente și învățarea pe tot parcursul vieții
 Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă.
Încadrarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Târnăveni în obiectivele tematice enunțate
anterior se va realiza prin luarea în considerare a acestora în stabilirea obiectivelor strategice care vor
urmări necesitățile comunității locale.
4.2. Context național
Sub auspiciile Strategiei Europa 2020, România și-a asumat să îndeplinească anumite ținte referitoare la:
ocuparea forței de muncă, inovare, educație, incluziune socială și mediu/energie.
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Tabel 33- Alinierea țintelor asumate de România la obiectivele propuse de Strategia Europa 2020
INDICATOR

TINTE UE

TINTE România

Rata de ocupare (%)
Procent CDI în PIB (%)
Reducerea emisiilor de CO2, raportat la nivelul anului 1990 (%)
Utilizarea energiei regenerabile în totalul energiei produse (%)
Eficiență energetică – reducerea consumului de energie (în Mtoe)
Reducerea procentului de părăsire timpurie a sistemului de
educație (%)
Educație terțiară (%)
Reducerea populației în risc de sărăcie și excluziune social
(nr. persoane)

75%
3%
20%
20%
368

70%
2%
19%
24%
10

10%

11,3%

40%

26,7%

20.000.000

580.000

Sursa: Acordul de Parteneriat 2014 – 2020

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Târnăveni, prin direcțiile de acțiune, proiectele și
intervențiile propuse, va contribui în mod proactiv la atingerea țintelor asumate de către România prin
identificarea, prioritizarea și realizarea acelor proiecte care pot genera cea mai mare valoare adăugată la
nivelul comunității locale, fără a neglija efectele de amplificare ce pot rezulta la nivel regional și chiar
național.
4.3. Context regional
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională a Regiunii Centru pentru perioada de programare 20142020 s-au identificat prioritățile de dezvoltare și s-au stabilit obiectivele specifice și domeniile prioritare de
intervenție. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru cuprinde 6 domenii strategice de dezvoltare,
fiecare dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice:
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OBIECTIV 1

• Dezvoltare urbană, infrastructură
tehnică și socială

OBIECTIV 2

• Creșterea competitivității economice,
stimularea cercetării și inovării

OBIECTIV 3

• Protecția mediului înconjurător, eficiență
energetică, energie regenerabilă

OBIECTIV 4

• Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea
agriculturii și silviculturii

OBIECTIV 5

• Dezvoltarea turismului, sprijinirea
activităților culturale și recreative

OBIECTIV 6

• Dezvoltarea resurselor umane ,
creșterea incluziunii sociale

După cum rezultă inclusiv din obiectivele enunțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională se poate
remarca consistența și consensul existente în ceea ce privește principalele direcții de dezvoltare urmărite
în stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare la nivel european, național și regional. Strategia de
Dezvoltare Locală a Municipiului Târnăveni se încadrează în liniile directoare trasate de aceste
documente strategice, în realizarea ei ținîndu-se cont de necesitatea implicită a unei dezvoltări
armonioase şi coordonate la toate nivelurile pentru valorificarea efectelor amplificatoare care vor fi
obținute.
4.4. Context județean
În elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Mureș s-au avut în vedere prevederile documentelor
de dezvoltare teritorială la nivel internațional, național și regional, iar construirea viziunii de dezvoltare a
avut la bază analizarea detaliată a „Profilului socio-economic al județului Mureș”.
Pe baza acestora au fost definite următoarele scenarii pentru dezvoltarea economică a județului Mureș în
următoarea perioadă:
 județ al serviciilor medicale și farmaceutice de înaltă calitate: creare de clustere în domeniul
medical și farmaceutic;
 județ al comerțului interregional: folosirea de poziționarea geografică centrală și de avantajele
unui nod intermodal de transport rutier și feroviar, la intersecția a două (viitoare) autostrăzi și
beneficiind de existenta Aeroportului „Transilvania”, cu statut internațional;
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 județ al industriilor cu valoare adăugată ridicată: dezvoltarea de platforme industriale pentru
încurajarea activității productive;
 județ al turismului cultural, balnear, montan și rural: diversitatea formelor de turism și diversitatea
generată de coexistența a 4 națiuni în județul Mureș;
 județ al serviciilor regionale de intervenții în situații de urgenţă: localizarea bazei operaționale
regionale în Târgu-Mureș;
 județ al produselor agricole competitive: valorificarea potențialului agricol al județii Mureș.
În oglindă cu această abordare de sus în jos, Strategia de Dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni,
județ Mureș, pentru perioada 2014-2020, colectează informațiile de la nivel local, analizează nevoile și
vine să răspundă, prin proiecte concrete, la obiectivele și țintele asumate de contextul județean, regional,
național și cel european.
Conceptul strategic înglobează toate cele 6 obiective de dezvoltare ale regiunii Centru, punându-se
accent pe obiectivul vertical - dezvoltarea economică a zonei, prin extinderea și creșterea calității rețelei
de infrastructură, ca suport în vederea dezvoltării zonei urbane din punct de vedere economic și agricol.

4.5. Direcții strategice de dezvoltare a Municipiului Târnăveni
Strategia de dezvoltare a Municipiului Târnăveni, prin prioritățile stabilite, urmărește dezvoltarea unei
economii performante, prin mobilizarea resurselor fizice şi umane în corelație cu conservarea mediului şi
a patrimoniului, care sa conducă la creșterea nivelului de viață al locuitorilor.
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală sunt utilizate o serie de ”Priorități de dezvoltare” care urmăresc
organizarea direcțiilor de dezvoltare a proiectelor și intervențiilor propuse, în vederea creării unui
mecanism dinamic de dezvoltare bazat pe obiective pragmatice, corelate cu realitatea socio-economică
specifică la nivelul comunității locale. La stabilirea obiectivelor strategice la nivelul orașului s-a ținut cont
de principiile dezvoltării convergente, intercorelate și durabile la nivelul comunității locale:
 dezvoltarea convergentă are în vedere identificarea acelor inițiative care vor conduce la
maximizarea performanțelor fără a crea decalaje semnificative în dezvoltarea comunității locale;
 intercorelarea presupune ca la stabilirea obiectivelor strategice să se țină cont de obiectivele și
rezultatele urmărite în cadrul strategiilor județene, regionale, naționale și europene, proiectele
propuse ținând cont de politicile de guvernare stabilite la nivel județean, regional, național și
european;
 dezvoltarea durabilă presupune propunerea unui model de dezvoltare care să asigure un
echilibru între componentele sociale, economice și ecologice, urmărind asigurarea resurselor
necesare pentru generațiile viitoare.
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DOMENIUL PRIORITAR 1: DEZVOLTARE URBANĂ, DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICE
ŞI SOCIALE
În perioada 2014-2020 vor fi stimulate politicile urbane integrate pentru a intensifica dezvoltarea urbană
durabilă în vederea consolidării rolului orașelor în contextul politicii de coeziune. Trebuie combinate
măsuri privind renovarea fizică a zonelor urbane cu măsuri care promovează educația, dezvoltarea
economică, incluziunea socială și protecția mediului. Investițiile teritoriale integrate (ITI) reprezintă un nou
mod de punere în aplicare a politicii de coeziune, ce oferă un pachet de finanțare provenind de la mai
multe axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe de intervenții multidimensionale și
intersectoriale.
Prioritatea 1.1. Creșterea coeziunii teritoriale a municipiului Târnăveni prin sprijinirea dezvoltării
localității
Obiective:
- dezvoltarea policentrică a municipiului
- creșterea gradului de urbanizare a municipiului
Gradul de urbanizare a municipiilor și orașelor din județ diferă. Municipiul Târgu-Mureș, reședința
județului, are un grad ridicat de dezvoltare și este un pol de dezvoltare urbană. Municipiul Târnăveni
corespunde necesităților impuse de indicatorii prevăzuți de lege și prin funcțiile complexe pe care le
îndeplinesc privind serviciile de bază, piață de muncă, funcții culturale și de agrement, etc., reprezintă
centru de polarizare pentru zonele rurale adiacente.
Municipiul Târnăveni, a cunoscut o urbanizare în perioada dezvoltării unor ramuri industriale, locație care
în prezent se află în declin datorită caracterului monoindustrial și a restructurării economice, motiv pentru
care nu are o influență corespunzătoare în privința dezvoltării zonelor rurale adiacente.
Aceste localități urbane ar trebui să fie noduri de creștere și dezvoltare ale localităților din jurul lor. Pentru
ca ele să devină centre urbane în adevăratul sens al cuvântului - localități cu rol polarizator - este
necesară susținerea financiară cu precădere a acestor orașe, ca prin dezvoltarea infrastructurii tehnicoedilitare, facilitarea ocupării forței de muncă și diversificarea serviciilor, acestea să își amplifice rolul pe
care îl dețin în județ.
Dezvoltarea mobilității trebuie încurajată prin întocmirea planurilor de mobilitate, luând în considerare
toate problemele legate de infrastructură și de mediul înconjurător, prin care să se asigure condițiile și
pentru un transport alternativ: creșterea gradului de utilizare a transportului public, stimularea înnoirii
parcului auto și promovarea „autovehiculelor curate”.
Activități importante:
- Promovarea dezvoltării policentrice și echilibrate a municipiului pentru asigurarea competitivității
teritoriale
- Susținerea dezvoltării orașului ca pol de atracție pentru zonele învecinate și motoare ale creșterii
economice
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-

Regenerarea orașului prin soluții de dezvoltare urbană integrată și incluziune socială

Prioritatea 1.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnice (transport, utilități, energie, comunicații) la nivelul
municipiului
Măsuri:
Măsura 1.2.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, feroviare la nivelul municipiului
în perspectiva asigurării unui transport cât mai eficient
1.2.1.1. Rețeaua de transport rutier
Obiectiv:
- modernizarea infrastructurii de transport rutier, ca suport pentru dezvoltarea economică a
municipiului Târnăveni
- îmbunătățirea mobilității rutiere în localitatea Târnăveni şi cu localitățile adiacente
Intensificarea traficului în general și cel al transporturilor de mărfuri în special, pe rețeaua rutieră, a
condus la o accelerare a procesului de uzură a drumurilor. Starea drumurilor nu se ridică la nivelul
standardelor europene. Lungimea totală a drumurilor publice pe teritoriul orașului și a satelor
aparținătoare este de 67 de km. Orașul este străbătut de drumul național 14 (DN14A) și drumurile
județene 142 (DJ142) şi 107 (DJ107H), precum și de drumul comunal DC 83, şi de o linie de cale ferată
C.F. Blaj-Praid.
Primăria Târnăveni are în proprietate o rețea de 60,64 km de drum, din care 28,45 km reprezintă drum
asfaltat şi 32,19 km de drum pietruit.
Transportul rutier în localitate va trebui să beneficieze până în anul 2020 de o îmbunătățire a
infrastructurii rutiere, capabilă să preia un trafic în creștere rapidă, să asigure premisele pentru
dezvoltarea economică și socială a tuturor zonelor și să contribuie la diminuarea efectelor negative ale
transportului asupra mediului înconjurător. Atingerea acestor obiective implică realizarea de investiții
semnificative în următorul deceniu atât în extinderea rețelei rutiere cât și în reabilitarea și modernizarea
infrastructurii rutiere actuale.
Activități importante:
- reabilitarea/modernizarea/întreținerea drumurilor care asigură legătura cu localitățile limitrofe
- reabilitarea/modernizarea/întreținerea drumurilor care trec prin mai multe zone intens populate,
care au o importantă deosebită în municipiu, permit conectarea la rețelele principale, spre zonele
care pot genera creștere economică în zonă (ex: zonele turistice intens frecventate sau spre
zonele cu un real potențial turistic, dar insuficient exploatate)
- Construirea centurilor ocolitoare pentru transferul traficului de tranzit și a inelelor interioare de
circulație, în vederea eficientizării traseelor în oraș
- Implicarea administrației municipiului în vederea modernizării drumurilor naționale
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1.2.1.2. Rețeaua de transport feroviar
Obiectiv:
- creșterea atractivității/ competitivității acestui mod de transport, prin îmbunătățirea calității
serviciilor oferite călătorilor
Activități importante:
- implicarea administrației în vederea susținerii modernizării liniilor de cale ferată
Pentru fiecare direcție strategică au fost identificate obiective și programe operaționale menite să
contribuie la atingerea obiectivelor
Măsura 1.2.2. Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul
municipiului în perspectiva dezvoltării durabile și administrare cât mai eficientă
Obiectiv:
- creșterea gradului de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare în vederea susținerii unei
dezvoltări economice echilibrate la nivelul municipiului Târnăveni și îmbunătățirea calității vieții
locuitorilor
1.2.2.1 Rețeaua de apă, canal (și epurare a apelor uzate)
Potrivit datelor definitive ale Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011, din totalul
locuințelor convenționale din municipiu 8.521 locuințe au alimentare cu apa în locuințe şi rețea de
canalizare. Livrarea apei către consumatori se face prin intermediul unei rețele de distribuție de 75,92
Km, volumul distribuit fiind de 1451,3 mii mc., iar consumul de apa potabilă este de 66,21 l/locuitor/zi,
Rețea de canalizare având o lungime totala de circa 60 Km. Starea de degradare a rețelei de apa este de
60%.
Deși în ultimii ani în majoritatea zonelor au fost realizate investiții în sectorul de apă și canalizare, există
încă multe probleme identificate:
- conductele de distribuție sunt vechi (necesită reabilitare) sau zone urbane noi nu au conducte
(necesită extinderi, stații de pompare noi, rezervoare noi );
- există probleme cu starea tehnică a conductelor principale (vârstă, fisuri existente, pierderi),
necesitând reabilitare totală;
- conducta principală și conductele de distribuție sunt diferite ca: diametre, materiale și ani de
operare.
Activități prioritare privind dezvoltarea infrastructurii de apă, canalizare și epurare a apelor uzate:
- realizarea de noi aducțiuni pentru asigurarea sursei de apă locuitorilor, concomitent cu
construirea sistemului de colectare și epurare a apelor uzate rezultate
- investiții în domeniul colectării și epurării apelor uzate, cu respectarea termenelor de conformare
asumate în domeniul epurării apelor uzate urbane.
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1.2.2.2. Rețeaua de alimentarea cu gaze naturale, energie electrică și termică
Activități prioritare:
- extinderea rețelei magistrale de transport de gaz metan spre zonele care solicită racordarea
- modernizarea și extinderea rețelei electrice și de alimentare cu energie electrică
Măsura 1.2.3. Dezvoltarea infrastructurii de comunicații, în special, accesul populației la conexiuni
în bandă largă în vederea eficientizării transferului de date și informații
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.
La nivelul județului Mureș, ponderea populației fără acces la conexiuni în banda largă este cuprinsă între
20% - 40%. Extinderea și modernizarea serviciilor de telefonie fixă și mobilă în ultimii ani, a condus la
creșterea numărului de abonați.
În noua perioadă de programare, îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor, a
utilizării și a calității acestora capătă o importantă deosebită, acestea fiind considerate un motor puternic
de creștere economică, de inovare și de productivitate într-un număr mare de domenii.
Activități prioritare:
- dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de acces la tehnologiile informației și comunicațiilor de
către operatorii economici, în vederea creșterii calității serviciilor de telefonie fixă, telefonie
mobilă și internet
Prioritatea 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de învățământ, sănătate, situații de urgenta, protecție
socială
Măsuri /acțiuni importante:
Măsura 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de învățământ și a serviciilor educaționale, prin
construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea acestora
Obiective:
- îmbunătățirea condițiilor de confort interior în scoli, reducerea costurilor privind utilitățile,
utilizarea rațională a resurselor, eficientizarea energetică a unităților de învățământ
- Îmbunătățirea nivelului de educație a populației
- acces egal la educație pentru prevenirea abandonului școlar a elevilor aflați în situații de risc și
atragerea celor ce au părăsit timpuriu sistemul educațional
- asigurarea tranziției de la școală la activitatea profesională: corelarea ofertei educaționale cu
nevoile de pe piața muncii
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Îmbunătățirea calității și sporirea nivelului investițiilor în sistemele de educație și formare profesională,
participarea sporită la toate formele de educație și o mai mare mobilitate educațională și profesională a
elevilor, studenților și cadrelor didactice trebuie să reprezinte, în viziunea Comisiei Europene, priorități
avute în vedere de statele membre pentru atingerea celor două ținte în domeniul educațional fixate prin
strategia Europa 2020. Aceste obiective, transpuse la nivel național, sunt: reducerea ratei părăsirii
timpurii a școlii la un nivel maxim de 11,3 % și creșterea ponderii absolvenților de învățământ terțiar cu
vârsta de 30-34 ani la cel puțin 26,7%.
Este necesar să se continue investițiile în dezvoltarea infrastructurii de educație la nivel preșcolar, primar,
gimnazial și universitar din localitate. Având în vedere tendințele demografice, aceste investiții trebuie
corelate cu prognoza evoluției numărului de copii pre-școlari din localitate. Investițiile în educație trebuie
să țină cont și nevoile de pe piața muncii, competențele dezvoltate în cadrul sistemelor de învățământ
fiind strâns legate de competitivitate.
Activități prioritare:
- reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea infrastructurii de învățământ din municipiu
- dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru incluziunea principalelor grupuri educaționale
vulnerabile: populația de etnie romă, copiii cu cerințe educaționale speciale (CES), copiii din
grupuri dezavantajate socio-economic, copiii singuri acasă, persoane în vârsta cuprinsă între 4565 de ani și care rămân fără loc de muncă, etc.
- investiții pentru facilitarea accesului copiilor din zone îndepărtate la scoli, prin microbuze școlare;
inițierea programelor de tip „after-school”.
- încurajarea dialogului între mediul de afaceri și unitățile de învățământ pentru a identifica
competențele care trebuie dezvoltate în cadrul sistemului educațional.
Măsura 1.3.2 Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de sănătate prin construirea, reabilitarea,
amenajarea, extinderea și modernizarea acestora
Obiective:
- modernizarea unităților sanitare, prin construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și dotarea
acestora
- îmbunătățirea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate
- eficientizarea energetică a unităților sanitare
În municipiul Târnăveni există un spital public municipal. Municipiul Târgu-Mureș este unul dintre cele
mai renumite centre medicale din România, cu o infrastructură specifică pentru realizarea serviciilor
publice de calitate în domeniul sănătății. La brandul municipiului Târgu-Mureș/al județului Mureș
contribuie Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș, UPU-SMURD, Spitalul Clinic Județean Mureș
(SCJM) și Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureș.
Asistența medicală de urgenţă prespitalicească s-a dezvoltat în ultimii ani, prin intermediul SMURD, care
funcționează şi în localitatea Târnăveni.
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În perioada de programare 2014-2020, potrivit Cadrului Strategic Comun, îmbunătățirea accesului
persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate prin dezvoltarea unei infrastructuri sanitare adecvate și
prin creșterea calității serviciilor medicale este o prioritate. Se pune accent pe sporirea accesului la
asistență medicală convenabilă, durabilă și de înaltă calitate, în vederea reducerii inegalităților în materie
de sănătate.
Vor avea prioritate investițiile în infrastructura sanitară care contribuie la modernizarea, transformarea
structurală și viabilitatea sistemelor de sănătate, pentru îmbunătățirea accesului la servicii sanitare și
reducerea inegalităților în materie de sănătate, cu o atenție specială acordată grupurilor marginalizate,
precum romii și persoanele expuse riscului și a sărăciei.
Activități prioritare:
- investiții în infrastructura sanitară prin executarea lucrărilor de înființare/construire, extindere și
renovare a spitalului, a dispensarelor medicale, a substațiilor de primiri urgențe, a secțiilor
medico-sociale pentru persoanele cu venituri reduse
- investiții pentru îmbunătățirea dotării cu aparatură medicală de înaltă performanță a unităților cu
profil medical
- investiții în eficiență termică, instalații de cogenerare pentru unitățile sanitare, în scopul reducerii
costurilor, îmbunătățirii condițiilor de confort interior, utilizării raționale a resurselor, reducerii
emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie
- asigurarea spațiilor de parcare (supraetajate/subterane) în zona unităților sanitare unde există
zilnic un flux important de persoane
- dezvoltarea sistemului de asistență medicală de urgenta prespitalicească
- sprijinirea acțiunilor preventive în domeniul sănătății
- implementarea/dezvoltarea aplicațiilor de tehnologia informației și comunicațiilor în domeniul
sanitar (ex: e-Sănătate), având ca scop accesul populației la o paletă largă de informații din
domeniul medical
Măsura 1.3.3. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor privind situațiile de urgenta.
Obiective:
- eficientizarea intervențiilor în situații de urgenta prin îmbunătățirea dotării tehnico-materiale,
implementarea de sisteme performante de tehnologia informației și a comunicațiilor și
dezvoltarea resurselor umane
- îmbunătățirea serviciului polițienesc pentru creșterea gradului de ordine și siguranță publică a
locuitorilor municipiului
Începând cu anul 2007, Consiliul Județean Mureș a pus bazele unui proiect regional privind
îmbunătățirea calității serviciilor pentru siguranță publică și de asistență medicală în situații de urgenta și
dezastre majore, prin care a fost creată o rețea de colaborare bine definită între Inspectorate pentru
Situații de Urgență din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, respectiv cele 6 Consilii
Județene din Regiunea Centru.
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Echipajul de intervenție pentru situații de urgenta din cadrul Inspectoratului pentru Situații de urgenta
,,Horea” al județului Mureș, în unitatea Târnăveni are constituit următoarele echipaje de intervenție:
echipaje de stingere; echipaj C.B.R.N.; echipaj pirotehnic; echipaj de căutare salvare în mediul acvatic;
echipaj de salvare de la înălțimi; echipaje S.M.U.R.D.; echipaj descarcerare.
În Municipiul Târnăveni, există echipaje de stingere și echipaje SMURD, echipaje de salvare de la înălțimi
și echipaje de descarcerare.
La ora actuală în proporție de peste 50% parcul auto este învechit, autospecialele depășesc 20 de ani de
folosință, iar echipamentele sunt învechite sau lipsesc din dotare. Se constată nevoia de
îmbunătățire/completare a parcului de vehicule existente și a dotării cu mijloace specifice a polițiștilor
care intervin în situații de urgenta. Având în vedere conceptul de management integrat al situațiilor de
urgenta, care presupune în cele mai multe cazuri și participarea echipajelor de politie la intervenții, pentru
creșterea capacității de intervenție va trebui dezvoltată infrastructura de intervenție polițienească.
Activități prioritare:
- achiziționare de autospeciale/echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității
sistemului de intervenție a tuturor structurilor care acționează în cazul producerii unor situații de
urgenta:
 achiziționarea de autocisterne pentru transport apă la locul intervențiilor, având capacitate
de 10.000 litri; autospeciale de transport al grupei operative și a personalului suplimentar
necesar la locul intervențiilor; autovehicule pentru asigurarea intervențiilor; aparatură de
verificare/reparare a aparatelor folosite în situații de urgenta
 achiziționarea de echipamente de protecție și de intervenție pentru dotarea personalului
care intervine în situații de urgenta (pompieri, polițiști, medici, paramedici, salvatori
montani)
- modernizarea infrastructurii tehnice de comunicare pe timpul intervențiilor între personalul aflat la
locul intervenției și instituțiile de sprijin; dezvoltarea bazelor de date și compatibilizarea
sistemelor de comunicații între instituțiile publice cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgenta.
O asemenea măsură vine în întâmpinarea provocărilor reale pe care le pot reprezenta situațiile
de urgenta de mare amploare și intensitate, care determină afectarea gravă a funcționării
instituțiilor statului, a mediului economic și întreruperea asigurării unor servicii de bază către
populație
- îmbunătățirea/extinderea/modernizarea/eficientizarea energetică a clădirilor ISU, Poliției
- extinderea și dezvoltarea serviciilor integrate SMURD
- investiții în infrastructura de educație și formare în situații de urgenta:
 amenajarea unor centre/poligoane de pregătire practică speciale pentru personalul care
intervine în situații de urgenta (pompieri, polițiști, salvatori montani, etc.) în scopul
dezvoltării și întreținerii aptitudinilor fizice și profesionale
 facilitarea participării personalului care intervine în situații de urgenta la cursuri de
pregătire și perfecționare profesională
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Măsura 1.3.4. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale prin înființarea, reabilitarea,
amenajarea, extinderea și modernizarea acestora
Obiective:
- creșterea calității vieții copiilor și persoanelor adulte aflate în sisteme publice de asistență și
protecție socială
- oferirea de servicii publice diversificate și facilitarea continuității serviciilor sociale – servicii
sociale continue de la o etapă a vieții la alta, servicii sociale adaptate nevoilor diferite ale
aceluiași tip de beneficiari
- îmbunătățirea colaborării inter-instituționale în vederea asigurării de servicii sociale de calitate și
diversificate beneficiarilor, care să contribuie la incluziunea socială și la combaterea sărăciei în
rândul persoanelor vulnerabile
- dezvoltarea unui sistem integrat și unitar de răspuns la violența în familie
La nivelul județului Mureș sunt acreditați în total 192 de furnizori de servicii sociale, dintre care 113 sunt
furnizori publici și 79 sunt furnizori privați (asociații, fundații, organizații), care se adresează, copiilor,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități și altor categorii de beneficiari.
În Târnăveni, măsurile de asistență și protecție socială reprezintă o prioritate, în ultimii ani au fost
direcționați bani din bugetul local pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a beneficiarilor, pentru
acoperirea investițiilor și cheltuielilor de funcționare.
S-au îmbunătățit continuu serviciile oferite copiilor și persoanelor adulte aflate în sistemul public de
asistență socială, multe centre fiind restructurate și modernizate conform standardelor europene, urmare
accesării și derulării de programe cu finanțare externă. Cu toate acestea, investițiile în infrastructură
pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de protecție socială trebuie continuate, pentru a asigura
structuri viabile, servicii de calitate și diversificate beneficiarilor.
În localitate s-a dezvoltat un sector non-profit important, organizațiile neguvernamentale constituind un
partener solid al sectorului public în crearea de servicii sociale. Serviciile private dezvoltate pentru diferite
categorii de beneficiari (copiii aflați în dificultate, persoanele cu dizabilități, vârstnici și alte categorii) au o
capacitate mai mare de asistență decât cele publice. Colaborările dintre organizațiile neguvernamentale
și sectorul public în furnizarea de servicii sociale sunt necesare, funcționabile și utile din punct de vedere
al efectelor.
Activități principale:
- înființarea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru:
 dezvoltarea serviciilor de protecție și promovare a drepturilor copilului (servicii de tip
rezidențial, de îngrijire de tip familial, îngrijire de zi, intervenție în regim de urgentă)
 dezvoltarea serviciilor sociale durabile și de înaltă calitate pentru promovarea
învățământului preșcolar și combaterea abandonului școlar și al analfabetismului (ex:
servicii de îngrijire extrașcolare, înființarea de centre de zi pentru copii, servicii de
logopedie, etc)
 dezvoltarea serviciilor medico-psiho-sociale adresate copiilor și familiilor aflate în
dificultate
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dezvoltarea serviciilor specializate de recuperare pentru tinerii cu deficiențe
neuropsihice/dizabilități
continuarea investițiilor pentru înființarea/restructurarea/modernizarea/ centrelor de îngrijire și
asistență a persoanelor adulte; diversificarea serviciilor rezidențiale oferite pentru persoane
adulte: dezvoltarea pe lângă asistenta medicală și serviciile de găzduire și o componentă de
servicii non-rezidențiale (consiliere, socializare, ergoterapie, etc)
continuarea investițiilor pentru înființarea/restructurarea/modernizarea/dotarea centrelor de
recuperare și reabilitare neuropsihiatrică a persoanelor cu dizabilități
dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor integrate în vederea dezvoltării deprinderilor socioprofesionale ale adulților cu handicap, în scopul angajării în muncă;
dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de recuperare medicală și psihologică a persoanelor cu
dizabilități, cu echipamente speciale de recuperare moderne
accesibilizarea mediului fizic pentru a asigura accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități în
spații publice – adaptarea clădirilor, a căilor publice de acces, a mijloacelor de transport în
comun, trecerile de pietoni, etc. la nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități
extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice
diversificarea serviciilor de îngrijire și socio-administrative asigurate temporar sau permanent la
domiciliu persoanelor vârstnice, privind: îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale și
sprijinirea pentru reintegrarea socială, consiliere juridică și administrativă, sprijin pentru plata
unor servicii și obligații curente, îngrijirea locuinței și gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea
hranei, etc.
dezvoltarea serviciilor medicale oferite persoanelor vârstnice
construirea/extinderea/modernizarea/dotarea centrelor pentru persoane vârstnice și dezvoltarea
serviciilor sociale pentru îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin a persoanelor
vârstnice
dezvoltarea serviciilor rezidențiale pentru situații de criză (înființare/extindere centre de zi,
adăposturi de noapte, adăposturi pentru victimele violenței de familie), pentru oferirea de servicii
fie pe termen foarte scurt, până la stabilirea unei măsuri de protecție, fie pe un termen mediu, pe
parcursul intervenției
înființare de servicii complexe integrate în vederea pregătirii pentru o viață dependentă a adulților
aflați în dificultate, dezvoltarea serviciilor de consiliere, îndrumare, acces la învățământ și la
formare profesională a persoanelor aflate în dificultate, inclusiv sprijinirea pentru încadrarea pe
piața muncii
prevenirea, monitorizarea și combaterea violenței în familie
constituirea unui fond de locuințe sociale, pentru persoanele aparținând categoriilor sociale
dezavantajate care nu pot avea acces la o locuință în proprietate sau nu pot închiria o locuință în
condițiile pieței.
Efectuarea de studii privind serviciile sociale din localitate, în scopul identificării problemelor în
accesarea serviciilor existente, distribuția teritorială a acestora, necesarul de servicii sociale și
determinarea profilului/numărului beneficiarilor în contextul trendului demografic


-

-

-

-

-

-

-

-
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Dezvoltarea de politici, strategii și planuri de acțiune pentru o abordare integrată a măsurilor
pentru promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în rândul grupurilor vulnerabile
Eficientizarea activității furnizorilor de servicii sociale prin colaborare strânsă între ONG-uri,
respectiv ONG-uri și sectorul public; Încheierea unor acorduri bilaterale cu autoritățile
administrației publice locale privind finanțarea serviciilor sociale
Dezvoltarea resurselor umane în cadrul instituțiilor publice și partenerilor sociali furnizoare de
servicii sociale
Informarea populației prin educație privind serviciile de asistență socială; organizarea de
campanii de promovare a voluntariatul în domeniul serviciilor sociale
Implementarea de sisteme informatice pentru crearea unui sistem unitar de înregistrare și
raportare statistică a cazurilor care implică măsuri pentru incluziune socială și combaterea
sărăciei.

DOMENIUL PRIORITAR 2: CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A MUNICIPIULUI
TÂRNĂVENI, STIMULAREA CERCETĂRII ŞI A INOVĂRII
Analiza profilului socio-economic al județului Mureș arată că economia județului este una preponderent
industrială, deși sectorul secundar are o tendință de restrângere în favoarea celui terțiar. În prezent pilonii
principali ai industriei județului Mureș sunt industria energetică, industria chimică și farmaceutică,
industria alimentară, industria mobilei, cu un grad de dependență ridicat a producției industriale de două
ramuri – cea chimică, respectiv alimentară - ceea ce implică riscuri substanțiale pe termen lung.
La finele anului 2012, în localitatea Târnăveni existau 312 firme active, 80,2% dintre acestea încadrânduse în clasa microîntreprinderilor, 17,3% în clasa întreprinderilor mici, 2,6 % în cea a întreprinderilor
mijlocii și nici o firma în categoria întreprinderilor mari. Predomină firmele având ca activitate principală
comerțul (peste 33,5% din total), urmate de cele din transport şi depozitare (14,40%) construcțiile
(10,51%), industria prelucrătoare (9,34%), și activitățile profesionale, științifice și tehnice (6,81%).
În perioada 2014-2020, potrivit Cadrului Strategic Comun, vor beneficia de prioritate investițiile în spiritul
antreprenorial, în exploatarea comercială a noilor idei și a rezultatelor cercetărilor, crearea unor
întreprinderi orientate într-o mai mare măsură către cunoaștere și serviciile de consiliere în domeniul
afacerilor, în special pentru înființarea și transferul de întreprinderi, accesul la noi piețe, transferul de
tehnologie și previziunea tehnologică, dezvoltarea instrumentelor online, precum și inovația orientată spre
utilizator și design.
Prioritatea 2.1. Creșterea atractivității localității ca destinație de afaceri
Măsuri:
Măsura 2.1.1. Diversificarea infrastructurii de afaceri prin dezvoltarea de zone economice
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Obiective:
- consolidarea mediului de afaceri existent și atragerea de noi investiții
- crearea de noi locuri de muncă
- îmbunătățirea calității ambientului în zonele locuite
- sprijinirea regenerării economice în zonele afectate de restructurarea unor ramuri economice în
declin
Municipiul Târnăveni a cunoscut o urbanizare în perioada dezvoltării unor ramuri industriale, dar în
prezent aceasta localitate se află în declin datorită caracterului monoindustrial din trecut și a restructurării
economice. În ceea ce privește specializarea economico-teritorială a localității Târnăveni este pe fondul
materialelor de construcții.
Dependența ridicată a economiei de câteva sectoare economice implică riscuri majore de vulnerabilitate
pe viitor, mai ales într-un context economic dificil. Pentru revigorarea economiei municipiului, se impune
extinderea și diversificarea pe termen lung a infrastructurii și a serviciilor de afaceri.
Cel mai mare impact asupra dezvoltării economiei orașului a fost Combinatul Chimic Târnăveni, când în
vremurile bune, aici lucrau chiar și 6.500 de angajați. Pe când era productiv, Combinatul Chimic
producea o gama larga de produse pentru diversele industrii din acea perioada: de la substanțe pentru
tăbăcărie, la insecticide sau tratamente pentru arbori ori baze pentru vopseluri în industria constructoare
de mașini (ex: bicromat de sodiu, bicromat de potasiu, săruri de bariu, săruri de crom, sau oxid de zinc).
În anul 2002, combinatul a fost închis și preluat de AVAS, lăsând în urma milioane de tone de reziduuri
toxice, o comunitate distrusa şi un oraș depopulat.
Activități prioritare:
- dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin crearea/extinderea/modernizarea de zone economice
- creșterea atractivității zonelor economice prin dezvoltarea infrastructurii conexe: asigurarea/
extinderea/ modernizarea utilităților și serviciilor aferente infrastructurii de afaceri (căi de
transport și comunicații, utilități tehnico-edilitare, tehnologia informației, etc.)
- sprijin pentru realizarea unor studii de identificare a domeniilor de activitate cu potențial de
creștere, localizarea acestora în teritoriu, identificarea și clarificarea situației juridice terenurilor,
reactualizarea planurilor de amenajare a teritoriului, asigurarea utilităților necesare, identificarea
partenerilor publici și privați
Măsura. 2.1.2. Creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și încurajarea
antreprenoriatului în domenii cu valoare adăugată și cu potențial de creștere
Obiective:
- consolidarea capacității IMM pentru absorbția forței de muncă și a instrumentelor de finanțare
europeană
- îmbunătățirea performanțelor economice și a impactului activităților economice asupra mediului
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Impactul crizei economice mondiale s-a resimțit puternic și în economia orașului, în ansamblul său, care
a fost afectată de o încetinire substanțială a creșterii, cu efecte negative și imediate asupra locurilor de
muncă și intrarea/menținerea pe piață.
Deși anii anteriori se caracterizează prin dificultăți majore pentru sectorul IMM și microîntreprinderi,
sectorul de afaceri privat continuă să reprezinte motorul principal de ieșire din criza economică. Ele sunt
o sursă de inițiativă antreprenorială și inovare care pot contribui la crearea de noi locuri de muncă.
Potrivit datelor statistice din 2011, predomină firmele având ca activitate principală comerțul (peste 33,5%
din total), urmate de cele din transport şi depozitare (14,40%) construcțiile (10,51%), industria
prelucrătoare (9,34%), și activitățile profesionale, științifice și tehnice (6,81%). Având în vedere că
majoritatea firmelor au ca profil comerțul, vor trebui încurajate inițiativele pentru a creste ponderea
firmelor active în producție și servicii, care să exploateze potențialul localității, dezvoltând produse
competitive și inovative.
Activități prioritare:
- accesarea de fonduri nerambursabile de către întreprinzători, pentru:
- dezvoltarea serviciilor specializate de sprijin și consultanta în afaceri atât pentru
întreprinzătorii consacrați cât și pentru start-up-uri și spin-off-uri, în special pentru IMM-uri
- promovarea antreprenoriatului, pentru înființarea și dezvoltarea microîntreprinderilor de către
întreprinzători
 Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor în domenii care reflectă noile cerințe și provocări la nivel
european, cum ar fi industriile culturale și creative, turismul, serviciile sociale (legate de
îmbătrânirea demografică, de îngrijire și sănătate) produsele și servicii de ecoinovaţie,
economia cu emisii scăzute de carbon și de eficiența resurselor
- sprijin pentru creșterea competitivității IMM-lor prin retehnologizare - utilizarea de
echipamente, metode și procese de producție moderne, performante, investiții în eficiență
energetică, dezvoltarea instrumentelor online și alte facilități utilizând tehnologia IT&C.
- dezvoltarea IMM-lor agricole, prin sprijinirea restructurării, dezvoltării și inovării, utilizarea
rațională și durabilă a suprafețelor agricole, îmbunătățirea calității și producției agricole.
Încurajarea formării de exploatații viabile din punct de vedere comercial, în special prin investițiile
în echipamente moderne, cu scopul de a îmbunătăți performanta lor agricolă sau de a sprijini
viabilitatea și durabilitatea economică a exploatației.
- dezvoltarea IMM-lor agro-industriale și sprijinirea înființării rețelelor de colectare/ prelucrare/
valorificare a produselor agroalimentare provenite de la producători, în funcție de specificitate (ca
de ex. vinificație);
- dezvoltarea și profesionalizarea resurselor umane din sectorul IMM, asigurarea formării
profesionale adecvate și în acord cu cerințele pieței
Măsura 2.1.3. Promovarea produselor locale și a infrastructurii de sprijin a afacerilor
Obiective:
- creșterea vizibilității produselor realizate la nivelul economiei orașului în țară și străinătate
- atragerea de investitori în vederea creării de noi locuri de muncă
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Activități prioritare:
- Facilitarea participării firmelor locale la târguri, expoziții, misiuni economice din țară și străinătate
în vederea promovării produselor și serviciilor oferite de întreprinzători din localitate
- Promovarea infrastructurii de afaceri și facilitățile acordate, prin târguri, expoziții, misiuni
economice și acțiuni de publicitate; intensificarea relațiilor de colaborare cu reprezentanțele
diplomatice/economice ale României din străinătate
La nivelul economiei valoarea importurilor este mai ridicată decât cea a exporturilor. În perspectiva
diversificării activităților economice și creării de noi structuri de sprijin pentru afaceri, se impune
promovarea produselor și serviciilor realizate, cu accent pe produsele care oferă avantaj competitiv:
produse meșteșugărești, bio-agricole și cele din sfera tehnologiilor de vârf.
Prioritatea 2.2. Crearea de produse competitive prin cercetare, dezvoltare și inovare
Măsuri:
Măsura 2.2.1. Crearea și dezvoltarea infrastructurii suport pentru activități de cercetare, dezvoltare și
inovare (CDI), desfășurate de sectorul public și privat
Obiective:
- consolidarea capacității de cercetare și de inovare, cu accent pe promovarea cercetării aplicate
în domenii cu potențial de creștere
- asigurarea de suport logistic pentru crearea unor produse și servicii cu valoare adăugată ridicată
- creșterea competitivității și diversificarea economiei
- îmbunătățirea poziției întreprinderilor pe piața internă și internațională prin creșterea
productivității și a nivelului calitativ al produselor, tehnologiilor și serviciilor oferite
- creșterea ponderii exporturilor de înaltă tehnologie
- stimularea și susținerea cercetării românești
- reținerea în țară a inteligenței locale
Asumarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 implică pentru România, în primul rând, recuperarea
decalajelor fată de actualul nivel mediu atins în UE pentru investițiile în cercetare-dezvoltare - inovare.
România se găsește mult sub media europeană, atât din punctul de vedere al capacității sistemului CDI,
cât și al performanțelor acestuia, cu impact direct asupra competitivității economice.
Aplicarea măsurilor de stimulare a creșterii investiției CDI în sectorul privat va contribui la întărirea
capacității de cercetare și inovare proprie a întreprinzătorilor și la dezvoltarea unui climat inovativ în
economie.
Dezvoltarea sectorului cercetare - dezvoltare - inovare este unul dintre factorii care poate potența
competitivitatea la nivelul localității. Dezvoltarea bazei materiale și a resurselor umane pentru cercetare
sunt condiții esențiale pentru favorizarea activităților în materie de cercetare.
Activități prioritare:
- crearea infrastructurii suport pentru activități de cercetare, dezvoltare și inovare
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investiții în infrastructuri și echipamente de cercetare ale instituțiilor publice și întreprinzători
privați, care desfășoară activități de CDI (construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea,
modernizarea clădirilor necesare desfășurării activităților de CDI
investiții în infrastructuri și echipamente de cercetare pentru sprijinirea activităților de inovare și
modernizare a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii
dotarea instituțiilor publice și a IMM-lor cu aparatură, echipamente și alte bunuri tehnicomateriale corespunzătoare procesului de cercetare, dezvoltare și inovare (inclusiv cele TIC)

DOMENIUL PRIORITAR 3. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, EFICIENŢĂ ENERGETICĂ,
VALORIFICAREA RESURSELOR ENERGETICE REGENERABILE
Prioritatea 3.1. Asigurarea calității aerului
Obiective:
- Asigurarea unui mediu înconjurător sănătos prin reducerea emisiilor de noxe
Este cunoscut că activitatea economică afectează direct mediul înconjurător, iar dezvoltarea economică
depinde de o bună protecție a mediului. Orice activitate economică este în legătură strânsă cu
exploatarea resurselor solului, subsolului, a florei sau a faunei. Dezechilibrul în mediu poate duce la
pierderi economice, la fel cum poate afecta și standardele de viață ale populației, din cauza unui mediu
degradat și poluat. De aceea, generația actuală este răspunzătoare de utilizarea eficiență a resurselor și
trebuie să ia măsuri de prevenire a poluării mediului, găsind calea de „consens” între obiectivele de
dezvoltare economică și a celor de protejare a mediului natural.
Și în perioada care urmează vor trebui încurajate investițiile pentru a realiza armonizarea cu standardele
europene în domeniul calității apei, a aerului, gestionarea deșeurilor și utilizarea rațională a resurselor.
Fostul combinat chimic Bicapa din Târnăveni va fi demolat. Firma care a cumpărat fostul combinat din
Târnăveni a obținut, în anul 2013, de la Agenția pentru Protecția Mediului Mureş Acordul de mediu în
vederea demolării amplasamentului. Necesitatea realizării proiectului de demolare este justificată de
faptul că instalațiile combinatului sunt oprite din anul 2000, au fost dezafectate, iar pe platformă au rămas
clădirile care au deservit aceste instalații, clădiri ce prezintă un grad avansat de uzură fizică și morală,
majoritatea nemaiputând fi utilizate și reprezentând o sursă de risc de accidente. Din activitatea de
demolare a clădirilor vor rezulta deșeuri valorificabile (fier, fier beton, deșeuri necontaminate),
nevalorificabile (deșeuri contaminate cu Cr) şi menajere.
Activități prioritare:
- reconfigurarea spațiului public prin înființarea/reamenajarea zonelor verzi (înierbare, plantare
copaci, arbuști, etc., înființare de parcări subterane, zone pietonale)
- diminuarea emisiilor auto prin realizarea șoselelor de centură în marile aglomerări urbane
- îmbunătățirea și eficientizarea transportului urban, prin utilizarea transporturilor mai ecologice
(biocarburanţi), modernizarea parcurilor de autobuze

Page 110

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, perioada 2014-2020
-

promovarea unor forme alternative de transport, a mobilității nemotorizate prin crearea pistelor
pentru bicicliști

Prioritatea 3.2. Asigurarea calității apelor
Măsuri:
Măsura 3.2.1. Reducerea efectelor poluării apelor deversate de la aglomerări umane, din activități
industriale, activități agricole prin amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii tehnice de mediu
(canalizare, epurare, apă uzată, etc.)
Obiective:
- asigurarea unui mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic
- furnizarea serviciilor adecvate de apă şi canalizare, la tarife acceptabile, pentru populație
- asigurarea calității adecvate a apei potabile
- îmbunătățirea purificării cursurilor de apă
- îmbunătățirea managementului depozitării nămolului în stațiile de epurare a apelor uzate
Zona cea mai critică din punct de vedere al poluării apelor de suprafață este tronsonul de râu Târnava
Mică, aval de Târnăveni, unde starea chimică a apei, este „P” (proastă). Menționăm că unitatea vinovată,
S.C. BICAPA S.A. Târnăveni, care si-a încetat activitatea din 2002, dar poluarea remanentă deosebit de
ridicată se datorează celor 3 bataluri, situate de a lungul râului, care și la ora actuală poluează, prin
intermediul freaticului. Aceste bataluri se situează în incinta societății comerciale, care după ce ani de zile
a fost supusă unui proces de vânzare-cumpărare, în anul 2012 a fost vândut unui întreprinzător, acesta
asumându-și responsabilitățile și răspunderea cu privire la sarcinile de mediu ce îi revin privind
ecologizarea. Asemenea focare de poluare ar trebui să constituie obiectul unui segment al politicii
statului, care ar trebui să promoveze un act normativ prin care aceste surse de poluare să fie finanțate cu
prioritate în vederea eliminării pericolelor.
De asemenea, în viitorul apropiat, va fi eliminat și riscul generat asupra mediului de nămolurile rezultate
în urma epurării apelor uzate.
Activități principale:
- construirea/extinderea și modernizarea sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare;
- investiții pentru modernizarea tehnologiilor de epurare pentru activități industriale
- măsuri de prevenire și reducere a impactului poluărilor industriale accidentale;
Măsura 3.2.2. Resaturarea/reecologizarea sectoarelor de râu
Obiective:
- îmbunătățirea calității apei din râul Târnava Mica
- protejarea habitatelor dependente de acest râu
- includerea sectoarelor de râu reecologizate în circuit turistic/agrement
- atenuarea efectelor inundațiilor și a secetelor, precum și utilizarea durabilă a resursei de apă
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Râul Târnava Mică, în ciuda măsurilor ecologice aplicate și a închiderii producțiilor poluante, continuă să
fie poluat, unde biodiversitatea este amenințată, iar procesele de eroziune și pericolul de inundații
afectează oamenii și mediul. Acest râu oferă un potențial extraordinar pentru diverse activități economice,
care adeseori intră în contradicție cu preocupările legate de protecția mediului sau exploatarea
economică a zonei. Râul are și potențiale de agrement și de turism, care ar putea fi mai bine valorificate
dacă exploatarea lor s-ar face într-un mod coordonat.
Activități importante (în parteneriat cu Administrația Bazinală de Apă Mureș, APM Mureș, etc. )
- identificarea sectoarelor de cursuri de apă în care renaturarea este posibilă și fezabilă
- măsuri de construire diguri sau consolidarea, respectiv reabilitarea acestora
- reabilitarea albiilor (măsuri împotriva eroziunilor)
- măsuri de reecologizare pe baze biologice a râului și afluenților acestuia
Prioritatea 3.3. Managementul durabil al deșeurilor, protecția terenurilor și a solului
Măsuri:
Măsura. 3.3.1. Colectarea selectivă a deșeurilor, creșterea gradului de recuperare și reciclare a
deșeurilor
Obiective:
- creșterea gradului de colectare selectivă a deșeurilor de la generatorul primar (cetățeni) și cele
produse de societăți comerciale și instituții de stat
- creșterea gradului de recuperare a materialelor reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, sticlă)
- reducerea cu până la 65% a cantității de deșeuri biodegradabile
Provocarea pentru următoarea perioadă de programare a POS Mediu 2 (2014-2020) vine de la noile
cerințe din Directiva-cadru privind deșeurile (DCA), care, până în 2020, prevede creșterea gradului de
recuperare și reciclare a deșeurilor refolosibile (hârtie, plastic, metal, sticlă) la un procent de 50% din
volumul deșeurilor menajere, în contextul inițiativei „O Europă a resurselor eficiente”, care își propune să
determine o dezvoltare a economiei UE bazată pe reciclare.
Activități prioritare:
- Îmbunătățirea sistemului de colectare a deșeurilor în vederea creșterii gradului de colectare
selectivă a deșeurilor reciclabile și biodegradabile
- Dezvoltarea de noi facilități de reciclare care să permită valorificarea superioară a reciclabilelor
(ex.: instalații pentru procesarea materialelor reciclabile în semiproduse);
- Dezvoltarea unor sisteme de valorificare energetică a deșeurilor (ex. instalații pentru captarea
biogazului de depozit și cogenerarea de energie termică)
- Continuarea campaniei de informare/conștientizare a populației în vederea prevenirii producerii
deșeurilor, reutilizării și valorificării acestora
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Măsura 3.3.2. Plan de măsuri pentru reconstrucția ecologică a terenurilor degradate
Obiective :
- ameliorarea progresivă a capacității de producție a terenurilor degradate, menținerea
biodiversității și dezvoltarea funcțiilor ecologice ale pădurilor
Eroziunile conduc la distrugerea solului, pierderea fertilității, colmatarea văilor cursurilor de apă și a
acumulărilor.
În condițiile aplicării Legii fondului funciar, apar o serie de noi aspecte care prin efectul lor agresează
solul. Astfel, se execută lucrări agricole fără respectarea tehnologiilor adecvate, în special arături
perpendiculare pe curbele de nivel, fertilizări în perioade necorespunzătoare, distrugându-se benzile
înierbate, lucrările de combatere a eroziunii și lucrările de desecare și drenaj.
O altă agresare a solului se manifestă prin ocuparea de suprafețe prin depozitarea necontrolată a
deșeurilor menajere și industriale; depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor și dejecțiilor animaliere
provenite de la complexele de creștere a animalelor; depozitarea sau chiar stocarea temporară de
îngrășăminte și pesticide. Fosele septice, platformele de gunoi de grajd și gunoi menajer, closetele
constituie o sursă permanentă de nitrați. În conformitate cu normele internaționale, din cauza potențialului
nociv pe care îl reprezintă, nitrații au fost incluși în clasa substanțelor toxice din apă.
Activități prioritare:
- reecologizarea batalurilor industriale din Târnăveni de către proprietarii acestora și includerea lor
în circuitul economic
- promovarea unei schimbări de comportament al agricultorilor pentru realizarea lucrărilor agricole
cu respectarea tehnologiilor adecvate, utilizarea rațională a produselor fitosanitare; utilizarea de
practici pentru evitarea acumulării în sol a erbicidelor, efectuarea lucrărilor agricole privind
evitarea eroziunii solului, respectarea bunelor condiții agricole și de mediu (instituții responsabile:
Direcția pentru Agricultură Mureș, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș)
- inventarierea arealelor cu probleme de degradare a solului și plan de măsuri pentru reconstrucția
ecologică a terenurilor degradate
Prioritatea 3.4. Exploatarea potențialului natural pentru dezvoltarea de energii regenerabile și
îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul economic și cel casnic
Obiective:
- reducerea consumului de energie primară în sectorul public și privat
- creșterea utilizării energiei din surse regenerabile în consumul final de energie
- diminuarea efectelor schimbărilor climatice
Abordarea eficienței energetice în contextul strategiei Europa 2020 - Ținta națională pentru anul 2020
România și-a propus o reducere a consumului de energie primară de 19 % până în anul 2020, iar Anexa I
a Directivei 2009/28/EC prevede ca în anul 2020, ponderea energiei din surse regenerabile în consumul
final brut de energie să fie de 24%.
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În vederea atingerii țintei stabilite la nivel național, principalele direcții de acțiune vor trebui îndreptate
spre creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final de energie și creșterea eficienței
energetice.
Din consumul final de energie în România, activitățile economice dețin o pondere de 70%, iar populația
de 30%. Vor trebui continuate acțiunile de informare a populației și a mediului de afaceri cu privire la
importanta creșterii eficienței energetice și stimularea cetățenilor pentru implementarea măsurilor de
reducere a consumului de energie, inclusiv achiziționarea echipamentelor de producere a energiilor
regenerabile, măsuri de mare importantă pentru a asigura calitatea mediului și a reduce emisiile de dioxid
de carbon.
Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și private contribuie semnificativ la reducerea risipei de
energie electrică, ținând seama de gradul ridicat de consum de energie din clădirile rezidențiale din
România. Investițiile pentru reabilitarea clădirilor au durate de recuperare mari, fapt care le face
neatractive din fonduri proprii. În vederea creșterii numărului de clădiri reabilitate termic, cu efect în
reducere a consumurilor energetice, sunt necesare mecanisme de stimulare a investițiilor prin fonduri
nerambursabile atât pentru clădiri publice cât și private.
Zona de amplasament a localității Târnăveni deține un potențial mediu de surse regenerabile de energie,
dar care este practic neutilizat. Datorită cadrului natural existent, principalele surse de energie
regenerabilă în zonă sunt: energia solară, energia hidraulică, biomasa și deșeurile disponibile pentru
incinerare. Vor trebui accesate fonduri nerambursabile pentru crearea, extinderea și modernizarea
infrastructurilor specifice producției de energie termică și electrică prin utilizarea resurselor energetice
eoliene, hidroenergetice, solare și a biomasei.
Sursele de energie regenerabilă reprezintă o soluție de viitor pentru dezvoltarea de sisteme energetice
eco-eficiente, cu impact minim asupra mediului; ele pot fi integrate și în sistemele de iluminat public, în
domeniul transportului public, prin autobuze cu eficiență energetică ridicată și reprezintă o alternativă
sectorului public în preocuparea acestuia de a reduce costurile aferente utilităților.
Activități prioritare:
- eficientizarea energetică a clădirilor publice și private: reabilitarea termică a clădirilor și
dezvoltarea infrastructurii pentru utilizarea surselor regenerabile de energie în clădiri publice
(scoli, spitale, centre sociale, sedii administrative, etc.) și clădiri private (locuințe individuale)
- dezvoltarea capacității de producție pe baza resurselor de energie regenerabilă de către agenții
economici/operatorii industriali, inclusiv achiziționarea de echipamente moderne cu un consum
redus de energie, încurajarea implementării de tehnologii de producere a energiilor regenerabile
în sectorul productiv
- utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru eficientizarea iluminatului public în mediul urban și rural
- dezvoltarea de studii și implementarea de proiecte privind implementarea surselor de energie
regenerabilă (energie solară, hidraulică, geotermală, potențial energetic deșeuri)
- încurajarea acțiunilor de informare a populației și a mediului de afaceri cu privire la importanţa
creșterii eficienței energetice
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Prioritatea 3.5. Prevenirea și gestionarea riscurilor naturale
Obiectiv:
- Asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgenta, prin evitarea manifestării
acestora și limitarea consecințelor acestora
Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale reprezintă un domeniu
prioritar pentru Comisia Europeană, fapt reflectat și în Cadrul Strategic Comun, aceasta fiind una dintre
cele 11 obiective tematice pentru perioada 2014-2020. Reducerea cu 20% a emisiilor cu efect de seră
faţă de nivelurile înregistrate în anul 1990 se regăsește și în Strategia 2020.
Efectele schimbărilor climatice, urmare încălzirii globale sunt vizibile în viața noastră cotidiană, motiv
pentru care, pe de o parte, ne revine obligația (morală) de a acționa astfel încât să prevenim deteriorarea
mediului, iar pe de altă parte, este necesar să luăm măsuri de prevenire a efectelor nedorite ale acestui
fenomen (secetă, inundații, furtuni).
Activități prioritare:
- Dezvoltarea și implementarea de politici și planuri de acțiuni specifice pentru prevenirea riscurilor
naturale
- Crearea și dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor:
- Dezvoltarea de instrumente (sisteme de detectare și alertă precoce) și investiții în sisteme de
gestionare a catastrofelor, inclusiv cele legate de condiții meteorologice (furtunile, evenimente
climatice extreme, incendii forestiere, secete, inundații), riscuri geofizice (avalanșe, alunecări de
teren, cutremure) și industriale
- dezvoltarea capacității instituționale prin alocarea/ realocarea/ dezvoltarea profesională a
personalului necesar bunei funcționări a structurilor în domeniul energiei și schimbărilor climatice
și a prevenirii/gestionării riscurilor.
DOMENIUL PRIORITAR 4. DEZVOLTAREA DURABILĂ A ZONELOR RURALE ADIACENTE,
SPRIJINIREA AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII
Prioritatea 4.1. Eficientizarea activităților agricole prin modernizarea exploatațiilor agricole,
dezvoltarea serviciilor și logisticii agricole și susținerea activităților de prelucrare a produselor
agricole
Obiective:
- creșterea productivității în agricultură
- creșterea numărului tinerilor agricultori care încep pentru prima oară o activitate ca șefi de
exploatații agricole
- creșterea puterii de negociere a producătorilor agricoli
Viitoarea Politică Agrară Comună (PAC) continuă obiectivele generale ale PAC din actuala perioadă, dar
vine și obiective noi, inovatoare, concretizate în:
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-

-

-

menținerea schemei de plată unică pe suprafață până în 2020 (subvenția pe hectar va creste
progresiv până în 2019);
sprijin pentru o agricultură „verde” și pentru o agricultură ecologică (menținerea pășunilor
permanente, diversificarea culturilor în fermă și menținerea unor zone de interes ecologic. Ex:
perdele de protecție forestieră);
sprijin pentru tinerii fermieri (tânăr de până la 40 de ani, care își începe activitatea în domeniul
agricol va putea beneficia de ajutor financiar nerambursabil de până la 70.000 euro pentru
instalarea în fermă/deschiderea unei afaceri în agricultură, formare profesională și servicii de
consultanţă);
sprijin pentru micii fermieri – conform unei proceduri simplificate, micii fermieri vor putea
beneficia de o subvenție anuală fixă cuprinsă între 500 și 1250 euro;
plată directă suplimentară de până la 5% din pachetul financiar național pentru zone rurale
defavorizate/zone care se confruntă cu constrângeri naturale.

Pentru îmbunătățirea performanțelor economice și de mediu din sectorul agro-industrial este nevoie de
dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii, inclusiv introducerea de tehnologii ecologice și
cu emisii reduse de carbon. Se recomandă cooperarea între sectorul agricol, sectorul alimentar și cel
forestier și crearea unor grupuri operaționale care să reunească agricultorii, cercetătorii, întreprinzătorii
din sectorul agricol, cel alimentar și al serviciilor de consultanta.
Formarea de grupuri de producători locali poate reprezenta o soluție pentru formarea unor exploatații
agricole de dimensiuni mari. Cheltuielile de producție pot fi reduse prin achiziționarea în comun a unor
utilaje și resurse necesare desfășurării activității. Crearea de parteneriate pentru înființarea centrelor de
colectare, prelucrare și valorificare a producției agricole sunt măsuri care ar încuraja populația activă în
agricultură să investească în modernizarea exploatațiilor. În acest sens, o atenție aparte trebuie acordată
certificării produselor tradiționale, creării lanțului de producător pentru produse ecologice și rețele de
comercializare și promovarea produselor agricole pe plan local și internațional.
Activități prioritare:
- sprijinirea înființării, restructurării și consolidării fermelor prin:
 formarea de exploatații agricole de dimensiuni mari
 investiții în tehnologii performante (inclusiv investiții în sisteme de irigare eficiente)
 utilizarea de materiale biologice de calitate
 dezvoltarea de produse agricole în cadrul fermelor ecologice specializate pe diferite
culturi
 reabilitarea plantațiilor pomicole, viticole
 diversificarea fermelor de animale
- stimularea parteneriatului prin înființarea de rețele/grupuri de producători agricoli, pentru:
 promovarea pe piețele locale și internaționale prin integrarea producătorilor primari
în lanțul alimentar
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certificarea produselor agricole, crearea unor brand-uri înființarea centrelor de
colectare, prelucrare și valorificare a producției agricole/produselor autohtone
ecologice
certificarea produselor tradiționale, crearea lanțului de producător pentru produse
ecologice și rețele de comercializare și promovarea produselor agricole pe plan local
și internațional
încurajarea colaborării între agricultori, cercetători, consultanți agricoli și
întreprinzători pentru inițierea de activități de inovare și cercetare aplicativă
acțiuni de informare, consiliere și de formare profesională a agricultorilor despre
cerințele UE și oportunități agricole, dezvoltarea serviciilor de consultanta agricolă și
de accesare a fondurilor europene pentru micii fermieri
gestionarea riscurilor la nivelul exploatațiilor, printr-o serie de acțiuni, instrumente
preventive și de restaurare

Prioritatea 4.2. Valorificarea durabilă a potențialului silvic
Obiective:
- reabilitarea zonelor puternic afectate de fenomenele de eroziune
- diminuarea efectelor schimbărilor climatice
- echilibrarea bilanțului național al emisiilor gazelor cu efect de seră
Pădurile îndeplinesc o serie de funcții speciale: apără solul împotriva eroziunii și reprezintă, cu deosebire
în perioadele de secetă, un adevărat regularizator al umidității aerului. Reglează compoziția aerului
atmosferic, fiind un antipoluant contra poluării fizice, chimice și biologice.
Alături de hrană (ciuperci și fructe de pădure), pădurea oferă combustibil solid pentru încălzire și materie
primă pentru industria mobilei. Fiind o sursă de venit atât pentru localnici cât și pentru agenți economici,
în ultimii ani se constată despăduriri masive, care au efecte negative asupra mediului, ținând cont de
timpul lung necesar pentru regenerarea pădurilor.
Activități prioritare:
- implementarea unor programe de împădurire în zonele afectate de eroziune: creșterea suprafeței
ocupate cu vegetație forestieră
- modernizarea exploatațiilor silvice, prin investiții în tehnologii performante
- valorificarea reziduurilor forestiere, ca sursă de energie regenerabilă
- dezvoltarea infrastructurii de transport forestier

Page 117

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, perioada 2014-2020
DOMENIUL PRIORITAR 5. DEZVOLTAREA TURISMULUI
Prioritatea 5.1. Dezvoltarea atracțiilor turistice și a infrastructurii turistice
Obiectiv:
- Creșterea atractivității turistice a localității Târnăveni
Potențialul turistic este determinat în mare măsură de turismul cultural și de cel balnear. În localitate se
află monumente istorice și de arhitectură foarte variate stilistic, datând din perioade istorice diferite și
reflectând cultura română, pe cea maghiară și germană, culturi care s-au influențat reciproc în această
zonă. Acest mozaic cultural se constituie într-o atracție turistică importantă, care dă o notă specifică
zonei. În perspectivă, datorită prezentei sării și a izvoarelor sărate în zona domurilor, se poate vorbi de
apariția unui nou stabiliment de băi de nămol Alunei, lac care se află pe teritoriul administrativ al
municipiului Târnăveni, în partea de sud-est, lac cu cantități însemnate de nămol terapeutic.
Și în perioada 2014-2020 vor trebui continuate lucrările de restaurare, reabilitare și conservare a
monumentelor istorice, a clădirilor cu valoare arhitectonică și istorică, lucrările de reabilitare/conservare a
spațiului autentic.
Conviețuirea diferitelor etnii– români, maghiari, sași, romi – cu obiceiurile și tradițiile proprii, reprezintă un
avantaj competitiv pentru zona. Potențialul turistic existent este însă insuficient pentru a reprezenta prin
el însuși o reală și puternică atracție turistică. Turistului sosit în localitate trebuie oferite pe parcursul
sejurului alternative de petrecere a timpului liber: pe lângă gastronomie și spațiul autentic, turistul are
nevoie de o paletă diversificată de oferte adaptate stilului de petrecere în mod activ a timpului liber. De
aceea, în următoarea perioadă vor trebui continuate investițiile pentru a pune în valoare resursele locale
și a diversifica activitățile recreativ-distractive oferite turistului.
În perioada 2014-2020, prin programul special Europa creativă, se sprijină cinematografia europeană și
sectoarele culturale și creative, permiţându-le să-și sporească potențialul de creare de locuri de muncă și
de contribuție la creșterea economică. Programul va sprijini zeci de mii de artiști, profesioniști din
domeniul cultural și organizații culturale din domeniul artelor spectacolului, artelor frumoase, editurilor,
filmelor, televiziunii, muzicii, artelor interdisciplinare și al patrimoniului, precum și din industria jocurilor
video, permiţându-le să-și exercite activitatea în întreaga Europă, pentru a ajunge la noi categorii de
public și pentru a dezvolta competențele necesare în era digitală.
Conform datelor statistice, numărul de sosiri și numărul de înnoptări înregistrează un trend ușor
descendent, determinând necesitatea îmbunătățiri indicelui de utilizare netă a capacității de cazare.
Odată cu intensificarea circulației turistice, va creste cererea pentru locuri de cazare și alimentație
publică, motiv pentru care vor trebui continuate investițiile în acest sector. Turismul nu presupune doar
cazare și masă, ci și servicii de calitate și ospitalitate. De aceea, angajarea în turism a unui personal bine
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calificat, având cunoștințe practice și teoretice, cu atitudine mereu amabilă, este la fel de importantă ca
asigurarea condițiilor de confort pentru turist.
Activități prioritare:
- restaurarea clădirilor istorice, dezvoltarea peisagistică a grădinilor acestora și introducerea lor în
circuitul turistic
- reabilitarea și includerea în circuitul turistic a bisericilor
- reabilitarea centrelor istorice
- valorificarea patrimoniului cultural-istoric al localității
- investiții în crearea/dezvoltarea/reabilitarea structurilor de agrement: modernizarea și
reamenajarea spațiilor publice, extinderea și diversificarea bazelor de agrement, modernizarea
infrastructurii sportive, înființarea de zone de agrement/aquapark, amenajarea malurilor lacurilor
și râurilor pentru pescuitul de agrement și sportiv, punerea în valoare a liniilor de cale ferată cu
ecartament îngust (în acest ultim caz se recomandă clarificarea situației juridice a terenurilor
aferente căii ferate cu ecartament îngust).
- dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea patinajului de agrement
- crearea/dezvoltarea/extinderea infrastructurii culturale și creative
- dezvoltarea turismului și a infrastructurii în localități balneare sau cu potențial balnear
nevalorificat:
 înființarea infrastructurii de tratament/agrement - amenajarea Băilor de Nămol “Alunei” în
proximitatea localității Târnăveni

Prioritatea 5.2. Îmbunătățirea serviciilor turistice
Obiectiv:
- creșterea competitivității întreprinzătorilor din domeniul turismului pentru a face fată exigențelor
crescânde ale turiștilor
Activități prioritare:
- modernizarea structurilor de primire turistică
 modernizarea structurilor învechite de primire turistică și creșterea confortului acestora
(asigurarea unor variante de recreere: saună, piscină, parc, grădină, etc.)
 construirea de noi structuri de primire turistică în zonele unde aceste facilități lipsesc sau
sunt insuficiente pentru a asigura o distribuire echilibrată a facilităților de cazare
 amenajarea de campinguri/sate de vacanță pe lângă drumurile de importantă turistică
- investiții pentru creșterea calității serviciilor de alimentație publică, pentru promovarea bucătăriei
tradiționale; adaptarea bucătăriei la cerințele, preferințele oaspeților
- profesionalizarea resurselor umane în sectorul serviciilor turistice: marketing, gastronomie,
comportament, ghizi specializați, etc. (a se vedea Domeniul prioritar 6)
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Prioritatea 5.3. Implementarea unor sisteme informatice de management al informației turistice
Obiectiv:
- adaptarea la cerințele consumatorului a modalității de oferire a informației turistice
În turism, componenta informațională este de cele mai multe ori cea mai importantă. Fiind o industrie
intensiv bazată pe informație, turismul suferă schimbări rapide, radicale și s-a dovedit a fi un mediu
propice pentru implementarea tehnologiei informaționale datorită rolului acesteia privind furnizarea și
schimbul de informații în lanțul de producție și distribuție.
Dezvoltarea continuă a tehnologiei informaționale are implicații profunde pentru întreaga industrie a
turismului. Noile tehnologii au schimbat modul în care clienții caută informații și cumpără produse și
servicii turistice.
Internetul are în acest domeniu un mare potențial datorită faptului că se bazează pe fluxul informațional,
și acceptă suportul în continuă dezvoltare al tehnologiilor și sistemelor informaționale. Turismul electronic
vine în ajutorul turiștilor prin portaluri tematice și sisteme informatice ce reduc timpul pentru informare
asupra destinațiilor, facilitează procesele de rezervare a biletelor de transport, a locurilor de cazare,
închirierile de mașini, ajută la planificarea călătoriei și la luarea deciziei privind destinația aleasă.
Activități prioritare:
- Implementarea unor aplicații TIC de gestionare a informației turistice în localitate, disponibile pe
web și pe dispozitive mobile de tip tabletă PC, SmartPhone, infochioşc (e-turism, hartă turistică
interactivă, etc.

DOMENIUL PRIORITAR 6. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CREŞTEREA INCLUZIUNII
SOCIALE ŞI CREŞTEREA OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ
Pentru îndeplinirea priorităților la nivelul UE până în 2020, România s-a angajat să atingă o rată de
ocupare a forței de muncă de 70 % în rândul populației cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani, să reducă
sub 11,3% rata de părăsire timpurie a școlii, să crească la peste 26,7% ponderea absolvenților de studii
superioare în rândul populației în vârstă de 30-34 de ani și să reducă cu cel puțin 580.000 numărul
persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale.
Ca urmare, în următoarea perioadă de programare, investițiile în educație, formare profesională continuă,
promovarea ocupării și mobilității forței de muncă, incluziune socială și combaterea sărăciei trebuie să fie
direcții prioritare și la nivel local.
Prioritatea 6.1. Dezvoltarea resurselor umane pentru creșterea competitivității de pe piața muncii
Obiective:
- Adaptarea forței de muncă la schimbările structurale de pe piața muncii
- Formarea profesională inițială și continuă a adulților în vederea creșterii nivelului de
competitivitate pe piața muncii: obținerea de calificări, competente noi, extinderea specializării și
perfecționării
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Crearea unei mai mari mobilități pe piața muncii
Sprijinirea și încurajarea tinerilor în vederea diminuării migrației externe, prin oferirea de
oportunități de dezvoltare și valorificare a competențelor pe plan local

Educația – inițială și continuă - reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare; calitatea resurselor
umane se oglindește în competitivitatea de pe piața muncii. Schimbările socio-economice din ultimii ani,
se resimt și pe piața forței de muncă; oamenii trebuie să se adapteze permanent noilor cerințe,
dezvoltând capacități și competenţe pentru a face faţă provocărilor de la locurile de muncă. Investiția în
formare profesională continuă, actualizarea competențelor și a aptitudinilor prin calificare, recalificare sau
reconversie profesională trebuie să fie prioritară pentru creșterea flexibilității și adaptabilității forței de
muncă.
Activități prioritare:
- creșterea competențelor profesionale a personalului care activează în educație, sănătate,
cercetare, social, cultură, situații de urgenta, siguranță publică, antreprenoriat, administrație
publică, prin facilitarea accesului la cursuri de perfecționare și specializare și învățământ pe tot
parcursul vieții
- diversificarea programelor destinate perfecționării, calificării și recalificării la locurile de muncă și
dezvoltarea de noi abilități pentru noi locuri de muncă
- dezvoltarea și profesionalizarea resurselor umane prin programe educaționale în funcție de
cerințele pieței muncii și în domenii cu potențial de creștere (aptitudini de antreprenoriat, servicii
sociale și de îngrijiri medicale, turism, industrie culturală, energii regenerabile, tehnologia ITC,
etc.)
- Identificarea nevoilor de formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
și dezvoltarea serviciilor de îndrumare, acces la învățământ și la formare profesională pentru
încadrarea pe piața muncii
- Dezvoltarea relațiilor de parteneriat între instituțiile de învățământ, organisme care oferă servicii
de formare profesională, agenți economici și serviciile de ocupare a forței de muncă

Prioritatea 6.2. Promovarea ocupării forței de muncă, în special în rândul persoanelor vulnerabile
Obiectiv:
- creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în vârstă între 20-64 de ani
- creșterea adaptabilității și mobilității forței de muncă
- crearea și promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piața forței de
muncă a grupurilor defavorizate
Luând în calcul că numărul de locuri de muncă create în ultimii ani este destul de mic, cei mai afectați de
lipsa locurilor de muncă sunt tinerii (între 15-24 ani) și persoanele mai în vârstă, care ar putea fi încă
activi pe piața muncii (55-64 ani).
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Statisticile naționale indică un procent de 33.5% pentru Regiunea Centru în ceea ce privește rata tinerilor
care nu sunt angajați, nu urmează vreun program educațional sau de formare, faţă de un procent mult
mai mic de 13,2 % în București-Ilfov sau rate cu puțin de peste 20% în Regiunile S-E și Muntenia de Sud.
În rândul angajaților mai în vârstă (55-64 ani), rata de ocupare scade, atingând în anul 2011 un procent
de 40% în comparație cu 62,8%, cât a înregistrat categoria de vârstă între 20-64 ani. În acest context
național al pieței forței de muncă sunt afectate și grupurile dezavantajate. În 2011 populația rromă a
înregistrat o rată de ocupare de 36%, iar persoanele cu dizabilități doar 12,7%. Mai există o categorie
vulnerabilă, cea a lucrătorilor pe cont propriu din agricultură, care desfășoară activități agricole de
subzistență, realizând venituri reduse.
Pornind de la aceste date statistice și de la previziunile privind îmbătrânirea demografică a populației, pe
lângă măsurile prevăzute din prezenta strategie privind creșterea competitivității economiei, se impune
luarea unor măsuri specifice pentru creșterea gradului de ocupare pentru persoanele expuse riscului de
sărăcie și excluziunii sociale.
Activități prioritare (instituții responsabile AJOFM, ONG, etc.):
- Modernizarea serviciilor publice de ocupare/intermediere a forței de muncă în vederea plasării
persoanelor neangajate pe piața forței de muncă, inclusiv stabilirea unor parteneriate între
instituțiile de învățământ, serviciile de ocupare a forței de muncă și agenți economici
- Sprijin destinat persoanelor inactive pentru înființarea și dezvoltarea de activități independente și
de antreprenoriat
- Înființarea de întreprinderi sociale pentru încadrarea în muncă a persoanelor expuse riscului de
sărăcie și excluziunii sociale (persoane cu dizabilități, populația rromă, familii cu mulți copii,
familii monoparentale, persoane fără studii, etc.)
- Dezvoltarea serviciilor de consiliere pentru sprijinirea inițiativelor în domeniul economiei sociale și
a antreprenoriatului social
- Dezvoltarea serviciilor de consiliere și asistență de specialitate a tinerelor mame pentru
integrarea/reintegrarea pe piața muncii
- Promovarea capacității de încadrare în muncă și a participării persoanelor mai în vârstă la
programe de învățare de-a lungul vieții, pentru facilitarea îmbătrânirii active.
Prioritatea 6.3. Promovarea incluziunii sociale în rândul persoanelor vulnerabile, prin
îmbunătățirea accesului la servicii sociale
Obiective:
- oferirea de servicii sociale integrate, de înaltă calitate pentru persoanele vulnerabile, în scopul
evitării excluziunii sociale, marginalizării sociale și riscului de sărăcie
În România, în 2011, 40,3% din populație (8,63 milioane de persoane) au fost expuse excluziunii sociale
și riscului de sărăcie, această rată fiind cu mult superioară celei înregistrate la nivelul UE, unde procentul
se situează la 24%. Riscul de sărăcie în mediul rural (8,8%) este mai mare de 4 ori decât în mediul urban
(2,2%), care se datorează unui nivel scăzut de modernizare a infrastructurii și a ratei mici de ocupare a
populației pe piața forței de muncă (36%). Sunt expuse riscului de marginalizare și discriminare
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următoarele categorii vulnerabile: copii și tineri din familii sărace, copii ai căror părinți lucrează în
străinătate, copii separați de familie, rromii, persoanele cu dizabilități, persoane în vârstă singure, familiile
monoparentale și femeile.
Pentru aceste categorii va trebui facilitată accesul la educație, la ocuparea pe piața muncii, servicii de
sănătate și asistență socială, care să sprijine incluziunea socială.
Măsura 6.3.1. Dezvoltarea resurselor umane pentru integrarea pe piața muncii prin accesul la servicii de
învățământ
Activități prioritare:
- Îmbunătățirea accesului la educație pentru copii/tineri aflați în situații de risc
 Dezvoltarea de programe integrate pentru prevenirea abandonului școlar
 Dezvoltarea de metode și mijloace didactice pentru reintegrarea celor care au părăsit
școala timpuriu
 Dezvoltarea de programe integrate de orientare și consiliere în carieră pentru facilitarea
tranziției de la școală la viață
 Formare suplimentară, (re)formare pentru tinerii neîncadrați profesional și care nu
urmează nici un program educațional sau de formare: formarea profesională de tip
ucenicie activă; facilitarea stagiilor pentru absolvenți pentru a dobândi o primă experiență
de lucru
 Încurajarea întreprinzătorilor de a primi elevi/studenți în practică
- Sprijinirea integrării grupurilor vulnerabile în programe de educație și formare profesională (în
special tineri și șomeri de lungă durată)
 Dezvoltarea serviciilor de educație și formare continuă pentru calificare și recalificare și
dobândirea de competenţe
 Promovarea spiritului antreprenorial
 Dezvoltarea programelor de promovare a meseriilor tradiționale
- Facilitarea accesului la educație, formare profesională și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru
comunitățile marginalizate, în special pentru populația de etnie rromă, formularea și
implementarea de măsuri de combatere a prejudecăților și a discriminării împotriva romilor
- Sprijinirea și facilitarea accesului la locuri de muncă și programe de formare profesională de
calitate a persoanelor cu dizabilități
Măsura 6.3.2. Sporirea accesului la servicii de sănătate
Activități prioritare:
- Creșterea nivelului de educație în rândul populației pentru adoptarea unor comportamente
sănătoase în scopul prevenirii îmbolnăvirilor
- Extinderea și diversificarea serviciilor preventive de sănătate
- Creșterea accesului la servicii de îngrijire medicală de calitate a persoanelor vulnerabile sau
dezavantajate social
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Dezvoltarea facilităților de planificare familială
Sprijinirea dezvoltării și implementării de sisteme informatice integrate de tip e-Sănătate având
ca scop accesul populației la o paletă largă de informații din domeniul medical

Prioritatea 6.4. Contracararea efectelor declinului demografic
Obiective:
- asigurarea pe termen lung a echilibrului demografic, prin stimularea natalității, creșterea duratei
vieții active și ameliorarea fenomenului de îmbătrânire demografică
Potrivit proiecției populației realizată în 2013 de Eurostat, Biroul de statistică al Uniunii Europene, până în
2060 populația României ar putea scădea până la 17,3 milioane de locuitori, comparativ cu nivelul de
21,4 milioane de persoane înregistrat în 2010. Studiul a luat în calcul trei factori - rata fertilității, durata de
viață și migraţia.
Acest trend va afecta și localitatea Târnăveni, unde pe termen lung se preconizează un fenomen de
scădere a populației. Potrivit datelor definitive ale ultimului recensământ, populația localității Târnăveni la
data de 20 octombrie 2011 era de 22.075 persoane. Observăm, că fată de recensământul din anul 1992,
în aproape 20 ani, populația județului s-a redus cu 27%, iar până în anul 2050, potrivit prognozelor
demografilor, municipiul Târnăveni iar mai putea pierde alte 25% din populație, ajungând la un efectiv de
aproximativ 16.556 persoane.
Consecințele pe termen mediu și lung a îmbătrânirii demografice pot fi foarte grave, îndeosebi asupra
pieței muncii, în privința pensiilor și asigurărilor medicale și sociale. Grupul de vârstă peste 65 de ani va
avea nevoi ridicate în ceea ce privește serviciile de sănătate și cele sociale.
În viitorul apropiat pe piața forței de muncă se va resimți reducerea numărului populației active economic
și un deficit de forţe tinere de lucru, urmare reducerii în mod evident a grupei de vârstă între 15 și 24 de
ani. Pe piață vor lipsi tinerii specializați în diverse profesii, datorită insuficienței efectivelor de persoane.
Profesiile cele mai afectate vor fi cele din domeniul IT, medicină, automatizări, construcții și instalații, etc.
Aceștia sunt cei mai motivați să emigreze pentru a găsi un loc de muncă în afara ţării pe o piață de
muncă care este în căutarea acestor calificări.
Urmare schimbărilor demografice, un număr tot mai mare de “tineri pensionari” doresc să participe la
viața socială și economică, în timp ce tinerii implicați în procesul muncii doresc să petreacă mai mult timp
cu copiii lor.
Este nevoie de elaborarea și aplicarea de politici familiale, care să aibă consensul clasei politice, al
societății civile, al opiniei publice și al specialiștilor. Valoarea familiei trebuie întărită, întrucât aceasta este
sursă de capital uman și moral. În consolidarea familiei, revenirea la valorile tradiționale, persoanele
publice și organizațiile neguvernamentale pot avea un rol esențial.
Activități prioritare:
- Elaborarea și promovarea unor politici și planuri de acțiune pro-nataliste, de stopare a migrației și
de promovare a îmbătrânirii active
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DOMENIUL PRIORITAR 7: ASIGURAREA UNEI ADMINISTRAŢII PUBLICE LOCALE EFICIENTE
Criza financiară a generat noi provocări pentru administrația publică: veniturile totale bugetare ale
unităților administrativ-teritoriale înregistrează o tendință descrescătoare, care se reflectă într-o serie de
efecte: dificultăți în acoperirea cheltuielilor de bază de funcționare, reducerea investițiilor din fonduri
proprii, diminuarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile, prudență în accesarea de fonduri structurale
urmare capacității reduse financiare de a asigura contribuția proprie. Performanţa și eficiența
administrației publice locale este afectată de resurse umane insuficiente, necorespunzător pregătite și
slab motivate. Blocarea posturilor din sectorul public în condițiile în care atribuțiile u.a.t. cresc (în
contextul procesului de descentralizare) au ca efect mobilizarea resurselor asupra îndeplinirii sarcinilor
curente, punctuale, în detrimentul implementării reale a unor sisteme de management eficiente.
Acestea sunt doar câteva elemente care au drept consecință o percepție negativă a populației fată de
serviciile furnizate de administrația publică locală.
În ciuda acestor provocări, realizarea de investiții prin accesarea de fonduri nerambursabile a reprezentat
o preocupare permanentă a u.a.t.
În perioada de programare 2007-2013, conform datelor, la nivelul localității Târnăveni au fost finalizate
sau au fost în curs de implementare un număr de 40 proiecte. Valoarea totală a investițiilor se ridică la
suma de
16.124.760,11 lei, fără TVA, echivalent cu 4.236.196,03 euro.
Conform datelor furnizate de primăria Municipiului Târnăveni, investițiile realizate în municipiul Târnăveni
în perioada 2007-2013 se prezintă astfel:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DENUMIRE LUCRARE
Canal menajer strada Gorunului
Rețea canal menajer strada Nicolae Bălcescu
Rețea canal menajer strada 8 Martie
Reabilitare/Modernizare instalație de încălzire şi izolarea
termică parțiala la Gimnaziul de Stat Prefect Vasile Moldovan
Înlocuirea sistemului de încălzire cu sistem centralizat şi
izolație termică parțiala la Grădinița cu P.P. nr.4
Reabilitare/Modernizare instalație de încălzire şi izolarea
termică parțiala la Gimnaziul de Stat Traian
Reabilitare/Modernizare instalație de încălzire şi izolarea
termică parțiala la Liceul Teoretic Andrei Bârseanu
Reabilitare strada Livezii
Reparații strada Frumoasa
Reparații alei cart. Păcii şi strada Avram Iancu

Valoare
Lei
fără TVA
43.517,62
37.566,64
41.582,46

13.021,82
11.257,61
12.459,54

87.666,20

26.236,37

58.849,74

17.609,67

483.103,35

145.935,04

229.995,43

70.403,05

223.693,29
143.543,93
92.121,59

68.353,39
45.962,00
29.496,84

Valoare
Euro
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Reparații alei cart. Tineretului şi strada Tineretului
Reparații trotuare str. Victoriei şi Armatei
Modernizare drum comunal DC83 cuprins intre DN 14A şi
satul Bobohalma
Lucrări tehnico-edilitare bloc ANL
Reparații strada Republicii şi Victoriei
Reparații str. Partizanilor, CFR, Cooperației şi Marinei
Reabilitare/Modernizare strada Cuștelnic
Reparații cart. Armatei, Zorilor şi str. 1 Decembrie 1918
Reparații alei cart. George Enescu şi Viitorului
Reabilitare/Modernizare str. Bradului
Rețea de apa str. Gruiețe
Înlocuire şi extindere rețea de apa str. Horea şi Turnișor. Stație
de pompare
Rețea de apa şi stație de pompare pe str. Ciocârliei, 22
Decembrie şi Viticultorilor
Rețea de canalizare str. Prefect Vasile Moldovan
Rețea de apa şi reabilitare str. Liliacului
Rețea de canal menajer pe str. Aviației şi Zefirului
Modernizare str. Pomilor
Rețea apa şi canalizare pe str. Rândunelelor
Rețea de apa str. Stelelor. Extindere rețea str. Armatei. Rețea
de canal menajer str. Stelelor, Tractoriștilor, Sticlarilor,
Timișului, Libertății, Secerii, Salviei, Viilor
Reparații str. Șoimilor, Stadionului, Lt. Vasile Milea, P-ta
Trandafirilor, 1 Mai
Modernizare str. Rozelor şi Pompelor
Reabilitare/Modernizare str. Păcii
Rețea de apa str. Movilei, Octavian Goga şi Crinului
Alimentare cu apa satul Bobohalma
Repararea străzilor Republicii, Avram Iancu şi Scolii
Asfaltare str. Prefect Vasile Moldovan şi Zorilor
Alei asfaltate în Piața Obor
Rețea canalizare menajera şi pluviala str. Pandurilor şi Zorilor
Reparații Aleea Gării
Rețea de apa şi canalizare pluviala în cart. Şoimilor-Piaţa și
Rețea de apa în cart. George Enescu şi Aleea Gării
TOTAL

104.756,56
102.519,40

33.542,49
32.371,14

1.482.050,25

467.966,61

58.778,23
248.850,14
362.828,77
1.408.795,79
420.740,01
155.879,25
620.674,84
53.955,37

17.514,89
68.224,85
99.160,64
385.464,54
112.575,59
42.735,92
168.868,14
15.073,86

277.390,24

77.960,22

114.573,55

31.966,28

427.098,53
780.682,95
216.985,96
832.021,00
119.531,00

121.434,86
219.601,39
60.222,02
198.478,29
28.700,30

435.559,51

103.423,92

490.000,00

116.672,22

664.382,77

156.240,80

149.000,00
2.045.457,69
1.350.000,00
789.850,45
263.994,37
134.400,00
225.670,05

35.039,86
475.721,02
328.859,22
180.421,78
58.682,37
29.413,05
50.874,71

346.693,18

78.249,72

16.124.760,11

4.236.196,03

Page 126

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, perioada 2014-2020
Prioritatea 7.1. Îmbunătățirea procesului de politici publice în administrația publică locală
Obiective:
- creșterea capacității de planificare strategică
- promovarea unor standarde ridicate de transparență și de calitate în administrația publică
- implicarea structurilor parteneriale publice și private în luarea deciziilor la nivelul comunităților
locale
- dezvoltarea parteneriatului public-privat
Activități prioritare:
- Îmbunătățirea competențelor în materie de formulare și implementare a politicilor publice/
strategiilor de dezvoltare locală
- Întărirea capacității administrative a autorităților implicate în managementul programelor cu
finanțare nerambursabilă comunitară
- Îmbunătățirea gradului de transparență la nivelul instituțiilor publice
Prioritatea 7.2. Implementarea de soluții inovatoare la nivelul administrației publice pentru
extinderea, diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor
Obiective:
- optimizarea fluxului de informații prin utilizarea tehnologiei informaționale și de comunicații
- eficientizarea utilizării banilor publici prin reducerea costurilor administrative
- aducerea serviciilor publice mai aproape de cetățeni
Activități prioritare:
- Utilizarea tehnologiei informaționale și de comunicații pentru modernizarea serviciilor publice:
implementarea de soluții de tip e-guvernare
- Implementarea unor modele și metode de management performant și de îmbunătățire a calității
la instituții publice, inclusiv pentru reducerea costurilor administrative
- Susținerea procesului de înregistrare a bunurilor din domeniul public și privat al statului în
sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
Prioritatea 7.3. Dezvoltarea resurselor umane din administrația publică locală
Obiective:
- îmbunătățirea competențelor personalului angajat în administrația publică locală
- creșterea gradului de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune
Activități prioritare:
- Facilitarea și încurajarea accesului la formare profesională a personalului din administrația
publică locală, inclusiv instituții subordonate/aflate sub autoritatea organelor administrației
publice locale
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4.6. Planul de acțiune
Planul de acțiuni a fost dezvoltat prin procese mixte (participative – consultative) de planificare, cu scopul
responsabilizării comunității asupra mijloacelor de aplicare a strategiei de dezvoltare durabilă locală dar și
de definire realistă a posibilităților de aplicare a acestora.
Criteriile de selecție a proiectelor au avut la bază:
a. Concordanța cu viziunea / nevoile comunitare;
b. Abordare durabilă, integrată;
c. Responsabilitatea/ competența autorităților administrative locale și/ sau a partenerilor
dezvoltării locale;
d. Necesitatea evitării dublării acțiunilor demarate;
e. Localizarea geografică (locală/ zonală);
f. Corelarea/integrarea cu alte acțiuni la nivel județean, regional, național și internațional.
Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea proiectelor identificate în trei
niveluri de prioritate, fiecare dintre proiecte înscriindu-se într-unul dintre aceste niveluri:
 proiecte directe – care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor strategice;
 proiecte suport – proiecte a căror implementare/realizare susține atingerea obiectivelor
strategice;
 proiecte punctuale – proiecte care presupun dezvoltarea punctuală a localității.
Împărțirea proiectelor în cele trei niveluri de prioritate nu presupune stabilirea vreunei ordini a importanței
acestora. Dincolo de importanța aparentă a proiectelor cu impact direct asupra atingerii obiectivelor
strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în orizontul de timp a proiectelor suport sau a
proiectelor punctuale poate conduce la ratarea țintelor propuse de dezvoltare și la ineficiența utilizării
unor resurse limitate aflate la dispoziția comunei.
Astfel, planul de acțiune propus indică mai ales raporturile de dependență dintre rezultatele unor acțiuni
din domenii diferite, de planificarea acestora (inițierea, realizarea și rezultatele obținute) depinzând
succesul implementării strategiei propuse.
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5. PORTOFOLIUL DE PROIECTE A MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI PENTRU PERIOADA 2014-2020

NR
CRT

COD
PROIECT

TITLU PROIECT

NIVEL DE
PRIORITATE

DOMENIUL PRIORITAR 1: DEZVOLTARE URBANĂ, DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
TEHNICE ŞI SOCIALE
Măsura 1.2.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, feroviare la nivelul municipiului în
perspectiva asigurării unui transport cât mai eficient
1.

1.2.1.1.

Reabilitare drumuri județene

proiect suport

2.

1.2.1.2.

Modernizarea străzilor din Municipiul Târnăveni

proiect direct

3.

1.2.1.3.

Reabilitarea străzilor afectate de lucrările de extindere rețele de apă
și canalizare

proiect punctual

4.

1.2.1.4.

Asfaltare străzi pietruite din Municipiul Târnăveni

proiect punctual

5.

1.2.1.5.

Extinderea străzilor din Municipiul Târnăveni

proiect direct

6.

1.2.1.6.

Construirea, reabilitarea şi modernizarea unor segmente noi de drum
județean pentru conectarea la autostrada

proiect suport

7.

1.2.1.7.

Construirea, modernizarea şi reabilitarea podurilor şi podețelor

proiect direct

8.

1.2.1.8.

Inițierea demersurilor pentru construirea unei autogări în orașul
Târnăveni

proiect punctual

9.

1.2.1.9.

Demersuri pentru extinderea infrastructurii feroviare

proiect punctual

10.

1.2.1.10.

Elaborarea unei strategii privind transportul în comun

proiect direct

11.

1.2.1.11.

12.

1.2.1.12.

13.

1.2.1.13.

14.

1.2.1.14.

15.

1.2.1.15.

16.

1.2.1.16.

17.

1.2.1.17.

Reabilitare trotuare din Municipiul Târnăveni, afectate de lucrările de
extindere rețele de apă și canalizare
Măsuri de îmbunătățire a siguranței circulației prin realizarea de
marcaje la sol pe traseele drumurilor naționale
Măsuri de îmbunătățire a siguranței circulației prin montarea de
panouri indicatoare, prioritate și stopuri
Construirea unei centuri ocolitoare pentru transferul traficului de
tranzit și a inelelor interioare de circulație, în vederea eficientizării
traseelor în localitatea Târnăveni
Realizarea de trasee separate, exclusiv pentru vehiculele de
transport public
Reamenajarea staților de transport public existente, inclusiv prin
realizarea de noi stații pentru mijloacele de transport în comun
Modernizarea zonei centrale a municipiului Târnăveni

proiect punctual
proiect direct
proiect direct
proiect direct
proiect direct
proiect direct
proiect direct
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NR
CRT

COD
NIVEL DE
TITLU PROIECT
PROIECT
PRIORITATE
Măsura 1.2.2. Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul
municipiului în perspectiva dezvoltării durabile și administrare cât mai eficientă
Implementare și finalizare proiect lucrări de extindere și reabilitare
18.
1.2.2.1
proiect direct
rețele apă și canalizare
Extinderea şi reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în Municipiul
19.
1.2.2.2
proiect direct
Târnăveni
Extinderea infrastructurii de apa – canal în localitățile componente
20.
1.2.2.3
proiect direct
Botorca, Cuștelnic şi satul aparținător Bobohalma
21.
1.2.2.4 Sprijin pentru reabilitare rețea de distribuție a gazelor naturale
proiect punctual
22.

1.2.2.5

23.

1.2.2.6

Sprijin pentru modernizarea și extinderea rețelelor existente de
energie electrică
Extinderea sistemului de iluminat public

24.

1.2.2.7

Construirea de rețele de canalizare pluviale

proiect punctual
proiect direct
proiect direct

Măsura 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de învățământ și a serviciilor educaționale, prin construirea,
reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea acestora
25.
1.3.1.1. Modernizarea infrastructurii de învățământ
proiect direct
26.

1.3.1.2.

Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Târnăveni

proiect direct

27.

1.3.1.3.

Reabilitare, Modernizare şi extindere Școala Gimnaziala Traian,
Târnăveni

proiect direct

28.

1.3.1.4.

Reabilitarea Școlii gen. Nr. 3 și accesul la școală prin str. 1 Iunie

proiect direct

29.

1.3.1.5.

30.

1.3.1.6.

31.

1.3.1.7.

32.

1.3.1.8.

33.

1.3.1.9.

34.

1.3.1.10.

35.

1.3.1.11

36.

1.3.1.12

37.

1.3.1.13

Reabilitare şi modernizare Școala de arte şi meserii "Constantin
Brâncuși"
Reabilitare și modernizare Gimnaziul Avram Iancu Târnăveni și
construire sala de sport (fisă proiect și pentru sală de sport)
Reabilitarea şi modernizarea Scolii Gimnaziale Vasile Moldovan şi a
salii de sport
Reabilitare şi modernizare liceului Andrei Bârseanu
Reabilitarea și modernizarea Scolii Gimnaziale Decebal din
Bobohalma
Reabilitarea şi modernizarea completă a Scolii Generale din
localitatea Botorca, localitate componentă a municipiului Târnăveni
Înființarea unui centru educațional tehnic cu internat
Înființarea unui Centru de evenimente educațional – culturale pentru
atragerea partenerilor din societatea civilă și educație
Înființarea de creșe în Municipiul Târnăveni

proiect direct
proiect direct
proiect direct
proiect direct
proiect direct
proiect direct
proiect direct
proiect punctual
proiect direct
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NR
CRT

COD
PROIECT

38.

1.3.1.14

TITLU PROIECT
Reabilitarea şi modernizarea grădinițelor din Municipiul Târnăveni

NIVEL DE
PRIORITATE
proiect direct

Măsura 1.3.2 Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de sănătate prin construirea, reabilitarea,
amenajarea, extinderea și modernizarea acestora
39.

1.3.2.1.

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu aparatura medicala şi
mobilier a Ambulatoriului Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe
Marinescu” Târnăveni

proiect suport

Măsura 1.3.3. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor privind situațiile de urgenta
40.

1.3.3.1

Achiziționarea de autospeciale pentru situații de urgenta

proiect direct

41.

1.3.3.2

Achiziționarea de echipamente de protecție și de intervenție

proiect direct

Modernizarea infrastructurii tehnice de comunicare pe timpul
proiect direct
intervențiilor
Extinderea sistemului de supraveghere video în orașul Târnăveni în
43.
1.3.3.4
proiect suport
vederea creșterii siguranței și prevenirea infracționalității
Măsura 1.3.4. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale prin înființarea, reabilitarea,
amenajarea, extinderea și modernizarea acestora
Înființarea unui centru de instruire și consiliere pentru orientare/
44.
1.3.4.1
proiect punctual
reorientare profesională
45.
1.3.4.2 Crearea şi dezvoltarea de structuri ale economiei sociale
proiect direct
42.

1.3.3.3

46.

1.3.4.3

47.

1.3.4.4

48.

1.3.4.5

49.

1.3.4.6

50.

1.3.4.7

Modernizare Centru social Târnăveni
Construcția de unități locative destinate închirierii prin programul
derulat prin ANL
Construcția de unități locative prin Programul Național de Sprijinire a
Construirii de Locuințe Proprietate Personală, conform OUG NR.
51/2006
Reabilitarea şi construcția de unități locative sociale prin Programul
de Construcții de Locuințe Sociale, conform Legii nr. 114/1996
Reabilitare termică a blocurilor de locuințe

proiect direct
proiect direct
proiect direct
proiect direct
proiect direct

DOMENIUL PRIORITAR 2: CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI,
STIMULAREA CERCETĂRII ŞI A INOVĂRII
Măsura 2.1.1. Diversificarea infrastructurii de afaceri prin dezvoltarea de zone economice
51.

2.1.1.1

Crearea unei zone industriale noi și a unor zone logistice

proiect direct

52.

2.1.1.2

Sprijin pentru dezvoltarea unui incubator de afaceri

proiect suport

53.

2.1.1.3

Evaluarea terenurilor și bunurilor aflate în proprietatea administrației
publice locale în vederea punerii la dispoziția investitorilor privați

proiect suport
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NR
CRT

COD
PROIECT

54.

2.1.1.4

55.

2.1.1.5

56.
57.
58.

59.

60.

TITLU PROIECT
Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii spre zonele cu potențial
economic
Crearea unui ghișeu unic pentru cetățeni și agenți economici

NIVEL DE
PRIORITATE
proiect suport
proiect direct

Măsura. 2.1.2. Creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și încurajarea
antreprenoriatului în domenii cu valoare adăugată și cu potențial de creștere
Crearea unui consiliu public-privat pentru dezvoltarea economică a
2.1.2.1 Municipiului Târnăveni, în vederea menținerii unui dialog permanent
proiect direct
cu mediul de afaceri
Program de promovare a oportunităților Municipiului Târnăveni 2.1.2.2
proiect suport
realizarea unei strategii de marketing
Sprijinirea înființării unui Centru de formare profesională, calificare și
2.1.2.3
proiect suport
recalificare a adulților la nivel local, în acord cu nevoile angajatorilor
Măsuri de atragere a agenților economici care furnizează materii
prime pentru industria existentă din oraș, prin reabilitarea și
2.1.2.4
proiect direct
modernizarea bunurilor din proprietatea autorității publice locale și
facilitarea accesului mediului de afaceri local la acestea
Măsuri pentru instituire a unei proceduri atractive pentru investitori
(sistem de taxe locale stimulative, proceduri încurajatoare de
2.1.2.5 eliberare a autorizațiilor și avizelor prin reducerea duratelor de
proiect suport
procesare a solicitărilor de elaborare a deciziilor, de punerea în
practică a acestora, etc)
Măsura 2.1.3. Promovarea produselor locale și a infrastructurii de sprijin a afacerilor

Implicarea autorităților publice locale în impulsionarea producătorilor
locali în vederea participării acestora la târguri de oportunități de
afaceri (realizarea de portaluri online, evenimente periodice,
61.
2.1.3.1
proiect suport
promovarea programelor naționale și europene care finanțează
companiile private pentru retehnologizarea activităților, accesul pe
piețe noi externe, etc.).
Măsura 2.2.1. Crearea și dezvoltarea infrastructurii suport pentru activități de cercetare, dezvoltare și
inovare (CDI), desfășurate de sectorul public și privat
Crearea infrastructurii suport pentru activități de cercetare, dezvoltare
62.
2.2.1.1
proiect suport
și inovare
DOMENIUL PRIORITAR 3. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, EFICIENŢĂ ENERGETICĂ,
VALORIFICAREA RESURSELOR ENERGETICE REGENERABILE
Măsura 3.1.1 Asigurarea calității aerului
63.

3.1.1.1.

Înființarea/ reamenajarea zonelor verzi din Municipiul Târnăveni

proiect direct

64.

3.1.1.2.

Amenajarea parcurilor din Municipiul Târnăveni

proiect direct
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COD
PROIECT

65.

3.1.1.3.

Construcția variantei ocolitoare a Municipiul Târnăveni

proiect direct

66.

3.1.1.4.

Amenajarea de piste de biciclete în vederea decongestionării
traficului și încurajării deplasărilor cu bicicleta

proiect direct

67.

3.1.1.5.

Amenajare de noi locuri de parcare pentru autoturisme

proiect direct

68.

3.1.1.6.

Realizarea unei pasarele pietonale la intersecția străzii cu linia de
cale ferată

proiect direct

69.

3.1.1.7.

Crearea de zone şi trasee pietonale în Municipiul Târnăveni

proiect direct

70.

3.1.1.8.

Extinderea, protejarea și conservarea zonelor cu spații verzi

proiect suport

TITLU PROIECT

Investiții în panouri fonoabsorbante în zonele unde calea ferată
traversează zonele de locuit, în vederea reducerii poluării fonice
datorate transportului feroviar
Realizarea Registrului local al spatiilor verzi

NIVEL DE
PRIORITATE

71.

3.1.1.9.

72.

3.1.1.10

73.

Măsura 3.2.1. Reducerea efectelor poluării apelor deversați de la aglomerări umane,
din activități industriale, activități agricole prin amenajarea, extinderea și modernizarea
infrastructurii tehnice de mediu (canalizare, epurare, apă uzată, etc.)
Reabilitare spațiilor verzi afectate de lucrările de extindere rețele de
3.2.1.1
proiect punctual
apă și canalizare
Organizarea, prin parteneriat între instituții, a unui sistem de
3.2.1.2
proiect suport
monitorizare a tuturor factorilor de mediu
Amenajarea și salubrizarea râului Târnava Mica
3.2.1.3
proiect punctual

74.
75.

proiect punctual
proiect suport

80.

Lucrări de combatere și prevenire a inundațiilor în zonele de risc prin
3.2.1.4
regularizarea de râuri, pâraie, îndiguiri de maluri și construcții de
proiect punctual
stații de pompare ape pluviale
Amenajare loc de promenade şi zona de agreement pe malurile
3.2.1.5
proiect suport
râului Târnava Mica
Ecologizarea şi transformarea în zona de agrement a brațului râului
3.2.1.6
proiect direct
Târnava Mica, dezafectat, din zona cartierului Cuștelnic
Măsura. 3.3.1. Colectarea selectivă a deșeurilor, creșterea gradului de recuperare
și reciclare a deșeurilor
Sisteme de colectare selectivă a deșeurilor și valorificarea lor prin
3.3.1.1
proiect suport
refolosire, reciclare materială și recuperare energetică
Stație de reciclare a deșeurilor rezultate din construcții şi demolări
3.3.1.2
proiect direct

81.

3.3.1.3

76.
77.
78.

79.

Instalație de compostare a deșeurilor biodegradabile

proiect direct

Măsura 3.3.2. Plan de măsuri pentru reconstrucția ecologică a terenurilor degradate
82.

3.3.2.1

Inventarierea arealelor cu probleme de degradare a solului și plan de

proiect suport
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COD
PROIECT

TITLU PROIECT

NIVEL DE
PRIORITATE

măsuri pentru reconstrucția ecologică a terenurilor degradate

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

90.

Măsura 3.4.1. Exploatarea potențialului natural pentru dezvoltarea de energii regenerabile și
îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul economic și cel casnic
Reabilitare termică a clădirilor din domeniul public cu scopul
3.4.1.1
proiect direct
economisirii resurselor energetice
Dezvoltarea de studii și implementarea de proiecte privind
3.4.1.2
proiect suport
implementarea surselor de energie regenerabilă
Reabilitarea energetică completă a sediului primăriei Municipiului
3.4.1.3
proiect direct
Târnăveni
Reabilitarea energetică completă a Casei de Cultura Mihai
3.4.1.4
proiect direct
Eminescu
Reabilitarea energetică completă a grădinițelor din Municipiului
3.4.1.5
proiect direct
Târnăveni
Reabilitarea energetică completă a clădirii administrative – asistenta
3.4.1.6
proiect direct
socială
Reabilitarea termică a ansamblului de clădiri aparținând Spitalului
3.4.1.7
proiect suport
Municipal “Dr. Gh. Marinescu” din Târnăveni
Înlocuirea sistemului existent de iluminat public bazat pe surse cu
vapori de sodiu la înalta presiune, cu un sistem performant, bazat
pe tehnologia LED sau alte tipuri de surse eficiente din punct de
3.4.1.8
proiect direct
vedere energetic, precum şi implementarea unui sistem de
telegestiune care sa contribuie la eficientizarea energetică în
funcționare, a sistemului de iluminat public
Măsura 3.5.1 Prevenirea și gestionarea riscurilor naturale

Dezvoltarea și implementarea de politici și planuri de acțiuni specifice
91.
3.5.1.1 pentru prevenirea riscurilor naturale (inundații, alunecări de teren şi
proiect suport
eroziuni ale solului, etc.)
Crearea și dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a
92.
3.5.1.2
proiect suport
riscurilor
DOMENIUL PRIORITAR 4. DEZVOLTAREA DURABILĂ A ZONELOR RURALE ADIACENTE,
SPRIJINIREA AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII
Măsura 4.1.1 Eficientizarea activităților agricole prin modernizarea exploatațiilor agricole,
dezvoltarea serviciilor și logisticii agricole și susținerea activităților de prelucrare a produselor agricole
Sprijinirea persoanelor care practică agricultura de subzistență
93. 4.1.1.1
proiect suport
pentru a se asocia în grupuri de producători
Organizarea unui centru de informare și consultanță agricolă
94. 4.1.1.2
proiect punctual
(Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale celor care vor să-și
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95.

4.1.1.3

96.

4.1.1.4

TITLU PROIECT
deschidă o afacere în domeniul agricol, sprijin pentru accesarea de
fonduri pentru agricultură)
Crearea unei infrastructuri eficiente pentru desfacerea produselor
prin înființarea pe cont propriu sau în parteneriat public-privat de
piețe agroalimentare, depozite pentru produse agroalimentare și
dezvoltarea comerțului de gros în sfera agricolă
Reabilitarea și modernizarea serelor Primăriei Târnăveni

NIVEL DE
PRIORITATE

proiect suport
proiect direct

DOMENIUL PRIORITAR 5. DEZVOLTAREA TURISMULUI
Măsura 5.1. Dezvoltarea atracțiilor turistice și a infrastructurii turistice
97.

5.1.1

98.

5.1.2

Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural al orașului
Târnăveni în scopul creșterii atractivității turistice a zonei.
Înființarea unui centru de evenimente în cadrul Casei de Cultură

99.

5.1.3

Dezvoltarea unei zone de agrement turistic

100.

5.1.4

101.

5.1.5

102.

5.1.6

103.

5.1.7

104.

5.1.8

105.

5.1.9

106.

5.1.10

107.

5.1.11

108.

5.1.12

Realizarea unei strategii de promovare turistică adresată locuitorilor
comunităților limitrofe, cu accent pe oportunitățile de petrecere a
timpului liber (Programul anual de evenimente cultural - artistice și
sportive și Centrul multifuncțional de sport și agrement)
Actualizare PUG și stabilirea prin planul de amenajare a teritoriului a
funcțiunilor specific zonei de agrement
Asigurarea utilităților necesare dezvoltării turismului în zona de
agrement: drumuri, alimentare cu apă, canalizare, alimentare
curent electric și telecomunicații, etc
Construirea unui centru multifuncțional de sport, agrement și
recreere
Crearea și promovarea unui program anual de evenimente cultural artistice și sportive, cu rolul de a dinamiza viața socială a comunității
Crearea şi amenajarea unui nou Muzeu Municipal Târnăveni
Amenajarea zonei Băilor de nămol ALUNEI, pentru turism ecologic şi
balnear
Investiții în infrastructura de tratament/agrement a Băilor de Nămol
Alunei aflat în proximitatea localității Târnăveni
Măsuri de atragere a investitorilor privați în turism pentru dezvoltarea
zonei Băilor de Nămol Alunei prin sistem de taxe locale stimulative,
proceduri încurajatoare de eliberare a autorizațiilor și avizelor prin
reducerea duratelor de procesare a solicitărilor de elaborare a
deciziilor, de punerea în practică a acestora, etc.

proiect suport

proiect suport
proiect suport

proiect punctual
proiect suport
proiect direct
proiect suport
proiect direct
proiect direct
proiect direct

proiect suport
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Măsura 5.2. Îmbunătățirea serviciilor turistice
109.

5.2.1

Investiții pentru creșterea calității serviciilor turistice

proiect suport

Măsura 5.3. Implementarea unor sisteme informatice de management al informației turistice
Implementarea unor aplicații TIC de gestionare a informației turistice
110. 5.3.1
în localitate, disponibile pe web și pe dispozitive mobile de tip tabletă
proiect suport
PC, SmartPhone, infochioşc
DOMENIUL PRIORITAR 6. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CREŞTEREA INCLUZIUNII SOCIALE
ŞI CREŞTEREA OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ
Măsura 6.1. Dezvoltarea resurselor umane pentru creșterea competitivității de pe piața muncii
Programe de dezvoltare a resurselor umane şi creșterea
competențelor profesionale a personalului care activează în
educație, sănătate, cercetare, social, cultură, situații de urgenta,
111.
6.1.1
proiect suport
siguranță publică, antreprenoriat, administrație publică, prin
facilitarea accesului la cursuri de perfecționare și specializare și
învățământ
Măsura 6.2. Promovarea ocupării forței de muncă, în special în rândul persoanelor vulnerabile
112.

113.
114.
115.

Dezvoltarea serviciilor de consiliere și asistență de specialitate
proiect suport
pentru persoane vulnerabile
Măsura 6.3. Promovarea incluziunii sociale în rândul persoanelor vulnerabile,
prin îmbunătățirea accesului la servicii sociale
Dezvoltarea de programe integrate pentru îmbunătățirea accesului la
6.3.1
proiect suport
educație pentru copii/tineri aflați în situații de risc
Dezvoltarea de programe integrate pentru sprijinirea integrării
6.3.2
grupurilor vulnerabile în programe de educație și formare
proiect suport
profesională
Creșterea accesului la servicii de îngrijire medicală de calitate a
6.3.3
proiect suport
persoanelor vulnerabile
6.2.1

DOMENIUL PRIORITAR 7: ASIGURAREA UNEI ADMINISTRAŢII PUBLICE LOCALE EFICIENTE
Măsura 7.1. Îmbunătățirea procesului de politici publice în administrația publică locală
116.

7.1.1

117.

7.1.2

118.

7.1.3

Îmbunătățirea competențelor în materie de formulare și implementare
a politicilor publice/ strategiilor de dezvoltare locală
Creșterea nivelului de pregătire prin schimb de experiență și vizite de
studiu
Îmbunătățirea calității serviciilor prin utilizarea de instrumente
moderne de lucru (achiziționare de echipamente IT moderne și
software specializat)

proiect suport
proiect suport
proiect direct
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Reactualizare și aprobare Planul Urbanistic General al Municipiului
proiect direct
Târnăveni
Continuarea lucrărilor de cadastru edilitar şi începerea lucrărilor la
120.
7.1.5
proiect direct
cadastru general
Implementare a unui sistem informațional geografic (GIS) pentru
121.
7.1.6
realizarea băncilor de date pentru cadastru imobiliar-edilitar,
proiect direct
urbanism și amenajarea teritoriului
Măsura 7.2. Implementarea de soluții inovatoare la nivelul administrației publice pentru extinderea,
diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor
Realizarea unui sistem informatic integrat de relaționare comunitară
(SIRC) la nivelul Primăriei Municipiului Târnăveni pentru
122.
7.2.1
eficientizarea managementului documentelor, a fluxurilor de lucru și
proiect direct
a comunicării cu cetățenii, instituțiile și mediul de afaceri
119.

7.1.4

123.

7.2.2

124.

7.2.3

125.

7.2.4

126.

7.2.5

Montare panou electronic informativ în faţa Primăriei și
reorganizarea/ actualizarea siteului primăriei pentru creșterea
nivelului de informare al cetățenilor și mediului de afaceri
Îmbunătățirea accesului la informațiile și serviciile oferite de
administrația publică prin organizarea periodică de mese rotunde
pentru mediatizare acțiuni de interes
Amplasarea de infochioşcuri care să ofere informații din domeniul
vieții economico-sociale ale zonei
Achiziții de terenuri şi imobile pentru dezvoltarea Municipiului
Târnăveni

proiect suport

proiect suport
proiect suport
proiect direct

Măsura 7.3. Dezvoltarea resurselor umane din administrația publică locală
127.

7.3.1

Dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale ale personalului
Primăriei Târnăveni

proiect direct
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