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1.1. Scurt istoric 

Primele dovezi ale unei existențe umane în zona Târnăveniului datează din perioada neolitică. Din perioada 

evului mediu mijlociu 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. Datorită cultivării pe o arie însemnată a viței-de-vie, încă din Evul mediu, zona a fost desemnată 

ca o adevărată „Țară a vinului” (Weinland). 

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. 

În aprilie 1912 Târnăveniul a fost ridicat la rangul de oraș. Prin descoperirea în 1912, în apropiere, a gazului 

metan s-a dezvoltat și industria, predominând cea chimică, anorganică și industria materialelor de construcții. 

În anul 1913, orașul a fost iluminat cu gaz. Astfel în 1916 s-a construit o uzină de materiale explozibile și gaze 

de luptă numită Nitrogen, punându-se astfel bazele viitoarei platforme chimice, unde (ca și în trecut) fabricarea 

carbidului deținea o pondere importantă. 

Târnăveniul a fost reședința județului Târnava Mică, 

denumit județ în timpul Regatului României și comitat în 

perioada austro-ungară (Kis-Küküllő). Stema comitatului 

Târnava Mică reprezenta un scut renascentist căptușit, cu 

talpa cuspidă, împărțit în trei părți de două fâșii ondulate. 

Fâșiile reprezintă râurile Târnava-Mică și Târnava-Mare, 

după care își avea denumirea și comitatul. În câmpul din 

mijloc, pe trei dealuri stă un grifon cu limba scoasă ținând 

cu amândouă ghearele un ciorchine de strugure mare care 

simbolizează fertilitatea pământului.  

În timpul Primului Război Mondial și-au pierdut viața pe 

front 32 ostași din Târnăveni. La Marea Adunare Națională 

de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia au participat 12 

delegați oficiali din Târnăveni și Boziaș precum și preotul 

din Suplac Gheorghe Oprean, luptător pentru unitatea națională, cel care în toamna aceluiași an, la Viena, în 

calitatea de preot-căpitan, a fost secretarul „Senatului central al ofițerilor și soldaților români din Ardeal, Banat 

și Bucovina", dar și cel care ulterior va revitaliza biserica ortodoxă la Târnăveni.  

În anul 1918 au fost puse bazele unei fabrici de sticlă (Ardeleana) și a unei fabrici de cărămidă, între cele două 

războaie mondiale funcționând și o uzină metalurgică, o fabrică de mașini de uz casnic, utilaje agricole și o 

fabrică de spirt, economia orașului diversificându-se și după a II-a conflagrație mondială. 

Între anii 1920-1926, localitatea a purtat numele de Târnava-Sânmartin, apoi a revenit la denumirea de 

Diciosânmartin până în 1941, când își schimbă numele devenind Târnăveni, denumire păstrată până în 

prezent. 
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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 a însemnat și pentru Târnăveni o reorganizare administrativă și o viață 

social-economică etatizată și egalitară. 

În noua reorganizare administrativă din anul 1968 orașul Târnăveni aparține județului Mureș. În 1998 

localitatea a fost ridicată la rang de municipiu prin Legea nr. 205/1998. 

Actuala stemă a 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; 

 Coroana murală cu cinci turnuri crenelate arată 

că localitatea are rang de municipiu. 

 

1.2. Dezvoltare Urbană 

Mediul urban este considerat atât sursa, cât și soluția provocărilor economice, de mediu și 

sociale. Dezvoltarea urbană presupune un proces de creștere și amplificare însoțit de 

transformări de ordin calitativ și cantitativ.  

Municipiul Târnăveni este situat în centrul Transilvaniei, pe cursul mijlociu al râului Târnava Mică, în partea de 

sud-vest a județului Mureș. Municipiul Târnăveni este situat în centrul unei zone de vie circulație. Drumul 

național D.N.14 A (Târnăveni-Mediaş) traversează localitatea de la Nord la Sud. Prin artera principală D.N.15, 

localitatea se leagă de reședința județului, orașul Târgu-Mureș și de Iernut-Luduș, județul Cluj. Drumul 

județean D.J. 107, care însoțește cursul Târnavei Mici, intră în D.N.13 A, realizând legătura cu Târgu.-Mureș 

și Sighișoara. 
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Linia secundară C.F. Blaj-Praid care trece prin Târnăveni, include municipiul în rețeaua feroviară a țării. În 

ceea ce privește dezvoltarea industrială, principalele avantaje derivă din așezarea geografică și din rezervele 

de gaz metan din apropiere. 

În componența Municipiului Târnăveni intră și localitățile Botorca, Cuștelnic și Bobohalma – ca sat 

aparținător, însumând o suprafață totală de 6.087 ha, din care 4.413 ha este reprezentat de suprafața agricolă 

(teren arabil, pășuni, fânețe, vii și livezi) și 1.674 terenuri neagricole (ape, bălți, construcții, căi de comunicații, 

căi ferate si terenuri degradate și neproductive). 

Localitățile învecinate municipiului Târnăveni 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). 

Tabel 1 - Dezvoltare Urbană 

INDICATOR MUNICIPIUL TÂRNĂVENI JUD. MUREȘ  

Populația stabilă (locuitori-2014) 26.935 598.872 

Suprafața intravilane (ha) 1270 15084 

Densitatea populației - 2014 (loc/km2) 442,5 89,20 

Fondul locativ (locuințe-2014) total 10.072 229.847 

Locuințe finalizate în anul 2014 13 725 

Suprafața spațiilor verzi în intravilan (ha) 42 638 

Sursa datelor: INSE; Calcule proprii 

Conform datelor înregistrate în cadrul Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011, numărul 

camerelor de locuit în Municipiul Târnăveni era de 24.286, suprafața totală alocată acestora fiind de 418.284 

mp. Din total, 22.119 camere erau distribuite în localitatea Târnăveni, 365 de camere erau distribuite la nivelul 

localității Botorca, 1.144 camere în localitatea Bobohalma și 658 în localitatea Cuștelnic. Raportat la numărul 

locuințelor din municipiu, suprafața medie a acestora era de aproximativ 41,6 mp/locuință. Numărul mediu al 

camerelor de locuit la nivelul întregului municipiu era de 2.41 camere/locuință. 

În ceea ce privește distribuția suprafeței totale a camerelor în funcție de localitățile apartenente, situația se 

prezenta la nivelul anului 2011 astfel: 380.942 mp în Târnăveni, 6.376 mp în Botorca, 19.979 mp în Bobohalma 

și 10.987 mp în Cuștelnic.  
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1.3. Demografie 

Densitatea demografică la nivel județean (mediul rural și urban) era de 89.20 loc/km2, iar în 

Municipiul Târnăveni densitatea demografică era de 442.5 loc/km2. 

Tabel 2 - Evoluția populației 

LOCALITATE 2012 2013 2014 2015 2016 

Târnăveni 27.444 -0.98% -1.85% -2.82% -3.44% 

Jud. Mureș 601.226 -0.21% -0.19% -0.20% -0.22% 

% pop. din județ 4.56% 4.53% 4.50% 4.46% 4.44% 

Calculele au fost realizate raportat la anul de bază 2012  

Din punct de vedere demografic, Municipiul Târnăveni a înregistrat valori negative în perioada 2012-2016. 

Analiza statistică a datelor reflectă faptul că, raportat la anul 2012, populația municipiului Târnăveni a 

înregistrat o scădere semnificativă, ajungându-se în anul 2016 la o scădere de până la -3.44%. 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 2014, densitatea demografică înregistrată 

la nivel județean era de 89.20 loc/km2, iar în Municipiul Târnăveni era de 442.5 loc/km2. 

 Distribuția populației pe sexe 

Din totalul populației municipiului Târnăveni, distribuția populației pe sexe indică o diferență nesemnificativă 

între numărul total al femeilor și cel al bărbaților, 50.9% fiind femei și 49.1%, bărbați. 

Grafic 1 - Distribuția populației pe sexe – anul 2016 

 

Sursa datelor: INSE, calcule proprii 

Distribuția populației la nivel de sexe este echilibrată. După cum se poate observa, nu s-au înregistrat diferențe 

semnificative între evoluția populației de sex feminin și cea de sex masculin în perioada 2012 - 2016.  
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Tabel 3 - Evoluția populației din Târnăveni, pe sexe 

LOCALITATE SEX 2012 2013 2014 2015 2016 

Municipiul Târnăveni 
Masculin 13386 13298 13148 13044 12933 

Feminin 13907 13792 13616 13512 13433 

Populație totală 27293 27090 26764 26556 26366 

Sursa datelor: INSE, Calcule proprii 

 Distribuția populației în funcție de starea civilă  

Conform datelor înregistrate în cadrul Recensământului Populației și a Locuințelor din anul 2011, majoritatea 

locuitorilor erau căsătoriți (46.06%), urmând categoria celor necăsătoriți (36.91%). Diferența până la 100% era 

reprezentată de persoanele văduve (9.57%), divorțate (3.90%) și a celor care trăiesc în uniune consensuală 

(3.56%). 

 Distribuția populației în funcție de etnie 

Din punct de vedere al structurii populației în funcție de etnie, în municipiul Târnăveni predomină românii, 

în proporție de 67.19%, fiind urmați de maghiari (14.30%), apoi de etnia romă (10.64%). Diferența până la 

100% este înregistrată în rândul populației care a declarat că aparține etniilor: germani, lipoveni, alte etnii și 

în rândul celor care nu și-au declarat etnia.  

Grafic 2 - Etnii în rândul populației din Târnăveni, 2011 

 

Sursa datelor: Recensământul Populației și Locuințelor 2011 
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 Distribuția populației în funcție de religie 

Prin prisma religiei, în cadrul Recensământului Populației și Locuințelor ce a avut loc în anul 2011, 69.61% 

dintre cetățenii Târnăveniului s-au declarat ortodocși. Alte religii declarate la Recensământul Populației și al 

Locuințelor din anul 2011 sunt: romano-catolică, reformată, penticostală, greco-catolică, baptistă, adventistă 

de ziua a 7-a, fiind prezente și alte religii sau persoane care nu și-au declarat apartenența religioasă. 

 Gradul de dependență demografică 

În luna iulie 2016, populația Municipiului Târnăveni era alcătuită din 26.366 locuitori. Distribuția numerică a 

populației din Municipiul Ploiești pe vârste indică faptul că aceasta este în curs de îmbătrânire. 

Din analiza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, se poate observa că populația adultă, cu vârsta 

cuprinsă între 20 – 44 ani predomină atât în rândul femeilor, cât și în rândul bărbaților. 

În anul 2016, în Târnăveni, ponderea populației în vârstă activă de muncă era de 69.9% din totalul populației 

stabile a municipiului. Rata de dependență demografică aferentă avea o valoare totală de 30.1% adică 100 

de persoane în vârstă de muncă trebuie să producă efecte economice pentru a întreține alte 30 persoane, fie 

ele tinere sau vârstnice. 

Grafic 3 - Distribuția pe grupe mari de vârstă a populației stabile din municipiul Târnăveni în anul 

2016 

 

Sursa datelor: INSE 
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Coeficientul de dependență a persoanelor vârstnice reprezintă raportul dintre numărul persoanelor vârstnice 

(peste 65 ani) și numărul persoanelor în vârstă de muncă (15-64 ani) exprimat la 100 de persoane. Astfel, în 

anul 2016 valoarea coeficientului era de 22.56%, ceea ce înseamnă că erau aproximativ 23 persoane 

vârstnice la 100 de persoane în vârstă de muncă. 

Tabel 4 - Gradul de dependență a populației vârstnice din Municipiul Târnăveni – Anul 2016 

 INDICATOR ANUL 2016 

Populația 65+ 4157 

Populația 15-64 18421 

Coeficientul de dependență al persoanelor vârstnice 22.56% 

Sursa datelor: INSE, Calcule proprii 

1.4. Mișcarea naturală 

Mișcarea naturală a unei populații reprezintă un fenomen biologic-social care se află sub 

influența unor evenimente demografice, cum ar fi nașterea și decesul. Aceasta exprimă 

procesul de reînnoire a unei populații de tip închis, fiind nesupus fluxurilor migratorii. 

Tabel 5 - Principalii indicatori ai mișcării naturale a populației municipiului Târnăveni și a jud. Mureș 

(2016) 

INDICATOR TÂRNĂVENI MUREȘ URBAN EXPLICAȚIA INDICATORULUI 

Rata mortinatalității 4,83‰ 4,99‰ 
raportul dintre numărul de născuți morți și 1000 de 
născuți (morți și vii)  

Rata divorțialității 0.04‰ 1,19‰ Numărul divorțurilor raportat la 1000 locuitori 

Rata mortalității infantile 19,41‰ 8,97‰ Decedați sub 1 an la 1000 născuți vii  

Rata de nupțialitate 4,94‰ 5,17‰ Numărul de căsătorii raportat la 1000 locuitori 

Rata fertilității 32,33‰ 38,24‰ 
Frecvența născuților vii în raport cu numărul femeilor de 
vârstă fertilă (15-49 ani) 

Rata mortalității 11,81‰ 11,84‰ Numărul de persoane decedate la 1000 de locuitori 

Sursa: INSE, calcule proprii 

În anul 2014, valorile principalilor indicatori ai mișcării naturale a populației din municipiul Târnăveni și la nivelul 

județului Mureș au fost după cum urmează: rata mortinatalității a fost 4.83‰ în Târnăveni și 4.99‰ în județul 

Mureș; rata mortalității infantile era de 19.41‰ în Târnăveni, iar în județul Mureș aceasta era de 8.97‰. 

În Târnăveni au avut loc 4.94 căsătorii la 1.000 de persoane stabile, pe când în județul Mureș rata de 

nupțialitate a fost mai mare, 5.17 căsătorii au avut loc la 1.000 de persoane. Divorțialitatea nu este un fenomen 

de mare amploare la nivelul municipiului, aceasta înregistrând o rată de doar 0.04‰. Această valoare este 

mult mai scăzută comparativ cu cea înregistrată la nivel județean, de 1.19‰. 

În ceea ce privește rata fertilității, în Târnăveni valoarea a fost de 32.33%, pe când în județul Mureș rata a fost 

mai mare, de 38.24‰.  

Rata mortalității de la nivelul municipiului a înregistrat la nivelul anului 2016 o valoare de 11.81‰, fiind mai 

scăzută comparativ cu cea înregistrată la nivelul întregului județ (11.84‰). 
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1.5. Mișcarea migratorie 

Fenomenul de migrație este redat de deplasarea populației în teritoriu, presupunând 

depășirea sau nu a unei granițe administrativ-teritoriale. Mobilitatea geografică a populației 

reprezintă totalul deplasării populației în teritoriu, cu sau fără schimbarea domiciliului stabil. 

Migrația internă este cea realizată în cadrul unei țări, iar cea externă se referă la depășirea 

graniței naționale în raport cu localitatea de destinație (imigrare sau emigrare). 

Din datele furnizate de Institutul Național de Statistică, se poate observa că la nivelul municipiului, situația 

emigrării nu este un fenomen de amploare. În acest sens, cea mai mare valoare înregistrată a fost în anul 

2011, când din Municipiul Târnăveni au emigrat 30 de persoane. 

În ceea ce privește imigranții, conform datelor oficiale, în anul 2015 s-au stabilit definitiv în Municipiul Târnăveni 

9 persoane din afara graniței. 

Tabel 6 - Evoluția mișcării migratorii 

INDICATORI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Emigranți definitivi 16 30 11 26 18 15 

% din județ 7.21 7.98 3.68 7.67 7.09 5.40 

Imigranți definitivi 11 8 3 2 6 9 

% din județ 6.79 6.11 2.19 1.75 5.41 6.25 

Plecări cu domiciliul -- -- 393 406 454 358 

% din județ -- -- 4.62 4.73 4.95 3.96 

Plecări cu reședința -- -- 272 296 278 216 

% din județ -- -- 5.34 5.67 5.83 4.27 

Stabiliri cu domiciliul -- -- 263 234 220 279 

% din județ -- -- 3.22 2.81 2.48 3.16 

Stabiliri cu reședința -- -- 113 172 142 156 

% din județ -- -- 1.98 3.04 2.69 2.55 

Sursa: INSE, calcule proprii 

Din punct de vedere al plecărilor cu domiciliu și cu reședința, se poate observa că deplasarea populației din 

Municipiul Târnăveni în alte zone geografice reprezintă una din problemele dinamicii și densității demografice, 

fenomen întâlnit inclusiv la nivel județean și național. Astfel, la nivelul municipiului, în anul 2015 s-au înregistrat 

358 de plecări cu domiciliul și 216 plecări cu reședința. 

Numărul stabilirilor cu domiciliul a prezentat, de asemenea, valori ridicate, în acest sens stabilindu-se la nivelul 

municipiului, în anul 2016, un număr de 279 persoane. În ceea ce privește stabilirile cu reședința, valorile 

înregistrate în rândul persoanelor care s-au stabilit temporar în municipiul Târnăveni a fost de 156, în anul 

2015. Comparativ cu anul 2012, această valoare a fost cu 38.05% mai mare în anul 2015. 
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1.6. Analiza SWOT DEZVOLTARE URBANĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Poziționarea geografică a Municipiului, 

acesta fiind situat pe cursul mijlociu al 

râului Târnava Mică; 

 Poziționarea față de celelalte localități 

urbane învecinate, accesul realizându-se 

prin intermediul unor artere principale 

(drumuri naționale, drumuri județene); 

 Existența drumurilor județene 

modernizate, a circulației feroviare; 

 Potențial agricol ridicat, suprafața agricolă 

ocupând 72.5% din suprafața fondului 

funciar a municipiului; 

 Coeficientul de dependență demografică 

nu prezintă o valoare ridicată, ceea ce 

indică faptul că populația activă poate 

susține persoanele vârstnice (aproximativ 

23 persoane vârstnice la 100 de persoane 

în vârstă de muncă); 

 Poziționarea în vecinătatea Municipiului 

Târgu Mureș (distanță de 38 km), 

reședința județului; 

 Potențial de exploatare a resurselor 

naturale, ce poate influența pozitiv 

economia locală. 

 Scăderea volumului demografic cu până la 

-3.44% în perioada 2012 – 2016, ceea ce 

determină îmbătrânirea populației; 

 Apariția viiturilor și inundațiilor datorate 

fenomenelor meteorologice deosebite: 

pătrunderea maselor de aer cald și umed, 

creșteri semnificative ale temperaturii 

aerului și înregistrarea unei cantități 

importante de precipitații lichide; 

 Inexistența unei centuri ocolitoare a 

municipiului determină creșterea gradului 

de poluare la nivel local. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Dezvoltarea și întreținerea spațiilor verzi și 

a zonelor de agrement pentru crearea unui 

plus de atractivitate pentru agenții 

economici și pentru investitorii străini; 

 Existența campaniilor de creștere 

demografică la nivel național, încurajându-

se creșterea natalității; 

 Scăderea numerică a populației din 

municipiu determină scăderea populației 

la nivel județean; 

 Tendința de migrare a populației 

determină scăderea forței de muncă la 

nivel local; 

 Scăderea ratei natalității la nivel local 

influențează scăderea dramatică a 

populației la nivel județean; 



21    |   RAPORT DE CERCETARE - Realizat în cadrul elaborării proiectului de branding al Municipiului Târnăveni 

 Existența campaniilor de stopare a 

migrației forței de muncă și promovarea 

revenirii în locul natal. 

 Instabilitatea economică la nivel național 

determină tendința populației de migrare 

în afara granițelor României; 

 Întârzierea implementării proiectelor din 

fonduri nerambursabile din cauza 

sistemului birocratic. 
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1.7. Educație 

Educația se realizează în cadrul unui proces instructiv educativ organizat, care se 

desfășoară în general, într-o unitate de învățământ. Familia, mediul înconjurător, instituțiile 

culturale și calitatea vieții exercită o influență asupra educației. 

Tabel 7 - Indicatori ai educației și infrastructurii școlare - anul 2015 

INDICATOR TÂRNĂVENI MUREȘ URBAN 

Populația școlară 3913 67604 

Cadre didactice 226 4646 

Număr elevi/cadru didactic 17.31 14.55 

Unități de învățământ 8 93 

Număr săli de clasă și cabinete școlare 139 2179 

Număr de elevi/sală de clasă 28.15 31.03 

Număr de laboratoare școlare 22 410 

Număr de elevi/laborator școlar 177.86 164.89 

Număr de PC-uri 319 6371 

Număr de elevi/PC 12.27 10.61 

Număr săli de gimnastică 7 98 

Număr de elevi/sală de gimnastică 559 689.84 

Număr ateliere școlare 7 94 

Număr de elevi/atelier școlar 559 719.19 

Număr terenuri de sport 6 63 

Număr de elevi/teren de sport 652.17 1073.08 

Sursa datelor: INSE, Calcule proprii 

 Populația școlară, personalul didactic și infrastructura școlară 

Populația școlară din unitățile de învățământ din municipiul Târnăveni era formată în anul 2015 dintr-un număr 

de 3.913 elevi. De asemenea, în același an au fost înregistrate 226 cadre didactice. În Târnăveni, unui cadru 

didactic îi revin 17.31 elevi, iar în mediul urban din județul Mureș îi revin 14.55 elevi. 

Raportul dintre numărul de elevi și săli de clasă este 28.15 elevi/clasă în Târnăveni și 31.03 elevi/clasă în 

Mureșul urban. În ceea ce privește numărul de laboratoare școlare, în Târnăveni pot beneficia de un laborator, 

în medie, 177.86 elevi, iar în mediul urban din Mureș raportul este mai mic, 164.89. 

În Târnăveni, un calculator este utilizat în medie de 12.27 elevi, pe când în Mureșul urban valoarea raportului 

este de 10.61 elevi/ calculator.  

Din punct de vedere al sălilor de gimnastică, în municipiul Târnăveni o sală de gimnastică este utilizată în 

medie de 559 elevi, iar în mediul urban din Mureș, 689.84 elevi/ sală. 

În Târnăveni, un atelier școlar este utilizat în medie de 559 elevi, iar în Mureșul urban raportul este de 719.19 

elevi/atelier. 
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În municipiul Târnăveni sunt 6 terenuri de sport, ceea ce înseamnă că un singur teren este utilizat în medie 

652.17 elevi, pe când în mediul urban din județul Mureș sunt în total 63 terenuri de sport, iar un teren este 

utilizat în medie de 1073.08 elevi. 

Tabel 8 - Distribuția populației școlare din Târnăveni pe niveluri de învățământ 

NIVELURI DE INSTRUIRE NUMĂR PERSOANE PROCENT (%) 

Învățământul preșcolar 558 14.26 

Învățământul primar și gimnazial 2045 52.26 

Învățământul liceal și profesional 1276 32.61 

Învățământul postliceal 34 0.87 

Total 3913 100.00 

Sursa datelor: INSE, Calcule proprii 

Grafic 4 - Distribuția populației școlare din Târnăveni pe niveluri de învățământ 

 

Din totalul populației școlare, 52.26%, adică 2.045 persoane erau înscrise în primar și gimnazial, 32.61% 

(1.276 persoane) urmau cursuri primare și gimnaziale, 14.26% (558 copii) erau înscrise în cadrul 

învățământului preșcolar, iar restul de 0.87% (34 persoane) urmau cursuri postliceale. 

Tabel 9 - Evoluția populației școlare și a numărului de cadre didactice în Municipiul TÂRNĂVENI 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Populația școlară 4617 4324 4144 4077 3950 3913 

Cadre didactice 291 268 264 253 232 226 

Număr de elevi/ cadru didactic 15.87 16.13 15.70 16.11 17.03 17.31 

Sursa datelor: INSE, Calcule proprii 
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Grafic 5 - Evoluția populației școlare și a numărului de cadre didactice în municipiul Târnăveni 

 

Numărul populației școlare din Târnăveni a înregistrat în perioada 2010 - 2015 un trend descendent, în anul 

2010 înregistrându-se cea mai mare valoare (4.617 elevi), iar în anul 2015 cea mai scăzută valoare (3.913 

elevi). 

Raportat la numărul scăzut al elevilor înscriși în unitățile de învățământ, în perioada 2010-2015 și numărul 

cadrelor didactice prezentat un trend descendent, în primul an al perioadei observate (2010) înregistrându-se 

291 cadre didactice, iar în ultimul an 226 cadre didactice. 
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 Analiza SWOT EDUCAȚIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența la nivel local a 5 niveluri de 

educație: învățământul preșcolar, primar 

și gimnazial, liceal, profesional și 

postliceal; 

 Deschiderea Consiliului Local, a Primăriei 

Municipiului Târnăveni în susținerea 

sistemului de învățământ, în special din 

punctul de vedere al infrastructurii; 

 Elevi cu rezultate foarte bune la 

învățătură (participarea la olimpiade 

locale, județene, naționale); 

 Elevi și cadre didactice implicați în 

activități extrașcolare: dansuri populare, 

dansuri moderne, festivaluri de muzică. 

 Numărul scăzut de cadre didactice 

raportat la numărul de elevi, comparativ 

cu mediul urban al județului Mureș; 

 Insuficiența numărului de săli de clasă și 

cabinete școlare raportat la populația 

școlară a municipiului; 

 Numărul mic al terenurilor de sport 

raportat populația școlară a municipiului; 

 Trendul ușor descendent al populației 

școlare din municipiul Târnăveni; 

 Trendul ușor descendent al numărului de 

cadre didactice, datorat scăderii 

populației școlare în perioada 2010-2015; 

 Nivelul salarial ne motivant în sistemul de 

învățământ; 

 Ponderea populației școlare înregistrată 

la nivelul anului 2015 este relativ scăzută 

raportat la întreaga populație a 

municipiului (14.8%). 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Existența fondurilor nerambursabile 

alocate sectorului educațional pentru 

modernizarea infrastructurii; 

 Programe școlare internaționale care 

permit elevilor și profesorilor să 

stabilească parteneriate cu instituții din 

spațiul Uniunii Europene; 

 Fonduri alocate cercetării, inovării și 

dezvoltării, ce pot asigura formarea 

profesională și integrarea pe piața muncii 

a absolvenților. 

 Scăderea interesului elevilor și 

profesorilor față de sectorul educațional 

este cauzată de politica incoerentă a 

sistemului de învățământ la nivel național; 

 Tendința de îmbătrânire a populației la 

nivel național cauzează scăderea 

numărului de copii și, implicit, de elevi. 

 

  



26    |   RAPORT DE CERCETARE - Realizat în cadrul elaborării proiectului de branding al Municipiului Târnăveni 

1.8. Sănătate 

O infrastructură sanitară modernă, însoțită de personal medical specializat și suficient, 

reprezintă prima condiție pentru o societate sănătoasă în sens deplin. Accesul populației la 

servicii medicale dezvoltate influențează în mod direct calitatea vieții. Astfel, pentru a 

contribui la o societate sănătoasă pe plan economic, o comunitate trebuie să fie în primul 

rând sănătoasă din punct de vedere medical. 

 Infrastructura sanitară 

În anul 2015, situația sistemului sanitar din municipiul Târnăveni, în comparație cu cea din mediul urban din 

Mureș, este apropiată, deoarece în Târnăveni, valoarea raportului dintre numărul de cabinete medicale de 

specialitate la zece mii (10.000) de locuitori este 9.00, în situația în care în Mureș urban este 10.25. Deci, în 

Târnăveni sunt în medie 9 cabinete medicale de specialitate la 10.000 de locuitori.  

Din punct de vedere al cabinetelor medicale de familie, Târnăveniul este situat pe primul loc în comparație 

Mureș urban, fiind în medie 5.62 cabinete medicale de familie la 10.000 de locuitori, iar în Mureș urban, 5.36 

cabinete/ 10.000 locuitori. 

Numărul de farmacii la 10.000 de locuitori ai municipiului Târnăveni este relativ scăzut comparativ cu raportul 

înregistrat la nivelul localităților din Mureș urban. În acest sens, la nivelul municipiului Târnăveni, s-au 

înregistrat 1.12 farmacii la 10.000 locuitori în anul 2015. 

Tabel 10 - Indicatori ai domeniului de sănătate privind infrastructura medicală 

INDICATOR (2015) TÂRNĂVENI MUREȘ URBAN 

Cabinete medicale de specialitate/10.000 locuitori 9.00 10.25 

Cabinete medicale de familie/10.000 locuitori 5.62 5.36 

Farmacii/10.000 locuitori 1.12 5.17 

Cabinete stomatologice/10.000 locuitori 6.37 10.22 

Policlinici/10.000 locuitori 0.75 1.02 

Spitale/10.000 locuitori 0.37 0.48 

Ambulatorii integrate spitalului/10.000 locuitori 0.37 0.41 

Centre de sănătate mintală/10.000 locuitori 0.37 0.13 

Cabinete medicale școlare/10.000 locuitori 3.75 2.51 

Dispensare medicale/10.000 locuitori 0.37 0.16 

Laboratoare medicale/10.000 locuitori 3.00 5.05 

Laboratoare de tehnică dentară/10.000 locuitori 1.87 1.75 

Alte tipuri de cabinete medicale/10.000 locuitori 0.37 1.36 

Medici/10.000 locuitori 28.12 66.87 

Stomatologi/10.000 locuitori 6.00 12.70 

Farmaciști/10.000 locuitori 5.62 10.47 

Personal sanitar mediu/10.000 locuitori 83.99 118.10 

Paturi în unități sanitare (inclusiv în centre de sănătate) /10.000 locuitori 213.72 128.41 

Sursa datelor: INSE, Calcule proprii 
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O valoare ridicată s-a înregistrat privind distribuția paturilor din unitățile sanitare (inclusiv în centre de 

sănătate), în acest sens fiind alocate 213.72 paturi la 10.000 locuitori, iar în Mureș urban, 128.41 de paturi la 

10.000 locuitori. 

Din punct de vedere al cabinetelor stomatologice situația este mai puțin favorabilă, în comparație cu localitățile 

din Mureș urban. Astfel, în Târnăveni sunt 6.37 cabinete stomatologice la 10.000 locuitori, iar în Mureșul urban 

sunt 10.22 cabinete stomatologice/10.000 locuitori. 

 Personalul medico-sanitar 

După cum se poate observa, raportul personalului medical la 10.000 de locuitori din Târnăveni este 

considerabil mai scăzut comparativ cu valoarea înregistrată în Mureș urban. În acest sens, în anul 2015, erau 

28.12 medici la 10.000 de locuitori ai municipiului Târnăveni, iar în Mureș urban, erau 66.87 medici la 10.000 

de locuitori. 

Tabel 11 - Indicatori ai domeniului de sănătate privind personalul medical 

INDICATOR (2015) TÂRNĂVENI MUREȘ URBAN 

Medici/10.000 locuitori 28.12 66.87 

Stomatologi/10.000 locuitori 6.00 12.70 

Farmaciști/10.000 locuitori 5.62 10.47 

Personal sanitar mediu/10.000 locuitori 83.99 118.10 

Sursa datelor: INSE, Calcule proprii 

Tabel 12 - Evoluția personalului medico-sanitar din TÂRNĂVENI în perioada 2010-2015 

CATEGORII DE CADRE MEDICO-SANITARE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Medici 58 86 86 88 81 75 

Personal sanitar mediu 273 249 246 235 236 224 

Stomatologi 15 17 17 18 16 18 

Farmaciști 13 16 16 15 15 15 

Sursa datelor: INSE 

Personalul sanitar mediu a avut o evoluție care a prezentat un trend ușor descrescător, în anul 2010 

înregistrându-se un număr de 273 persoane, iar în ultimul an al perioadei observate, anul 2015, 224 persoane. 
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Grafic 6 - Personalul medico-sanitar raportat la 10.000 locuitori, în anul 2015 

 

În ceea ce privește numărul de farmaciști raportat la numărul locuitorilor, Târnăveniul are o mai puțin favorabilă, 

cu doar 5.62 farmaciști la 10 000 locuitori, comparativ cu Mureș urban, unde sunt 10.47 farmaciști la 10.000 

locuitori. 

Numărul de stomatologi pentru 10.000 locuitori, în Târnăveni, este de 6.00, pe când în Mureș urban 12.70 

stomatologi erau la 10.000 locuitori.   

Grafic 7 - Evoluția numerică a personalului medico-sanitar din TÂRNĂVENI în perioada 2010 - 2015  
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 Analiza SWOT SĂNĂTATE  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența unui spital municipal 

modernizat, cu ambulatoriu integrat;  

 Existența unui centru medical de boli 

mintale la nivel local; 

 Spitalul municipal dispune de platformă 

online, în cadrul căreia localnicii 

municipiului pot evalua calitatea serviciilor 

medicale prin intermediul unui chestionar 

de feedback; 

 Existența la nivel local a 6 farmacii care 

au gardă de noapte; 

 Campanii de informare și monitorizare a 

stării sănătății persoanelor vârstnice 

realizate la nivel local; 

 Implementarea în municipiul a unor 

programe de asistență medicală 

comunitară la nivel local și promovarea 

unui stil de viață sănătos („Stil de viață 

sănătos, îmbătrânire activă”) 

 Personalul sanitar mediu a prezentat un 

trend ușor descrescător, în anul 2010 

înregistrându-se un număr de 273 

persoane, iar în anul 2015, 224 persoane; 

 Numărul de farmaciști raportat la numărul 

locuitorilor, Târnăveniul este mai scăzut 

(doar 5.62 farmaciști la 10.000 locuitori), 

comparativ cu valoarea înregistrată în 

Mureș urban (10.47 farmaciști la 10.000 

locuitori); 

 Insuficiența fondurilor de dezvoltare a 

infrastructurii medicale; 

 Nivelul salarial ne motivant în sistemul 

medical. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Modernizarea tuturor centrelor medicale 

din Municipiu prin accesarea fondurilor 

nerambursabile; 

 Atragerea de tineri specialiști care să 

utilizeze dotările spitalului municipal. 

 Accentuarea fenomenului de migrație în 

rândul personalului medical din cauza 

salariilor necorespunzătoare; 

 Efectele negative ale accentuării 

fenomenului de îmbolnăvire a populației 

la nivel național; 

 Restructurarea unor unități medicale din 

cauza crizei economice la nivel național și 

mondial. 
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1.9. Sistemul de asistență socială 

Protecția socială a persoanelor defavorizate și a copiilor din Municipiul Târnăveni este asigurată de Serviciul 

Public de Asistență Socială (S.P.A.S.), aflat în subordinea Consiliului Local al municipalității. Acesta 

funcționează conform Art. 36, alin (6), pct. 2 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, a Art. 1 din 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială, organizându-se potrivit 

Art. 36, alin.(2), lit. b , din aceeași lege. 

Compartimentele funcționale care fac parte din structura Serviciului Public de Asistență Socială, sunt: 

Compartimentul de Asistență Socială, Centrul Social Comunitar pentru Persoane Vârstnice, Compartimentul 

de Consiliere Servicii Sociale, Clubul Pensionarilor nr. 1, Clubul Pensionarilor nr. 2 și Centrul de recreere și 

socializare „Victoria”. 

 Compartimentul de Asistență socială 

Din punct de vedere statistic, situația activității în 2016 privind dosarele beneficiarilor de ajutor social 

conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, se prezintă astfel: 

Tabel 13 - Situația dosarelor beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 cu modificările 

și completările ulterioare 

SITUAȚIA DOSARELOR BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL CONFORM LEGII NR. 416/2001 CU MODIFICĂRILE ȘI 
COMPLETĂRILE ULTERIOARE – ANUL 2016 

Cereri (dosare) noi 100 

Modificări 39 

Suspendări 171 

Repuneri 73 

Încetări 134 

Anchete/revendicări 617 

Dispoziția primarului 517 

Dosare în plată 2384 

Total dosare 2689 

Sursa: „Raportul de activitate al S.P.A.S. Târnăveni pentru anul 2016”. 

Pentru acordarea dreptului, respingere, modificarea cuantumului, suspendarea plății, reluarea plății sau 

încetarea plății ajutorului social, personalul compartimentului din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială 

cu atribuții în asistență socială, a întocmit anchete sociale urmate de emiterea Dispoziției primarului, conform 

legii. 
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Tabel 14- Situația dosarelor beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 cu modificările 

și completările ulterioare – ANUL 2015 

LUNA NUMĂR DE DOSARE/ 
PERSOANE BENEFICIARE 

AFLATE ÎN PLATĂ 

SUMA 
ALOCATĂ (LEI) 

NR. PERS. CARE 
DESFĂȘOARĂ 
ACTIVITĂȚI ÎN 

FOLOSUL 
COMUNITĂȚII 

NR. ORE 
ALOCATE 

NR. ORE 
EFECTUATE 

Ianuarie 213/620 50.084 155 6.251 5.846 

Februarie 208/588 62.428 152 7.728 7.409 

Martie 202/546 58.648 147 7.242 6.689 

Aprilie 201/553 59.434 148 7.414 7.130 

Mai 196/560 59.304 143 6.167 5.928 

Iunie 190/545 57.770 134 5.939 5.393 

Iulie 189/545 58.026 140 6.027 5.657 

August 189/550 58.388 137 3.959 5.659 

Septembrie 193/545 58.166 138 5.902 5.622 

Octombrie 190/556 58.849 132 5.873 5.471 

Noiembrie 204/647 63.105 144 6.388 6.153 

Decembrie 212/617 65.094 150 6.630 6.556 

Media lunară 199/573 59.108 144 6.294 6.126 

TOTAL 2.384/6.871 709.296 1720 75.520 73.513 

Sursa: „Raportul de activitate al S.P.A.S. Târnăveni pentru anul 2016”. 

Potrivit Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Târnăveni nr. 11/2013, în urma Dispozițiilor primarului municipiului Târnăveni, au fost acordate 4 ajutoare de 

înmormântare cu suma totală de 1.860 lei. 

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor de ajutor social, S.P.A.S .a colaborat cu Serviciul Evidența Populației și 

Poliția Locală în vederea obținerii documentelor persoanelor, precum și solicitarea/utilizarea unor informații 

privind situațiile locative de obținere a unor acte necesare pentru acordarea sau menținerea plății ajutorului 

social. 

Tot în scopul acordării și menținerii plății ajutorului social pentru beneficiari, S.P.A.S. a colaborat cu Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș 

- punct de lucru Târnăveni. 

In ceea ce privește ajutorul de încălzire pentru persoanele care se încălzesc cu gaze naturale, energie 

electrică sau lemne, acesta s-a acordat în anul 2016 potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 

privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, atât beneficiarilor de ajutor social cât și 

familiilor sau persoanelor singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social, al căror venit a fost de până 

la 615 lei pe membru de familie, pentru perioada sezonului rece(lunile noiembrie 2015 - martie 2016). Pentru 

acordarea acestui drept, s-a întocmit documentația necesară pentru persoanele eligibile, în urma căreia au 

fost emise Dispozițiile primarului municipiului Târnăveni, acestea fiind comunicate titularilor. 

Pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în perioada sezonului rece, 1 noiembrie 2015 - 31 martie 

2016, au fost depuse la compartimentul de asistență socială un număr de 651 formulare tip de Cerere și 

Declarație pe proprie răspundere, privind componența familiei și veniturile acesteia, din totalul de 1400 

formulare tipărite și distribuite cetățenilor. Au fost 629 cereri pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, 
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17 cereri pentru încălzirea locuinței cu lemne, 5 cereri pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, 

la care se adaugă beneficiarii venitului minim garantat de 161 familii, astfel că numărul total al beneficiarilor 

privind ajutorul de încălzire a locuinței în sezonul rece pentru perioada susmenționată, a fost de 812 familii. 

Pe parcursul anului 2016, au fost preluate un număr de 97 cereri noi conform Legii 277/2010 privind alocația 

pentru susținerea familiei. Conform prevederilor legale au fost efectuate anchete sociale de verificare a 

dosarelor, a celor aflate în plată precum și a celor la care au intervenit modificări, totalizându-se un număr de 

610 anchete sociale. 

Pentru acordarea dreptului, respingere, modificarea cuantumului, suspendarea plății, reluarea plății 

beneficiului social, personalul din cadrul serviciului cu atribuții în acest domeniu a întocmit referatele și 

proiectele de dispoziții în vederea emiterii dispoziției primarului conform legii. Au fost emise 876 de dispoziții 

a primarului care au fost comunicate titularilor. 

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor de alocație familială serviciul a colaborat cu Agenția Județeană pentru 

Plăți și Inspecție Socială Mureș în vederea soluționării unor situații deosebite pentru acordarea sau menținerea 

plății acestor drepturi. 

În cadrul serviciului, pe parcursul anului 2016, s-au efectuat 52 anchete sociale, solicitanții beneficiind de 

unele drepturi conform Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 

achiziționării de calculatoare - actualizată, și a Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea 

criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție 

socială „Bani de liceu”. 

În urma prescripțiilor medicilor de familiei, în anul 2016 prin compartimentul asistență socială s-a distribuit 

familiilor îndreptățite 2.463 cutii cu lapte praf, conform Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte 

praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni. 

În anul 2016 au fost depuse, preluate și prelucrate 201 cereri, conform Legii nr. 61/1993 privind acordarea 

alocațiilor de stat pentru copii. 

Conform Ordonanței de Urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor, 

acesta se acordă pe bază de cerere aprobată de către angajatorul la care își desfășoară activitatea persoana 

îndreptățită. În urma depunerii cererilor, compartimentul a întocmit un număr de 114 dosare pentru acordare 

indemnizații pentru creșterea copiilor. 

Personalul compartimentului asistență socială desfășoară și activități de servicii sociale pentru persoanele cu 

handicap conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 

actualizată, venind astfel în sprijinul acestei categorii beneficiari care au nevoie de o atenție mai specială, dat 

fiind gradul de handicap pe care îl au acele persoane. Astfel că în urma cererilor înaintate pentru întocmirea 

dosarelor de încadrare în grad de handicap din partea persoanelor îndreptățite, precum și a solicitărilor venite 

din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Socială pentru persoane adulte, în anul 2016 

au fost întocmite un număr de 500 anchete sociale necesare persoanelor pentru încadrare în grad de 

handicap. 

Cantina de ajutor social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații 

economico-sociale sau medicale deosebite. Aceste servicii se acordă persoanelor care nu au venituri sau ale 

căror venituri sunt sub nivelul net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social. 
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Conform Art. 4, alin.(3) din Legea nr. 208/1997, beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de 

ajutor social pe bază de anchetă socială, potrivit dispoziției primarului. Astfel că în anul 2016, de serviciile 

Cantinei de ajutor social au beneficiat 94 de persoane, din care: - 58 copii; - 36 adulți; - 15 persoane 

vârstnice sprijinite de Protopopiatul Ortodox. În această perioadă au fost efectuate un nr. de 24 anchete 

sociale. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

Compartimentul Asistență Socială desfășoară activități de identificare, monitorizare a familiilor și copiilor 

aflați în dificultate, de prevenire a situațiilor de risc, de prevenire a abandonului și separării copilului 

de familia sa, de reintegrare în familie, precum și alte acțiuni care vizează respectarea drepturilor 

copilului. 

În acest scop, situația evidenței acțiunilor în acest domeniu în anul 2016, s-a prezintat astfel:  

 Anchete sociale privind evaluarea situației minorei/lăuze gravide, conform Legii nr. 272/2004, Art. 5, 

Art. 35 și Art. 106 - 14 anchete sociale;  

 Anchete sociale conform Legii nr. 272/2004 și a Ordinului nr. 95/2006:  

- privind menținerea măsurii de plasament - 167 anchete sociale;  

- privind instituirea măsurii de plasament - 18 anchete sociale;  

- privind încetarea măsurii de plasament - 9 anchete sociale;  

- privind monitorizarea măsurii de plasament - 97 anchete sociale;  

 Dispoziția primarului - 154 dispoziții;  

 Plan de Servicii - 154 planuri de servicii; 

 Fișa de monitorizare conform Ordinului nr. 286/2006 - 57 fișe monitorizare;  

 Anchete sociale pentru obținerea atestatului de Asistent Maternal Profesionist conform Hotărârii nr. 

697/2003 - 7 anchete sociale;  

 Minor audiat în Camera de Consiliu al Comisiei pentru Protecția Copilului - 5 anchete;  

 Copii nou-născuți abandonați în spitale - 4 anchete sociale;  

 Copil instituționalizat care a fost învoit în familie pentru perioada vacanței - 8 anchete sociale;  

 Solicitare de acordare a calității de tutore pentru copil aflat în plasament- 4 anchete sociale. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului 

de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot 

beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de 

asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al 

documentelor elaborate de către acestea. 

Serviciul public de asistență socială solicită anual, în ultimul trimestru al anului, unităților școlare care 

funcționează pe raza municipiului Târnăveni, date și informații cu privire la copii cu părinți plecați la muncă în 

străinătate. În urma centralizării parțiale a listelor cu datele și informațiile venite din partea unităților școlare 

unde există astfel de situații, s-au constatat următoarele:  
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a) copii cu ambii părinți plecați în străinătate - 16 copii;  

b) copii cu părinte unic susținător plecat în străinătate - 15 copii;  

c) copii cu un singur părinte plecat în străinătate - 0;  

d) copii reveniți în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai mare de un an - 0. 

Cu ocazia vizitei la domiciliu, reprezentantul serviciului public de asistență socială a completat fișa de 

identificare a riscurilor (36 cazuri. În situațiile de solicitare directă, notificare (31 cazuri) a părintelui care 

exercită singur autoritatea părintească și intenționează să plece la muncă în străinătate, a unei sesizări scrise 

sau telefonice, precum și de autosesizare, reprezentantul S.P.A.S completează și fișa de observație(1 caz). 

Hotărârea Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutoarea persoanelor 

Defavorizate, a venit în sprijinul a unui număr total de 3.042 persoane eligibile din municipiul Târnăveni și 

localitățile arondate, acestea făcând parte din una din cele 8, după cum urmează:  

a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit 

minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare - 265 persoane;  

b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația 

pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare - 984 persoane;  

c) șomerii care beneficiază (...) de indemnizație de șomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale 

de până la 450 lei, inclusiv, și șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene(...)care 

nu beneficiază de indemnizație de șomaj în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare 

- 284 persoane; 

d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau, după caz, din pensii 

cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv - 250 persoane;  

e) pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizația socială pentru pensionari, acordată potrivit 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată 

prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv 441 persoane;  

f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri 

invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (…) căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv 

— 5 persoane;  

g) persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale 

în regim rezidențial, publice sau private - 656 persoane;  

h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/persoană, 

inclusiv, și nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a)- g), stabilite prin dispoziție a 

primarului - 92 persoane. 

În conformitate cu Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație a acestora, s-a instituit stimulentul 

educațional, sub formă de tichete sociale. 
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Stimulentele educaționale se acordă copiilor din familii defavorizate în condițiile în care sunt îndeplinite, 

cumulativ, următoarele criterii:  

a) copilul este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 b) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o 

persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare. în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii 

defavorizate și al creșterii accesului la educație al acestora, în anul 2016 prin S.P.A.S. s-au acordat un număr 

de 275 tichete sociale, cu valoarea nominală de 50 lei. 

Sursa: „Raportul de activitate al S.P.A.S. Târnăveni pentru anul 2016”. 

 Centrul Social Comunitar pentru Persoane Vârstnice  

În anul 2016 s-au oferit servicii sociale și socio-medicale gratuite la domiciliu unui număr de 112 

persoane. În cursul anului au fost aprobate 7 cereri de luare în evidență, s-a înregistrat un număr de 10 situații 

în care s-au produs modificări privind situația familială, sau pentru cazuri de deces a beneficiarului, fapt care 

a condus la scoaterea din evidență a acestora. 

Tipuri de servicii oferite:  

Servicii sociale: îndrumare și asistență psihologică și juridică, companie, ajutor pentru menaj, sprijin pentru 

plata unor servicii și obligații curente (mici cumpărături, plata facturilor, a taxelor și impozitelor), sprijin în 

completarea unor acte, cereri, vizări abonamente, etc. 

Servicii socio-medicale: ajutor pentru realizarea igienei personale, deplasare la medicul de familie și/sau 

specialist, procurarea medicamentelor, rețete medicale, kinetoterapie, măsurarea tensiunii arteriale, internări, 

externări, etc.  

Sursa: „Raportul de activitate al S.P.A.S. Târnăveni pentru anul 2016”. 

 Compartimentul Consiliere Servicii Sociale 

Serviciile sociale de consiliere desfășurate în cadrul Compartimentului de Consiliere Servicii Sociale sunt 

gratuite și reprezintă ansamblul complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale 

individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate 

sau dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și 

excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții. 

Serviciului Public de Asistență Socială, prin persoana desemnată din cadrul Compartimentului Consiliere 

Servicii Sociale, i-au fost repartizate zone ale municipiului pentru efectuarea și întreținerea curățeniei la nivel 

local, după cum urmează:  

A. Activități de curățenie se vor desfășura pe următoarele străzi: Dezrobirii, Pinului, Fagului, 13 Mai, 11 

Iunie(versanții pârâului, inclusiv acesta), Avram Iancu, Cart. Livezii, Col.  Dâmbău, Casele Rozman, 

Rândunelelor, pe str. 22 Decembrie - până la restaurant „Stejarul”, localizare Bobohalma;  
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B. Întreținerea curățeniei în zonele spațiilor verzi din zona parcurilor, aleilor, precum și în alte locuri unde 

necesită astfel de lucrări;  

C. Efectuarea unor lucrări de curățenie și igienizare în sediile compartimentelor S.P.A.S.;  

D. Lucrări de decolmatare și întreținere prin mărirea debitului șanțurilor de scurgere și captare a apelor pluviale 

pe str. “1 Dec. 1918”, de la barieră feroviara până la cart. ”l Dec. 1918”;  

E. Încărcare și transport deșeuri menajere, precum și vegetație rezultată din defrișări sau cosmetizări 

sezoniere ale arborilor, precum și cosituri. 

F. Întreținerea curățeniei în zona cimitirelor și a căilor de acces, precum și defrișarea șanțurilor împrejmuitoare;  

G. Măturat zăpada de pe căile de acces din zonele desemnate, precum și degajarea acestora;  

H. Întreținerea curățeniei în zonele intrărilor în oraș dinspre Târgu Mureș, Mediaș, Blaj și Iernut. 

I. Alte lucrări: curățenie și ordine în diferite locații de interes local, transport materiale, gunoaie și vegetație 

rezultată după curățenie, îndepărtarea zăpezii de pe domeniul public, etc. 

În anul 2016, numărul total al persoanelor implicate în astfel de activități a fost de 547, iar numărul total de 

ore alocate privind lucrările de interes local repartizate sectorului din cadrul S.P.A.S. a fost de 27.690. 

Consilierul juridic din cadrul Compartimentului din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, la solicitare, 

informează beneficiarii Centrului Social Comunitar pentru Persoane Vârstnice, precum și pe alte persoane 

care solicită informații cu privire la drepturile și obligațiile lor, conform legislației în vigoare. În acest sens la un 

număr de 25 persoane au solicitat servicii de consiliere juridică având grad de informare și îndrumare. 

Serviciul de asistență psihologică este asigurat de către persoana cu atribuții în asistență psihologică care 

inițial evaluează fiecare beneficiar în vederea întocmirii unui plan de intervenție și va aplica proceduri 

psihologice cum ar fi asistență și terapie suportivă, atât pentru beneficiari, cât și pentru familiile acestora.  

În anul 2016 un număr de 30 persoane au solicitat servicii de asistență psihologică prin telefon, având 

grad doar de informare și educare a acestora, privind starea psihică dezechilibrată datorită unor evenimente 

negative sociale sau legate de familie, care le-a afectat atitudinea și comportamentul. 

Activitatea de kinetoterapie, în accepția ei cea mai largă, reprezintă însăși esența reeducării motorii. Acest 

serviciu se acordă în special persoanelor vârstnice, asistate prin Centrul Social Comunitar pentru Persoane 

Vârstnice (sau neasistate - la cele două Cluburi a Pensionarilor), procedurile kinetoterapeutice fiind acordate 

numai în urma recomandării medicului specialist care recomandă recuperare fizică.  

Pe parcursul anului 2016, au beneficiat gratuit de servicii specializate de kinetoterapie un număr de 20 

persoane, din care 8 persoane la domiciliu, iar 12 persoane la Clubul Pensionarilor 1 și 2, aplicând metode 

de inițiere în recuperare pentru diferite afecțiuni locomotorii, fără intervenții majore.  

Sursa: „Raportul de activitate al S.P.A.S. Târnăveni pentru anul 2016”. 
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 Clubul Pensionarilor nr.l și Clubul Pensionarilor nr.2 

În prezent, pensionarii sunt o categorie socială numeroasă și ca atare necesită o atenție specială, fiind „grupul-

țintă” în foarte multe proiecte sociale la nivel național. Persoanele vârstnice din municipiul Târnăveni fac parte 

din categoria cu cel mai mare risc de a nu-și depăși această condiție și anume, pe de o parte, din cauze ce țin 

de elemente fizice - sănătate, condiție fizică, dinamism scăzut - și pe de altă parte, de condiții psihice specifice 

- pierderea soțului/soției, plecarea copiilor din familia nucleară, părăsirea unei situații cu un anumit grad de 

siguranță - loc de muncă, poziție socială, trecerea de la un anumit grad de activități la altul sau, de la activitate 

la pasivitate, ceea ce creează disconfortul și sentimentul inutilității. 

În cursul anului 2016, la cele două Cluburi a Pensionarilor (C.P. 1 și C.P. 2) au trecut pragul aprox. 18.000 de 

pensionari, în condițiile în care doar într-o singură zi se prezintă minim 40 persoane la C.P. 1, iar la C.P. 2 

în medie 30 de persoane, confirmând utilitatea acestor două sedii în care persoanele vârstnice își regăsesc 

liniștea, socializează, prin practicarea jocurilor de societate puse la dispoziție de către administratorii 

Cluburilor. 

În incinta Cluburilor, pensionarii desfășoară diverse activități, cum ar fi: petrecerea timpului liber - jocuri de 

șah, table, rummy, citirea presei locale, județene și naționale, vizionarea programelor TV - ,pentru recreere, 

destindere, relaxare și buna-dispoziție, pot consuma ceai cald, apa plată, precum și atragerea în diverse 

activități individuale, dar și colective, toate acestea având scop de socializare și comunicare. 

Sursa: „Raportul de activitate al S.P.A.S. Târnăveni pentru anul 2016”. 

 Centrul de recreere și socializare „Victoria” 

Întrucât la nivelul municipiului Târnăveni nu există un centru destinat copiilor și tinerilor pentru desfășurarea 

unor activități de recreere, socializare și destindere, a fost necesară includerea acestor categorii de cetățeni 

în activități de dezvoltare armonioasă din punct de vedere psihic, fizic și intelectual. 

Centrul de recreere și socializare „Victoria”, își propune să ofere o alternativă de petrecere a timpului liber prin 

realizarea unui demers de dezvoltare personală și integrare socială a copiilor și tinerilor, implicându-i în 

activități artistice, culturale, sportive, tehnico – științifice, scopul fiind acela de a inter relaționa și de a participa 

activ la viața comunității din care fac parte. în ședința ordinară desfășurată în data de 23.12.2015 Consiliul 

Local al Municipiului Târnăveni a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de recreere 

și socializare „Victoria” prin Hotărârea nr. 151/2015.  

Pe parcursul anului 2016, în centrul de recreere și socializare „Victoria” s-au desfășurat un număr de 201 

acțiuni și evenimente, acestea derulându-se zilnic, inclusiv sâmbăta și duminica, cu un program de 

funcționare între orele 08:00-22:00, în funcție de solicitările aprobate. 

Sursa: „Raportul de activitate al S.P.A.S. Târnăveni pentru anul 2016”. 
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 Analiza SWOT SISTEMUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Gradul ridicat de implicare al Serviciului 

Public de Asistență Socială în sprijinirea 

grupurilor defavorizate din Municipiu; 

 Capacitate ridicată de colaborare a 

Serviciului Public de Asistență Socială cu 

alte instituții publice și cu Societatea 

Civilă; 

 Existența Centrului de recreere și 

socializare „Victoria”, destinat tinerilor și 

copiilor cu scopul dezvoltării armonioase 

din punct de vedere psihic, fizic și 

intelectual; 

 Centrul Social Comunitar pentru 

Persoane Vârstnice asigură îndrumare, 

asistență psihologică și juridică, 

companie, ajutor pentru menaj și sprijin 

pentru plata unor servicii și obligații 

curente ale persoanelor vârstnice 

dependente; 

 Existența a 2 cluburi destinate 

pensionarilor care asigură consiliere 

psihologică, activități de socializare între 

membrii vârstnici ai Municipiului; 

 Implicarea Bisericii în activități de 

sprijinire a persoanelor defavorizate din 

Municipiu. 

 Număr mare de familii beneficiare de 

ajutor de încălzire  în perioada sezonului 

rece 1 noiembrie 2015- 31 martie 2016 

(812 familii); 

 Număr mare al persoanelor cu dizabilități, 

întrucât în anul 2016 au fost întocmite un 

număr de 500 anchete sociale necesare 

persoanelor pentru încadrare în grad de 

handicap; 

 Înregistrarea a 4 cazuri de copii nou 

născuți abandonați în Spitalul Municipal la 

nivelul anului 2016; 

 Existența cazurilor de copii cu ambii părinți 

plecați la muncă în străinătate (16 copii) și 

cu un părinte unic susținător plecat la 

muncă în străinătate (15 copii); 

 Număr mare al persoanelor beneficiare 

ale Programului operațional Ajutoarea 

Persoanelor Defavorizate (3.042 

persoane); 

 Număr mare de persoane și familii cu risc 

de sărăcie la nivelul întregului municipiu. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Dezvoltarea conceptului de economie 

socială prin crearea de întreprinderi 

sociale; 

 Promovarea campaniilor de conștientizare 

a populației din Municipiul Târnăveni cu 

privire la conceptul de solidaritate socială; 

 Accesarea fondurilor nerambursabile 

pentru dezvoltarea proiectelor de calificare 

 Îmbătrânirea accelerată a populației la 

nivel național crește nevoia de servicii 

sociale specializate; 

 Creșterea la nivel național a numărului de 

copii ai căror părinți migrează extern; 

 Birocrația excesivă în ceea ce privește 

adaptarea serviciilor la standardele 

europene descurajează întreprinzătorii 
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și integrare pe piața muncii a persoanelor 

defavorizate. 

privați să dezvolte activități în domeniul 

social. 
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1.10. Infrastructură  

Gradul de modernizare a străzilor, densitatea acestora și accesul la utilitățile de uz casnic 

reprezintă indicatori care influențează viața modernă a locuitorilor. În acest sens, este 

necesar ca locuitorii Municipiului Târnăveni să beneficieze de condiții optime de desfășurare 

a activităților economice și sociale. 

Lungimea totală a străzilor orășenești care fac legătura între diferite părți ale Municipiului Târnăveni este de 

67 km, dintre care 46 km au fost modernizați la nivelul anului 2015, însemnând 68.66 % străzi modernizate. 

Străzile au o densitate de 3.78 km pe km2 intravilan. Comparativ, același indicator calculat pentru întreg mediul 

urban din județul Mureș are o valoare apropiată, respectiv de 4.4 km/km2 intravilan. 

Tabel 15 - Indicatori din cadrul infrastructurii - anul 2015 

INDICATOR TÂRNĂVENI JUD. MUREȘ URBAN 

Gradul de modernizare al străzilor (%) 68.66% 70.58% 

Densitatea străzilor (km/km2 intravilan) 3.78 4.40 

Consum casnic de apă potabilă din consum total (%) 66.93% 57.77% 

Consum industrial de apă potabilă din consum total (%) 33.07% 42.23% 

Consum casnic mediu lunar individual de apă potabilă (m3/locuitor) 1.84 m3/loc. 2.26 m3/loc. 

Consum industrial mediu lunar individual de apă potabilă (m3/locuitor) 0.91 m3/loc. 1.65 m3/loc. 

Consum casnic mediu lunar individual de gaze naturale (m3/locuitor) 22.80 m3/loc. 24.19 m3/loc. 

Consum industrial mediu lunar individual de gaze naturale (m3/locuitor) 6.81 m3/loc. 15.23 m3/loc. 

Km rețea de canalizare / km rețea de apă 0.864 km 0.853 km 

Sursa datelor: INSE, Calcule proprii 

 Infrastructură rutieră 

În perioada 2010-2015 lungimea străzilor din Târnăveni a fost aceeași, respectiv 67 km. Din datele furnizate 

de Institutul Național de Statistică, se poate observa că în aceeași perioadă, la nivel județean s-a înregistrat o 

creștere a lungimii drumurilor (de până la 4.59%). 

Tabel 16 - Evoluția lungimii străzilor din Târnăveni (KM) 

AN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Municipiul Târnăveni 67 67 67 67 67 67 

Județul Mureș Urban 676 702 702 702 702 707 

Sursa datelor: INSE; Calcule proprii 
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Grafic 8 - Lungimea străzilor din Târnăveni (km) 

 

În Municipiul Târnăveni, în perioada 2010-2015 se poate observa o schimbare a infrastructurii rutiere de la 

nivel local, străzile fiind modernizate în procent de până la 68.66% (în anul 2015) din total, însemnând până 

la 46 km de străzi modernizate.  

În zona urbană a județului Mureș, la nivelul anului 2010, drumurile au fost recondiționate în proporție de 

62.57%(423 kilometri străzi modernizate), ajungându-se în anul 2015 la o pondere de 70.58% (499 kilometri 

străzi orășenești modernizate) 

Tabel 17 - Procentul străzilor modernizate din lungimea totală (% din lungimea totală) 

Sursa datelor: INSE; Calcule proprii 

 Utilități (apă, gaz, canalizare, energie electrică, servicii de telecomunicații) 

1.10.2.1. Racordarea la apă și canalizare 

În Municipiul Târnăveni, consumul de apă potabilă pentru uz casnic a fost de 611 mii metri cubi în anul 2010, 

înregistrându-se oscilări ale valorilor până în anul 2015. În acest sens, se poate observa că la nivel local, 

consumul de apă utilizată pentru uz casnic a înregistrat cea mai semnificativă descreștere în perioada 2013-

2015 (de până la 45.7%). 

În mediul urban al județului Mureș consumul de apă utilizată pentru uz casnic a înregistrat o scădere în 

perioada 2010 – 2015, valoarea maximă fiind înregistrată în anul 2010 (9.495 mii m3), iar valoarea minimă, în 

anul 2015 (8.532 mii m3). 
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Tabel 18 - Cantitatea de apă folosită pentru uz casnic (mii m3) 

 AN 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantitatea de apă folosită pentru uz casnic (mii m3) 

TÂRNĂVENI 611 592 604 858 767 589 

% din total 69.51 68.60 66.30 98.17 88.36 66.93 

Mureș urban 9.495 9.167 9.137 8.903 8.534 8.532 

% din total 63.34 58.74 58.82 62.99 61.25 57.78 

Sursa datelor: INSE; Calcule proprii 

Grafic  9 - Cantitatea de apă folosită pentru uz casnic (mii m3) 

 

Consumul de apă potabilă pentru uz industrial suferă fluctuații în perioada 2010 - 2015. În urma unei analize 

a datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, se poate observa că în Municipiul Târnăveni, valoarea 

cea mai scăzută s-a înregistrat în anul 2013, când la nivel local a fost utilizată o cantitate de 16 mii metri cubi 

de apă pentru uz industrial. 

În toată zona urbană a județului Mureș, consumul de apă potabilă pentru uz industrial a fost în anul 2015 de 

6.235 mii metri cubi, fiind o valoare mai mare cu 19.21% comparativ cu cea înregistrată în anul 2013. 

Tabel 19 - Cantitatea de apă potabilă folosită pentru uz industrial (mii m3) 

 AN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantitatea de apă potabilă folosită pentru uz industrial (mii m3) 

TÂRNĂVENI 268 271 307 16 101 291 

% din total 30.49 31.40 33.70 1.83 11.64 33.07 

Mureș urban 5.496 6.439 6.396 5.230 5.400 6.235 

% din total 36.66 41.26 41.18 37.01 38.75 42.22 

Sursa datelor: INSE; Calcule: proprii 
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În Târnăveni, în anul 2015, fiecare locuitor consuma în medie o cantitate de 22.08 mii metri de apă, utilizată 

pentru uz casnic. Cel mai mare volum de apă utilizată per locuitor pentru uz casnic s-a înregistrat în anul 2013 

(în medie 31.57 mii metri cubi per locuitor). De-a lungul timpului acest consum a variat, în 2011 înregistrându-

se cea mai scăzută cantitate de apă potabilă utilizată pentru uz casnic (în medie 21.37 mii metri cubi per 

locuitor). 

În toată zona urbană a județului Mureș s-au înregistrat oscilații ale consumului de apă potabilă utilizată de 

locuitori. Astfel, fiecare locuitor din mediul urban al județului Mureș a consumat în medie la nivelul anului 2015, 

o cantitate de 27.08 mii metri cubi de apă pentru uz casnic.  

Tabel 20 - Consumul de apă potabilă - uz casnic pe cap de locuitor (mii m3) 

AN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TÂRNĂVENI 21.75 21.37 22.01 31.57 28.48 22.08 

Mureș Urban 29.40 28.54 28.59 28.01 26.96 27.08 

Sursa datelor : INSE; Calcule proprii 

Grafic 10 - Consumul de apă potabilă - uz casnic pe cap de locuitor (mii m3) 

 

În Târnăveni, lungimea rețelei de distribuție a apei potabile era în anul 2010 de 75.9 km, aceasta suferind o 

creștere, ajungând în anul 2015 la 97 km.  

Tabel 21- Lungimea rețelei de distribuție a apei potabile (km) 

Sursa datelor: INSE. 
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AN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TÂRNĂVENI 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9 97 

Mureș Urban 841.2 841.2 873.7 877.4 888.1 952.6 
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În localitățile urbane din județul Mureș, lungimea totală a acestei rețele era de 841.2 km, în anul 2010. În 

perioada 2010-2015, a avut loc o evoluție continuă a lungimii rețelei, astfel că în anul 2015 rețeaua de 

distribuție a apei potabile avea o lungime de 952.6 km. 

Grafic 11 - Evoluția lungimii rețelei de distribuție a apei (km) 

 

Lungimea rețelei de canalizare era în anul 2010, în Târnăveni, de 79.6 km și a rămas aceeași și în anul 

următor. În anul 2012 s-au adăugat 1.6 km de canalizare, ajungând astfel la 81.2 km. Lungimea acestei rețele 

a crescut iarăși în anul 2015, aceasta înregistrând o valoare de era de 83.8 km. La nivelul localităților din 

mediul urban al județului Mureș, lungimea rețelei de canalizare era de 736.9 km în anul 2010, însă s-a 

înregistrat o creștere abruptă, spre deosebire de municipiul Târnăveni. Astfel, în anul 2013 lungimea totală a 

rețelei de canalizare din localitățile urbane din județul Mureș era de 812.7 km. 

Tabel 22 - Lungimea rețelei de canalizare(km) 

AN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TÂRNĂVENI 79.6 79.6 81.2 81.2 81.2 83.8 

Mureș Urban 736.9 738.7 791.9 796.4 797 812.7 

Sursa datelor: INSE 

1.10.2.2. Modul de încălzire a locuințelor 

La nivelul municipiului Târnăveni, 4.848 locuințe din totalul locuințelor convenționale dispuneau de încălzire 

centralizată, conform Recensământului Populației și Locuințelor realizat în 2011. 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. 
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Consumul casnic de gaze naturale din Târnăveni este oscilant în perioada 2010 - 2015. Dacă în anul 2010 a 

fost înregistrat un consum de gaze naturale de 7.553 mii metri cubi, în anul 2012 se ajunge la un consum de 

8.170 mii metri cubi.  

În anul 2015, consumul casnic de gaze naturale a înregistrat o scădere de aproximativ 7.6%, comparativ cu 

valoarea înregistrată în anul 2013.  

În localitățile din mediul urban al județului Mureș, s-a înregistrat un consum total de gaze naturale de 90.819 

mii metri cubi în anul 2010, și, la fel ca în municipiul Târnăveni, în următorul an, volumul consumului de gaze 

naturale crește până la 112.154 mii metri cubi. În următoarea perioadă, consumul casnic de gaze naturale a 

prezentat valori oscilante. 

Tabel 23- Consumul casnic de gaze naturale (mii m3) 

AN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TÂRNĂVENI 7.553 8.641 8.170 7.549 6.694 7.298 

Mureș Urban 90.819 112.154 100.565 95.362 85.317 91.474 

Sursa datelor: INSE. 

Grafic 12 - Consumul casnic de gaze naturale (mii m3) 

 

În Târnăveni, lungimea rețelei de distribuție a gazelor a fost într-o evoluție și involuție continuă, având un 

număr de 95.9 km în anul 2010, 112.5 km în 2011, iar în anul 2015 se înregistrează o scădere cu 12,1 km, la 

1004.4 km.  

La nivelul localităților din mediului al județului Mureș, lungimea rețelei de distribuție a gazelor are o evoluție 

asemănătoare, înregistrându-se creșteri și descreșteri.  
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Tabel 24 - Lungimea rețelei de distribuție a gazelor (km) 

AN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TÂRNĂVENI 95.9 112.5 112.5 112.5 112.5 100.4 

Mureș Urban 963.9 963.5 969.1 971.3 979.5 961.1 

Sursa datelor: INSE. 

În anul 2015, lungimea rețelei de distribuției a gazelor naturale din localitățile urbane ale județului Mureș a 

înregistrat o valoare de 961.1 km.  

Grafic 13 - Evoluția rețelei de distribuție a gazelor (km) 

 

1.10.2.3. Alimentarea cu energie electrică 

Conform datelor din cadrul Recensământului Populației și a Locuințelor realizat în anul 2011, din totalul 

locuințelor convenționale înregistrate la nivelul Municipiul Târnăveni, 89.59% (respectiv 9.009 locuințe) din 

acestea erau conectate la rețeaua de iluminat electric. 

Zonele sunt alimentate de posturi de transformare aeriene din zonă. În municipiu 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.  
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1.10.2.4. Servicii de telecomunicații, comunicații de date și Internet 

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 urmată 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. 

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. 

Sursa: Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, perioada 2014-2020. 

 Analiza SWOT INFRASTRUCTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Grad ridicat de modernizare a străzilor 

din municipiu, 68.66% dintre drumurile 

locale fiind modernizate la nivelul anului 

2015; 

 Peste 84% din locuințe sunt racordate la 

rețeaua de distribuție apă și 72% 

canalizare și aproximativ 90% din locuitori 

sunt racordați rețeaua de distribuție a 

energiei electrice; 

 Acces la serviciile de furnizare a telefoniei 

fixe, mobile, cablu TV și servicii de 

furnizare a internetului; 

 Gradul ridicat de implicare a instituțiilor 

publice pentru crearea și modernizarea 

infrastructurii locale; 

 Amânarea construirii centurii municipiului 

determină îngreunarea traficului rutier la 

nivel local; 

 Lipsa sau slaba dezvoltare a 

infrastructurii de apă și canalizare în 

anumite zone ale municipiului. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Investiții din fonduri nerambursabile 

aferente serviciilor de bază pentru 

populație; 

 Implementarea proiectelor de investiții în 

domeniul reabilitării și extinderii rețelelor 

de apă, canalizare și epurare a apelor 

uzate din cadrul instituțiilor; 

 Instabilitatea economică la nivel național 

influențează negativ investițiile aferente 

infrastructurii rutiere și utilitare; 

 Prețuri ridicate la resursele energetice 

influențează scăderea puterii de 

cumpărare a populației; 
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 Susținerea la nivel guvernamental a 

proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 

la scară mare; 

 Existența surselor de finanțare care 

promovează dezvoltarea spațiilor verzi, a 

locurilor de joacă și a parcurilor. 

 Reducerea investițiilor publice în 

infrastructură din cauza crizei financiare 

resimțite la nivel național. 
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1.11. Economie 

Dezvoltarea economiei locale reprezintă procesul prin care mediul de afaceri, sectorul non-

guvernamental și sectorul public colaborează pentru a asigura condiții mai bune de creștere 

economică. În acest sens, se construiește o cultură antreprenorială dinamică, cu scopul 

îmbunătățirii calității vieții populației. 

 Economie 

Conform Top Firme, în Târnăveni existau la nivelul anului 2016, 1.679 de agenți economici înregistrați. În acest 

sens, s-a realizat o selecție a primilor 10 agenți economici în funcție de cifra de afaceri înregistrată, dar și o 

clasificare a 10 agenți economici în funcție de profitul înregistrat la nivelul anului 2016. 

Tabel 25 - Topul firmelor din Târnăveni în funcție de CA - anul 2016 

NR. 

CRT. 

NUME FIRMĂ ADRESĂ CUI CAEN CA (LEI) PROFIT 
(LEI) 

NUMĂR 
SALARIAȚI 

DOMENIUL DE 

ACTIVITATE 

1 WESTFLEISCH 
ROMÂNIA S.R.L. 

Str. Industriei, 
nr. 4 

22918469 4632 166.188.668 -695.103 167 Comerț cu 
ridicata al cărnii 
și produselor 
din carne 

2 RUCK 
VENTILATOARE 
S.R.L. 

Str. 1 
DECEMBRIE 
1918, nr. 44/H 

22918469 2825 65.029.531 5.937.581 171 Fabricarea 
echipamentelor 
de ventilație și 
frigorifice, 
exclusiv a 
echipamentelor 
de uz casnic 

3 GECSAT S.A. Str. ARMATEI, 
nr. 82 

1245394 2312 30.802.325 2.067.562 54 Prelucrarea și 
fasonarea 
sticlei plate 

4 WETRALOG 
ROMANIA SRL 

Str. 
INDUSTRIEI, nr. 
4 

4275276 4941 24.493.065 1.125.773 70 Transporturi 
rutiere de 
mărfuri 

5 ROYAL GERMAN 
FISH & SEAFOOD 
S.R.L. 

Str. 
INDUSTRIEI, nr. 
4 

17628701 4638 21.921.571 1.176.210 12 Comerț cu 
ridicata 
specializat al 
altor alimente, 
inclusiv pește, 
crustacee și 
moluște 

6 OLI & CO S.R.L. Str. GRUIETE, 
nr. 1 

13656040 7820 17.563.792 476.620 165 Activități de 
contractare, pe 
baze 
temporare, a 
personalului 

7 GECSATHERM 
S.A. 

Str. ARMATEI, 
nr. 82 

22409260 2314 15.581.518 974.118 39 Fabricarea 
fibrelor din 
sticlă 

8 TEHNIC TRUST 
S.A. 

Str. 
PROGRESULUI, 
nr. 1 

11909546 4120 15.289.167 144.596 51 Lucrări de 
construcții a 
clădirilor 
rezidențiale și 
nerezidențiale 

9 CRYSTAL GLOBE 
SRL 

Str. ȘCOLII, nr. 
14 

14493936 4759 14.997.927 1.563.999 28 Comerț cu 
amănuntul al 
mobilei, al 
articolelor de 
iluminat și al 
articolelor de uz 
casnic n.c.a., în 
magazine 
specializate 
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10 INTERCARN 
DISTRIBUTION 
SRL 

Str. 1 
DECEMBRIE 
1918, nr. 28 

26060847 4632 12.886.193 150.653 43 Comerț cu 
ridicata al cărnii 
și produselor 
din carne 

 

Tabel 26 - Topul firmelor din Târnăveni în funcție de Profit 

NR. 
CRT. 

NUME FIRMĂ ADRESĂ CUI 
COD 
CAEN 

CA (LEI) 
PROFIT 
(LEI) 

NUMĂR 
SALARIAȚI 

DOMENIUL DE 
ACTIVITATE 

1 
RUCK 
VENTILATOARE 
SRL 

Str. 1 
DECEMBRIE 
1918, nr. 
44/H 

22918469 2825 65.029.531 5.937.581 171 

Fabricarea 
echipamentelor de 
ventilație și 
frigorifice, exclusiv 
a echipamentelor 
de uz casnic 

2 GECSAT S.A. 
Str. 
ARMATEI, 
nr. 82 

1245394 2312 30.802.325 2.067.562 54 
Prelucrarea și 
fasonarea sticlei 
plate 

3 
IUNIC SERVICE 
S.R.L. 

Str. 
FABRICII, nr. 
10 

19081863 2511 3.847.169 1.710.063 25 

Fabricarea de 
construcții 
metalice și părți 
componente ale 
structurilor 
metalice 

4 
BARTROM EXIM 
S.R.L. 

Str. RIULUI, 
nr. 5 

9492373 4666 6.860.195 1.606.770 17 

Comerț cu ridicata 
al altor mașini și 
echipamente de 
birou 

5 
CRYSTAL 
GLOBE SRL 

Str. ȘCOLII, 
nr. 14 

14493936 4759 14.997.927 1.563.999 28 

Comerț cu 
amănuntul al 
mobilei, al 
articolelor de 
iluminat și al 
articolelor de uz 
casnic n.c.a., în 
magazine 
specializate 

6 
DARY 
PLASTICS 
SOLUTION SRL 

Str. AVRAM 
IANCU, nr. 
272 

25090858 1624 2.956.389 1.269.011 12 
Fabricarea 
ambalajelor din 
lemn 

7 

ROYAL 
GERMAN FISH 
& SEAFOOD 
S.R.L. 

Str. 
INDUSTRIEI, 
nr. 4 

17628701 4638 21.921.571 1.176.210 12 

Comerț cu ridicata 
specializat al altor 
alimente, inclusiv 
peste, crustacee 
și moluște 

8 
WETRALOG 
ROMANIA SRL 

Str. 
INDUSTRIEI, 
nr. 4 

4275276 4941 24.493.065 1.125.773 70 
Transporturi 
rutiere de mărfuri 

9 
BAVARIA IMPEX 
SRL 

Str. Armatei, 
nr. 32 

3445992 4941 11.267.066 979.468 23 
Transporturi 
rutiere de mărfuri 

10 
GECSATHERM 
S.A. 

Str. 
ARMATEI, 
nr. 82 

22409260 2314 15.581.518 974.118 39 
Fabricarea fibrelor 
din sticlă 
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 Șomajul 

După cum se poate observa din tabelul următor, în anul 2012, în Târnăveni media numărului de șomeri era 643 

persoane. În anul următor media a crescut la 709, după care în 2012 scade și ajunge la 497. În anul 2016 media 

numărului șomerilor din Târnăveni era de 344, aceasta fiind cea mai scăzută valoare înregistrată în perioada 

2012 – 2016. 

Tabel 27 - Numărul de șomeri  din Municipiul Târnăveni-2012-2016 

ANUL 2012 2013 2014 2015 2016 

Femei 283 325 234 167 153 

% din județ 4.52% 5.75% 4.21% 3.59% 3.42% 

Bărbați 351 384 263 237 191 

% din județ 3.95% 4.88% 3.10% 3.52% 2.96% 

TOTAL 634 709 497 404 344 

Sursa datelor: INSE, Calcule proprii 

În ceea ce privește evoluția și distribuția numărului de șomeri pe sexe, se poate observa că cele mai mari valori 

se înregistrează în dreptul șomerilor de sex masculin. 

Grafic 14 - Evoluția șomerilor în funcție de sex: 2012 – 2016 
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Grafic 15 - Evoluția numărului de șomeri din Târnăveni în ultimii ani 

 

 Forța de muncă  

În urma Recensământului Populației și Locuințelor din Anul 2011, populația ocupată stabilă din Târnăveni avea 

un număr de 6.823 persoane. Dintre acestea, 20.12% erau muncitori calificați și asimilați, 18.99% erau lucrători 

în domeniul serviciilor, 17.6% erau specialiști în diverse domenii de activitate, 12.62% erau operatori la instalații 

și mașini; asamblori de mașini și echipamente, 11.2% erau tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic, 6.33% 

erau muncitori necalificați, 5.47% erau lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit, 4.53% erau 

funcționari administrativi, iar restul de 3.14% erau membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători 

ai administrației publice, conducători și funcționari superiori. 

Tabel 28 - Populația ocupată în Târnăveni, (număr persoane)2011 

Membri ai corpului legislativ, conducători și funcționari superiori 214 

Specialiști în diverse domenii de activitate 1201 

Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic 764 

Funcționari administrativi 309 

Lucrători în domeniul serviciilor 1296 

Lucrători calificați  în agricultura, silvicultura și pescuit 373 

Muncitori calificați și asimilați 1374 

Operatori la instalații și mașini; asamblatori de mașini și echipamente 861 

Muncitori necalificați 432 

POPULAȚIA STABILĂ OCUPATĂ 6824 

Sursa: Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 
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Grafic 16 - Populația ocupată în Municipiul Târnăveni, 2011 

 

Tabel 29 - Evoluția numărului mediu al persoanelor salariate din Municipiul Târnăveni-2010-2015 

ANUL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Număr 4.286 4.221 4.225 4.305 4.253 4.822 

% din județ 3.73% 3.68% 3.65% 3.65% 3.57% 3.95% 

Sursa datelor: INSE, Calcule proprii 

La nivelul anului 2015, majoritatea salariaților județului Mureș erau înregistrați în reședința Târgu Mureș, acesteia 

revenindu-i un procent de 62.14% din totalul salariaților din mediul urban județean. În municipiul Reghin procentul 

aferent este de 11.19% din totalul angajaților din mediul urban al județului, în Municipiul Sighișoara s-a înregistrat 

un procent de 10.16%, în timp ce Municipiului Târnăveni ii revine un procent de 5.01% din totalul angajaților din 

mediul urban. 
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Grafic 17 - Evoluția numărului mediu al persoanelor salariate din Municipiul Târnăveni-2010-2015 

 

După cum se poate observa, în perioada 2010 – 2015, numărul mediu al salariaților din Municipiul Târnăveni a 

suferit modificări. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, numărul mediu al salariaților din 

municipiu a crescut cu până la 12.51% în anul 2015, comparativ cu valoarea înregistrată în anul 2010. 

Ponderea numărului mediu al persoanelor salariate din municipiu este de 3.95% din numărul total al persoanelor 

salariate ale județului Mureș (mediu rural și urban). 

 Populația stabilă ocupată pe activități ale Economiei Naționale 

Conform datelor din cadrul Recensământului Populației și al Locuințelor realizat în anul 2011, populația stabilă 

ocupată a municipiului (inclusiv localitățile component ale acestuia) era distribuită în funcție de activităț ile 

economiei naționale astfel: 

Tabel 30 - Populația stabilă ocupată pe activități ale Economiei Naționale din Municipiul Târnăveni 

ACTIVITĂȚI ALE ECONOMIEI 
NAȚIONALE 

MUNICIPIUL 
TÂRNĂVENI 

LOCALITATEA 
TÂRNĂVENI 

BOTORCA BOBOHALMA CUȘTELNIC 

Agricultura, silvicultura și pescuit  414 263 47 82 22 

Industria extractivă  140 121 16 * * 

Industria prelucrătoare  1829 1697 19 79 34 

Producția și furnizarea de energie 
electrică și termică, gaze, apa 
caldă și aer condiționat  

250 243 * 4 * 

Distribuția apei; salubritate, 
gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminare  

105 98 - 3 4 

Construcții  432 408 5 8 11 

Comerț cu ridicata și cu 
amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor  

920 877 5 18 20 

Transport și depozitare  441 410 10 11 10 

Hoteluri și restaurante  140 133 - 4 3 

Informații și comunicații  81 78 - - 3 

Intermedieri financiare și asigurări  92 91 - * - 

Tranzacții imobiliare  3 3 - - - 
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Activități profesionale, științifice și 
tehnice  

87 81 * * 3 

Activități de servicii administrative 
și activități de servicii suport  

173 168 * * * 

Administrație publică și apărare; 
asigurări sociale din sistemul 
public  

424 407 7 * 9 

Învățământ  465 448 5 3 9 

Sănătate și asistentă socială  568 547 6 3 12 

Activități de spectacole, culturale 
și recreative  

22 22 - - - 

Alte activități de servicii  206 197 4 3 * 

Activități ale gospodăriilor private 
în calitate de angajator de 
personal casnic; activități ale 
gospodăriilor private de producere 
de bunuri și servicii destinate 
consumului propriu  

29 27 * - * 

Activități ale organizațiilor și 
organismelor extrateritoriale  

3 3 - - - 

Total populație stabilă ocupată 6824 6322 131 224 147 

Sursa: Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56    |   RAPORT DE CERCETARE - Realizat în cadrul elaborării proiectului de branding al Municipiului Târnăveni 

 Analiza SWOT ECONOMIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența mediului antreprenorial de la 

nivel local care prezintă cifre de afaceri de 

peste 100.000.000 de lei și profit de peste 

5.000.000 lei; 

 Existența la nivel local a firmelor mijlocii 

cu peste 50 de angajați din diferite 

domenii de activitate (comerț, producție, 

industria prelucrătoare); 

 Scăderea numărului de șomeri înregistrați 

la nivel local, cu până la – 45.7% în anul 

2016, comparativ cu anul 2012; 

 Creșterea numărului mediu de persoane 

salariate cu până la 12.51% în anul 2015, 

comparativ cu valoarea înregistrată în 

anul 2010. 

 Migrația forței de muncă specializate în 

alte zone urbane și în străinătate; 

 Scăderea calitativă a pregătirii resursei 

umane, determină reticenții mediului de 

afaceri de la nivel local de a angaja 

personal necalificat; 

 Investiții reduse de capital străin în 

economia locală; 

 Infrastructura slab dezvoltată în zona 

satelor aparținătoare determină reticența 

agenților economici de a realiza investiții. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Dezvoltarea parteneriatelor public – 

private pentru creșterea economiei locale 

și naționale; 

 Implementarea de programe de calificare 

profesională și de integrare pe piața 

muncii; 

 Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

prin intermediul programelor 

guvernamentale și europene. 

 Instabilitatea cadrului legislativ la nivel 

național determină descurajarea înființării 

de noi întreprinderi; 

 Lipsa de coeziune a măsurilor de 

dezvoltare economică și socială pe fondul 

accentuării lipsei de încredere a 

populației în redresarea economică a 

țării; 

 Migrarea forței de muncă înalt calificate în 

spațiul extern, determină servicii și 

produse slab calitative la nivel național; 

 Scăderea puterii de cumpărare a 

populației cauzează reorientarea 

investitorilor către alte zone. 
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1.12. Factori de mediu  

Dezvoltarea mobilității trebuie încurajată la nivel local, fiind luate în considerare toate 

problemele legate de infrastructură și de mediul înconjurător. Utilizarea rațională a resurselor 

energetice și promovarea unui stil de viață sănătos sunt măsuri de protejare a mediului 

înconjurător.  

Suprafața totală a pădurilor și a altei vegetații forestiere este de 421 ha, ponderea acesteia fiind de 6.92% din 

suprafața fondului funciar a municipiului, înregistrată la nivelul anului 2014, conform Institutului Național de 

Statistică. În ceea ce privește suprafața medie de spațiu verde ce revine unui locuitor al municipiului, aceasta a 

înregistrat în anul 2014 o valoare de 15.6 m2 /locuitor. 

Tabel 31 – Indicatori ai mediului 

INDICATORI AI MEDIULUI - 2014 TÂRNĂVENI 

Procent acoperit de păduri și altă vegetație forestieră din suprafața totală a orașului (%) 6.92% 

Suprafața totală a spațiilor verzi amenajate în intravilanul orașului (ha) 42 ha 

Suprafața medie de spațiu verde ce revine unui locuitor (m2/locuitor) 15.6 m2 / locuitor 

Sursa datelor: INSE, Calcule proprii 

 Relieful 

Municipiul Târnăveni este situate la nord de paralela 46° latitudine nordică și la est de meridianul 24° longitudine 

estică, în zona sud-vestică a județului Mureș, pe râul Târnava Mică și la poalele dealului cu același nume din 

Podișul Transilvaniei, la o latitudine ce variază între 280-380. 

Municipiul se întinde pe dealurile de la Nord și de la Sud, cât și pe lunca Târnavei, care uneori se dezvoltă în 

lărgime până la 2 km. Dealurile din nord, Fideul, Chehiu, Hangasul, Spinul Dracului, Coasta Dâmbăului, sunt în 

mare parte acoperite de culturi agricole, iar pantele mai repezi cu vii și pomi fructiferi. Marile depozite de argilă 

sarmațiană, luturi de coastă și terase, existente aici, au influențat dezvoltarea industriei materialelor de 

construcții. În Sud, dealurile sunt mai teșite, având o structura în domuri, utilizate pentru culturile agricole.  

Situat în interiorul arcului carpatic, județul Mureș este favorizat de un relief armonios, dispunând de bogate și 

variate resurse naturale. 

Se deosebesc trei unități: 

- Câmpia Colinară a Transilvaniei cu altitudinea de 400-500 m la nord de râul Mureș; 

- Podișul Târnavelor, extins la sud de Mureș (450-700 m); 

- Subcarpații Transilvaniei în partea de est a județului, în zona cutelor diapire (600-1000 m altitudine). 

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 
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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 

inter fluviale largi, care ulterior au fost transformate de apele secundare și procesele de versant, într-o succesiune 

de interfluvii, configurând regiunii și un caracter deluros. 

Sursa: Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, perioada 2014-2020. 

 Solul și resursele subsolului 

Pe arealul zonei se întâlnesc pe suprafețe mai mari solurile molice și cele argiloiluviale, iar pe suprafețe mai 

restrânse soluri hidromorfe și neevoluate. Dintre solurile molice se găsesc 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, 

marne, 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.  

Sursa: Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, perioada 2014-2020. 

 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. 
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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 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 influența 

maselor de aer din vest și nord-vest, ceea ce determină substanțial trăsăturile componenților climatici. 

Temperatura medie anuală a municipiului are o valoare mai ridicată în comparație cu alte pârți ale podișului 

Transilvaniei 9,8° C. Municipiul 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. 

Sursa: Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, perioada 2014-2020. 

 Rețeaua hidrografică 

Principalul colector al apelor de suprafață din zona Târnăveni este râul Târnava Mică, ce își are izvoarele în 

Munții Gurghiului, sub vârful Saca (1.774 m). 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 minoră și producând mari dezastre la unitățile industriale și la așezările omenești.  

Capacitatea medie de transport a albiei minore este de circa 60 m.c./sec. Izvoarele din apele freatice, dispersate 

pe tot hotarul municipiului, constituie sursa de apă potabilă. Izvoarele sărate de pe Valea Sărată reprezintă, după 

toate analizele efectuate, o bază de tratament antireumatic. 

Sursa: Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, perioada 2014-2020. 

1.13. Patrimoniul cultural, natural și turismul 

Cultura și elementele cadrului natural reprezintă potențialul endogen al Municipiului 

Târnăveni, fiind principalele puncte cheie ale promovării și dezvoltării turismului local. Având 

în vedere istoria locală și evenimentele realizate în această zonă, Municipiul Târnăveni 

dispune de o adevărată bogăție a patrimoniului cultural și natural. 

 Cultura 

Muzeul municipal este instituția în care se regăsesc 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: 
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- 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. 

Fotografie 1 - Muzeul Municipal Târnăveni 

 

Sursa:www.rador.ro 

Din datele furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2016 au fost înregistrați 1.802 vizitatori ai 

Muzeului municipal, care au fost interesați de colecțiile expuse. În ceea ce privește personalul angajat în cadrul 

acestei instituții, la nivelul anului 2016 activau 2 persoane. 

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 creată. 

Actuala Bibliotecă Municipală Târnăveni a luat ființă din nevoia de lectură a locuitorilor Târnăveniului, în anul 

1949, când o serie de intelectuali au donat aproximativ 2.000 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 a devenit Biblioteca Raională Târnăveni în anul 1950 și 

a funcționat 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 act de cultură.  

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, numărul de volume existente la nivelul anului 2015 

în cadrul bibliotecii era de 179.524. Din totalul volumelor existente, în anul 2015, în municipiul Târnăveni au fost 

eliberate 45.390 de volume către cititori.  
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Casa de cultură „Mihai Eminescu” din Târnăveni, este o instituție publică de cultură, fără personalitate juridică, 

care funcționează sub autoritatea consiliului local al municipiului Târnăveni și are în subordine Căminul Cultural 

de la Bobohalma. Casa de cultură inițiază și desfășoară proiecte în domeniul educației permanente, culturii 

tradiționale și creației populare contemporane, desfășurând în principal următoarele activități: 

- organizarea și desfășurarea de activități cultural-artistice și de educație permanentă; 

- conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, ale patrimoniului cultural 

local, național și universal; 

- organizarea sau susținerea formațiilor artistice de amatori, de concursuri și festivaluri, inclusiv a participării 

formațiilor la manifestări culturale interjudețene, naționale și internaționale, stimularea creativității și talentului; 

- organizarea și susținerea activității de documentare a expozițiilor temporare, elaborarea de monografii și lucrări 

de educație civică și informare a publicului; 

- difuzarea de filme artistice și documentare; 

- organizarea cercurilor științifice și tehnice, artistice, de artă populară, plastică și de gospodărie țărănească; 

- organizarea și desfășurarea cursurilor de formare profesională continua. 

Principalele monumente istorice ale municipiului sunt următoarele: Monumentul Eroilor, statuia lui Vasile 

Moldovan, copia "Statuii Lupoaicei" (Lupa Capitolina), plăcuță comemorativă cu basorelief Mihai Eminescu, 

bustul lui Octavian Goga. 

Fotografie 2 - Copia "Statuii Lupoaicei" (Lupa Capitolina) 

 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rn%C4%83veni#/media/File:LupaCapitolinaTarnaveni_(2).JPG. 
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Fotografie 3 - Bustul lui Octavian Goga 

 

Sursa:https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rn%C4%83veni#/media/File:OrTarnaveniMS_(31).JPG  
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Fotografie 4 - Bustul lui Mihai Eminescu 

 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rn%C4%83veni#/media/File:OrTarnaveniMS_(30).JPG 
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Biserici de la nivel local sunt următoarele: 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 Cuștelnic, biserica 

„Adormirea Maicii Domnului” din Botorca, placată cu mozaic, lucrare executată de dl. Zaharia Frățilă, biserica 

ortodoxă din lemn din Bobohalma, Sinagoga. 

Fotografie 5 - Biserica Romano-catolică 

 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rn%C4%83veni#/media/File:OrTarnaveniMS_(2).JPG 

https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rn%C4%83veni#/media/File:OrTarnaveniMS_(2).JPG
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Fotografie 6 - Biserica romano-catolică (nava spre altar) 

 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rn%C4%83veni#/media/File:OrTarnaveniMS_(9).JPG 

Fotografie 7 - Biserica unitariană (clădire monument istoric) 

 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rn%C4%83veni#/media/File:OrTarnaveniMS_(46).JPG 
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Fotografie 8 - Sinagoga 

 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rn%C4%83veni#/media/File:OrTarnaveniMS_(65).JPG 
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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 municipiului. 

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 

 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. 

Sursa: Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Târnăveni, Județul Mureș, perioada 2014-2020. 

Ansamblul folcloric „Junii Târnavei” 

Acest ansamblu a luat ființă la 1 iunie 2008, ca mesager al ansamblului „Târnava”, ansamblu care a evoluat între 

anii 1988-1994, avându-l pe același instructor coregraf de atunci, Vasile Trâmbițaș. La scurt timp după înființare, 

ansamblu a avut în portofoliu participarea la o serie de spectacole și festivaluri, dintre care pot fi amintite: „La 

porțile Apusenilor - Alba Iulia”, „Pe Târnave-n sus și-n jos – Mediaș”, „Strugurele de Aur – Jidvei”, „ONGFest – 

București”. 

Ansamblul „Junii Târnavei” a organizat și un festival în Târnăveni, Festivalul pentru copii și tineret : „Cânt și joc 

de pe Târnavă” unde participă  ansambluri folclorice de la nivel național. Una dintre marile realizări ale 

ansamblului folcloric vizează participarea la Festivalul internațional de Folclor „BLACK SEA 2011 “ din Bulgaria, 

în cadrul căruia a obținut marele premiu. 
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Printre festivalurile la care ansamblul folcloric a participat se mai pot enumera: Festivalul Internaţional 

„FRIENDSHIP WITHOUT BORDERS” – Sliven – Bulgaria, Festivalul Internaţional “PIROT 2012” – Pirot – Serbia, 

“II INTERNATIONAL FESTIVAL MONTE CARLO” - Monte Carlo.  

Ansamblul include 140 membrii dansatori, care sunt împărțiți în 4 grupe: prima grupă cuprinde copii între 4 și 6 

ani, a doua grupă cuprinde copii între 7 și 10 ani, a treia grupă cuprinde copii între 11 și 14 ani, iar a patra grupă 

cuprinde adolescenți între 15 și 22 de ani. Coordonatorii acestui ansamblu sunt Otilia și Vasile Trâmbițaș, 

Fotografie 9 - Ansamblul „Junii Târnavei” 

 

Sursa: https://www.facebook.com/383021245099263/photos/a.390690897665631.81909.383021245099263/390690914332296/?type=1&theater 

Ansamblul folcloric „Kökényes” 

Ansamblul de dansuri populare Kökényes din Târnăveni, este printre cele mai bine cotate ansambluri 

neprofesioniste din țară. Acesta a participat la numeroase festivaluri, printre care numărându-se și „Festivalul 

Ansamblurilor Neprofesioniste Maghiare din Transilvania” – Oradea. Ansamblul de dansuri populare „Kökényes”, 

are peste 10 ani de activitate și este format din elevi din cadrul Școlii Gimnaziale de Stat „Traian” – secția 

maghiară. Grupul a avut pentru început un număr de 30 – 32 de copii. Într-un an de zile acest grup și-a îmbogățit 

numărul de membrii dar și repertoriul.  

În anul 2006 și-a dobândit și numele de Ansamblul de Dansuri Populare „Kökényes”, care tradus înseamnă: loc 

cu porumbele, așa cum este descris de altfel cursul râului Târnava Mică în mai multe lucrări etnografice. Azi, 

Ansamblul numără aproximativ 110 de membri compus din 3 grupuri de vârstă ( seniorii, juniorii și piticii). 
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Până în prezent, ansamblul are la activ mai multe premii la diferite concursuri internaționale, în marea majoritatea 

lor susținute în Ungaria, și anume: trei locuri doi, două locuri trei, un loc patru, precum și un premiu special. În 

anul 2013, la Festivalul folcloric din localitatea Kamena Vourla din Grecia a obținut premiul special al spectatorilor.  

Ansamblul „Kökényes”, a primit invitație de două ori (2011, 2014) la vestitul Carnaval al Florilor din Debrecen – 

Ungaria, unde a reprezentat țara și localitatea alături de alte aproximativ 60 de ansambluri artistice din lumea 

întreagă. De două ori au fost selectați în emisiunea de talente pentru copii și tineret „ Fölszállott a páva” al 

televiziunii Duna Tv, edițiile 2013 și 2015. 

Ansamblul folcloric „ Kökényes” are în repertoriu peste  24 de suite de dansuri populare maghiare de pe aproape 

tot cuprinsul Transilvaniei, dar și suite de dansuri românești și ţigăneşti, pe care le prezintă cu mândrie ori de 

câte ori, și unde sunt solicitați. Conducătorul Ansamblului și Asociației „Kökényes” este Fodor Alexandru – Iosif, 

iar director artistic și coregraf, Varró Huba. 

Fotografie 10 - Ansamblul folcloric „Kökényes” 

 

Sursa: https://www.facebook.com/tarnaveni.ro/photos/a.467161309988306.100105.237310379640068/467161363321634/?type=3&theater 

Fanfara „Armonia” Târnăveni 

Fanfara „Armonia” Târnăveni a fost înființată în anul 2004 la inițiativa profesorilor Vily și Manuela Halmen. Fanfara 

are în componența sa instrumentiști cu vârste cuprinse între 8-22 ani. După ce au reușit să se afirme pe plan 

local, județean, național și internațional, inițiatorii acestei fanfare au în plan dezvoltarea activităților de ordin 

muzical. 
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Fotografie 11 - Fanfara Armonia Târnăveni 

 

Sursa: https://www.facebook.com/212255025521425/photos/a.212278988852362.53358.212255025521425/212280298852231/?type=3&theater 

Asociația „Ordinul Cavalerilor vinului Sfântul Martin" Târnăveni  

Ordinul Cavalerilor Vinului Sfântul Martin din Târnăveni este clădit pe fundația dată de cultura vinului și tradițiile 

viticole ale zonei vinifere din zona Târnava Mică. Ordinul a fost înființat în primul rând din inițiativa satelor de pe 

malurile cursului de jos al râului Târnava Mică. Pe structura dată de rețeaua orașelor înfrățite s-a creat un sistem 

de relații între ordinele vinului din zonă și cele din Ungaria. Astfel, inițiativa satelor a beneficiat de încurajările 

membrilor organizațiilor similare din Ungaria, ceea ce a avut un rol important în înființarea ordinelor din regiunea 

Târnava Mică. Ordinul Târnava Mică-Târnave-Kokeltal a fost înființat la inițiativa producătorilor, a viticultorilor din 

satele din zona cursului de mijloc al râului Târnava Mică. 

Conform legislației din România, forma de organizare oficială a Ordinului Cavalerilor Vinului Sfântul Martin din 

Târnăveni este asociația. Scopul asociației este promovarea prestigiului și rangului vinurilor din zona Târnava 

Mică. Activitățile ordinului sunt specificate în statutul de funcționare, care menționează pe primul loc susținerea, 

consolidarea, asocierea, organizarea oportunităților de prezentare și protejarea patrimoniului cultural al 

activităților producătorilor de vin și viticultorilor. Pe lângă acestea statutul mai include sprijinirea cercetării 

științifice în domeniul culturii vinului, popularizarea acestei culturi și menținerea legăturilor cu ordine similare din 

Europa și Ungaria. Asociația și-a propus și derularea altor activități, printre care protejarea mediului, sprijinirea 

evenimentelor sportive precum și organizarea de activități cu caracter social - un exemplu fiind scoaterea la 

licitație a vinurilor câștigătoare la concursul din 2010. Suma strânsă a fost donată ca și contribuție la susținerea 

unui ansamblu de dans pentru copii din Târnava Mică. 

Ordinul Cavalerilor Vinului „Szent Márton” din Târnăveni are în componență 24 de membri, cu următoarele 

demnități : Marele Maestru Onorific, Marele Maestru, Cancelar, Paharnic, Postelnic, Vistier, Logofăt, Hatman, 
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Cronicar, Spătar, Clucer, Stolnic, Armaș și Pârcălab. Conducerea ordinului este asigurată de către Dregătorie, 

aceasta fiind formată din 7 demnitari. 

Fotografie 12 - Asociația „Ordinul Cavalerilor vinului Sfântul Martin" Târnăveni 

 

Sursa: https://www.facebook.com/CsepAndreaOfficial/photos/a.165750006900578.43044.158819857593593/165750380233874/?type=3&theater 

 Patrimoniul natural și 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 țării 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. Simionescu care a efectuat o vizită în oraș în anul 1925. În apropierea municipiului se 

situează 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 
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Gavril" - secolul al XVIII-lea din Bobohalma, Palat (1878) astăzi primăria municipiului, Casa Beldy (1860), astăzi 

Muzeul municipal Târnăveni. 

Infrastructura de turism a localității Târnăveni este deficitară, în perioada 2012-2014 observându-se existența 

a doar 2 hoteluri, iar începând cu anul 2015 a fost înregistrată și o pensiune agroturistică. La nivelul anului 2016, 

pe raza municipiului au fost înregistrate 3 unități de primire turistică, din care 2 hoteluri și o pensiune agroturistică. 

Capacitatea totală a hotelurilor din municipiu este de 83 de locuri, iar cea a pensiunii agroturistice este de 13 

locuri, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. 

Tabel 32 - Evoluția structurilor de primire turistică 

TIPURI DE STRUCTURI DE 
PRIMIRE TURISTICĂ 

2012 2013 2014 2015 2016 

Hoteluri 2 2 2 2 2 

Pensiuni agroturistice -- -- -- 1 1 

TOTAL 2 2 2 3 3 

Sursa datelor: INSE 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire 

din Municipiul Târnăveni a fost de 3.962 persoane, la nivelul anului 2016. Comparativ cu valoarea înregistrată la 

nivelul anului 2015, aceasta a fost cu -1.93% mai scăzută în anul 2016. După cum se poate observa, numărul 

înnoptărilor în hotelurile din municipiul Târnăveni a fost considerabil mai mare comparativ cu numărul de sosiri 

ale turiștilor. 

Grafic 18 - Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică  

 

 Sursa datelor: INSE 

O valoare adăugată turismului de la nivel local este redată de existența lacului sărat Aluna (Băile Râioasa), 

acesta fiind o potențială locație amenajabilă pentru balneaţie și tratament, situat în proximitatea orașului 

Târnăveni, la debușarea unui pârâu în lunca Văii Sărate, la aproximativ doi kilometri de confluența cu Târnava 

Mică. Conform datelor furnizate de Agerpres, între cele 56 de lacuri saline din România, care sunt grupate în 

patru categorii de valoare, Lacul Aluna se situează în prima categorie valorică, între primele 17 lacuri din țară, 

cu cel mai ridicat potențial enzimatic (IECN) cuprins între 0.655, a Lacului Roșu de la Ocna Șugatag și 0,431 a 

Lacului Roșu de la Sovata. Astfel, în urma realizării unui sistem de clasificare a lacurilor saline din România, care 

cuprinde 56 de lacuri, pe baza valorilor indicatorilor enzimatici ai calității nămolurilor, Lacul Aluna se situa între 

lacul Ștrand de la Turda (care era pe poziția 15) și lacul Techirghiol. 
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Fotografie 13 - Lacul Sărat Aluna – Băile Râioasa 

 

Sursa datelor: Pagina Oficială de Facebook a Lacului Sărat Aluna – Băile Râioasa 
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 Analiza SWOT PATRIMONIUL CULTURAL, NATURAL ȘI TURISMUL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența muzeului municipal și a 

colecțiilor pe care acesta le pune la 

dispoziție vizitatorilor (vase ceramice, dălți 

de bronz din cultura Nouă, elemente ale 

epocii de fier și descoperiri geologice din 

perioada lui Burebista și Decebal); 

 Existența unei biblioteci municipale care 

pune la dispoziție peste 170.000 de 

volume cititorilor; 

 Existența unei centru cultural (Casa de 

cultură „Mihai Eminescu”) care 

desfășoară proiecte în mod permanent; 

 Activitățile cultural artistice de la nivelul 

municipiului sunt diversificate, fiind 

implicate ansambluri folclorice și de dans 

modern (Ansamblul „Junii Târnavei”, 

Ansamblul Kökényes) și un grup muzical 

(Fanfara „Armonia”) renumite la nivel 

național și internațional; 

 Existența la nivelul municipiului a unei 

asociații de degustare a vinului care 

organizează evenimente la nivel local și 

regional, cu scopul păstrării culturii vinului 

și a tradițiilor viticole ale zonei vinifere din 

zona Târnava Mică; 

 Număr mare al unităților de cult cu 

valoare istorică; 

 Personalități istorice locale care au 

contribuit la valorificarea patrimoniului 

cultural; 

 Lacul Sărat Aluna – Băile Râioasa 

reprezintă o potențială locație 

amenajabilă pentru balneație și tratament. 

 

 

 Infrastructura unităților de cazare este 

deficitară la nivel local; 

 Numărul scăzut de sosiri ale turiștilor în 

hoteluri în anul 2016, comparativ cu 

valoarea înregistrată în anul 2015; 

 Valorificarea insuficientă a locației pentru 

balneație și tratament; 

 Lipsa brandului local și a promovarea 

insuficientă a elementelor de identitate 

locală. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Accesarea fondurilor europene 

nerambursabile pentru sectorul de mediu, 

ex: Programul de asistență pentru 

conformitatea ecologică; 

 Promovarea evenimentelor culturale și a 

obiectivelor importante din Municipiul 

Târnăveni în vederea promovării 

turismului; 

 Atragerea populației tinere și implicarea 

acesteia în viața culturală a Municipiului 

Târnăveni; 

 Reabilitarea și valorificarea monumentelor 

istorice și culturale prin intermediul 

programelor guvernamentale și europene. 

 Ritmul haotic al construcțiilor poate afecta 

potențialul natural; 

 Înlocuirea consumului de cultură cu cea 

specifică societății consumatoriste; 

 Scăderea în timp a numărului de 

manifestări culturale deteriorează relațiile 

interumane. 
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2.1. Coordonatele dezvoltării socio-economice recente a municipiului 
Târnăveni 

 Analiza evoluției din ultimii 5 ani a principalilor indicatori de dezvoltare socio-

economică 

Municipiul Târnăveni reprezintă pentru locuitorii săi localitatea de baștină, e locul pe care îl numesc „acasă”, însă 

o mică parte a populației, atunci când aude cuvântul „Târnăveni” se gândește la aspecte negative din oraș, 

precum rromii, lipsa locurilor de muncă, mizeria din oraș și altele, așa cum este precizat în tabelul de mai jos.  

Tabel 33 (Q1. Când auziți cuvântul „Târnăveni”, care este primul lucru care vă vine în minte?) 

RĂSPUNS FRECVENȚĂ % VALID % TOTAL 

Acasă/ localitatea de baștină 313 44.59% 43.84% 

Oraș 34 4.84% 4.76% 

Sărăcie 21 2.99% 2.94% 

Dezastru/fără viitor 21 2.99% 2.94% 

Fără industrie/locuri de munca 19 2.71% 2.66% 

Familie 17 2.42% 2.38% 

Trecut 17 2.42% 2.38% 

Copilărie 15 2.14% 2.10% 

Combinatul 12 1.71% 1.68% 

Locul de munca 10 1.42% 1.40% 

Oraș mic 9 1.28% 1.26% 

Fericire 8 1.14% 1.12% 

Rromi 8 1.14% 1.12% 

Așezarea pe Valea Târnavei 7 1.00% 0.98% 

Sa fie bine 7 1.00% 0.98% 

Bine 6 0.85% 0.84% 

Frumos 6 0.85% 0.84% 

Copii 4 0.57% 0.56% 

Distrugere 4 0.57% 0.56% 

Liniște 4 0.57% 0.56% 

Mizerie 4 0.57% 0.56% 

Altele 156 22.22% 21.85% 

Total valid 702 100.00%  

NR 12  1.68% 

Total 714  100.00% 

Despre inițiativa Primăriei Municipiului Târnăveni cu privire la realizarea proiectului de branding și identitate 

vizuală populația a auzit în proporție de doar 29%. 

 

 

 

 



79    |   RAPORT DE CERCETARE - Realizat în cadrul elaborării proiectului de branding al Municipiului Târnăveni 

Grafic 19 (Q2. Ați auzit de inițiativa Primăriei Municipiului Târnăveni cu privire la realizarea proiectului 

de branding și identitate vizuală?) 

 

Populația este mulțumită și foarte mulțumită de orașul în care locuiesc (Târnăveni), de zona în care locuiesc, de 

administrația publică, nivelul de trai, viața de familie, viața socială și condițiile de locuit. În același timp, cetățenii 

municipiului sunt mai puțin mulțumiți de situația economică din țară, de sistemul de educație, locul de muncă. 

Grafic 20 (Q3. În general, cât de mulțumit sunteți de: 
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În ultimii ani, municipiul Târnăveni a început să se dezvolte. S-a înregistrat o creștere a numărului de angajați, în 

general, în economie, fapt care a dus la lipsa de forță de muncă. În același timp a fost observată stabilitatea 

politică și o bună administrare a orașului – echipare edilitară, amenajarea parcurilor și a spațiilor verzi- de aici și 

gradul mare de mulțumire cu privire la administrația publică. De asemenea, deschiderea creșei și reabilitarea 

spitalului au fost realizări din ultima perioadă în municipiul Târnăveni. S-a extins rețeaua de supermarketuri. S-a 

modernizat infrastructura rutieră și utilitară în unele zone ale municipiului. Deschiderea fabricilor (ventilatoare, 

cablaje) a dus la înființarea de locuri de muncă. Totodată, a fost aranjată fosta autogară și a fost deschis ștrandul. 

 Perspective și proiecții privind dezvoltarea socio-economică ulterioară 

Populația Municipiului Târnăveni consideră, în proporție de aproape 70% că localitatea în care locuiesc are 

potențial de dezvoltare. 

Grafic 21 (Q4. În opinia dumneavoastră, Municipiul Târnăveni are potențial de dezvoltare socio-

economică?) 

 

Având în vedere dispariția fabricilor mari, acum câțiva ani municipiul „a plecat de la 0”, înființându-se fabrici noi 

de mărime mică și medie, acum ajungând la lipsa forței de muncă.  

Se consideră că municipiul se va dezvolta din punct de vedere socio-economic datorită fabricilor existente – de 

ventilatoare, cablaje, sticlă etc. Municipiul are potențial de dezvoltare, depinde de micii întreprinzători și de 

receptivitatea comunității. Asfaltarea traseului Târnăveni-Târgu Mureș va duce la creșterea gradului de 

accesibilitate a Târnăveniului. 

Tabel 34 (Q5. Dacă da, care este potențialul?) 

RĂSPUNS FRECVENȚĂ % 

Forța de munca/locuri de munca 114 25.39% 

Investitori  69 15.37% 

Industrie 58 12.92% 

Fabrici 54 12.03% 

Daca se implica primari 44 9.80% 

Oamenii 17 3.79% 

Economic 7 1.56% 

Râioasa 6 1.34% 

Agricultura 4 0.89% 

Atragerea de fonduri europene 4 0.89% 

67.46% 32.54%
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Conducere competenta 4 0.89% 

Construcții 4 0.89% 

Educația populației 4 0.89% 

Modernizarea orașului 4 0.89% 

Nu are cine se ocupa 4 0.89% 

Poziția geografica a orașului 4 0.89% 

Altele 48 10.69% 

Total 449 100.00% 

Potențialul de dezvoltare este  istoric, arhitectural, cultural și natural al așezărilor care alcătuiesc unitatea 

administrativ-teritorială. „Promovarea potențialului turistic și cultural”. Astfel, se poate dezvolta turismul cultural, 

dar și balneoclimateric, datorită existenței Lacului Sărat Alunei – Băile Râioasa.  

Pivnița clasică de la subsolul fostei Prefecturi se poate valorifica prin organizarea acesteia ca punct de atracție 

pentru turiști. 

Se poate dezvolta sectorul viticulturii si realizat traseul vinului și în zona Târnăveniului – promovare turism viticol, 

Cavalerii Vinului. 

Casele tradiționale (ex. casele nelocuite din satul Bobohalma) pot fi reabilitate și puse la dispoziție pentru turiștii 

străini – creând posibilitatea de practicare a agroturismului. 

Atragerea de investitori străini se poate realiza prin investiții în infrastructura rutieră, amenajarea zonelor de 

agrement. 

Pentru dezvoltarea municipiului se poate încuraja populația care locuiește la bloc să practice agricultură pentru 

producție și consum propriu pe terenuri din zonele limitrofe. 

În același timp, ar trebui valorificată hidrografia zonei. Serviciile de transport pot aduce un aport economiei locale. 

Pădurile din jurul municipiului pot fi exploatate din punct de vedere turistic, prin amenajarea de parcuri și zone 

de agrement. 

De asemenea, dezvoltarea municipiului poate fi influențată de crearea unei/unor pistă/e de tartan sau de biciclete 

în zona Malului Târnavei sau Cuștelnic, iluminată – acest lucru va încuraja populația să practice activități în aer 

liber, ceea ce va duce la creșterea calității vieții. Poate fi organizat și realizat un eveniment de ciclism și alergare 

pe ruta Târnăveni – Blaj. 

Dezvoltarea municipiului trebuie să se facă după un program bine stabilit, pe priorități de dezvoltare. 

Municipiul are o rezervă de tineri foarte bine pregătiți care merg să se formeze (merg la studii, schimburi de 

experiență), dar care ar dori să se și întoarcă. 

La nivelul anului 2020, Târnăveniul va fi : 

 „la fel, întrucât timpul este prea scurt și ritmul de dezvoltare este prea lent” 

 „mai frumos și mai dezvoltat; va fi un oraș care va renaște, un oraș frumos, bun, curat, stabil”; 

 „o localitate cu infrastructură rutieră și utilitară modernizată în toate zonele componente”; 

 „o frumoasă și importantă localitate balneară și culturală”; 

 „în 2020 Târnăveniul va fi undeva între vechi și nou, va începe o „urcare” spre bine”; 
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 „va avea oameni cu fețe zâmbărețe, oamenii plecați în afară – întorși pe meleaguri natale; 

 „oraș de pensionari și de rromi”, dacă nu se vor implementa măsuri de dezvoltare; 

 „un oraș mai mic din punct de vedere al populației – populație scăzută”; 

 „infrastructura rutieră modernizată în totalitate, populația să se implice mai mult în dezvoltarea 

municipiului”. 

2.2. Auto percepția locuitorilor municipiului Târnăveni 

 Evaluarea unor atribute și caracteristici axiologice ale locuitorilor municipiului 

Târnăveni 

Oamenii sunt respectuoși, harnici, ospitalieri, toleranți, cooperanți, educați, liniștiți, prietenoși, inteligenți, mari 

valori intelectuale, perseverenți, muncitori, buni meseriași, deosebiți, cu spirit civic, elevii sunt silitori. 

În același timp, locuitorii municipiului Târnăveni sunt indiferenți față de cei din jur și față de natură, blazați, nu 

sunt solidari, nu păstrează curățenia, nu respectă ordinea publică, populația romă devine agresivă în unele 

momente și nu dorește să se implice în activitățile economice, populația este îmbătrânită. 

Grafic 22 (Q6. Vă rugăm să precizați care sunt principalele 3 caracteristici ale locuitorilor din Municipiul 

Târnăveni) 
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 Identificarea principalilor diferențiatori în raport cu ceilalți locuitori ai Județului 

Mureș 

Locuitorii municipiului consideră că ceilalți locuitori ai județului Mureș au o părere satisfăcătoare despre ei, în 

proporție de aproape 36%, o părere bună și foarte bună – aproximativ 35% și o părere rea și foarte rea în 

proporție de 29%. 

Grafic 23 (Q7. În general, cum considerați că văd ceilalți locuitori din județul Mureș locuitorii din 

Municipiul Târnăveni?) 

 

Locuitorii care au declarat că ceilalți oameni din județ au o părere satisfăcătoare despre populația din Târnăveni 

consideră că aceasta se datorează lipsei locurilor de muncă, economiei slab dezvoltate, oamenilor etc.  
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Tabel 35 (Q8. De ce au o părere satisfăcătoare) 

SATISFĂCĂTOARE FRECVENTA % 

Datorita lipsei locurilor de munca 23 11.50% 

Datorita economiei slab dezvoltate 21 10.50% 

La fel peste tot 14 7.00% 

Datorita oamenilor 11 5.50% 

Oraș subdezvoltat 9 4.50% 

Oraș mic 8 4.00% 

Datorita nivelului de trai 7 3.50% 

Datorita minorităților 6 3.00% 

Rromi 5 2.50% 

Sunt superiori 5 2.50% 

Datorita trecutului 4 2.00% 

Nu am motiv 4 2.00% 

Oraș îmbătrânit  4 2.00% 

Ne tolerează 3 1.50% 

Nu are o imagine buna 3 1.50% 

Venituri mici 3 1.50% 

Conducerii 2 1.00% 

Lipsa de cultura 2 1.00% 

Lumea se descurca 2 1.00% 

Nu exista cooperare 2 1.00% 

Orașul este destul de dezvoltat 2 1.00% 

S-au deschis noi fabrici, s-au mărit pensii 2 1.00% 

Sunt câteva locuri de munca in oraș 2 1.00% 

Suntem o comunitate ok 2 1.00% 

Altele 51 25.50% 

Ns/nr 3 1.50% 

Total 200 100.00% 

Părerea rea și foarte rea se datorează faptului că orașul este slab dezvoltat, lipsei locurilor de muncă, a numărului 

mare de rromi sin municipiul Târnăveni etc. 

Tabel 36 (Q8. De ce au o părere rea și foarte rea?) 

REA SI FOARTE REA FRECVENTA % 

Oraș slab dezvoltat 34 16.67% 

Lipsa locurilor de munca 29 14.22% 

Rromilor 16 7.84% 

Din cauza desființării întreprinderilor 15 7.35% 

Condițiile orașului 13 6.37% 

A decăzut 10 4.90% 

Conducere slaba 10 4.90% 

E mai bine in celelalte parți 10 4.90% 

Nu e nimic aici 7 3.43% 

Din cauza locuitorilor 6 2.94% 

Oraș mort 5 2.45% 

Sunt văzuți ca o comuna 5 2.45% 

Oraș îmbătrânit 3 1.47% 
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Părere personala 3 1.47% 

Veniturile scăzute 3 1.47% 

Infrastructura 2 0.98% 

Oraș izolat 2 0.98% 

Oraș mic 2 0.98% 

Oraș murdar 2 0.98% 

Altele 27 13.24% 

Total 204 100.00% 

Părerea bună și foarte bună a comunităților din județul Mureș față de locuitorii municipiului Târnăveni se 

datorează oamenilor (calităților bune ale acestora), faptului că nu există conflicte deși municipiul are o mare 

diversitate etnică, faptului că Târnăveniul este un oraș frumos care începe să se dezvolte etc. 

Tabel 37 (Q8. De ce au o părere bună și foarte bună?) 

BUNA SI FOARTE BUNA FRECVENTA % 

Datorita oamenilor 73 35.96% 

Nu sunt conflicte 15 7.39% 

Oraș frumos 15 7.39% 

Orașul începe sa se dezvolte 8 3.94% 

Așa cred 7 3.45% 

Nu au de ce sa aibă o părere rea 6 2.96% 

Nu exista motive sa fie rea 6 2.96% 

Oraș liniștit 6 2.96% 

Datorita trecutului 5 2.46% 

Suntem din același județ 5 2.46% 

Apar locuri de munca 4 1.97% 

Ardelenii sunt văzuți altfel 4 1.97% 

Existenta locurilor de munca 4 1.97% 

Prea mulți rromi 4 1.97% 

Are o imagine buna 3 1.48% 

Ca avem oameni care muncesc 3 1.48% 

E bine aici 3 1.48% 

Experiența 3 1.48% 

Ne integram 3 1.48% 

Primarul știe sa conducă 3 1.48% 

Condițiile de trai 2 0.99% 

Altele 21 10.34% 

Total 203 100.00% 

Principalele puncte tari prin care se diferențiază locuitorii din Municipiul Târnăveni de locuitorii din celelalte 

localități din județul Mureș sunt reprezentate de calitățile oamenilor – sunt harnici, liniștiți, respectuoși, îngrijiți, 

sociabili etc. 
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Tabel 38 (Q9. Vă rugăm să precizați principalele 3 puncte tari care vă diferențiază de ceilalți locuitori din 

județul Mureș) 

RĂSPUNS FRECVENȚĂ % 

Harnici 128 11.87% 

Liniștiți 63 5.84% 

Muncitori 56 5.19% 

Respectuoși 52 4.82% 

Curați, îngrijiți 42 3.90% 

Buni 38 3.53% 

Sociabili 38 3.53% 

Ospitalieri 33 3.06% 

Prietenoși 31 2.88% 

Oraș liniștit 27 2.50% 

Gospodari 25 2.32% 

Toleranți 25 2.32% 

Sinceri 24 2.23% 

Primitori 20 1.86% 

Poziționarea geografică 19 1.76% 

Corecți 17 1.58% 

Responsabili 16 1.48% 

Curajoși 15 1.39% 

Cinstiți 14 1.30% 

Onești 14 1.30% 

Toți suntem la fel 14 1.30% 

Comunicativi 13 1.21% 

Înțelegători 13 1.21% 

Săritori 11 1.02% 

Serioși 11 1.02% 

Solidari 11 1.02% 

Oraș curat 10 0.93% 

Oraș frumos 10 0.93% 

Cumsecade 9 0.83% 

Diversitate etnica 9 0.83% 

Aer curat 8 0.74% 

Parcurile 8 0.74% 

Simpli 8 0.74% 

Educați 7 0.65% 

Modești 7 0.65% 

Patrioți 7 0.65% 

Civilizați 6 0.56% 

Conducerea orașului 6 0.56% 

Cooperanți 6 0.56% 

Deschiși 6 0.56% 

Ambițioși 5 0.46% 

Credincioși 5 0.46% 

Cu inițiativa 5 0.46% 

Motivați 5 0.46% 

Altele 181 16.79% 

Total 1078 100.00% 
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Pe de altă parte, principalele puncte slabe prin care se diferențiază locuitorii din Târnăveni de ceilalți locuitori ai 

județului Mureș sunt reprezentate de lipsa locurilor de muncă, numărul mare de rromi, infrastructura rutieră 

precară, dar și de calități mai puțin pozitive ale cetățenilor – lene, invidie, egoism etc. 

Tabel 39 (Q9. Vă rugăm să precizați principalele 3 puncte slabe care vă diferențiază de ceilalți locuitori 

din județul Mureș) 

RĂSPUNS FRECVENȚĂ % 

Fără locuri de munca 104 10.47% 

Rromi 52 5.24% 

Infrastructura rutiera precară 39 3.93% 

Leneși 38 3.83% 

Răutăcioși 37 3.73% 

Invidioși 28 2.82% 

Needucați 24 2.42% 

Egoiști 22 2.22% 

Salubritatea lasă de dorit 20 2.01% 

Infrastructura utilitara cu probleme 17 1.71% 

Necivilizați 17 1.71% 

Săraci 17 1.71% 

Fără inițiativă 16 1.61% 

Indiferenți 16 1.61% 

Nerespectuoși 16 1.61% 

Sistemul medical 15 1.51% 

Hoți 14 1.41% 

Populația îmbătrânita 14 1.41% 

Delăsători 13 1.31% 

Nedezvoltarea 13 1.31% 

Lipsa industriei 12 1.21% 

Bătrâni 11 1.11% 

Neimplicați 11 1.11% 

Dezordonați 10 1.01% 

Migrația populației 10 1.01% 

Nu avem puncte tari 10 1.01% 

Veniturile 10 1.01% 

Economie slaba 9 0.91% 

Iresponsabili 9 0.91% 

Fabrici 8 0.81% 

Inculți 8 0.81% 

Lași 8 0.81% 

Violenți 8 0.81% 

Alcoolici 7 0.70% 

Dezinteresați 7 0.70% 

Nepăsători 7 0.70% 

Nesolidari 7 0.70% 

Slabi 7 0.70% 

Neglijenți 6 0.60% 
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Industria slaba 5 0.50% 

Mulți asistați social 5 0.50% 

Necinstiți 5 0.50% 

Nemulțumiți 5 0.50% 

Nivelul de trai 5 0.50% 

Nu sunt uniți 5 0.50% 

Antisociali 4 0.40% 

Bârfitori 4 0.40% 

Certăreți 4 0.40% 

Fără posibilități de dezvoltare 4 0.40% 

Mincinoși 4 0.40% 

Nehotărâți 4 0.40% 

Oraș nedezvoltat 4 0.40% 

Poluarea 4 0.40% 

Altele 234 23.56% 

Total 993 100.00% 

În același timp, toleranța este o altă caracteristică a oamenilor din municipiu, care îi diferențiază în raport cu 

ceilalți locuitori ai județului, datorită etniilor din localitate. De asemenea, ei sunt și educați, simțindu-se influențele 

școlii ardelene. Comunitatea din municipiu are dorință de inovare, spirit de competiție bine conturat, dorință de 

nou.  

Dispariția școlilor profesionale, creșterea ratei abandonului școlar și ponderea mare a pensionarilor (ponderea 

mică a persoanelor active) reprezintă puncte slabe/ diferențiatori față de ceilalți locuitori din județ. 

În municipiu există forță de muncă necalificată, comparativ cu celelalte localități. 

Oamenii din Târnăveni sunt ambițioși, pot concura cu oricine din alte localități, perseverenți și solidari, implicați, 

civilizați, cu dorință față de nou. Pe de altă parte, locuitorii din municipiu se diferențiază de ceilalți locuitori ai 

județului prin faptul că uneori așteaptă mai mult decât oferă. Există o lipsă de inițiativă și de implicare pentru a 

deschide noi întreprinderi. 

Un punct slab diferențiator de ceilalți locuitori îl reprezintă faptul că tinerii au plecat în străinătate – orașul este 

destul de îmbătrânit. De asemenea, în municipiu există mai puține oportunități față de celelalte localități din județ, 

sunt căi mai puține de realizare din punct de vedere profesional, pentru tineri, și nu există posibilitatea de a „te 

întoarce la orașul natal”, pentru că populația care pleacă la studii se stabilește acolo. 

Un alt punct slab este colectarea selectivă a deșeurilor. Compania care se ocupă de acest serviciu beneficiază 

de un parc învechit și nu își poate desfășura activitatea la normele actuale. Pe de altă parte, gradul de poluare 

este redus față de cel din alte localități urbane din județul Mureș. 

De asemenea, municipiul Târnăveni se diferențiază de celelalte localități din județ prin faptul că este un oraș de 

târg. 
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2.3. Percepția spațiului urban al municipiului Târnăveni 

 Aspecte preferate și mai puțin preferate 

Principala problemă a municipiului este reprezentată pe de o parte de lipsa locurilor de muncă, iar pe de altă 

parte de existența unor locuri de muncă vacante și lipsa persoanelor interesate. Datorită dezinteresului șomerilor 

de a se angaja, se consideră că salariile ce se vor oferi vor crește.  

Tabel 40 (Q11. În general, care considerați că sunt cele mai importante 3 probleme în Târnăveni?) 

RĂSPUNS FRECVENȚĂ % 

Lipsa locurilor de munca 427 26.04% 

Infrastructura 230 14.02% 

Canalizare 81 4.94% 

Salubritatea 68 4.15% 

Tigăii 68 4.15% 

Sistemul medical 56 3.41% 

Învățământul 57 3.48% 

Lipsa industriei 37 2.26% 

Populația îmbătrânita 37 2.26% 

Parcuri 25 1.52% 

Veniturile mici 20 1.22% 

Economia 18 1.10% 

Lipsa fabricilor 17 1.04% 

Administrarea orașului 16 0.98% 

Apa 16 0.98% 

Lipsa forței de munca 16 0.98% 

Lipsa investitorilor 16 0.98% 

Parcări 16 0.98% 

Lipsa locuințelor 15 0.91% 

Transportul in comun 14 0.85% 

Sărăcia 13 0.79% 

Sportul 13 0.79% 

Dezvoltarea 12 0.73% 

Politia 12 0.73% 

Lipsa de implicare 10 0.61% 

Ajutoarele sociale ar trebui reduse 9 0.55% 

Șomaj ridicat 9 0.55% 

Nivel de trai scăzut 8 0.49% 

Podul Târnavei 8 0.49% 

Sociale 8 0.49% 

Circulația in oraș 7 0.43% 

Lipsa evenimentelor 7 0.43% 

Lipsa de implicare 6 0.37% 

Lipsa vieții culturale 6 0.37% 

Migrația tinerilor 6 0.37% 

Wc public 6 0.37% 

Altele 250 15.24% 

Total 1640 100.00% 
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Infrastructura este „rămasă în urmă”, deficitară în unele zone. Rromii reprezintă o altă problemă, din cauza lipsei 

de educație; însă primăria a obținut un program de 3 mil. Euro pentru educația rromilor. Astfel, toți rromii vor fi 

aduși la nivel de 8 clase. Asta îi va ajuta să își găsească locuri de muncă.  

De asemenea, respondenții au declarat faptul că poziționarea geografică a municipiului este un aspect pozitiv, 

fiind înconjurat de dealuri. 

În același timp, aspecte pozitive reprezintă și tradiția în cultura viței de vie – organizarea de degustări de vinuri, 

viața culturală activă a locuitorilor, activitățile cultural artistice organizate la nivel de municipiu (dansuri populare).  

Arhitectura clădirilor – monumentele istorice existente în municipiu și istoria localității ca reședință de județ 

reprezintă elemente cu care locuitorii se mândresc. 

Problemele orașului constă în probleme de comunicare, gradul scăzut de implicare al antreprenorilor față de 

activitățile de antreprenoriat care au loc în municipiu. Se consideră că principala problemă este la nivel social, 

pentru că oamenii sunt cei care pun în mișcare orașul și tot ei determină dezvoltarea lui. În același timp, populația 

este din ce în ce mai îmbătrânită. În acest moment nu există forță de muncă neocupată, indiferent de nivelul de 

studii. Se manifestă lipsa de educație, mai ales în cazul familiilor mai puțin organizate. Acest lucru determină 

„neliniște” pentru persoanele educate și care au dorință de dezvoltare. În același timp, copiii care au primit 

educație intră în grupuri de persoane mai puțin educate și „se abat de la drumul lor”. Oamenii tineri nu au 

posibilitatea de a se afirma – profesional, cultural etc., posibilitatea de a câștiga un salariu bun, nu minimul pe 

economie. 

În opinia respondenților, locurile de muncă disponibile nu sunt atractive pentru populație. În privința spațiilor de 

cazare, se consideră că acestea sunt insuficiente. Un alt aspect mai puțin preferat este lipsa unei școli de artă la 

nivelul municipiului.  

Referitor la accesibilitatea municipiului, se consideră că pe de o parte, infrastructura este deficitară, iar pe de altă 

parte, în alte localități nu există indicatoare care să direcționeze vizitatorii/turiștii către Târnăveni. 

Respondenții consideră, în proporție de 51,91%, că Municipiul Târnăveni are, în general, o imagine pozitivă în 

mass-media. 

Grafic 24 (Q12. Considerați că Municipiul Târnăveni are, în general, o imagine pozitivă în mass-media 

(mediul online, presă scrisă, televiziune etc)?) 

 

Imaginea pozitivă în mass-media se datorează faptului că municipiul se dezvoltă în timp, oamenilor, conducerii, 

trecutului industrial cunoscut etc. 

51.91% 48.09%
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Tabel 41 (Q13. Vă rugăm să enunțați 3 argumente pentru DA) 

RĂSPUNS - DA FRECVENTA % 

Se dezvolta in ultimul timp 76 16.78% 

Datorita oamenilor 48 10.60% 

Datorita conducerii 40 8.83% 

Datorita trecutului 37 8.17% 

Oraș liniștit, nu au fost incidente 37 8.17% 

Oraș curat, îngrijit 32 7.06% 

Oraș frumos 31 6.84% 

Activitatea culturala 15 3.31% 

Nu iese in evidenta in mod negativ 10 2.21% 

Datorita învățământului 9 1.99% 

Are imagine buna 7 1.55% 

Sistemul medical 6 1.32% 

Are radio 3 0.66% 

Este promovat 3 0.66% 

Face o prima impresie frumoasa 3 0.66% 

Industrie 3 0.66% 

Ns 3 0.66% 

Nu sunt probleme 3 0.66% 

Oraș cu potențial de dezvoltare 3 0.66% 

Poziția geografica 3 0.66% 

Altele 81 17.88% 

Total 453 100.00% 

În același timp, 48% din respondenți spun că municipiul nu are o imagine pozitivă în mass-media din cauza 

faptului că acesta nu iese în evidență, din cauza faptului că s-au desființat fabricile și că nu mai există industrie, 

din cauza lipsi locurilor de muncă etc. 

Tabel 42 (Q13. Vă rugăm să enunțați 3 argumente pentru NU) 

RĂSPUNS - NU FRECVENTA % 

Nu iese in evidenta 59 15.17% 

Desființarea fabricilor/a industriei 35 9.00% 

Lipsa locurilor de munca 30 7.71% 

Oraș subdezvoltat 25 6.43% 

Rromii sunt mulți 22 5.66% 

Nu este promovat 18 4.63% 

Nu este municipiu 12 3.08% 

Nu este nimic 12 3.08% 

A avut in trecut 9 2.31% 

Economia slaba 9 2.31% 

Oraș sărac 9 2.31% 

Conducere slaba 8 2.06% 

Oraș mic 8 2.06% 

Lipsa medicilor 7 1.80% 

Mizeria 7 1.80% 

Oamenii 6 1.54% 
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Infrastructura 4 1.03% 

Oraș mort 4 1.03% 

Populația îmbătrânita 4 1.03% 

A decăzut 3 0.77% 

Furturi 3 0.77% 

Inculți 3 0.77% 

Lipsa fondurilor 3 0.77% 

Nepăsarea 3 0.77% 

Nu suntem bine văzuți 3 0.77% 

Altele 83 21.34% 

Total 389 100.00% 

În proporție de 44,37%, respondenții consideră că Municipiul Târnăveni este cunoscut la nivel național. 

Grafic 25 (Q14. Credeți că Municipiul Târnăveni este recunoscut la nivel național?) 

 

Aceștia au declarat că acest lucru se datorează istoricului industrial al municipiului, dar și faptului că localitatea 

a început să se dezvolte. 

Tabel 43 (Q15. În ce sens DA?) 

RĂSPUNS - DA FRECVENTA % 

Pentru istoricul industrial 147 49.33% 

Pozitiv 18 6.04% 

A început sa se dezvolte 13 4.36% 

Municipiu 11 3.69% 

Pentru formațiile culturale 9 3.02% 

Persoane marcante din Târnăveni 9 3.02% 

Negativ 8 2.68% 

Populație 8 2.68% 

Autorități implicate 7 2.35% 

E un oraș frumos 6 2.01% 

Este subdezvoltat 4 1.34% 

Pentru oamenii care au plecat de aici 4 1.34% 

Ar trebui 3 1.01% 

Are spital, scoli 3 1.01% 

Lipsa locurilor de munca 3 1.01% 

Politic 3 1.01% 

Altele 42 14.09% 

Total 298 100.00% 
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Pe de altă parte, cei aproape 56% din respondenți consideră că municipiul nu este cunoscut la nivel național 

deoarece nu se evidențiază prin nimic, este un oraș mic, nu are industrie, are o economie slabă etc. 

Tabel 44 (Q15. În ce sens NU?) 

RĂSPUNS - NU FRECVENTA % 

Nu se evidențiază cu nimic 55 25.23% 

E un oraș mic 44 20.18% 

A fost cunoscut 38 17.43% 

Nu are industrie 23 10.55% 

Economie slaba 9 4.13% 

Nu mai știe nimeni de el 5 2.29% 

Nu e promovat 4 1.83% 

Este subdezvoltat 3 1.38% 

Nu este niciun punct de atracție 3 1.38% 

Nu este promovat 3 1.38% 

Slab dezvoltat 3 1.38% 

E ca un sat 2 0.92% 

Populație îmbătrânită 2 0.92% 

Altele 24 11.01% 

Total 218 100.00% 

 Caracteristici identitare și diferențiatori în raport cu alte localități 

Când aud de Târnăveni, locuitorii se gândesc la „orașul natal, orașul în care au pus bazele familiei, orașul în care 

și-au petrecut anii de liceu”, iar legătura dintre trecut, prezent și viitor este reprezentată de –oameni–. Târnăveniul 

este un punct de plecare în viață. De asemenea, municipiul reprezintă prima localitate văzută cu autobuzul – 

1956. 

Municipiul este o localitate mică, iar „lumea e prietenă cu toată lumea”.  

Municipiul Târnăveni este o copie a municipiului Târgu Mureș. Față de Blaj, Târnăveniul are o pondere mai 

ridicată de români. Față de Mediaș, diversitatea este mai mare. 

Anul acesta, în Târnăveni a avut loc o sesiune de antreprenoriat – activitate care are loc în general în localitățile 

mari – Iași, Brașov, Cluj etc.   

Târnăveniul reprezintă și productivitate, punct de interes cultural și turistic. Se diferențiază de celelalte localități 

din județ prin multiculturalitate, bucurie, potențial turistic. El este așezat pe „valea Târnavelor”. 

Municipiul are poziție geografică foarte bună, este la o intersecție foarte circulată de drumuri.  

De asemenea, spre deosebire de alte localități, Târnăveniul este „Țara Vinului”. În același timp, aici se 

organizează și Maratonul Târnavei și curse de ciclism. Cafeaua este, de asemenea, renumită.  

O pierdere pentru municipiu a reprezentat-o dispariția combinatului și, implicit, a locurilor de muncă. 

Respondenții consideră că principalele diferențe între Municipiul Târnăveni și celelalte localități din județul Mureș 

sunt reprezentate de lipsa de fabrici, locuri de muncă, activitate industrială, curățenia la nivelul municipiului (ei 

nefiind mulțumiți de acest aspect), infrastructura precară, numărul mare de rromi etc. 
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Tabel 45 (Q10. Care ar fi primele 3 lucruri prin care se diferențiază Municipiul Târnăveni de celelalte 

localități din județ?) 

RĂSPUNS FRECVENTĂ % 

Lipsa fabrici/ locuri de munca/activitate industriala 153 12.89% 

Curățenia 77 6.49% 

Infrastructura 72 6.07% 

Cei mai mulți rromi 42 3.54% 

Nedezvoltat 33 2.78% 

Liniște 31 2.61% 

Oameni buni/civilizați/harnici/etc 30 2.53% 

Oraș mic 28 2.36% 

Populația 27 2.27% 

Economia 25 2.11% 

Nu sunt locuri de munca 24 2.02% 

Așezarea geografica 23 1.94% 

Activități culturale 20 1.68% 

Educația 19 1.60% 

Sistemul medical 15 1.26% 

Subdezvoltat 14 1.18% 

Nivel de trai 13 1.10% 

Aspect oraș 13 1.10% 

Migrația populației 11 0.93% 

Parcuri 11 0.93% 

Sărăcie 11 0.93% 

Râioasa 10 0.84% 

Salarii 10 0.84% 

Primăria 8 0.67% 

Puține locuri de munca 8 0.67% 

Canalizare 6 0.51% 

Centru industrial cunoscut 6 0.51% 

Frumos 6 0.51% 

Oraș frumos 6 0.51% 

Clădiri 5 0.42% 

Iluminatul 5 0.42% 

Istoria 5 0.42% 

Lipsa tinerilor 5 0.42% 

Oraș dezvoltat 5 0.42% 

Turismul 5 0.42% 

Agrementul 4 0.34% 

Civilizația 4 0.34% 

Conducerea 4 0.34% 

Locuri de joaca 4 0.34% 

Situația economica 4 0.34% 

Altele 385 32.43% 

Total 1187 100.00% 
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 Puncte de interes turistic 

Pentru interesul turistic ar fi bine să se promoveze tradițiile populare – Paște, Crăciun, Rusalii etc. Ar trebui 

renovat restaurantul „Târnava”.  

Un alt punct de interes turistic este reprezentat de Balta cu apă sărată „Râioasa” – turism de tratament – aici se 

poate crea o stațiune balneară. Muzeul Municipal ar trebui promovat, alături de cramele existente.  

Tabel 46 (Q16. Care sunt zonele/obiectivele din Municipiu care pot fi exploatate din punct de vedere 

turistic?) 

OBIECTIV FRECVENȚĂ % 

Râioasa 250 26.85% 

Muzeele 160 17.19% 

3 Brazi 75 8.06% 

Zona Stejaru 57 6.12% 

Ștrand 48 5.16% 

Casa de Cultura 36 3.87% 

Biserici 25 2.69% 

Parcuri 22 2.36% 

Combinatul 20 2.15% 

Pădurea 20 2.15% 

Centrul orașului 18 1.93% 

Clădiri vechi 18 1.93% 

Bazna 14 1.50% 

Catedrala 12 1.29% 

Orașul in sine 11 1.18% 

Împrejurimile 9 0.97% 

Botorca 8 0.86% 

Valea Târnavelor 7 0.75% 

Podgorii din dealuri 6 0.64% 

Stația meteo 6 0.64% 

Centrul social 5 0.54% 

Monumente istorice 5 0.54% 

Altele 99 10.63% 

Total 931 100.00% 

De asemenea, tradiția vinului ar trebui păstrată și promovată, creându-se posibilitatea practicării turismului vini-

viticol. Pot fi organizate și promovate concursuri de vinuri.  

Pe lângă acestea, se pot organiza și concursuri de ciclism, cicloturism și ATV-uri (realizarea de trasee marcate), 

datorită poziționării municipiului. 

Zonele 3 Brazi, Bobohalma, Botorca și malul Târnavei Mici reprezintă puncte care pot fi exploatate turistic, prin 

amenajarea unor spații de agrement. 

Se consideră că realizarea autostrăzii Iași -Târgu Mureș va duce la creșterea numărului de persoane interesate 

să cunoască municipiul Târnăveni. 

De asemenea, construcția autostrăzii va duce la modernizarea drumurilor din municipiu, pentru că acesta va fi 

un punct de trecere către alte orașe mari. 
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Satul Bobohalma, arondat municipiului, promovează tradițiile românești. Oamenii de acolo sunt deschiși și 

primesc vizitatorii cu căldură. – Acest sat este zonă cu potențial local de dezvoltare economică pentru 

antreprenori - Autenticitate, port, tradiții culinare, tradiții si obiceiuri. De asemenea, ansamblurile „Junii Târnavei” 

și „Kökényes” (ansamblu de dansuri maghiare) pot determina interes turistic cultural.  

Nu în ultimul rând, pentru atragerea de turiști este necesară și promovarea municipiului de către locuitorii săi și 

evidențierea lucrurilor bune de aici. 

În același timp, pentru atragerea turiștilor este necesară modernizarea infrastructurii rutiere, înființarea de 

restaurante, construirea locurilor de cazare pentru turiști – acestea pot fi amenajate și în Bobohalma. 

În contextul exploatării turistice a apărut ideea de a înființa o „asociație” între municipiu și localitățile din jur. Astfel, 

localitățile pot cultiva vie, iar în municipiu să fie „piața de desfacere” a vinurilor, să existe posibilitatea de a se 

degusta etc.  

Pentru atragerea de turiști, ar trebui realizate campanii de promovare a întregului municipiu și a tuturor 

obiectivelor istorice (biserici, monumente). Ar trebui să se organizeze spectacole, piese de teatru. De asemenea, 

ar trebui realizate piste pentru biciclete pentru decongestionarea traficului și reducerea gradului de poluare.  

 Percepția personalităților și a marilor realizări din oraș 

Ladislau Bölöni este una din personalitățile marcante ale municipiului Târnăveni, sportiv, selecționer al echipei 

naționale de fotbal a României, a debutat la Chimica Târnăveni. 

Tabel 47 (Q17. Când spuneți cuvântul „Târnăveni”, la ce personalitate(ăți) marcantă(e) vă gândiți?) 

PERSONALITATE FRECVENȚA % 

Bölöni 97 19.36% 

Actualul Primar 90 17.96% 

Eminescu(Crama) 62 12.38% 

Ducan 18 3.59% 

Doctor Deac 13 2.59% 

Elena Din Ardeal 12 2.40% 

Vasile Moldovan 12 2.40% 

Foști Profesori/Directori Ai 
Combinatului/Fabricilor/Școlilor 

10 2.00% 

Vita Biriș 10 2.00% 

Doctorul Moldovan 9 1.80% 

Foști Primari 9 1.80% 

Profesori 9 1.80% 

Avram Iancu 8 1.60% 

Prefect Vasile Moldovan 7 1.40% 

Sipos Domokos 6 1.20% 

Scriitori 5 1.00% 

Gyorgy Ligeti 4 0.80% 

Belenesi 3 0.60% 

Bozesan 3 0.60% 

Cerghizan 3 0.60% 

Doctori 3 0.60% 

Sever Suciu 3 0.60% 

Alții 105 20.96% 

Total 501 100.00% 
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O altă personalitate este Vasile Moldovan – fostul Prefect al Regiunii a 3-a, în timpul revoluției de la 1848.  

György Ligeti – a fost un compozitor evreu, de naționalitate maghiar și apoi austriac, originar din Transilvania, 

România. A trăit și activat în Ungaria, Germania și Austria. Este considerat printre primii 5 compozitori ai lumii. 

Mihai Eminescu este, de asemenea o personalitate, el făcând popas în Târnăveni în iunie 1866, în drumul său 

spre Blaj. 

O altă personalitate este fostul director economic al Combinatului Chimic, care s-a zbătut pentru locuitori.  

Alte personalități: Árpád Bényi (pictor), Ioan Augustin Damian (profesor), Aurel Hancu (profesor doctor preot), 

Eugen Cucerzan (profesor universitar), Titus Munteanu (realizator de emisiuni TV si Director Televiziunea 

Română), Elena Sântion (1873-1925), Sever Suciu (sculptor), Bartha Béla (pictor), Lechințan Petru (jurnalist-

poet), Francisc Polgar (sculptor), Ion Rițiu (artist de teatru-cinema), Fola Nicolae Victor (Profesor doctor, istoric) 

,Maria Enache și Nicolas Mocan (restauratoriii Muzeului Luvru din Paris), Dumitru Titus Popa (profesor 

universitar), Munteanu Dumitru (șef programe și producție știri TVR), Cerchizan Vasile (doctor inginer), Rora 

Demeter (actor), Anton Rațiu (sculptor), Vily Halmen și Manuela Halmen (fondatori ai Fanfarei „Armonia”), Otilia 

Trâmbițaș și Vasile Trâmbițaș (coregrafi și fondatori ai Ansamblului folcloric „Junii Târnavei”), Iuliu Moldovan 

(artist plastic, fondatorul atelierului de artă și a Asociației Culturale „Pro-Arte” din Târnăveni), Gyárfás Elemér 

(politician, om de cultură), Sipos Domokos (poet), Mircea Moldovan (medic), Veta Biriș (artist muzică populară). 

De asemenea, personalități sunt considerate persoanele care au învățat în Târnăveni, care au învățat meserie 

aici și apoi au mers în țară și au făcut imagine bună.  

Referitor la realizările vechiului Târnăveni, respondenții își amintesc de fabrici, industrie, de multe locuri de muncă 

la nivelul municipiului, nivelul de trai mai bun față de cel actual etc. 

Tabel 48 (Q18. La ce mari realizări vă raportați când vă gândiți la vechiul Târnăveni? ex. industrie, 

exploatare resurse subsol etc.) 

RĂSPUNS FRECVENȚA % 

Fabrici 1047 65.27% 

Industria 171 10.66% 

Locuri de munca 139 8.67% 

Nivel de trai mai bun 25 1.56% 

Puterea economica 21 1.31% 

Învățământ mai bun 18 1.12% 

Echipa Chimica 17 1.06% 

Locuințe pentru tineri 17 1.06% 

Spital 15 0.94% 

Export 8 0.50% 

Populație mare 8 0.50% 

Oraș prosper 6 0.37% 

Agricultura 4 0.25% 

Al doilea oraș din tara la numărul de mașini 
la numărul de locuitori 

4 0.25% 

Infrastructura 4 0.25% 

Magazine 4 0.25% 

Parcurile 4 0.25% 

Altele 92 5.74% 

Total 1604 100.00% 
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Principalele realizări din ultimii ani, în Municipiul Târnăveni, sunt reprezentate de reabilitarea infrastructurii, 

amenajarea orașului, deschiderea de fabrici și înființarea de locuri de muncă, reabilitarea și extinderea canalizării, 

centrul social pentru pensionari etc. 

Tabel 49 (Q19. Care sunt principalele 3 realizări din ultimii 5 ani, în Municipiul Târnăveni?) 

REALIZĂRI - ULTIMII 5 ANI FRECVENȚĂ % VALID 

Infrastructura- străzi asfaltate, trotuare, pavaje 311 21.54% 

Amenajarea orașului (parcuri, bănci, locuri de joaca pentru copii) 302 20.91% 

Fabrici/investitori/locuri de munca 256 17.73% 

Canalizare 88 6.09% 

Niciuna 85 5.89% 

Centrul social pentru pensionari 46 3.19% 

Lanțul de supermarketuri, magazine 44 3.05% 

Iluminatul public 38 2.63% 

Transportul in comun s-a îmbunătățit 33 2.29% 

Apa 31 2.15% 

Creșa/grădinițe/scoli 30 2.08% 

Spitalul 27 1.87% 

Parcări 17 1.18% 

Ștrandul 16 1.11% 

Repararea clădirilor vechi 11 0.76% 

Evenimente cultural-artistice 10 0.69% 

Biserici 8 0.55% 

Blocuri/locuințe 8 0.55% 

Garaje 8 0.55% 

Sali de sport 8 0.55% 

Curățenia orașului 7 0.48% 

Marcaje rutiere 6 0.42% 

Altele 54 3.74% 

Total 1444 100.00% 

 Atribute de brand asociate orașului 

Târnăveniul este privit ca o „mică Transilvanie”, datorită structurii similare cu a Transilvaniei, din punctul de 

vedere al etniei. „Plăcerea de a trăi împreună” poate reprezenta o idee de brand. Atunci când trec granițele țării, 

locuitorii din Târnăveni sunt mai bine priviți când spun că sunt din Transilvania, decât dacă spun că sunt din 

România. Acest lucru se datorează și obiectivelor turistice din centrul țării, bine cunoscute în Germania, Austria 

etc. Ar trebui promovată valoarea umană. 

În proporție de 40%, respondenții consideră că municipiul este promovat. 
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Grafic 26 (Q20. Credeți că este promovat Municipiul Târnăveni?) 

 

65% din respondenți au declarat că ar promova sectorul cultural al Municipiului Târnăveni. 

Tabel 50 (Q21. Ce ați promova dumneavoastră în primul rând în Municipiul Târnăveni?-Sectorul 

cultural) 

SECTORUL CULTURAL    

  Frecvență % valid % total 

Da 464 73.53% 64.99% 

Nu 167 26.47% 23.39% 

Total valid 631 100.00%  

NR 83  11.62% 

Total 714  100.00% 

42% din respondenți au spus că ar promova sectorul turistic din municipiu. 

Tabel 51 (Q21. Ce ați promova dumneavoastră în primul rând în Municipiul Târnăveni?-Sectorul turistic) 

SECTORUL TURISTIC       

  Frecvență % valid % total 

Da 301 51.02% 42.16% 

Nu 289 48.98% 40.48% 

Total valid 590 100.00%  

NR 124  17.37% 

Total 714  100.00% 

De asemenea, conform răspunsurilor date de respondenți, ar putea fi promovate și sectoarele industrial, 

economic, artistic, educațional etc. 

Tabel 52  (Q21. Ce ați promova dumneavoastră în primul rând în Municipiul Târnăveni?-alt sector) 

ALT  RĂSPUNS   

  Frecvență % total 

Industrial 27 36.99% 

Economic 23 31.51% 

Niciunul 7 9.59% 

Artistic 5 6.85% 

Educațional 3 4.11% 

Social 2 2.74% 

Sportiv 2 2.74% 

Curățenie 1 1.37% 

Medical 1 1.37% 

Nu trebuie promovat 1 1.37% 

Sindicatul pensionarilor 1 1.37% 

Total 73 100.00% 

40.20% 59.80%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

Da Nu
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După cum se poate observa în tabelul următor, principalul canal mass-media care ar fi utilizat în promovarea 

sectoarelor amintite este televiziunea. 

Grafic 27 (Q21.1 Pe ce canale?) 

 

Respondenții au declarat că fabricile/industria pot fi imaginea municipiului. De asemenea, aceasta poate fi 

reprezentată de clădirile vechi existente în oraș, de statuia „Lupoaicei”, de Casa de Cultură etc. 
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Tabel 53 (Q22. Ce simboluri, obiective, elemente etc. pot fi imaginea Municipiului Târnăveni? (max. 3 

simboluri)) 

RĂSPUNS FRECVENȚĂ %VALID 

Fabrica/industrie/combinatul 133 16.96% 

Clădiri vechi 120 15.31% 

Lupoaica 70 8.93% 

Nu sunt 52 6.63% 

Casa de Cultura 39 4.97% 

Natura 33 4.21% 

Struguri/vita de vie/vin 31 3.95% 

Biserici / catedrala 29 3.70% 

Statuie 28 3.57% 

Muzeu 18 2.30% 

Râioasa 14 1.79% 

Floare 11 1.40% 

Împrejurimile 10 1.28% 

Spitalul 10 1.28% 

Ansamblul popular 9 1.15% 

Parc 9 1.15% 

Nu este necesara/nu este relevant pentru 
oraș, sunt probleme mai importante 

8 1.02% 

Fotbalul 7 0.89% 

Monumentul eroilor 7 0.89% 

Restaurantul Târnava 7 0.89% 

Târnava 7 0.89% 

Trebuie sa rămână actuala sigla 7 0.89% 

Crama 6 0.77% 

Centrul 5 0.64% 

Fanfara 5 0.64% 

Frumusețe 5 0.64% 

Junii Târnavei 5 0.64% 

Oameni 5 0.64% 

Panorama orașului 5 0.64% 

Altele 89 11.35% 

Total 784 100.00% 

Alte aspecte demne de promovat: zona, împrejurimile, satul – oază de liniște, Bobohalma – „colț de rai”, elevii/ 

sistemul educațional, turismul ecumenic, cultural și viticol, biserica unitariană, clădirile istorice, târgul (organizat 

în zilele de miercuri), crama veche (loc de popas al poetului Mihai Eminescu), cafeaua care se face în municipiu. 

Alte elemente care ar putea fi imaginea municipiului: țăranca cu un coș de struguri, cu via în spate/ sau castel în 

spate.  

Alte simboluri ar fi: un muncitor îmbrăcat în salopetă, lucrând la o mașină super performantă, motive populare, 

pâinea pe vatră, cașul, oaia, frunza – pădurea, „oraș industrial”, vița de vie/strugurii, stațiune balneoclimaterică, 

semn al artelor (liră, cheia sol), instrumente de alamă, iluminatul cu gaz, oraș de târg, comerț, carbid. 

Ar trebui promovat în primul rând faptul că municipiul este așezat în Bazinul Târnavelor. 
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Conform răspunsurilor date de respondenți, dacă Municipiul Târnăveni ar fi o culoare, aceasta ar fi albastru. Alte 

culori numite au fost verde, roșu, galben, gri, roz etc. 

Tabel 54 (Q23. Dacă municipiul Târnăveni ar fi CULOARE, atunci aceasta ar fi …….) 

CULOARE FRECVENȚĂ %VALID %TOTAL 

Albastru 168 23.80% 23.53% 

Verde 142 20.11% 19.89% 

Roșu 91 12.89% 12.75% 

Galben 58 8.22% 8.12% 

Gri 50 7.08% 7.00% 

Roz 36 5.10% 5.04% 

Alb 34 4.82% 4.76% 

Negru 34 4.82% 4.76% 

Portocaliu 22 3.12% 3.08% 

Violet 20 2.83% 2.80% 

Tricolor 16 2.27% 2.24% 

Cenușiu 13 1.84% 1.82% 

Maro 9 1.27% 1.26% 

Deschisa 4 0.57% 0.56% 

Crem 3 0.42% 0.42% 

Auriu 2 0.28% 0.28% 

Bej 2 0.28% 0.28% 

Curcubeu 1 0.14% 0.14% 

Pastelat, vesel 1 0.14% 0.14% 

Total valid 706 100.00% 98.88% 

NR 8  1.12% 

Total 714  100.00% 

Dacă Municipiul Târnăveni ar fi un sunet, acesta ar fi un instrument musical, ciripit de păsărele, liniște, sunet de 

clopot, fanfare etc. 

Tabel 55 (Q23. Dacă municipiul Târnăveni ar fi SUNET, atunci acesta ar fi …….) 

SUNET FRECVENȚĂ %VALID %TOTAL 

Instrument muzical 145 22.98% 20.31% 

Ciripit/pasare 50 7.92% 7.00% 

Liniște 43 6.81% 6.02% 

Clopot 30 4.75% 4.20% 

Fanfara 29 4.60% 4.06% 

Alarma 27 4.28% 3.78% 

Muzica 26 4.12% 3.64% 

Folclor 21 3.33% 2.94% 

Lent/lin 21 3.33% 2.94% 

Chitara 17 2.69% 2.38% 

Nota muzicala 16 2.54% 2.24% 

Zgomot 14 2.22% 1.96% 

Apa 9 1.43% 1.26% 

Plăcut 9 1.43% 1.26% 

Jale 8 1.27% 1.12% 
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Strigat 8 1.27% 1.12% 

Ascuțit/asurzitor 7 1.11% 0.98% 

Mediu 7 1.11% 0.98% 

Simfonie 6 0.95% 0.84% 

Vânt 6 0.95% 0.84% 

Imn 5 0.79% 0.70% 

Slab 5 0.79% 0.70% 

Trist 5 0.79% 0.70% 

Altele 117 18.54% 16.39% 

Total valid 631 100.00%  

Ns/Nr 83  11.62% 

Total 714  100.00% 

Dacă Municipiul Târnăveni ar fi un obiect, acesta ar fi minge, carte, mașină, casă, obiect de mobilier etc. 

Tabel 56 (Q23. Dacă municipiul Târnăveni ar fi OBIECT, atunci acesta ar fi …….) 

OBIECT FRECVENȚĂ %VALID %TOTAL 

Minge 29 5.95% 4.06% 

Carte 28 5.75% 3.92% 

Mașina 28 5.75% 3.92% 

Casa 25 5.13% 3.50% 

Mobilier 16 3.29% 2.24% 

Statuie 16 3.29% 2.24% 

Vaza 13 2.67% 1.82% 

Fabrica 11 2.26% 1.54% 

Clădire 10 2.05% 1.40% 

Floare 9 1.85% 1.26% 

Bibelou 7 1.44% 0.98% 

Cruce 7 1.44% 0.98% 

Instrument muzical 7 1.44% 0.98% 

Bijuterie 6 1.23% 0.84% 

Glob bronz/sticla 6 1.23% 0.84% 

Pahar 6 1.23% 0.84% 

Telefon 6 1.23% 0.84% 

Tv 6 1.23% 0.84% 

Combinatul chimic 5 1.03% 0.70% 

Cub 5 1.03% 0.70% 

Secera /si ciocan 5 1.03% 0.70% 

Cana 4 0.82% 0.56% 

Ceas 4 0.82% 0.56% 

Chitara 4 0.82% 0.56% 

Costum popular 4 0.82% 0.56% 

Inima 4 0.82% 0.56% 

Retorta 4 0.82% 0.56% 

Vas ceramica/lut 4 0.82% 0.56% 

Altele 208 42.71% 29.13% 

Total valid 487 100.00% 68.21% 

NR 227  31.79% 

Total 714  100.00% 
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Dacă Municipiul Târnăveni ar fi mâncare, aceasta ar fi reprezentată de sarmale, ciorbă, mici, pizza, carne, tocană 

etc. 

Tabel 57 (Q23. Dacă municipiul Târnăveni ar fi MÂNCARE, atunci aceasta ar fi …….) 

MÂNCARE FRECVENȚĂ %VALID %TOTAL 

Sarmale 183 27.19% 25.63% 

Ciorba 61 9.06% 8.54% 

Mici 48 7.13% 6.72% 

Pizza 42 6.24% 5.88% 

Carne - porc, vita, oaie, pui 34 5.05% 4.76% 

Tocana 26 3.86% 3.64% 

Supa 25 3.71% 3.50% 

Grătar 22 3.27% 3.08% 

Cartofi 19 2.82% 2.66% 

Fasole 18 2.67% 2.52% 

Gulaș 17 2.53% 2.38% 

Pâine 17 2.53% 2.38% 

Friptura 15 2.23% 2.10% 

Ardei copți/umpluți 10 1.49% 1.40% 

Fructe 10 1.49% 1.40% 

Salata 9 1.34% 1.26% 

Tradiționala 9 1.34% 1.26% 

Plăcinta 7 1.04% 0.98% 

Legume 6 0.89% 0.84% 

Mâncare buna/picanta 6 0.89% 0.84% 

Peste 6 0.89% 0.84% 

Shaorma 6 0.89% 0.84% 

Mămăligă 5 0.74% 0.70% 

Prăjitură 5 0.74% 0.70% 

Altele 67 9.96% 9.38% 

Total valid 673 100.00%  

NR 41  5.74% 

Total 714  100.00% 

Dacă Municipiul Târnăveni ar fi un sport, acesta ar fi fotbal, tenis, volei, gimnastică, Cross etc. 
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Tabel 58 (Q23. Dacă municipiul Târnăveni ar fi SPORT, atunci acesta ar fi …….) 

SPORT FRECVENȚĂ %VALID %TOTAL 

Fotbal 406 59.18% 56.86% 

Tenis 44 6.41% 6.16% 

Volei 35 5.10% 4.90% 

Gimnastica 28 4.08% 3.92% 

Cross 27 3.94% 3.78% 

Atletism 26 3.79% 3.64% 

Ciclism 24 3.50% 3.36% 

Handbal 17 2.48% 2.38% 

Înot 14 2.04% 1.96% 

Dans 10 1.46% 1.40% 

Mersul pe jos 10 1.46% 1.40% 

Baschet 5 0.73% 0.70% 

Bowling 3 0.44% 0.42% 

Box 3 0.44% 0.42% 

Fitness 3 0.44% 0.42% 

Rugby 3 0.44% 0.42% 

Șah 3 0.44% 0.42% 

Table 3 0.44% 0.42% 

Aerobic 2 0.29% 0.28% 

Cross 2 0.29% 0.28% 

Culturism 2 0.29% 0.28% 

Lupte 2 0.29% 0.28% 

Patinaj 2 0.29% 0.28% 

100 m garduri 1 0.15% 0.14% 

Alpinism 1 0.15% 0.14% 

Concurs de Crucea Roșie 1 0.15% 0.14% 

Curling 1 0.15% 0.14% 

Echitație 1 0.15% 0.14% 

Judo 1 0.15% 0.14% 

Ping-pong 1 0.15% 0.14% 

Sârba pe loc 1 0.15% 0.14% 

Sport static 1 0.15% 0.14% 

Statul degeaba 1 0.15% 0.14% 

Vânătoare 1 0.15% 0.14% 

Zumba 1 0.15% 0.14% 

Total valid 686 100.00%  

NR 28  3.92% 

Total 714  100.00% 

Dacă Municipiul Târnăveni ar fi un sentiment, acesta ar fi iubire/dragoste, bucurie, tristețe, liniște, fericire, 

melancolie etc. 
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Tabel 59 (Q23. Dacă municipiul Târnăveni ar fi SENTIMENT, atunci acesta ar fi …….) 

SENTIMENT FRECVENȚĂ %VALID %TOTAL 

Iubire/dragoste 149 22.04% 20.87% 

Bucurie 71 10.50% 9.94% 

Tristețe 50 7.40% 7.00% 

Liniște 43 6.36% 6.02% 

Fericire 30 4.44% 4.20% 

Melancolie 27 3.99% 3.78% 

Dezamăgire 24 3.55% 3.36% 

Regret 20 2.96% 2.80% 

Nostalgie 18 2.66% 2.52% 

Bunătate 17 2.51% 2.38% 

Prietenie 16 2.37% 2.24% 

Apartenenta 15 2.22% 2.10% 

Plăcere 13 1.92% 1.82% 

Speranța 13 1.92% 1.82% 

Dor 12 1.78% 1.68% 

Indiferenta 9 1.33% 1.26% 

Mulțumire 9 1.33% 1.26% 

Respect 8 1.18% 1.12% 

Optimism 6 0.89% 0.84% 

Ura 6 0.89% 0.84% 

Deznădejde 5 0.74% 0.70% 

Altele 115 17.01% 16.11% 

Total valid 676 100.00%  

NR 38  5.32% 

Total 714  100.00% 

Dacă Municipiul Târnăveni ar fi un simbol, acesta ar fi combinatul/fabrică, o floare, statuia cu lupoaica, un 

porumbel, un copac, etc. 
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Tabel 60 (Q23. Dacă municipiul Târnăveni ar fi SIMBOL, atunci acesta ar fi …….) 

SIMBOL FRECVENȚĂ %VALID %TOTAL 

Combinatul/fabrica 45 10.47% 6.30% 

Floare 40 9.30% 5.60% 

Lupoaica 28 6.51% 3.92% 

Porumbel 23 5.35% 3.22% 

Copac 13 3.02% 1.82% 

Pasare 13 3.02% 1.82% 

Inima/dragoste 13 3.02% 1.82% 

Drapel 12 2.79% 1.68% 

Pace 11 2.56% 1.54% 

Vin/vita de vie 11 2.56% 1.54% 

Clădire veche 10 2.33% 1.40% 

Statuie 9 2.09% 1.26% 

Biserica 8 1.86% 1.12% 

Stea 8 1.86% 1.12% 

Soare 6 1.40% 0.84% 

Casa de Cultura 5 1.16% 0.70% 

Fluture 5 1.16% 0.70% 

Frumusețe 5 1.16% 0.70% 

Parc 5 1.16% 0.70% 

Trifoi cu 4 foi 5 1.16% 0.70% 

Cerc 4 0.93% 0.56% 

Cruce 4 0.93% 0.56% 

Fum 4 0.93% 0.56% 

Restaurant Târnava 4 0.93% 0.56% 

Spic 4 0.93% 0.56% 

Stema 4 0.93% 0.56% 

Altele 131 30.47% 18.35% 

Total valid 430 100.00%   

NR 284   39.78% 

Total 714   100.00% 

Dacă Municipiul Târnăveni ar fi un anotimp, acesta ar fi în ordinea descrescătoare a răspunsurilor, primăvară, 

vară, toamnă, iarnă. 

Tabel 61 (Q23. Dacă municipiul Târnăveni ar fi ANOTIMP, atunci acesta ar fi …….) 

ANOTIMP FRECVENȚĂ %VALID %TOTAL 

Primăvara 247 34.99% 34.59% 

Vara 223 31.59% 31.23% 

Toamna 184 26.06% 25.77% 

Iarna 52 7.37% 7.28% 

Total valid 706 100.00%  

NR 8  1.12% 

Total 714  100.00% 
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2.4. Evaluarea serviciilor publice și a calității vieții din municipiul 
Târnăveni 

 Satisfacția față de serviciile publice și administrația publică locală 

Cei mai mulți dintre participanți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de activitatea Primarului/ Primăriei/ 

Viceprimarului/ Consiliului Local, consideră că pot colabora cu ușurință. 

Se consideră că ar trebui sprijiniți antreprenorii aflați la început de drum.  

Din analiza datelor a reieșit faptul că participanții la studiu sunt mulțumiți de modul în care arată spațiile verzi din 

zona centrală a municipiului, aranjamentele florale fiind principala atracție atât pentru localnici, cât și pentru turiștii 

care vin în Târnăveni. 

Grafic 28 (Q24. Cât de mulțumit sunteți de activitatea…) 

 

Referitor la serviciile publice, ele sunt prestate la nivelul așteptărilor – cetățenii sunt, în general, mulțumiți de 

acestea. La polul opus s-au situat respondenții care au afirmat că nu sunt mulțumiți de serviciile gestionate de 

administrația publică locală și că este necesar ca acestea să fie îmbunătățite în următoarea perioadă.  

Problemele sunt reprezentate de întreruperea curentului electric prea des, implicit remedierea cu greutate a 

situației și curățenia și gestiunea deșeurilor. 

În același timp, infracționalitatea este ridicată – poliția ar trebui responsabilizată. Ar trebui să crească personalul 

în instituții precum Poliție, ca să poată fi eliberate acte într-un timp mai scurt de 3 luni (cum se întâmplă acum). 

Referitor la iluminatul public, se consideră că ar putea fi implementate programe pentru îmbunătățirea eficienței 

energetice. 

S-a declarat că oamenii legii își canalizează atenția către oamenii simpli din oraș, însă trec cu vederea anumite 

fapte „infracționale”/ abateri.  

Referitor la canalizare, este foarte veche în unele locuri. 

Respondenții nu sunt de acord cu interdicția parcării în zona pieței. De asemenea, a fost evidențiată lipsa 

parcărilor. S-a propus taxarea parcării în zona centru, pentru aerisire.  
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Grafic 29 (Q25. Cât de mulțumit/ă sunteți de modul în care administrația publică locală asigură 

prestarea și îmbunătățirea următoarelor aspecte…) 
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 Satisfacția fată de principalele dimensiuni ale calității vieții 

Calitatea vieții este crescută în municipiul Târnăveni. Serviciile medicale sunt bune și sunt atrași medici. Pe de 

altă parte, se consideră că serviciile medicale sunt de bază, iar spitalul nu este indicat pentru tratarea afecțiunilor 

grave. 

Gradul de mulțumire față de calitatea vieții personale este ridicat, însă tot timpul este loc de mai bine, pentru că 

dacă nu s-ar dori mai mult, atunci comunitatea nu ar mai avea nici un țel. 

Părerile sunt împărțite privind sistemul educațional. Personalul didactic nu este implicat în toate activitățile extra-

școlare. Este necesară reorganizarea sistemului educațional și modernizarea sistemului de lucru cu elevii. 

Cu privire la serviciile sociale, au fost pomenite și lăudate noile centre pentru pensionari și organizațiile non-profit 

care activează în acest domeniu. În același timp, se consideră că ar trebui controlate mai riguros serviciile 

prestate de beneficiarii ajutorului social. 

Relația cu societatea este una bună și foarte bună pentru respondenți.  
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Grafic 30 (Q26. Cât de mulțumit/ă sunteți de următoarele aspecte care influențează calitatea vieții) 
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Vis-a-vis de evenimentele cultural-artistice, ele nu se organizează într-un număr suficient. Ar trebui să fie 

îmbunătățite și promovate activitățile culturale, astfel încât să fie cunoscute de cât mai multe persoane, iar 

promovarea ar trebui să se facă nu numai prin intermediul „Facebook”, ci și prin canalele clasice – afișe, panouri 

etc. Este necesar să se realizeze concerte/festivaluri în funcție de grupele de vârstă și de gusturile culturale ale 

acestora (jazz, populară, dance, operă etc.). 

Ar trebui să se realizeze mai multe piese de teatru, pentru promovarea artiștilor locali care doresc afirmarea în 

domeniul teatrului și al cinematografiei. 

Ar trebui înființat un club pentru tineri. De asemenea, se simte lipsa unui cinematograf care ar putea funcționa și 

ca grădină de vară în anotimpul cald. Lipsește mult o librărie în oraș; la începutul școlii părinții și elevii trebuie să 

se deplaseze în localitățile din jur pentru achiziționarea de rechizite.  

- Referitor la Sărbătoarea Târnăveniului – ar trebui să îi găsească o altă locație. 

Bibliotecile sunt suficient de dotate – atât cea municipală, cât și cele școlare. 

Ar trebui sprijinite activitățile extrașcolare de natură sportivă, pentru a contura mentalitatea copiilor referitor la 

mișcare. Ar trebui amenajate terenuri de sport, deoarece sunt pe cale de dispariție. De asemenea, s-ar putea 

înființa o bază sportivă.  

Ștrandul reprezintă una dintre atracțiile locale, este bine întreținut și este renumit - vin persoane din Târgu Mureș, 

Mediaș etc. aici, datorită igienei, prețurilor și ambianței. Ar trebui construit un bazin acoperit, pentru a fi accesat 

în toată perioada anului. 

Părerile despre suficiența spațiilor verzi și a parcurilor sunt împărțite, o parte din comunitate spune că acestea 

sunt suficiente, o parte spune că ar mai fi nevoie de zone verzi amenajate. Cu toate acestea, cele existente sunt 

bine întreținute. 

Respondenții sunt de părere că ar trebui amenajate spații de agrement în zonele 3 Brazi, Botorca și Bobohalma. 

În zona spitalului ar fi disponibil un spațiu pentru a fi amenajat pentru promenadă/ agrement. 

La nivel de cartiere ar fi bine să se mai amenajeze locuri de joacă pentru copii. 

Respondenții sunt nemulțumiți de diversitatea manifestările culturale, numărul concertelor și a altor modalități de 

petrecere a timpului liber. Aceștia migrează către zonele apropiate de Municipiul Târnăveni pentru a beneficia de 

servicii complexe. 

Ar trebui să fie redistribuite clădirile în care au funcționat școli, să se desfășoare alte activități acolo, având în 

vedere că în acest moment sunt mai puțini elevi și acele spații sunt goale. 
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Grafic 31 (Q27. Cât de mulțumit sunteți de „oferta” existentă în oraș în ceea ce privește următoarele 

modalități de petrecere a timpului liber?) 
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2.5. Sunt fericiți locuitorii Municipiului Târnăveni? 

Fericirea este o stare mentală de bine, fiind caracterizată de emoții pozitive sau plăcute, de la mulțumire la 

bucurie intensă. Această stare este condiționată într-o oarecare măsură de dimensiunile calității vieții analizate 

în studiu. 

În primul rând, a fost observat gradul ridicat de mulțumire a cetățenilor cu privire la administrația publică locală 

și prestarea serviciilor publice. De asemenea, locuitorii sunt mulțumiți de calitatea serviciilor medicale, sociale, 

de sistemul de educație din municipiu și de condițiile de locuit. În același timp, ei s-au declarat mulțumiți de 

calitatea vieții personale și de relația cu familia și societatea. Și „oferta” existentă în oraș în ceea ce privește 

modalitățile de petrecere a timpului liber îi mulțumește pe cei mai mulți dintre locuitori. 

Sentimentele de iubire/dragoste, bucurie, liniște și fericire sunt sentimentele atribuite Municipiului Târnăveni de 

cei mai mulți dintre locuitori. 

Având în vedere acestea, putem spune că locuitorii Municipiului Târnăveni sunt fericiți, iar gradul de fericire va 

crește odată cu remedierea problemelor declarate de către aceștia.  

2.6. Secțiunea socio-demografică 

Cei mai mulți dintre respondenții studiului locuiesc în Municipiul Târnăveni de peste 20 ani. 

Grafic 32 (Q28. De cât timp locuiți în Târnăveni?) 

 

Respondenții studiului fac parte din toate categoriile de vârstă, cei mai numeroși fiind din intervalul peste 65 ani. 

87.68%

7.98%

3.08%
1.26%

de peste 20 ani de 10-20 ani de 3-10 ani de până la 3 ani



115    |   RAPORT DE CERCETARE - Realizat în cadrul elaborării proiectului de branding al Municipiului Târnăveni 

Grafic 33 (Q29. Vârstă) 

 

Referitor la genul respondenților, 60% dintre ei sunt de gen feminin, 40% de gen masculin. 

Grafic 34 (Q30. Sex) 

 

Din punctul de vedere al statutului matrimonial, respondenții studiului sunt căsătoriți , în proporție de 62.5%, 

văduvi – aproape 20%, necăsătoriți – 10.11% etc. 
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Grafic 35 (Q31. Statut matrimonial) 

 

Cei mai mulți dintre respondenții studiului sunt pensionari.  

Tabel 62 (Q32. Ocupația dumneavoastră este) 

RĂSPUNS FRECVENȚĂ % VALID % TOTAL 

Pensionar 406 57.18% 56.86% 

Șomer 84 11.83% 11.76% 

Ocupații liberale (profesor, medic, avocat etc) 62 8.73% 8.68% 

Muncitori calificați 50 7.04% 7.00% 

Lucrători în servicii și comerț 34 4.79% 4.76% 

Muncitori necalificați în sectoare neagricole 21 2.96% 2.94% 

Tehnicieni sau maiștri 15 2.11% 2.10% 

Conducător de unități, patroni 11 1.55% 1.54% 

Elevi/studenți 10 1.41% 1.40% 

Meșteșugari și mecanici reparatori 5 0.70% 0.70% 

Funcționari în administrație 4 0.56% 0.56% 

Liber profesionist 4 0.56% 0.56% 

Concediu maternal/prenatal 2 0.28% 0.28% 

Agricultori cu calificare 1 0.14% 0.14% 

Cadru militar 1 0.14% 0.14% 

Total valid 710 100.00%  

NR 4  0.56% 

Total 714  100.00% 

Cei mai mulți dintre respondenți au un venit net individual care se încadrează în intervalul 1001-1500 lei, urmând 

cei care au între 501-1000 lei. 

căsătorit, 62.50%

văduv, 19.80%

necăsătorit, 
10.11%

divorțat, 5.20%
concubinaj, 2.39%
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Grafic 36 (Q33. Care este venitul net individual?) 

 

Cei mai mulți dintre respondenți au un venit net la nivel de familie care se încadrează în intervalul 2001-3000 lei, 

urmând cei care au între 1501-2000 lei. 

Grafic 37 (Q34. Care este venitul net al întregii familii?) 

 

Cei mai mulți dintre respondenți au absolvit liceul, urmând cei care au absolvit școala profesională. 
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Grafic 38 (Q35. Ultima școală absolvită) 
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2.7. Analiza SWOT - cercetare primară 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența unui eveniment sportiv important la 

nivel local  realizat în ultimul weekend din 

luna August (Maratonul Târnavei); 

 Existența unui potențial endogen ce poate fi 

valorificat în atragerea turiștilor la nivel local 

(așezarea geografică, Lacul Sărat Aluna – 

Băile Râioasa) 

 Centrele sociale și socio-medicale de la nivel 

local reprezintă modalitatea de sprijinire a 

persoanelor defavorizate din Municipiu 

(Centrul social Victoria, Cluburile pentru 

persoane Vârstnice, Creșa); 

 Ștrandul existent la nivel local reprezintă un 

punct de atracție pentru localnici și pentru 

persoanele din afara municipiului; 

 Activitățile cultural artistice de la nivelul 

municipiului sunt diversificate, fiind implicate 

ansambluri folclorice și de dans modern 

(Ansamblul „Junii Târnavei”, Ansamblul 

Kökényes) și un grup muzical (Fanfara 

„Armonia”) renumite la nivel național și 

internațional; 

 Existența în municipiu a unei asociații de 

degustare a vinului care organizează 

evenimente la nivel local și regional, cu 

scopul păstrării culturii vinului și a tradițiilor 

viticole ale zonei vinifere din zona Târnava 

Mică; 

 Localnicii sunt mulțumiți de calitatea vieții 

(relația cu societatea, cu familia, serviciile 

medicale și sociale, sistemul educațional, 

condițiile de locuit, locul de muncă) 

 Localnicii sunt mulțumiți de serviciile 

gestionate de administrația publică locală; 

 Bisericile și clădirile istorice pot reprezenta 

un punct de atracție pentru turiști; 

 Lipsa forței de muncă calificate, ce 

determină stagnarea economiei la nivel 

local; 

 Infrastructura de cazare este deficitară; 

 Migrația tinerilor din municipiu, cauzată de 

insuficiența locurilor de muncă și a ofertei 

salariale scăzute existentă la nivel local; 

 Îmbătrânirea populației conduce la scăderea 

demografică a municipiului; 

 Mediul înconjurător este neglijat de o mare 

parte a populației, nemenținându-se ordinea 

publică și curățenia la nivel local; 

 Existența unor clădiri într-un grad avansat de 

degradare, 

 Infrastructura precară în unele zone ale 

municipiului. 
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 Biblioteca Municipală are 2 secții adulți și 

copii și deține numeroase volume de cărți 

care asigură suportul de documentare al 

elevilor și localnicilor; 

 La nivelul municipiului au fost amenajate 

spații verzi, parcuri și locuri de joacă pentru 

copii în ultimii 5 ani; 

 Majoritatea drumurilor de la nivelul 

municipiului au fost modernizate și 

reprezintă o mare realizare la nivel local; 

 Potențial de dezvoltare istoric, arhitectural, 

cultural și natural; 

 Locuitorilor de la nivelul municipiului le sunt 

atribuite caracteristici pozitive (harnici, 

cooperanți, respectuoși, educați, liniștiți, 

perseverenți, ospitalieri, prietenoși) 

comparativ cu ceilalți locuitori ai județului 

Mureș; 

 Grad redus de poluare comparativ cu 

celelalte localități urbane din județul Mureș. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Crearea unei imagini pozitive a Municipiului 

Târnăveni prin implementarea proiectului de 

Branding local și prin promovarea 

potențialului de dezvoltare; 

 Zonele 3 Brazi, Bobohalma și Botorca pot fi 

amenajate ca spații de agrement pentru 

localnici și pentru turiști, fapt ce va diversifica 

oferta privind modalitățile de petrecere a 

timpului liber; 

 Reabilitarea clădirilor de tip monument istoric 

și includerea acestora în circuitul turistic va 

contribui la atragerea turiștilor; 

 Includerea în circuitul turistic a „Drumului 

Vinului” va conduce la promovarea 

Municipiului la nivel zonal și național. 

 Îmbătrânirea populației la nivel local 

determină scăderea natalității la nivel local; 

 Migrația populației active ocupate conduce la 

scăderea economiei locale; 

 Gradul avansat de degradare a clădirilor 

conduce la scăderea calității vieții și la 

deteriorarea aspectului peisagistic la nivel 

local. 

 



121    |   RAPORT DE CERCETARE - Realizat în cadrul elaborării proiectului de branding al Municipiului Târnăveni 

 



122    |   RAPORT DE CERCETARE - Realizat în cadrul elaborării proiectului de branding al Municipiului Târnăveni 

  



123    |   RAPORT DE CERCETARE - Realizat în cadrul elaborării proiectului de branding al Municipiului Târnăveni 

  



124    |   RAPORT DE CERCETARE - Realizat în cadrul elaborării proiectului de branding al Municipiului Târnăveni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICARE: August 2017 
Conţinutul acestui material este proprietatea Municipiului Târnăveni. 


