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Cadrul conceptual
Strategia de dezvoltare locală a municipiului Târnăveni constituie cadrul ce va orienta
dezvoltarea în următorii ani, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor municipiului.
Acest suport serveşte atât intereselor publice cât şi celor private, datorită menţinerii şi Page | 5
îmbunătăţirii elementelor de ordin economic, social şi de mediu, esenţiale pentru
prosperitatea pe termen lung a cetăţenilor şi a actorilor din mediul privat.
Strategia este un instrument care ghidează şi integrează eforturile de dezvoltare locală
ale întregii comunităţi. Astfel, participarea şi cooperarea tuturor cetăţenilor, sectoarelor
public, privat şi social, a actorilor locali şi formatorilor de opinie, sunt esenţiale pentru o
punere în practică de succes. Dată fiind perioada extinsă de timp la care se refera
documentul, se propune o prioritizare a direcţiilor de acţiune şi investiţiilor cu impact
semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale, din surse interne (buget local,
parteneriate public-privat) sau externe (buget de stat, fonduri structurale, credite externe,
etc.), în scopul asigurării condiţiilor de bază pe care să se dezvolte municipiul în viitor.
În elaborarea lucrării s-a pornit de la elementele specifice municipiului Târnăveni, de
la datele demografice, infrastructură, economie, amenajarea teritoriului, mediu, distribuţia
serviciilor etc., precum şi o analiză a felului în care comunitatea locală doreşte să se
dezvolte. Au fost înglobate componente strategice care respectă şi integrează elemente din
programele judeţene, regionale, sectoriale şi naţionale, precum şi angajamentele asumate de
România în negocierile cu Uniunea Europeană.
Strategia a fost creată cu contribuţia comunităţii, a funcţionarilor din administraţia
locală, agenţilor economici, instituţiilor şi organizaţiilor locale, prin intermediul sondajelor,
consultărilor comunităţii şi dezbaterii publice care au reunit comunitatea într-un exerciţiu de
democraţie participativă şi efort colectiv de trasare a propriului viitor.
Din punct de vedere metodologic, strategia are la bază şi se fundamentează pe
următoarele instrumente şi proceduri de lucru:
-analiza de conţinut;
-analiza de date statistice din surse organizate;
-comparaţii de date statistice pe scară evolutivă;
-inteviuri cu actorii locali ai dezvoltării;
-analiza SWOT;
-analiza şi interpretarea unor studii, rapoarte, cercetări, strategii şi norme locale, judeţene,
regionale, naţionale şi europene.
Pentru o punere în practică adecvată a strategiei, trebuie respectate următoarele
condiţii:
-acordul şi sustinerea din partea consiliului local şi a comunităţii;
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-susţinerea din partea sectorului privat;
-informarea permanentă a comunităţii cu privire la progresul punerii în aplicare;
-monitorizarea permanentă a stadiului atingerii obiectivelor propuse.
Etapele parcurse:
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•
Identificarea actorilor locali care se pot implica în realizarea strategiei (societatea
civilă, mediul de afaceri, administrația publică locală, alte instituții publice);
•
Constituirea Grupului de Lucru și stabilirea calendarului în funcție de activitățile
stabilite;
•
Analiza documentelor realizate la nivelul municipiului Târnăveni (monografie,
evaluarea ex-post a strategiei anterioare etc.);
•
Analiza documentelor cu caracter strategic realizate la nivel județean, nivel regional,
nivel național și nivel european;
•
Culegerea informațiilor despre comunitate (studiu de opinie asupra populației, studiu
asupra mediului de afaceri, studiu asupra capacității administrative și date oficiale furnizate
de Institutul Național de Statistică);
•
Analiza SWOT;
•
Identificarea scopului/obiectivului general și a obiectivelor specifice;
•
Stabilirea direcțiilor strategice;
•
Identificarea domeniilor prioritare de intervenție și a proiectelor prioritare;
•
Stabilirea planului de acțiune;
•
Redactarea documentului final.
Pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Târnăveni pentru
perioada 2021 – 2027 au fost respectate instrucțiunile din Anexa IV la Ghidul CP 10/2018 –
„Ghid pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică
locală” și secțiunile aferente acestui ghid.
Strategia s-a elaborat într-un proces participativ iar din punct de vedere metodologic,
pentru elaborarea strategiei, s-au parcurs următoarele etape principale:
Etapa 1 - Pregătirea elaborării strategiei; a fost etapa pregătitoare în care au avut loc
între echipa de experți și reprezentanții managementului de proiect/ factori de decizie din
administrația publică locală, prin care s-au definitivat instrumentele de lucru și etapele de
parcurs. În această etapă s-au realizat:
•
definirea problemelor supuse analizei și a obiectivelor de urmărit prin strategie;
•
stabilirea exactă a rolurilor echipei de experți și a reprezentanților UAT Municipiului
Târnăveni;
•
stabilirea metodelor de abordare, a necesarului de materiale auxiliare (chestionare,
ghiduri de interviu etc.);
•
efectuarea unor investigații preliminare pentru stabilirea necesarului de date;
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•
•
•

stabilirea planului concret de acțiune;
stabilirea indicatorilor de pornire;
colectarea de date primare.
Această primă etapă s-a încheiat cu elaborarea unui grafic al acțiunilor și cu obținerea
acordului din partea Beneficiarului privind modul de lucru, termenele, persoanele implicate Page | 7
etc.
Etapa 2 de analiză - evaluare a conținut o serie de investigații analitice finalizate
printr-o Analiză ex-post a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Târnăveni 2016 –
2020. Realizarea acestei etape a presupus culegerea datelor, verificarea, sistematizarea și
gruparea datelor prin diferite tehnici statistice, inclusiv prin reprezentări grafice,
interpretarea datelor, analiza critică a rezultatelor, discutarea punctelor critice cu
beneficiarul în vederea punerii de acord cu rezultatele obținute din analiza datelor,
valorificarea analizelor pentru elaborarea strategiei.
Metodele de culegere calitativă a datelor utilizate în realizarea analizelor, respectiv
organizarea de interviuri, s-a realizat față în față, iar pentru aplicarea de chestionare a fost
utilizată metoda de completare pe hârtie a chestionarelor.
Etapa 3 de identificare / elaborare a viziunii, obiectivelor strategice, obiectivelor
specifice și elaborarea Planului de acțiuni a conținut o serie de investigații analitice finalizate
prin elaborarea draftului de strategie.
Realizarea acestei etape a presupus culegerea și interpretarea datelor, discutarea
punctelor critice cu beneficiarul în vederea punerii de acord cu rezultatele obținute în urma
procesului participativ de elaborare a strategiei.
Din punct de vedere metodologic, consultantul a utilizat și în această etapă o abordare
mixtă, folosind diverse metode pentru a colecta și / sau verifica informațiile
corespunzătoare.
Strategia de colectare a datelor a combinat instrumente de cercetare diferite astfel încât să
existe cât mai multe date pentru fundamentarea concluziilor finale. Date relevante,
conținând informații cantitative și calitative au fost colectate pe baza unei combinații de
metode.
În ansamblu, pentru elaborarea strategiei s-a urmat o serie de pași specifici cercetării:
1. Documentarea / cercetarea de birou - identificarea și analizarea documentelor relevante.
Prin cercetarea de birou, s-au identificat documentele relevante (documente strategice și
surse de finanțare la nivel local / județean / regional / național / european, rapoarte de
monitorizare / progres, proiecte în implementare, analize, etc.). Au fost de asemenea
identificate dependențele dintre măsuri, care au urmărit asigurarea unei abordări integrate,
coerente și realiste.
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2. Elaborarea instrumentelor metodologice - care au drept scop sprijinirea echipei de proiect
în colectarea informațiilor (chestionare, documente centralizatoare ale informațiilor
analizate sau colectate în urma interviurilor, alte documente, după caz).
Au fost elaborate trei tipuri de instrumente metodologice:
•
chestionar pentru cetățeni / reprezentanți mediu de afaceri / angajați în instituții Page | 8
publice (ANEXA 2 la prezenta strategie);
•
fișă de analiză ex-post;

fișa de date
3. Cercetarea de teren a cuprins, în principal:
•
derularea de interviuri cu factori implicați
•
diseminarea și colectarea chestionarelor
•
participarea la întâlniri ale grupurilor de lucru dedicate
•
vizite de informare și clarificare pentru activitatea de planificare strategică, la sediul
beneficiarului.
Au fost înființate următoarele patru Grupuri de lucru - suport pentru elaborarea în
principal a Planului de acțiune a municipiului Târnăveni 2021 – 2027 și identificarea
portofoliului de proiecte:
•
Grupul economie locală;
•
Grupul protecția mediului;
•
Grupul dezvoltare socială.
A avut loc câte o întâlnire cu fie care grup de lucru, propunerile rezultate în urma
dezbaterilor fiind cuprinse în cuprinsul planului de acțiune.
4. Analizarea și prelucrarea tuturor informațiilor în vederea elaborării strategiei
Pe parcursul cercetării au fost corelate toate informațiile obținute ca urmare a analizei de
birou și a celor colectate pe teren de la factorii cheie.
5. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Târnăveni pentru perioada 2021 –
2027. În perioada martie-aprilie 2021 a avut loc procesul de consultare publică, draftul de
strategie fiind pus pe site-ul UAT Târnăveni.
Subliniem faptul că pe toată durata procesului de elaborare a strategiei au fost
organizate întâlniri permanente (fizic și online) cu reprezentanți ai beneficiarului și
consultarea acestora cu privire la validarea instrumentelor metodologice, lista entităților și
persoanelor propuse a fi invitate, chestionate și / sau intervievate precum și cu privire la
calendarul recomandat.
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Cadrul strategic ce stă la baza strategiei de dezvoltare locală
A. Context global și european privind dezvoltarea durabilă
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a fost adoptată de Adunarea Generală ONU în
septembrie 2015. Esența Agendei 2030 o reprezintă 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă
(ODD)1. Scopul celor 17 ODD este de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, prosperă și
echitabilă pe pământ pentru toată lumea, în prezent și în viitor. Obiectivele acoperă
provocările globale care sunt cruciale pentru supraviețuirea umanității. Ele stabilesc limite de
mediu și praguri critice pentru utilizarea resurselor naturale. Obiectivele recunosc că
eradicarea sărăciei trebuie să meargă mână în mână cu strategiile care clădesc dezvoltarea
economică. Ele abordează o gamă de nevoi sociale incluzând educația, sănătatea, protecția
socială și oportunitățile de locuri de muncă, tratând în același timp schimbările climatice și
protecția mediului.
Figura 1 Obiectivele de Dezvoltare Durabilă – Agenda 2030

Pactul Ecologic European (European Green Deal)
Pactul ecologic european propune o nouă strategie de creștere care are drept scop
transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă
1

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
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și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de
gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea
resurselor.
Pactul urmărește, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural
al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor legate Page | 10
de mediu și a impacturilor aferente. În același timp, tranziția trebuie să fie echitabilă și
favorabilă incluziunii, trebuie să pună oamenii pe primul plan și să acorde atenție regiunilor,
industriilor și lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai mari dificultăți.
Pactul ecologic european este o parte integrantă a strategiei Comisiei Europene de punere în
aplicare a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite și a obiectivelor de dezvoltare
durabilă2.
Figura 2 Obiectivele Pactului Ecologic European

2

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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Obiectivele Pactului Ecologic European:
1.

2.

Asumarea unui obiectiv mai ambițios de a reduce, în
Sporirea nivelului de
mod responsabil, emisiile de gaze cu efect de seră,
ambiție al UE în materie
respectiv o reducere care să fie, în 2030, în
de climă pentru 2030 și
comparație cu nivelurile din 1990, de cel puțin 50% și
2050
care să tindă spre 55%.
Furnizarea de energie Decarbonizarea susținută a sistemului energetic este
curată, sigură și la crucială pentru atingerea obiectivelor climatice în
prețuri accesibile
2030 și 2050. Producția și utilizarea energiei în
diversele sectoare economice reprezintă peste 75% din
emisiile de gaze cu efect de seră din UE. Eficiența
energetică trebuie să constituie o prioritate. Trebuie
dezvoltat un sector al energiei electrice care să se
bazeze în mare măsură pe surse regenerabile, urmând
ca acest demers să fie completat de eliminarea rapidă
a cărbunelui și de decarbonizarea gazelor.
Trebuie să fie abordat riscul de sărăcie energetică la
care sunt expuse gospodăriile care nu își pot permite
să plătească pentru serviciile energetice esențiale
menite să le asigure un nivel de trai de bază.
Implementarea unor programe eficace, cum ar fi
mecanismele de finanțare a gospodăriilor pentru
renovarea locuințelor, poate reduce facturile la
energie și poate contribui la protecția mediului.

3.

Mobilizarea
sectorului
Realizarea unei economii circulare și neutre din
industrial
pentru
o
punctul de vedere al impactului asupra climei necesită
economie
curată
și
mobilizarea deplină a industriei.
circulară
Europa trebuie să valorifice potențialul transformării
digitale, care este un factor esențial în atingerea
obiectivelor Pactului ecologic. Alături de strategia
industrială, un nou plan de acțiune privind economia
circulară va contribui la modernizarea economiei UE și
va valorifica oportunitățile oferite de economia
circulară la nivel național și la nivel mondial.
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4.

5.

Construirea și renovarea
clădirilor într-un mod
eficient din punct de
vedere energetic și din
punctul de vedere al
utilizării resurselor

Construirea, utilizarea și renovarea clădirilor necesită
cantități semnificative de energie și de resurse
minerale (de exemplu nisip, pietriș, ciment). Clădirile
reprezintă, de asemenea, 40% din consumul de
energie. În prezent, rata anuală de renovare a
parcului imobiliar variază între 0,4 și 1,2% în statele
membre. Această rată va trebui cel puțin să se
dubleze pentru ca obiectivele UE în materie de
eficiență energetică și climă să fie atinse.

Accelerarea
tranziției Sectorul transporturilor este responsabil pentru un
către
o
mobilitate sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniune
durabilă și inteligentă
și acest procent este în continuă creștere. Pentru a se
asigura neutralitatea climatică, este necesară o
reducere cu 90% a emisiilor generate de transporturi
până în 2050.
Transportul multimodal trebuie stimulat puternic în
vederea asigurării unei eficiențe sporite a sistemului
de transport. În mod prioritar, o parte substanțială din
transportul intern de mărfuri efectuat în prezent în
proporție de 75% pe cale rutieră ar trebui să se
efectueze în viitor pe calea ferată și pe căile
navigabile interioare.
UE va trebui să intensifice producția și utilizarea
combustibililor alternativi durabili în domeniul
transporturilor. Până în 2025, vor fi necesare
aproximativ 1 milion de stații publice de reîncărcare și
de realimentare pentru cele 13 milioane de vehicule
cu emisii zero și cu emisii scăzute care se
preconizează că vor circula pe drumurile europene.
Transporturile ar trebui să devină mult mai puțin
poluante, în special în orașe.

6.

„De
la
fermă
la Fermierii și pescarii europeni au un rol esențial în
consumator”:
gestionarea tranziției. Strategia „De la fermă la
conceperea unui sistem consumator” va consolida eforturile depuse de aceștia
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alimentar
echitabil, în vederea combaterii schimbărilor climatice, a
sănătos și ecologic
protejării mediului și a conservării biodiversității.
Planurile strategice vor trebui să reflecte un nivel
ridicat de ambiție pentru a reduce în mod semnificativ
utilizarea pesticidelor chimice și riscul reprezentat de
acestea, precum și utilizarea îngrășămintelor și a
antibioticelor.
Strategia „De la fermă la consumator” va contribui, de
asemenea, la realizarea unei economii circulare.
Aceasta va avea drept scop reducerea impactului
asupra mediului al sectoarelor prelucrării alimentelor
și comerțului cu amănuntul prin adoptarea de măsuri
referitoare la transportul, depozitarea, ambalarea
alimentelor și la risipa alimentară.
În sfârșit, strategia „De la fermă la consumator” va
viza stimularea consumului de alimente durabile și
promovarea unor alimente sănătoase și accesibile ca
preț pentru toți.
7.

Conservarea și refacerea Ecosistemele oferă servicii esențiale, cum ar fi hrană,
ecosistemelor
și
a apă dulce și aer curat, precum și adăpost. Ele
biodiversității
atenuează efectele dezastrelor naturale, ale
dăunătorilor și ale bolilor și contribuie la reglarea
condițiilor climaterice.
Ecosistemele forestiere sunt supuse unei presiuni din
ce în ce mai mari ca urmare a schimbărilor climatice.
Suprafața împădurită a UE trebuie ameliorată, atât din
punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, pentru ca
UE să atingă obiectivul neutralității climatice și al unui
mediu înconjurător sănătos. Reîmpădurirea și
împădurirea durabile, precum și refacerea pădurilor
degradate pot crește absorbția de CO2, îmbunătățind,
în același timp, reziliența pădurilor și promovând
bioeconomia circulară.

8.

Reducerea

poluării

la

Pentru a avea un mediu înconjurător fără substanțe
toxice este nevoie de mai multe acțiuni de prevenire a

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Competența face diferența!

www.poca.ro

Page | 13

zero pentru un mediu poluării, precum și de măsuri de curățare a mediului și
fără substanțe toxice
de remediere a poluării.
Pentru a proteja cetățenii și ecosistemele Europei, UE
trebuie să monitorizeze, să notifice, să prevină și să
remedieze mai bine poluarea aerului, a apei, a solului
și cea cauzată de produsele de consum. Pentru a
realiza acest obiectiv, UE și statele membre vor trebui
să examineze într-un mod mai sistematic toate
politicile și reglementările.

B. Context național pentru dezvoltare durabilă
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României a fost adoptată în 2018 și are la
bază cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030. Ea se bazează pe cei trei
piloni ai dezvoltării durabile:
1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă
posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de
muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării;
2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se
apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate;
3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile prin
schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite
tehnologiile.

Obiectivele și țintele asumate de România pentru 2030
ODD
Agenda 2030

Țintele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României
orizont 2030
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1. Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii.
2. Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care
trăiesc în sărăcie relativă.
Eradicarea
sărăciei în
toate formele
sale și în orice
context

3. Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție
de urgență, reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în
caz de calamități naturale, accidente industriale sau evenimente
climatice extreme.

1. Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%,
similar cu nivelul înregistrat în anul 2014.

Eradicarea
foametei,
asigurarea
securității
alimentare,
îmbunătățirea
nutriției și
promovarea
unei
agriculturi
durabile

2. Finalizarea cadastrului agricol Dublarea ponderii agriculturii în
PIB-ul României, față de anul 2018.
3. Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a
plantelor cultivate și a animalelor de fermă și domestice și a
speciilor sălbatice înrudite.
4. Creșterea gradului de valorificare a producției agricole
autohtone. Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul
producției agricole.
5. Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale
de valorificare a plantelor medicinale și fructelor de pădure în
zona montană. Menținerea tradițiilor locale prin creșterea
numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce
priveşte originea geografică.
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1. Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și
consiliere pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de
viață fără riscuri.
Asigurarea
unei vieţi
sănătoase şi
promovarea
bunăstării
tuturor, la
orice vârstă

2. Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit,
eliminarea documentelor și registrelor tipărite pe suport de
hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale,
pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de
calitate, la tratamente și medicamente și pentru monitorizarea
eficientă a nevoilor. Reducerea prevalenței mortalității materne
și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col uterin și a
sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile
vulnerabile și defavorizate. Reducerea mortalității materne și
mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE.
3. Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat
de OMS pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme
comune de colaborare între autorități, medici, pacienți,
organizații internaționale cu experiență în acest domeniu,
reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți factori
interesați.
4. Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului
și crearea unui mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați
și unde pot cere ajutor.
5. Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a
altor boli transmisibile. Reducerea cu o treime a mortalității
premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și
tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale.
Reducerea mortalității cauzate de boli cronice.
6. Reducerea consumului de substanțe nocive.

Garantarea
unei educaţii
de calitate şi
promovarea
oportunităţilor de

1. Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional.
Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului,
căruia să îi fie oferită o mai mare libertate în definirea
priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de
materii opționale.
2. Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și
competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile,
inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață
durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei
culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și
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învăţare de-a
lungul vieţii
pentru toţi

a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă.
3. Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice,
a principiilor şi noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și
incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și
pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția
discriminării și înțelegerea percepției „celuilalt”, despre
importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de
violenţă în școli.
4. Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea
metodologiilor de predare-învățare la folosirea tehnologiilor
informaționale și creșterea calității actului educațional.
5. Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri
special amenajate și dotate; pregătirea personalului didactic bine
calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe piața
muncii prin dezvoltarea de parteneriate, inclusiv cu mediul de
afaceri.
6. Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și
perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții, sporirea
considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de
cunoaștere în vederea apropierii României de media
performanțelor din statele membre ale UE. Extinderea rețelei de
centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile
locale; continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea
înrolării angajaților în asemenea programe. Creșterea
substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe
relevante, inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze
angajarea, crearea de locuri de muncă decente și
antreprenoriatul.
7. Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor.
8. Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile
ca principii și specializare și accentuarea rolului cercetării
interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile.
1. Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe.

Realizarea
egalităţii de

2. Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și
fetelor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului,
exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare.
3. Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a
egalității de șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate
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gen

nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și
publică.
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1. Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile
industriale, comerciale și agricole; extinderea reutilizării
raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii
obiectivelor economiei circulare.
Asigurarea
disponibilităţii şi
managementului
durabil al apei
şi sanitaţie
pentru toţi

2. Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate
sectoarele și asigurarea unui proces durabil de captare și
furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă.
3. Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate
compacte la rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de
cel puțin 90%.
4. Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și
marginalizate.
5. Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea
depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a produselor
chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor
uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea
sigură.
6. Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și
echitabile pentru toți, acordând o atenție specială celor în
situații vulnerabile.

1. Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie
electrică și gaze naturale în vederea asigurării accesului
consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de
energie la prețuri acceptabile.
Asigurarea
accesului
tuturor la
energie la
preţuri
accesibile,
într-un mod
sigur, durabil
şi modern

2. Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare
a rețelelor de producție, transport și distribuție a energiei
electrice și gazelor naturale.
3. Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a
resurselor și de degradare a mediului prin sporirea considerabilă a
eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul
de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de
piață previzibile și stabile.
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4. Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a
combustibililor cu conținut scăzut de carbon în sectorul
transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili
alternativi.
5. Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în
domeniul eficienței energetice în vederea atragerii investițiilor.
6. Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul
consumului casnic, industrial și în transporturi prin stabilirea unor
norme de performanță pentru instalații și aparatură.

Promovarea
unei creşteri
economice
susţinute,
deschisă
tuturor şi
durabilă, a
ocupării
depline şi
productive a
forţei de
muncă şi
asigurarea de
locuri de
muncă
decente
pentru toţi

Construirea
unor
infrastructuri

1. Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față
de media UE pentru a susține efortul de reducere a decalajelor în
comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea
principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a
nivelului de trai al populației.
2. Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin
activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente,
antreprenoriatul prin startup, creativitatea și inovația, și care
încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici
și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare.
3. Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin
diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin
accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea
intensivă a forței de muncă.
4. Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea
agroturismului, ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural
și îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică.
5. Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a
încuraja și a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și
servicii financiare pentru toți.

1. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile,
durabile și puternice, inclusiv infrastructura regională și
transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și
bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil
pentru toți. Îmbunătățirea siguranței rutiere.
2. Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență
sporită în utilizarea resurselor și adoptarea sporită a tehnologiilor
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rezistente,
promovarea
industrializării
durabile şi
încurajarea
inovaţiei

și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând
măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora.
3. Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor
industriale care se situează în zona mai profitabilă a lanțului
valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de
cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe
stabile și în creștere.
4. Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților
tehnologice ale sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor și
creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și
dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru
cercetare și dezvoltare. Promovarea industrializării incluzive și
durabile și sporirea ratei de ocupare.
5. Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă
natură la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, și
integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe.

1. Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție
socială, în scopul reducerii progresive a inegalităților, respectiv a
proporției grupurilor dezavantajate.
Reducerea
inegalităţilor
în interiorul
ţărilor şi între
țări

2. Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului
2030, din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor
neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului.

1. Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți
cetățenii.

Dezvoltarea
oraşelor şi a
aşezărilor
umane pentru
ca ele să fie
deschise
tuturor,
sigure,

2. Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de
inundații și alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului
colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel
funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului,
reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de
inundații și ale alunecărilor de teren asupra ecosistemelor,
inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ.
3. Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri
echitabile, accesibile și durabile pentru toți, în special prin
extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție
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reziliente şi
durabile

deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei,
copii, persoane cu dizabilități și în etate.
4. Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de
planificare spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu
strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului
de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină
coeziunea teritorială. Educarea și responsabilizarea populației
pentru situații de risc seismic.
5. Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra
sănătății umane și a mediului prin acordarea unei atenții
deosebite calității aerului.
6. Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate
de produsele chimice periculoase de poluare și de contaminarea
aerului, apei și a solului.
7. Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a
patrimoniului cultural și natural, a elementelor de peisaj din
mediul urban și rural.
8. Implementarea prevederilor legale referitoare la producția,
transportul, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor
chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole
pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea
mediului.
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1. Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe
utilizarea rațională și responsabilă a resurselor cu introducerea
unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de
parcurs.
Asigurarea
unor tipare de
consum şi
producţie
durabile

2. Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de
vânzare cu amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de
alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare,
inclusiv a pierderilor post-recoltare.
3. Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în
2025 și 60% până în 2030.
4. Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în
2025 (materiale plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%,
aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 2030
(materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu
60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%).
5. Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în
2022, a deșeurilor biologice până în 2023 și a materialelor textile
până în 2025.
6. Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a
producătorilor pentru toate ambalajele până în 2024.
Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în
conformitate cu prioritățile naționale și politicile europene.
1. Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la
riscurile legate de climă și dezastre naturale.

Luarea unor
măsuri
urgente de
combatere a
schimbărilor
climatice şi a
impactului lor

2. Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene
meteorologice extreme intempestive de mare intensitate.
3. Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și
instituționale
privind
atenuarea
schimbărilor
climatice,
adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie.
4. Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o
economie „verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon,
rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor
de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile
economice, sociale şi de mediu, în conformitate cu politicile UE.
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1. Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate
tipurile, în special de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu
deșeuri marine și poluarea cu nutrienți.
Conservarea şi
utilizarea
durabilă a
oceanelor,
mărilor şi a
resurselor
marine pentru
o dezvoltare
durabilă

2. Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor
marine, inclusiv prin cooperare științifică sporită la toate
nivelurile. Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților
de pescuit la speciile sălbatice și de acvacultură cu respectarea
cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite
rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest
domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv și de agrement.
3. Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de
management durabil al resurselor acvatice vii.

1. Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de
ecosistemele naturale (în special în luncile Dunării, afluenților
acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor
hidrografice și zonelor umede.
Protejarea,
restaurarea şi
promovarea
utilizării
durabile a
ecosistemelor
terestre,
gestionarea
durabilă a
pădurilor,
combaterea
deșertificării,
stoparea şi
repararea
degradării
solului și
stoparea
pierderilor de
biodiversetate

2. Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și
Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa,
ca parte a patrimoniului natural european și mondial.
3. Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a
biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora
de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă.
4. Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare dezvoltare de interes național și european pentru studierea,
gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului
natural.
5. Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de
arbori, dezvoltarea sistemului informatic integrat pentru
monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase,
inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și
reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a celor degradate
sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării programate a
perdelelor forestiere pentru protecția culturilor agricole și a
elementelor de infrastructură în scopul limitării impactului
schimbărilor climatice.
6. Tranziția
către
o
economie circulară
prin
abordări
complementare ce implică metode tradiționale și tehnologii de
ultimă generație pentru restabilirea / refacerea capitalului
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natural și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de
pesticide, pentru combaterea degradării solului.
7. Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor
degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă
și inundații.

Promovarea
unor societăți
pașnice și
incluzive
pentru o
dezvoltare
durabilă, a
accesului la
justiție pentru
toţi şi crearea
unor instituţii
eficiente,
responsabile şi
incluzive la
toate
nivelurile

1. Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate,
în conformitate cu legile și procedurile stabilite, cu respectarea
principiului prezumției de nevinovăție. Asigurarea și susținerea
dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii
actului decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și
respecta şi valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a
participa la viața economică, socială și politică și pentru
combaterea preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor
în toate formele sale și promovarea dialogului interetnic,
valorilor comune, diversității culturale și lingvistice.
2. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor
de deces conexe.
3. Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de
violență și torturii copiilor.
4. Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de
armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate
și combaterea tuturor formelor de crimă organizată.
5. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și
reprezentativ la toate nivelurile.
6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la
toate nivelurile.
7. Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor
administrației publice centrale și locale, mai ales a
compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii,
pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate; extinderea și
generalizarea serviciilor pe internet (on-line).
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Consolidarea
mijloacelor de
implementare
și
revitalizarea
parteneriatului global
pentru
dezvoltare
durabilă

1. Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de
dezvoltare acordate de România în cadrul programelor ODA, în
funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, având
ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național
brut la nivelul anului 2030.
2. Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe
măsura creșterii potențialului economic al României și
încurajarea agenților economici români să investească, pe baze
competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate.
3. Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la
Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică.
4. Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă
pe plan european și internațional.

C. Context regional de dezvoltare durabilă
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 este în faza de
elaborare, la momentul actual fiind prezentată spre consultare publică, pe site-ul Regiunii
Centru.3
Strategia de Specializare Inteligenta
Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru (RIS3) este documentul elaborat la
nivel regional în conformitate cu prevederile Ghidului de elaborare a Strategiilor de
Specializare Inteligentă. Documentul cuprinde măsurile întreprinse pentru construirea unei
culturi economice a inovării, identificând domeniile de excelență pentru o dezvoltare
inteligentă a Regiunii Centru. În exercițiul financiar următor, care va începe din anul 2021,
specializarea inteligentă va continua să stea la baza obiectivelor strategice investiționale ale
Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, în special a Obiectivului de Politică 1 “O Europă mai
inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente”.
Documentul a fost actualizat în cursul anului 2020, după derularea unei noi serii de ateliere
de descoperire antreprenorială în sectoarele de excelență identificate la nivel regional. În
redactarea documentului s-au luat în considerare noile reglementări legislative lansate de

3

http://www.adrcentru.ro/dez-reg/strategie-centru/
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Comisia Europeană pentru cadrul financiar 2021-2027, unde se prevăd, „condiții favorizante”
în locul condiționalităților ex-ante aferente perioadei 2014-2020.4
Consorțiul Regional de Inovare Centru5
Consorțiul Regional de Inovare Centru (CRI) este un organism consultativ de nivel regional, Page | 26
fără personalitate juridică, coordonat de ADR Centru și este format din reprezentanți ai
autorităților publice, universităţilor, cluster-elor, ONG-urilor, institutelor de cercetare,
entităților de transfer tehnologic si firmelor din Regiunea Centru.
Constituirea Consorțiului Regional de Inovare Centru a fost aprobată de către Consiliul pentru
Dezvoltare Regionala Centru prin Hotărârea CDR nr 25/22.11.2016, pe baza metodologiei de
elaborare a Documentului Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru
Specializare Inteligentă transmisă de MDRAP în iunie 2016 și ținând seama de nominalizările
transmise de entitățile de la nivel regional pentru această structură partenerială.
Misiunea CRI este de a contribui la dezvoltarea unei economii regionale bazate pe cunoaștere
prin facilitarea valorificării sinergiilor regionale în domeniul Cercetare – Dezvoltare – Inovare
şi prin întărirea legăturii dintre sectorul Cercetare – Dezvoltare – Inovare şi antreprenoriat.
Rolul CRI este de a acționa ca o platforma permanentă de dialog între cei patru mari actori
regionali – autorităţi şi instituții publice, entităţi de cercetare – dezvoltare – inovare şi
universităţi, antreprenori şi societatea civilă – asigurând reprezentarea echilibrată a părților
implicate în procesul de descoperire antreprenorială.
Principalele activități ale CRI:
-

-

4
5

propune, analizează şi avizează introducerea de noi domenii de specializare în
Strategia de Specializare Inteligentă, după ce acestea au parcurs procesul de validare
prin descoperire antreprenorială sau renunțarea la unele domenii de specializare
nominalizate în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă
analizează şi avizează Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru şi orice
modificare şi actualizare a acesteia
analizează şi avizează Documentul Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare
Regională pentru Specializare Inteligentă (Concept Note)

http://www.adrcentru.ro/dez-reg/ssi-centru/
http://www.adrcentru.ro/consortiul-regional-de-inovare-centru/
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-

-

-

se implică în pregătirea şi monitorizarea Axei 1 POR, cu respectarea documentelor
relevante, a principiului separării funcțiilor şi a evitării conflictului de interese
se implică în elaborarea, actualizarea, implementarea şi monitorizarea Planului de
Dezvoltare Regională al Regiunii Centru, în ceea ce privește componenta de cercetare
– dezvoltare – inovare si transfer tehnologic şi în domeniile direct relaţionate cu Page | 27
Strategia de Specializare Inteligentă
dezbate şi avizează rapoartele anuale de implementare, rapoartele strategice
intermediare şi raportul strategic final de monitorizare a Strategiei de Specializare
Inteligentă a Regiunii Centru
elaborează, cu sprijinul tehnic al ADR Centru, propuneri de politici publice în
domeniile acoperite de Strategia de Specializare Inteligentă
iniţiază parteneriate și proiecte pentru implementarea Strategiei de Specializare
Inteligentă şi se implică în parteneriatele și proiectele inițiate de ADR Centru

D. Context județean de dezvoltare durabilă
Pentru perioada 2021-2027, nu se găsesc informaţii pe site-ul instituţiei Consiliului
Județean.

Surse de finanțare disponibile
Pentru perioada 2021 – 2027 România ar putea beneficia de la Uniunea Europeană de un buget
total de aproximativ 80 miliarde euro, care se compune din Cadrul Financiar Multianual și
mecanismul de finanțare - Next Generation EU aferent Planului de Redresare Economică.
Cadrul financiar Multianual 2021 – 2027
Propunerea de alocare financiară pentru România, conform Cadrului Financiar Multianual
2021 – 2027, este de 30,60 miliarde euro, distribuită astfel:
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Figura 3 - Alocarea financiară pentru România 2021 – 2027
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Principalele caracteristici ale noului cadru pentru politica de coeziune pentru perioada 2021 –
2027
1. Concentrarea tematică este distribuită astfel:
 35% din FEDR pentru Obiectivul Prioritar 1 - O Europă mai inteligentă


30% din FEDR pentru Obiectivul Prioritar 2 - O Europă mai verde



FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice



FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice



Min. 6% din FEDR pentru dezvoltare urbană



2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate



25% din FSE+ pentru incluziune socială



10% din FSE+ pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă.

2. Condițiile de finanțare sunt următoarele:
 Cofinanțarea la nivel național
o 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru Fondul de Coeziune
o
o

40% pentru regiunile mai dezvoltate
Prefinanțare anuală – 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea
fondurilor.



TVA-ul - nu este cheltuială eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor mai
mare de 5 000 000 EUR.



Dezangajarea - regula „N + 2”.
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Programele operaționale
Programele operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național și
prioritățile acestora:
1.

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
1.

Tranziţie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,
sisteme inteligente de energie, rețele şi soluții de stocare (intervenții
adresate mediului privat).
Instrumente financiare

2.

Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie
circulară

3.

Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii
aerului şi decontaminarea siturilor poluate

4.

Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi
gestionarea riscurilor

2. Programul Operațional Transport (POT)
1.

Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport
rutier

2.

Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere
pentru accesibilitate teritorială

3.

Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport
pe calea ferată

4.

Îmbunătăţirea mobilităţii naţionale, durabilă şi rezilientă în faţa
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe
calea ferată

5.

Îmbunătăţirea conectivităţii prin creşterea gradului de utilizare a
transportului cu metroul în regiunea Bucureşti-Ilfov

6.

Îmbunătăţirea conectivităţii şi mobilităţii urbane, durabilă şi rezilientă
în faţa schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de
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transport pe calea ferată
7.

Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal

8.

Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor

9.

Creșterea gradului de siguranță şi securitate pe rețeaua rutieră de
transport

10.

Asistenţă tehnică

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
1.

Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare

2.

Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI

3.

Creșterea competitivității economice prin digitalizare

4.

Dezvoltarea infrastructurii broadband

5.

Instrumente financiare pentru întreprinderi

6.

Creșterea capacității administrative

4. Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS)
1.

Continuarea investițiilor în spitale regionale: Craiova, Cluj, Iași - faza a
II-a

2.

Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în
regim ambulatoriu

3.

Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului
epidemiologic al morbidităţii

4.

Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură
și servicii

5.

Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
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6.

Informatizarea sistemului medical

7.

Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și
utilizarea metodelor moderne de investigare, intervenție, tratament

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)
1.

Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii

2.

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a
participării grupurilor dezavantajate la educație și formare
profesională

3.

Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și
formare profesională

4.

Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica
pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic

5.

Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului
profesional și tehnic

6.

Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți

7.

Antreprenoriat și economie socială

8.

Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței
muncii

9.

Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității

6. Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS)
1.

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
(intervenții adresate grupurilor de acțiune locală)

2.

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

3.

Comunităţi marginalizate

4.

Reducerea disparităţilor între copiii în risc de sărăcie și / sau
excluziune socială și ceilalți copii
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5.

Servicii pentru persoane vârstnice

6.

Sprijin pentru persoanele cu dizabilități

7.

Sprijin pentru grupuri vulnerabile

8.

Ajutorarea persoanelor defavorizate

7. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
1.

O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi
dinamice (intervenții OP1 adresate mediului privat, organizațiilor CDI,
parteneriate)

2.

O regiune cu orașe Smart

3.

O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

4.

Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate

5.

O regiune accesibilă

6.

O regiune educată

7.

O regiune atractivă

8.

Asistenţă tehnică

Planul de redresare economică
Planul de redresare economică reprezintă documentul strategic care cuprinde măsurile de
recuperare economică pentru înlăturarea efectelor negative produse de criza COVID-19 la
nivelul Uniunii Europene. Pentru o implementare cu succes a măsurilor de refacere a
economiilor europene, planul are la bază crearea unui nou mecanism de finanțare - Next
Generation EU - și consolidarea viitorului cadru financiar multianual.
Prin Next generation EU (NGEU)6 vor fi mobilizate la nivel european aproximativ 750 miliarde
de euro astfel:

6

https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
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Facilitatea de finanțare pentru recuperare economică, în valoare de 672,5 miliarde
euro care va viza investițiile necesare pentru tranziția ecologică și digitală și va
susține creșterea rezilienței economiilor naționale;
 Alocare suplimentară de 47,5 miliarde euro pentru programele desfășurate în cadrul
Politicii de coeziune prin crearea noii facilități REACT-EU, care va fi disponibilă până
Page | 33
în 2022. Aceste fonduri se adaugă volumului total al Politicii de coeziune pentru 20212027 în valoare de aproximativ 373 miliarde euro;
 Finanțare suplimentară de până la 10 miliarde euro pentru Fondul pentru tranziție
justă pentru sprijinirea statelor membre în procesul de tranziție către un sistem
economic fără emisii de carbon;
 Finanțare suplimentară de 7,5 miliarde euro pentru Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală.
Instrumentul Next Generation EU va contribui la o redresare sustenabilă și prosperă, care să
accelereze tranziția către o Europă digitală și verde. Acesta va fi investit în statele membre
prin intermediul a trei piloni – 500 miliarde de euro sub formă de granturi și 250 miliarde de
euro sub formă de împrumuturi.
Primul pilon – Sprijinirea statelor membre prin investiții și reforme prin:








Mecanismul pentru redresare și reziliență, în valoare de 560 de miliarde de euro, va
sprijini statele membre în planurile naționale de investiții și reforme ce vor viza, în
special, tranziția către o societate digitală, verde și reziliența economiilor naționale.
Aceste investiții și reforme vor fi corelate cu obiectivele incluse în semestrul
european. Mecanismul va fi pus la dispoziția tuturor statelor membre, dar va fi
concentrat în zonele cele mai afectate și acolo unde nevoile în materie de reziliență
sunt cele mai mari.
REACT-UE va aloca 55 de miliarde de euro în plus pentru politica de coeziune, în
perioada 2020-2022, care vor fi utilizați sub formă de subvenții flexibile pentru
municipalități, spitale și întreprinderi.
Propunerea de consolidare cu până la 40 de miliarde de euro a Fondului pentru o
tranziție justă, pentru a sprijini statele membre în accelerarea tranziției către
neutralitatea climatică, facilitând reprofilarea profesională a lucrătorilor, crearea a
noi oportunități pentru IMM-uri, investiții în tranziția către o energie curată și o
economie circulară.
Consolidarea cu 15 miliarde de euro a Fondului european agricol pentru dezvoltare
rurală, pentru a ajuta zonele rurale să facă modificările structurale necesare în
conformitate cu Pactul verde european și să realizeze obiectivele ambițioase ale
strategiei în materie de biodiversitate și ale strategiei „de la fermă la consumator”.

Al doilea pilon – Relansarea economiei prin stimularea investițiilor private urmărește
sprijnirea companiilor private prin:
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Noul Instrument de sprijin pentru solvabilitate care va mobiliza resurse private pentru
a sprijini urgent întreprinderile europene viabile din sectoarele, regiunile și țările cele
mai afectate. Acesta poate deveni operațional începând cu 2020 și va avea un buget
de 31 de miliarde de euro, cu scopul de a debloca 300 de miliarde de euro sub formă
de sprijin pentru solvabilitatea întreprinderilor din toate sectoarele economice, cu
Page | 34
scopul de a le pregăti pentru un viitor digital, rezilient și mai curat.
Dublarea bugetului dedicat InvestEU în vederea mobilizării de investiții private în
proiecte din întreaga Uniune.
Noul Mecanism de investiții strategice, cu un buget de 15 miliarde de euro, gândit în
cadrul InvestEU pentru a genera investiții de până la 150 de miliarde de euro care să
sporească reziliența sectoarelor strategice, în special a celor legate de lanțurile
valorice esențiale pentru piața internă.

Al treilea pilon – Valorificarea învățămintelor desprinse din criză se referă la:





Noul program în domeniul sănătății, EU4Health, care să ajute Europa să facă față
viitoarelor amenințări sanitare, în valoare de 9,4 miliarde de euro.
Consolidarea rescEU și a mecanismului de protecție civilă al UE, pentru a răspunde la
situații de urgență la scară largă, cu un buget total de 3,1 miliarde de euro.
Suplimentarea cu 94,4 miliarde EUR a programului Orizont Europa, care va fi
consolidat pentru a finanța cercetarea vitală în domeniul sănătății.
Sprijinirea partenerilor globali ai Europei printr-o sumă suplimentară de 16,5 miliarde
EUR pentru acțiuni externe, inclusiv ajutor umanitar.

Conform Planului de redresare economică și socială a UE, din suma totală de 750 miliarde de
euro, Romania va beneficia de 33 miliarde euro – dintre care 19,62 miliarde de euro sunt
fonduri nerambursabile – bani pe care va trebui să îi absorbim până în 2023. Astfel, circa 26
de miliarde de euro vor putea fi accesați sub formă de granturi și credite, prin intermediul
Mecanismului pentru redresare și reziliență, bani care vor fi dedicați investițiilor și reformelor
în domeniile verzi și digital. Aproximativ 1,5 miliarde de euro reprezintă granturi
suplimentare pentru implementarea Politicii de Coziune în anii 2020-2022, care vor fi
distribuiți prin intermediul REACT–EU și 1,3 miliarde de euro (granturi) – fonduri suplimentare
pentru dezvoltare rurală. În plus, prin intermediul Fondului pentru Tranziție Justă vor fi
alocați în plus României circa 4,4 mld. Euro, bani dedicați reprofilării profesionale a
lucrătorilor din industriile bazate pe combustibili fosili, creării a noi oportunități pentru IMMuri, precum și investițiilor în tranziția către o energie curată și o economie circulară.
Obiectivele UE
Toate fondurile colectate prin intermediul instrumentului Next Generation EU și al noului
buget al UE vor fi canalizate cu ajutorul programelor UE către mai multe obiective care, în
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cele din urmă, vor stimula tranziția ecologică și digitală – necesară pentru relansarea
economică a UE:
1. Pactul verde european – noua strategie de creștere
În vederea realizării obiectivelor propuse în Pactul verde european, se va urmări renovarea și
modernizarea clădirilor și a infrastructurilor critice din Europa; crearea a 1 milion de locuri
de muncă verzi prin realizarea tranziției către o economie circulară; implementarea
strategiei „De la fermă la consumator” și recalificarea lucrătorilor, sprijinirea IMM-urilor din
regiunile care se bazează pe lanțul valoric al combustibililor fosili, utilizând fondurile
prevăzute în mecanismul pentru o tranziție justă.
2. O piață unică mai aprofundată și mai digitală
Europa va investi mai mult pentru a-și îmbunătăți conectivitatea și pentru a-și consolida
prezența industrială și tehnologică, cu scopul de a-și spori capacitatea strategică. O economie
digitală este esențială în parcursul inovării și al creării de locuri de muncă asumat de UE.
3. O redresare echitabilă și favorabilă incluziunii
Urmare a crizei provocată de pandemia de COVID-19, UE a dezvoltat instrumentul SURE, în
valoare de 100 de miliarde de euro, prin intermediul căruia se oferă sprijin temporar
lucrătorilor și întreprinderilor în vederea atenuării riscurilor de șomaj într-o situație de
urgență. De asemenea, pentru a ajuta statele membre să genereze venituri fiscale, Comisia
va intensifica lupta împotriva evaziunii fiscale.
4. Construirea unei Uniuni mai reziliente
Criza sanitară a determinat Uniunea Europeană să adopte o serie de măsuri care să contribuie
la consolidarea blocului comunitar. Astfel, s-a propus întărirea rezervei rescEU pentru a spori
capacitatea permanentă a UE de a gestiona toate tipurile de crize; dezvoltarea unei strategii
farmaceutice pentru a spori capacitățile de producție și pentru a asigura astfel autonomia
strategică a Europei. Se va crea, de asemenea, un plan de acțiune privind materiile prime
critice care să consolideze piața internă. În plus, UE va revizui politica comercială pentru a
asigura fluxul continuu de bunuri și servicii la nivel mondial și va consolida examinarea
investițiilor străine directe.
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Prezentarea generală a localităţii
Din punct de vedere administrativ-teritorial, România cuprinde 320 orașe, din care 103
municipii, 2.856 de comune şi 12.955 sate. Municipiile, orașele și comunele sunt grupate în 41
de județe şi Municipiul București. Aproximativ 66 % din orașele României au o populație sub
20.000 locuitori și, în general, depind de o singură activitate economică, în special
industrială.
Un număr de 25 de municipii au o populație de peste 100.000 locuitori.
Pentru atingerea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională, România a
fost împărțită în 8 regiuni de dezvoltare, prin asocierea voluntară a județelor
corespunzătoare. Spre deosebire de comune, orașe, municipii și județe, regiunile de
dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale și nu au personalitate juridică:
Regiunea de dezvoltare Nord – Est
Regiunea de dezvoltare Sud – Est
Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia
Regiunea de dezvoltare Sud – Vest Oltenia
Regiunea de dezvoltare Vest
Regiunea de dezvoltare Nord – Vest
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Regiunea de dezvoltare Centru
Regiunea de dezvoltare București – Ilfov
Figura 4 – Harta regiunilor României
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Sursa: www.adrcentru.ro
Regiunea de dezvoltare „Centru” este așezată în zona centrală a României, în
interiorul marii curburi a Munților Carpați, pe cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și
Oltului, fiind străbătută de meridianul de 25° longitudine estică și paralela de 46° latitudine
nordică.
Prin poziția sa geografică, Regiunea „Centru” realizează conexiuni cu 6 din celelalte 7
regiuni de dezvoltare, înregistrându-se distanțe aproximativ egale din zona ei centrală până
la punctele de trecere a frontierelor.
Regiunea „Centru” este formată din județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș
și Sibiu și are o suprafață totală de 34.100 km2, ceea ce reprezintă 14,3% din teritoriul ţării.
Rețeaua de localități din regiune este formată din 57 de orașe (din care 20 sunt municipii),
357 de comune și 1788 de sate.
Figura 5 – Harta regiunii Centru a României
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Sursa: www.adrcentru.ro
Județul Mureș este situat în partea central-nordică a României, în Podișul
Transilvaniei, în bazinul superior al râului Mureș și bazinele râurilor Târnava Mare și Târnava
Mică, fiind cuprins între meridianele 23º55' și 25º14' longitudine estică și paralelele 46º09' și
47º00' latitudine nordică.
Suprafața sa de 6.714 km², ce reprezintă 2,8% din suprafața ţării, coboară în trepte de
pe crestele Carpaților Răsăriteni spre Podișul Târnavelor și Câmpia Transilvaniei.
Dispunând de condiții naturale deosebit de variate și prielnice unei ample dezvoltări
economice, județul Mureș se învecinează la nord-est cu județul Suceava, la est cu județul
Harghita, la sud-est cu județul Brașov, la sud cu județul Sibiu, la sud-vest cu județul Alba, la
vest cu județul Cluj, iar la nord cu județul Bistrița-Năsăud.
Județul Mureș cuprinde: 4 municipii, 7 orașe, 91 comune, 464 sate.
Figura 6 – Harta Județului Mureș
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Sursa: www.cjmures.ro
Târnăveni, mai demult Târnava-Sân-Martin, până în 3 mai 1941 Diciosânmartin, (în
maghiară Dicsőszentmárton, Szentmárton, Dicső, în germană Sankt Martin, Sankt-Martin,
Martinskirch, Marteskirch, Märteskirch, în dialectul săsesc Mierteskirch) este un municipiu în
județul Mureș, Transilvania, România, situat pe râul Târnava Mică.
Târnăveniul este situate la limita zonei urbane Târgu Mureș:
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Figura 7 - Localizarea geografică a zonelor urbane funcționale la nivelul reședințelor de județ
din Regiunea Centru (Harta: ADR Centru, Sursa datelor: Banca Mondială4, 2017)
1. Localizare
Municipiul Tărnăveni este situat în centrul Transilvaniei, în plină zonă a Podişului
Târnavelor, pe cursul mijlociu al râului Târnava Mică, în partea de sud-vest a judeţului Mureş.
În componenţa municipiului Târnăveni intră şi localităţile Botorca, Cuştelnic şi
Bobohalma – ca sat aparţinător, însumând o suprafaţă de 6039 ha.7
Municipiul Târnăveni este punct nodal a două șosele, care-l străbat pe direcția EstVest și Sud-Nord, și care fac legătura cu orașele din prejur: Sovata (la cca. 70 km), Blaj (la 40
km), Mediaș (la 24 km), Sibiu (la 78 km), Cluj-Napoca (la 119 km), Iernut (la 18 km) și
colateral Târgu Mureș (la 37 km). De la Est la Vest localitatea este străbătută și de calea
ferată de interes secundar Praid-Blaj, precum și de drumurile DN 14A Iernut-Mediaș, DJ 107
Târnăveni-Blaj, DJ Târnăveni-Căpâlna de Sus-Ungheni și de DJ 142 Târnăveni-Bălăușeri.
Târnăveniul, deci, se bucură de o aşezare favorabilă din perspectiva accesului la
infrastructura de transport.

7

https://primariatarnaveni.ro/prezentare-oras/
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Figura 8 – Harta localităților Județului Mureș
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Târnăveni
Sursa: http://www.casmures.ro/
Tabel - Distanțe în km între Târnăveni și principale orașe ale României și
cele mai apropiate capitale ale Europei
Oraș
Cluj-Napoca
Târgu Mureș

Distanța – km 119
37

Oradea
București

245
352

Constanta

571
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Timișoara

299

Budapesta
Kiev

550
883
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Paris
Berlin

1.985
1.374

Madrid
3.022
Londra
2.219
Sursa :http://distante-rutiere.viaromania.eu/
Localitățile învecinate municipiului Târnăveniului sunt:
- Gănești și Cuștelnic la Est, ultima localitate fiind cartier al Târnăveniului;
- Dâmbău la Vest, sat aparținând municipiului Adămuș;
- Cucerdea și Bobohalma, a doua localitate fiind sat aparținând de Târnăveni, la Nord;
- Botorca la Sud, fiind în același timp cartier al municipiului;
Alte comune mai importante care aparțin sau au aparținut administrativ de Târnăveni
sunt Cetatea de Baltă, Mica, Băgaciu, Suplac, Bahnea.
Figura 9 – Harta Municipiului Târnăveni

2. Resursele naturale
La nivelul Judeţului Mureş există resurse naturale precum zăcămintele de sare, gazul
metan, rocile utile pentru construcţii, pădurile utilizabile în industrie ca materii prime şi
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combustibil energetic. Toate acestea contribuie la ridicarea potenţialului economic al
judeţului.
În Municipiul Târnăveni se întâlnesc pe suprafețe mari solurile molice și cele
argiluviale, iar pe suprafețe mai restrânse soluri hidromorfe și neevoluate. Dintre solurile
molice se regăsesc pseudorendzinele. Geneza și dezvoltarea lor au fost condiționate de Page | 43
conținutul ridicat în carbonat de calciu rezultând astfel depozite argilo-marnoase, merne,
argile cu nodul calcaros. Pe versanții nordici pseudorendzinele sunt acoperite cu păduri,
ceilalți versanți, cu alte expoziții, se folosesc pentru culturi agricole (cereale, pomi
fructiferi). De menționat că aceste soluri necesită îngrășăminte și afânare adâncă.
Argiluviosolurile se dezvoltă pe versanții foarte slab înclinați cu coeficient de
infiltrație mic, ceea ce favorizează, în lipsa covorului vegetal, sporirea scurgerii superficiale.
Datorită fertilității scăzute a solului, folosirea în agricultură este mai restrânsă, pe aceste
soluri predominând pajiștile și fânețele naturale pe suprafețe mari.
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.
3. Istoricul așezării
Târnăveni, mai demult Târnava-Sân-Martin, până în 3 mai 1941 Diciosânmartin, (în
maghiară Dicsőszentmárton, Szentmárton, Dicső, în germană Sankt Martin, Sankt-Martin,
Martinskirch, Marteskirch, Märteskirch, în dialectul săsesc Mierteskirch) este un municipiu în
județul Mureș, Transilvania, România, format din localitățile componente Botorca și
Târnăveni (reședința), și din satele Bobohalma și Cuștelnic. Se află pe râul Târnava Mică.
Primele dovezi ale unei existențe umane datează din perioada neolitică. În perioada
antică, în zona orașului Târnăveni de astăzi se găsea un castru roman de auxiliari. Din
perioada evului mediu timpuriu, datată scriptic în a doua jumătate a secolul al XIII-lea, mai
exact 1278, localitatea a purtat numele de Sent Marton (Sfântul Martin), sau în limbajul
latinizat al cancelarilor vremii, „terra Tycheum Sent Marton”. Mai apoi, în anul 1278, și mai
târziu, în 1438, denumirea a fost schimbată în Dycheu Zenthmarton. În 1502 localitatea era
menționată ca oppidum (târg), de-a lungul timpului având și diferite funcții administrative.
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În epoca modernă apare în grafia maghiară cu numele de „Dycso-Sent-Marton” în
1854. În limbajul poporului, localitatea era cunoscută sub numele de Sânmartin, Sânmărtin
sau Diciosânmărtin, pentru a-l deosebi de Coroisânmărtin.
În aprilie 1912, Târnăveniul este ridicat la rangul de oraș. După primul război mondial,
Transilvania a revenit României, iar orașul a devenit parte a acestei țări. Târnăveniul a fost Page | 44
reședința județului Târnava Mică, denumit județ în timpul Regatului României și comitat în
perioada austro-ungară.
Este de evidențiat faptul că orașul a fost printre primele care au beneficat de un
serviciu public de iluminat public cu gaz, în anul 1913.
4. Populația
La nivelul județului Mureș, perioada 2002-2007 a fost caracterizată de un deficit
natural considerabil, municipiul Târnăveni, alături de alte unități administrativ-teritoriale a
înregistrat o evoluție demografică negativă.
Observând evoluția populației municipiului se constată o scădere lentă în perioada
1992-2011, urmantă de o creştere în perioada 2008-2011.
Datele statistice arată că populația orașului s-a împătrit din anul 1930 (6.567
locuitori) până în anul 1992 (30.520 locuitori) datorită sporului natural și a celui migrator
impuse de factori de natură economică. După această datăm s-a înregistrat o descendență a
numărului de locuitori din cauza migrării în străinătate și întoarcerii la țară, astfel în anul
2002 populația orașului ajungând la un număr de 26.654, iar în urma recensământului din
2011 alungându-se la un număr de 22.075 locuitori, iar în anul 2018 numărul fiind 26.120
persoane.
La nivel național şi judeţean se poate observa o scadere a populaţiei conform datelor
oficiale existente pentru perioada 2010-2019.

Figura 10 - Populaţie România 2010-2019
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Figura 11 - Populaţia Judeţului Mureş 2012-2019
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Figura 12 - Evoluţia populaţiei Municipiului Târnăveni 1912-2018 (2018 după domiciliu)
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Evoluţia populaţiei
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Populația Municipiului Târnăveni, conform datelor finale ale Recensământului Populației
și Locuințelor din anul 2011 se ridică la un număr de 22.075 de persoane, pe localități situația
fiind următoarea:
- Târnăveni 20.309 persoane;
- Botorca 315 persoane;
- Bobohalma 899 persoane;
- Cuştelnic 552 persoane.
Conform datelor furnizate de către INS, la nivelul anului 2018, după domiciliu, numărul
populaţiei este de 25.992 persoane.
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Figura 13 - Populația localităților componente ale Municipiului Târnăveni în 2011
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4.1 Distribuţia populaţiei pe sexe
Conform datelor puse la dispoziţie de INS, în fişa de date, distribuţia pe sexe la nivelul
anului 2018 pentru Municipiul Târnăveni, este reprezentată în tabelul următor.
Tabel 2. Distribuţia populaţiei pe sexe (2011 recensămant – 2018 după domiciliu)
Municipiul Târnăveni
2011
2018
Sex Masculin
10.693
12.715
Sex Feminin
11.382
13.277
Total Populaţie
22.075
25.992
Conform datelor furnizate de INS, se observă o creştere a populaţiei cu un procent de
17,5% în anul 2018, comparativ cu anul 2011.
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Figura 14 - Distribuţia populației Municipiului Târnăveni pe sexe. (2011 recensămant – 2018
după domiciliu)

Distribuţia populaţiei 2018
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4.2 Structura populației pe grupe de vârstă
Populația municipiului Târnăveni, la nivelul anlui 2018, după domiciliu, conform
datelor furnizate de INS se împarte pe grupe de vârstă, după cum urmează:
Tabel 3. Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă (2011 recensămant – 2018 după domiciliu)
Municipiul Târnăveni
2011
2018
0-14 ani
3473
3618
15-39 ani
6693
8088
40-59 ani
6637
8007
60-79 ani
4455
5272
Peste 80 de ani
817
1004
Total
22.075
25.992
Din datele existente rezultă o creştere a numărului de persoane pe toate grupele de
vârstă în anul 2018, comparativ cu anul 2011, ultimul an în care a avut loc si recensământul la
nivel naţional.
Tabel 4. Distribuţia populaţiei, după domiciliu, pe grupe de vârstă şi sexe la nivelul anului
2018
Municipiul Târnăveni
Sex masculin
Sex feminin
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0-14 ani
15-39 ani
40-59 ani
60-79 ani
Peste 80 de ani
Total

1833
4243
3953
2342
334
12.705

1788
3845
4044
2930
670
13.277

Analizând structura populației municipiului Târnăveni, comparativ cu anul 2011,
putem obsrva o creştere a populaţiei.
Figura 15 – Populația municipiului Târnăveni, dupa domiciliu, pe grupe de vârstă

Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă
Peste 80 de ani
4%
0-14 ani
14%

60-79 ani
20%

15-39 ani
31%
40-59 ani
31%

0-14 ani

15-39 ani

40-59 ani

60-79 ani

Peste 80 de ani

Din analiza pe grupe de vârstă și ținând cont de gruparea pe sexe se constată
următoarele:
- Grupa 0-14 ani – populația de gen masculin are un ușor avans față de cea de gen
feminin, depășind-o în valori absolute cu 45 persoane;
- Grupa 15-39 ani – populația de gen feminin este devansată cu valori mult mai mari
comparative cu grupa anterioară, de populația de gen masculin, diferența fiind de 398
persoane;
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Grupele de peste 40 ani – balanța se înclină în favoarea persoanelor de gen feminin,
care la nivelul acestei grupe dețin majoritatea, diferenţele fiind semnificative în
favoarea genului feminin.
O concluzie scurtă privin analiza pe grupe de vârstă şi grupare pe sexe se poate
observa faptul că populaţia tânără este mai numeroasă în rândul persoanelor de gen masculin, Page | 50
iar majoritatea persoanelor de gen feminin este deţinută de grupele de peste 40 de ani.
-

Populația municipiului Târnăveni conform datelor furnizate de INS este una echilibrată
din punct de vedere al reprezentării pe grupe de vârstă. În municipiu trăiesc 55% persoane cu
vârsta peste 40 de ani, iar 45% sunt sub pragul de 40 de ani. Procentul de 24% al populației cu
vârstă peste 60 de ani evidențiază o problema gravă a municipiului Târnăveni: îmbătrânirea
demografică, care în timp poate duce la depopulare.
Analizând datele cu privire la structura populației stabile pe grupe de vârstă și sexe
observăm că la nivelul municipiului, paritatea populației de gen feminin și masculin este
echilibrată, cu o ușoară superioritate numerică a persoanelor de gen feminin, pe categoriile
de vârstă de peste 40 de ani, iar superioritatea persoanelor de gen masculin fiind evidentă în
categoriile de sub 40 de ani.
Raportându-ne la proiectarea structurii ocupaționale, la nivel de municipiu, trebuie
asigurate locuri de muncă cu o calificare specifică, în mod egal pentru femei și pentru
bărbați.
Figura 16 – Populația municipiului Târnăveni, pe grupe de vârstă după domiciliu
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4.3 Structura etnică a populației
În ceea ce privește structura populației după etnie, în municipiul Târnăveni predomină
românii, în proporție de 67,19%, fiind urmați de maghiari (14,30%) apoi de etnia romă
(10,64%) și în ponderi foarte mici de germani, lipoveni și alte etnii (2011).
Tabel 5 – Structura etnică a populației municipiului Târnăveni, 2011
ETNIE
NR. PERSOANE
Români
14831
Maghiari
3157
Rromi
2350
Germani
54
Ruși/Lipoveni
11
Alta
1727
Figura 17 – Populația municipiului Târnăveni, pe etnii (2011)
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Maghiari
14%
Români
67%

Date furnizate de INSSE Mureş
Dacă la nivelul județului Mureş principalele grupuri etnice sunt românii, maghiarii şi
romi, în municipiul Târnăveni procentele grupurilor minoritare din totalul populației sunt
foarte mari, municipiul având un grad ridicat de omogenitate etnică şi sociala.
Tabel 6 - Structura populației municipiului Târnăveni şi a localităților componente, după
etnie
Municipiu
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
BOTORCA
BOBOHALMA
CUŞTELNIC
Localitate
TÂRNĂVENI
componentă
Total
22075
20309
315
899
552
populație
stabilă
Români
14831
13253
268
856
454
Maghiari
3157
3084
44
*
27
Rromi
2350
2304
*
*
45
Germani
54
54
*
*
*
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Altă etnie
Informație
nedisponibilă

29
1654

28
1586

*
*

*
40

*
26

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

NR. PERSOANE
15.365
544
1709
378
835
232
74
4
11
647
187
213
52
30
14
1779
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Figura 18 – Populația municipiului Târnăveni, din punct de vedere confesional
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4.5 Mișcarea naturala a populației municipiului Târnăveni
Elementele definitorii ale mișcării naturale sunt reprezentate de nașteri (intrările
demografice naturale în sistem) și decese (ieșirile din sistem). Intensitatea intrărilor și
ieșirilor pe cale naturală într-un sistem demografic este exprimată prin natalitate (rata
natalității), respectiv mortalitate (rata mortalității).
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Figura 19 - Rata medie anuală de scădere a populației
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Sursa: PATJ, Mureş, reactualizat 2012
Natalitatea se exprimă pe baza raportului dintre numărul total al nașterilor (născuții vii)
dintr-o anumită perioadă de timp (de regulă – un an) și numărul mediu al populației din
perioada respectivă. În mod omonim se recurge la evaluarea mortalității. În baza
componentelor menționate se determină bilanțul demografic natural (sporul natural).
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La nivelul județului Mureș, sporul natural (diferența algebrică între numărul
născuților vii și cel al decedaților din rândul unei populații determinate, într-o perioadă de
timp determinată) este negativ de mai bine de un deceniu și jumătate.
Mișcarea naturală a populației municipiului Târnăveni scoate în evidență un spor
natural negativ înregistrat pănă în anul 2011. Rata natalității a înregistrat o scădere în Page | 56
perioada până în anul 2011, o creștere vizibilă se observă în 2019, conform datelor furnizate
de autorităţile locale, în cadrul fişei de date a municipiului. În tot acest interval de timp, rata
deceselor a înregistrat o evoluție alternantă de creștere şi scădere, conducând astfel la
creșterea sporului natural negativ până în anul 2018 şi o creştere în 2019 conform datelor
furnizate de autorităţile locale.
Rata de nupțialitate înregistrată în aceeași perioadă relevă o scădere constantă a
numărului de căsătorii încheiate la 1.000 de locuitori. Rata de divorțialitate înregistrează
valori constant conform datelor existente.

Anul
2008
2011
2018
2019

Tabel 8 – Evoluția sporului natural al municipiului Târnăveni
Născuți Vii
Decese
Sporul natural
Căsătorii
253
349
-96
153
240
329
-89
124
216
298
-82
121
447
310
137
*
Sursa: INS/Fişa de date a Municipiului

Divorțuri
1
1
3
*

Sporul natural mai mic are drept cauzalitate atât rata natalității mai redusă, cât și
rata mortalității mai ridicată. Pe de altă parte, situația este mai favorabilă când vine vorba
despre rata nupțialității și cea a divorțialității, înregistrându-se mai multe căsătorii și mai
puține divorțuri.
Pentru viitor, așa cum o demonstrează și situația demografică din celelalte țări
europene, șansele de revigorare demografică prin creșterea numărului de nașteri vor fi
scăzute, tendința fiind de reducere continuă a numărului de copii pe care o familie decide să
îi aibă.
În consecință, tendința sporului natural este de a se menține la nivelul actual și cel
mai probabil va scădea datorită, pe de o parte, creșterii numărul deceselor fapt întărit și de
ponderea relativ mare a populației cu vârsta de peste 50 ani (40% din total populație
înregistrată la nivelul municipiului Târnăveni, conform Recensământul Populației și
Locuințelor 2011).
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4.6 Dinamica populației și fluxurile migratorii
Evoluției speciei umane, răspândită astăzi pe întreaga planetă, îi este caracteristică,
în anumite limite, mobilitatea teritorială sau geografică, expansiunea și retracțiunea într-un Page | 57
anumit spațiu. Această particularitate este cunoscută sub numele de migrație și poate fi
definită drept mișcarea teritorială a oamenilor atât în limitele unei țări cât și în afara lor.
Migrațiile, în accepțiunea foarte largă a termenului, implică ideea de deplasare, de
schimbare de loc și de locuință. Termenul se referă atât la plecarea individuală, la deplasarea
grupelor umane, cât și la mișcările sezoniere, în căutare de lucru. Totodată, și deplasamentul
internațional de populație (pe o oarecare durată) este considerat drept migrație.
Această mișcare este corelată cu procesele de dezvoltare și schimbările economice, de
structură socială sau de calitate a vieții. Alături de mișcarea naturală a populației, migrația
populației contribuie la creșterea sau scăderea populației, dată de soldul migratoriu.
Persoanele temporar absente – în această categorie sunt incluși: studenții, persoanele
în detenție, persoanele înrolate în armată și persoanele plecate peste hotarele ţării cu durata
absenței de peste un an.
Institutul Național de Statistică măsoară Soldul schimbărilor de domiciliu care reprezintă
diferența algebrică dintre numărul persoanelor sosite prin schimbarea domiciliului (sosiți) și
numărul persoanelor plecate prin schimbarea domiciliului (plecați). Indicatorul nu cuprinde
mișcarea migratorie externă.
Tabel 9 – Migrația populației municipiului Târnăveni
Categorii
Total populație
(nr. persoane) - 2018
Persoane prezente (după domiciliu)
25992
Stabiliri cu domiciliul (inclusiv
260
migrația externă)
Plecări cu domiciliul (inclusiv
433
migrația externă)
Emigranți definitivi pe județe și
35
localități de plecare
Imigranți definitivi pe județe și
6
localități de destinație
Sursa: INS
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Persoane plecate pentru o perioadă îndelungată, cu durata absenței de peste un an,
din municipiul Târnăveni sunt în număr de 433.
Astfel, la nivelul municipiului Târnăveni bilanțul migrațional înregistrează valori
negative foarte ridicate, bazându-se numai pe plecări și mai puțin pe intrări.
Figura 19 – Migraţia populației municipiului Târnăveni, la nivelul anului 2018

Migraţia populaţiei 2018

38%
Stabiliri cu domiciliul (inclusiv
migratia externa)

62%

Plecari cu domiciliul (inclusiv
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4.7 Starea civila a populației municipiului Târnăveni
Majoritatea locuitorilor sunt căsătoriți (47,74%), urmând categoria celor necăsătoriți
(38,26%) unde se remarcă un procent al bărbaților cu 11% mai mare decât cel al femeilor.
Comparând datele din 2011 cu cele de la Recensământul din 2002, se observă o scădere cu
22,5% a numărului total de persoane necăsătorite, scădere mai mare înregistrată în rândul
femeilor. În ceea ce privește situația persoanelor căsătorite, deși se observă o scădere a
numărului absolut, ca pondere în total se înregistrează o ușoară creștere, de 2,2%, distribuită
uniform între bărbați și femei.
Pe de altă parte, se observă o rată mai mare a divorțului în rândul femeilor (59,57%
comparativ cu 40,43% în rândul bărbaților) și un număr mult mai mare al văduvelor
comparativ cu cel al văduvilor (ponderea mai mare a femeilor din grupa de vârstă peste 65 de
ani și mortalitatea mai ridicată în rândul bărbaților).
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Ponderea persoanelor văduve în totalul populației a crescut deoarece a crescut
ponderea văduvelor, în timp ce în cazul bărbaților, ponderea a rămas constantă. Și în ceea ce
privește ponderea divorțurilor se înregistrează o creștere, în acest caz, însă, situația pe sexe
este invers, ponderea bărbaților divorțați înregistrând o creștere mai mare decât a femeilor.
Tabel 10 – Populația Municipiului Târnăveni, după starea civilă
Total
Masculin
Feminin
2002
2011
2002
2011
2002
2011
necăsătorit
căsătorit
văduv
divorțat
persoane
care
trăiesc în
uniune
consensuală

10533
12932
2242
947
986

8446
10539
2191
893
814

5800
6440
429
336
493

4695
5230
403
361
407

4733
6492
1813
611
493

3751
5309
1788
532
407

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor înregistrate la
Recensământul Populației și al Locuințelor 2002 și 2011
4.8 Forța de muncă
La ultimul recensământ a reieșit faptul că în România anului 2011 existau 20.121.641
persoane, iar la nivelul județului Mureş conviețuiau 550.846 persoane, dintre aceștia 22.075
era locuitorii municipiului Târnăveni.
Resursele de muncă ale județului Mureş au înregistrat, în perioada 2002-2012, o
creștere cu 18,5 mii persoane, ceea ce reprezintă o modificare procentuală pozitivă de 7,5%,
mai mare fată de media regiunii și sensibil egală fată de cea a ţării. Din totalul populației
județului, resursele de muncă reprezintă 64,34% (51,92% pentru bărbați şi 48,08% pentru
femei). Procentul județului Mureş din totalul resurselor de muncă ale Regiunii Centru este de
22,39%, cu 0,2 puncte procentuale mai mare fată de cel aferent anului 2002.
În perioada 2013-2019 se observă o scădere a populaţiei active de la 246,9 în anul 2013
la 235,7 în 2019, un procent de aproximativ 4,5%. Aceeaşi scădere se poate observa şi la nivel
național pentru perioada 2013-2019.
Tabel 11 – Populația activă civilă
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Total mii
persoane
România
Mureş

Anul
2013
9042,9
246,9

Anul
2014
8910
244,2

Anul
2015
8776,8
236,9

Anul
2016
8735,8
233,7

Anul
2017
8717,9
234,8

Anul
2018
8696,4
235,3

Anul
2019
8750,5
235,7
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Figura 20 – Populația activă civilă
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Tabel 12 – Populația activă civilă
Anul
Anul
Anul
2014
2015
2016
134,5
131,9
131,5
109,7
105
102,2
Sursa: INS – Baza TEMPO

pe sexe
Anul
2017
133,7
101,1

Anul
2018
131,8
103,5

Anul
2019
130,6
105,1

Populația activă civilă a județului număra în anul 2013 246.900 persoane, adică 23,6%
din totalul Regiunii Centru. Raportat la totalul persoanelor capabile de muncă, rezultă o rată
de activitate a resurselor de muncă de 67,34%, mai ridicată faţă de media națională cu 2,76
puncte procentuale. Valoarea acestui raport, aferentă populației masculine (aproximativ 55
%), o depășește pe cea a resurselor de muncă de sex feminin (aproximativ 45%).
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Total mii
persoane
România
Mureş

Total mii
persoane
România
M
Mureş
M
România
F
Mureş
F

Anul
2013
13997,9
372

Tabel 13 – Resurse de muncă
Anul
Anul
Anul
Anul
2014
2015
2016
2017
12597,7
12481,1
12562
12432,5
343,8
341,1
343,9
341,3
Sursa: INS – Baza TEMPO

Anul
2018
12238,9
336

Tabel 14 – Resurse de muncă, Județul Mures pe sexe
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Anul
2019
12198,3
335

Anul
2019

7223,1

6603,4

6536,5

6572,8

6516,1

6352,4

6408,8

193,4

180,7

179,1

179,8

179

174,6

176

6774,8

5994,3

5944,6

5989,2

5916,4

5886,5

5789,5

178,6

163,1

162

164,1

162,3

161,4

159

Sursa: INS – Baza TEMPO
Cea mai mare parte a populației ocupate din județ activează în agricultură inclusiv
vânătoare și silvicultură 31%, în timp ce 24% este ocupată în industrie iar 6% în sectorul
construcțiilor.
În ceea ce privește ponderea din populația ocupată, ramura dominantă a industriei
este cea prelucrătoare, căreia îi revine 85,84% din populația județului ocupată în industrie.
Astfel, industria prelucrătoare din județul Mureş deține cea mai mare pondere din populația
ocupată.
Majoritatea salariaților județului Mureş sunt înregistrați în reședința Targu Mureș,
acesteia revenindu-i un procent de 64,2% din totalul salariaților. În municipiul Sighișoara este
cuprins un procent de 9,51% din totalul angajaților din județ, în Municipiul Reghin un procent
de 9,51%, în timp ce Municipiului Târnăveni îi revine un procent de 1,6% (date existente la
nivelul anului 2011).
Datele puse la dispoziție de Recensământul Populației și Locuințelor 2011 privind
distribuția populației pe grupe de vârstă din anul 2011 arătau că, deși în orașul Târnăveni
proporția populației în vârstă de muncă (15-59 ani) era de aproximativ 60,4%, doar 37,3%
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reprezentând populația activă a orașului (4.971 persoane). Dintre aceștia 4.221 erau persoane
ocupate (reprezentând 19,2% din populația totală a orașului), iar 750 șomeri.
Rata șomajului în Târnăveni este cea mai mare din localitățile județului Mureș, și
anume 6,15%, iar din totalul locuitorilor de 22.074 (conform referendumului din 2011) doar
7.500 pot fi considerați activi, iar restul populației este inactivă sau șomeră. Sărăcia este Page | 62
pregnantă în oraș și în satele aparținătoare, abandonul școlar și familial sunt crescute, și
contribuie la nivelul scăzut de trai și de educație. Populația săracă și mai ales copiii acestora
au nevoie de schimbarea mentalității și de instrumente cu care să își poată schimba viitorul.
Numărul de persoane angajate în cadrul societăților care își desfășoară activitatea pe
teritoriul municipiului a scăzut în perioada 2002 – 2012 cu 40%.
La nivelul anului 2018, în Municipiul Târnăveni sunt 5207 salariaţi conform datelor
furnizate de către INS. Raportat la numărul total de angajaţi la nivelul judeţului Mureş
(229.300 de salariaţi), numărul de salariaţi existent la nivelul Muncipiului Târnăveni,
reprezintă 2,2 % din totalul existent la nivelul judeţului. Comparativ cu anul 2011 (1.6% din
totalul salariaţilor din Jud. Mureş), în anul 2018 observăm o creştere semnificativă (2,2% din
total).
Tabel 15 – Numărul mediu de salatiați, municipiul Târnăveni
Salariati
2002
2011
2018
Municipiul
Târnăveni

7223

4221

5207

Sursa: INS
Figura 21 – Număr salariați Municipiul Târnăveni
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Populația ocupată pe grupe de ocupații, înregistrată conform Recensământului din
2011, în municipiul Târnăveni, se prezintă astfel:
Tabel 16- Populația ocupată pe grupe de ocupații în municipiul Târnăveni
Populația stabilă
MUNICIPIUL
Târnăveni
Botorca
Bobohalma
ocupată
TÂRNĂVENI
Membri ai corpului
214
212
*
*
legislativ, ai executivului,
înalți conducători ai
administrației
publice, conducători şi
funcționari superiori
Specialiști în diverse
1201
1172
14
3
domenii de activitate
Tehnicieni şi alți
764
726
5
20
Specialiști din domeniul
tehnic
Funcţionari administrativi
309
294
4
3
Lucrători în domeniul
1296
1235
11
22
serviciilor
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Cuștelnic
*

12
13

8
28

Lucrători calificați în
agricultura, silvicultura
şi pescuit
Muncitori calificați şi
asimilați
Operatori la instalații şi
mașini;
asamblori de mașini şi
echipamente
Muncitori necalificaţi
TOTAL

373

224

47

81

21

1374

1265

21

49

39
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861

794

23

432
400
6
6824
6322
131
Sursa: www.recensamantromania.ro

25

19

20
224

6
147

Principala ramură economică a municipiului este industria prelucrătoare unde sunt
înregistrați un număr de 1829 angajați. A doua ramură economică a municipiului este
comerțul, oferind locuri de muncă pentru 13,48% din forța de muncă în anul 2011, iar pe
locurile 3 și 4 se situează sistemul sanitar și cel de învățământ angajând 8,32% și respectiv
6,81% din forța de muncă locală. În aceste din urmă două domenii, cei mai mulți angajați sunt
în sectorul public, doar aproximativ 3% din personalul din învățământ și aproximativ 6,5% din
personalul sanitar activând în domeniul privat.
Tabel 17- Efectivul salariaților la sfârșitul anului 2019, pe categorii de salariați, forme de
proprietate
Forma de proprietate
Judeţ
Număr salariaţi 2019
Proprietate publică
Mureş
35962
Proprietate integral de stat
Mureş
5841
Proprietate mixtă
Mureş
5454
Proprietate majoritar de stat
Mureş
1498
Proprietate majoritar privata
Mureş
3956
Proprietate privată
Mureş
81750
Proprietate cooperatistă
Mureş
489
Proprietate obștească
Mureş
660
Proprietate integral străină
Mureş
19480
Proprietate publică de interes național
Mureş
30121
și local
Sursa: INS/ Baza TEMPO
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5. Resurse create de om
5.1 Căile de comunicaţii
Starea drumurilor județene și municipale are o influență deosebită asupra dezvoltării Page | 65
locale. Lungimea totală a drumurilor publice pe teritoriul orașului și a satelor aparținătoare
este de 60,64 de km din care 28,45 km de asfalt şi 32,19 km piatră. (67,74 km)
Infrastructura de transport, o problemă pentru întreaga țară, este o problemă și
pentru orașul Târnăveni.
5.2 Căi rutiere
Orașul este străbătut de drumul național 14 (DN14A) și drumurile județene 142 (DJ142)
şi 107 (DJ107H), precum și de drumul municipal DC 83.

5.3 Calea ferată
Municipiul Târnăveni este străbătut de o linie de cale ferată care face legătura între
Blaj şi Praid. (C.F. Blaj-Praid)
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Figura 22 - Harta reprezentând infrastructura rutieră
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5.4 Dotări socio-culturale
La nivelul municipiului sunt reprezentate astfel:
Număr total de biblioteci publice
Număr de volume deţinute
Număr de utilizatori / an
Număr total case de cultură / cămine culturale
Număr total teatre

1
72.036
1.674
2
1

5.5 Patrimoniul cultural
Muzeul municipal deține 3918 exponate precum 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 Page | 67
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.
Număr total de muzee în oraş
Număr exponate
Număr vizitatori / an

1
3.918
682

5.6 Infrastructura culturii din municipiu
Pe teritoriul orașului se află Monumentul Eroilor, statuia lui Vasile Moldovan, copia
"Statuii Lupoaicei" (Lupa Capitolina), plăcuţă comemorativă cu basorelief Mihai Eminescu.
Aflată la al 59-lea an de existență, Biblioteca Municipală Târnăveni este una dintre
principalele instituții de cultură ale municipiului, permanent raportată la comunitatea ale
cărei interese de informare și documentare le servește și pentru care a fost de altfel creată.
Actuala Bibliotecă Municipală Târnăveni a luat ființă în anul 1949, când o mână de
intelectuali inimoși a donat aproximativ 2000 de cărți, care au fost citite în cursul aceluiași an
de 350 de persoane. La început, fondul de carte a fost deservit de un bibliotecar cu o
jumătate de normă, biblioteca funcționând între orele 16-21. Această bibliotecă publică
devine BIBLIOTECA RAIONALĂ TÂRNĂVENI în anul 1950 și funcționează cu un post de
bibliotecar cu normă întreagă.
De la înființarea sa și până în prezent, biblioteca a cunoscut un drum ascendent, sub
raportul îmbogățirii patrimoniului său, al diversificării serviciilor pe care le oferă populației,
dar, mai ales, în privința creșterii numărului utilizatorilor care beneficiază de acest însemnat
act de cultură.
Casa de cultura “Mihai Eminescu” din Târnăveni, este o instituție publică de cultură,
fără personalitate juridica, care funcționează sub autoritatea consiliului local al municipiului
Târnăveni şi are în subordine Căminul Cultural de la Bobohalma. Casa de cultură inițiază şi
desfășoară proiecte în domeniul educației permanente, ale culturii tradiționale şi ale creației
populare contemporane, desfășurând în principal următoarele activități:
- organizarea şi desfășurarea de activități cultural-artistice şi de educație permanentă;
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-

-

conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunității
locale, ale patrimoniului cultural local, național şi universal;
organizarea sau susținerea formațiilor artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri,
inclusiv a participării formațiilor la manifestări culturale interjudețene, naționale şi
internaționale, stimularea creativității şi talentului;
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organizarea şi susținerea activității de documentare a expozițiilor temporare,
elaborarea de monografii şi lucrări de educație civică şi informare a publicului;
difuzarea de filme artistice şi documentare;
organizarea cercurilor științifice şi tehnice, artistice, de artă populară, plastică şi de
gospodărie țărăneasca;
organizarea şi desfășurarea cursurilor de formare profesională continuă.

5.7 Învățământ. Infrastructura educațională
Sistemul de învățământ public reprezintă principala componentă a sistemului de
educație. Structura sistemului de învățământ din România cuprinde învățământul preșcolar,
primar, secundar inferior, general obligatoriu, secundar superior, şcolile de arte şi meserii,
şcolile de ucenici, învăţământul post-liceal şi învăţământul superior.
În anul 2004, aproximativ 4.4 milioane din populația României era înscrisă la școală.
Dintre aceștia, 650.000 în grădinițe, 3.11 milioane (14.0% din populație) în învățământul
primar și secundar și 650.000 (3.0% din populație) la nivel terțiar (universități). Populația
școlară a României a înregistrat o scădere cu 13.6% în anul 2014 față de anul 2008. De
asemenea, în anul 2014, numărul cadrelor din sistemul de învățămât românesc a scăzut cu
11.2% comparativ cu anul 2008 când au fost înregistrate 275.426 cadre didactice la nivel
național.
În urma recensământului din anul 2011 în orașul Târnăveni erau înregistrați un număr
de 19.334 de personae ce au urmat o formă de învățământ.
Tabel 18 - Numărul persoanele absolvente a unei forme de învățământ
Municipiul
Sex masculin
Sex feminin
Total
Târnăveni
Universitar de licență
1084
1197
2281
Învățământ postliceal
652
663
1315
și de maiștrii
Liceal
2401
2937
5338
Profesional și de
2434
1184
3618
ucenici
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Inferior gimnazial
Primar
Analfabeţi

1.788
2646
982
1366
225
251
Sursa:www.recensamantromania.ro

4434
2.348
476
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Din tabel observăm că existau un număr de 5.338 de persoane cu studii cel puțin
liceale, 2.281 persoane erau cu studii superioare, 1.315 cu diplomă postliceală și 13.390 cu
liceu și școală profesională.
Municipiul Târnăveni dispune de:
- 5 școli generale:
- Școala Gimnazială Vasile Moldovan;
- Școala Gimnazială Avram Iancu;
- Școala Gimnazială Traian;
- Școala Gimnazială Nr.3;
- Școala gimnazială Decebal sat Bobohalma, structură a Școlii gimnaziale Traian.
-

2 licee:
Liceul Teoretic Andrei Bârseanu
Liceul tehnologic cu structura Liceul tehnologic Constantin Brâncuși
1 Colegiu Tehnic Târnăveni- Liceul de Chimie.

- 7 grădinițe:
- Grădinița cu program normal Nr.3- Str.Dezrobirii nr.3;
Grădinița cu program normal Nr.5 - Str.Republicii nr.63;
Grădinița cu program normal Nr.6 - Str.1 Decembrie 1918 nr. 46;
Grădinița cu program prelungit Nr.1 - Str. Avram Iancu nr.12;
Grădinița cu program prelungit Nr.2 - Str. Republicii nr.31;
- Grădinița cu program prelungit Nr.4 - Str. Republicii nr.34;
- Grădinița cu program prelungit Nr.5 - Str. Fabricii 3-5.

Figura 23 –Structura populației în municipiul Târnăveni, după nivelul de educație
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Nivelul de educatie
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate www.recensamantromania.ro
Structura populației din Municipiul Târnăveni şi localitățile aferente acestuia, după
nivelul de educație, se prezinta astfel:
Tabel 19- Structura populației în municipiul Târnăveni, după nivelul de educație
Nivelul instituției de
Municipiu
Târnăveni
Botorca
Bobohalma
Cuștelnic
învățământ absolvite Târnăveni
Învățământ superior
2.281
2223
20
18
20
Învățământ postliceal
1.315
1263
12
11
29
și de maiștrii
Învățământ secundar
13.390
12242
200
618
330
Primar
2.348
2020
55
183
90
Fără scoală absolvită
476
446
5
9
16
Sursa: www.recensamantromania.ro
În ceea ce privește pregătirea educațională, populația din Municipiul Târnăveni a
urmat în pondere majoritară învățământul secundar, aceștia având acces la serviciile de
învățământ secundar în unitățile de pe raza municipiului. Integrați pe piața muncii, aceștia
sunt adesea remunerați la un nivel scăzut, asigurându-le strict venituri de subzistență.
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-

Cauze locale identificate:
Lipsa resurselor financiare necesare continuării studiilor;
Implicarea copiilor în activitățile economice/agricole;
Modelul educațional oferit de părinți/familie;
Pondere semnificativă a familiilor dezorganizate/monoparentale;
Încrederea scăzută în educație în favoarea muncii fizice;
Mariajul timpuriu mai ales în rândul femeilor;

Persoanele cu studii superioare din comunitate activează în general în instituțiile cu
importanță semnificativă la nivelul comunității locale: școli, biblioteci, primărie, dispensar
medical, poliție etc.
La nivelul anului 2019, conform fişei de date a municipiului numărul total al elevilor
înscriși, este de 3570.
Tabel 20 - Numărul elevilor şi forma de învăţământ la nivelul anului 2019
Forma de Învățământ
Număr persoane
Învățământul liceal
1.239
Învățământul profesional,
84
complementar și de ucenici
Învățământul postliceal
40
Învățământul primar și gimnazial
1.725
Copii înscriși la grădiniță
482
Total 2019
3750
Sursa: Fişa de date a municipiului

Figura 24 –Distribuţia elevilor după forma de învăţământ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Competența face diferența!

www.poca.ro

Page | 71

Distributia elevilor
Învățământul
primar și gimnazial;
1725

1800
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Învățământul liceal;
1239

1200
1000
800
600
400
200

Învățământul
profesional,
complementar și Învățământul
de ucenici; 84 postliceal; 40

Copii înscriși la
grădiniță; 482

0

La nivelul anului 2019, conform fişei de date a municipiului, numărul total al cadrelor
didactice la nivelul municipiului Târnăveni, este de 360 de persoane.
Tabel 21- Distribuţia cadrelor didactice la nivelul anului 2019
Forma de Învățământ
Număr
Învățământul liceal
121
Învățământul profesional,
16
complementar și de ucenici
Învățământul postliceal
10
Învățământul primar și gimnazial
158
Preşcolar
55
Total 2019
360
Sursa: Fişa de date a municipiului

Figura 25 – Distribuţia cadrelor didactice după forma de învăţământ
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La nivelul anului 2019, municipiul Târnăveni deţine în dotarea unităţilor de învăţământ
avute în administrare 7 terenuri de sport, 5 săli de sport. Tot la infrastructura educaţională
există la nivelul municipiului 5 laboratoare informatică, 4 laboratoare de ştiinţă ale naturii şi
5 centrale termice proprii ce deservesc obiectivele menţionate.
6. Percepția asupra localităţii
În luna octombrie 2020, a fost realizat un studiu privind identificarea problemelor
majore din municipiul Târnăveni şi formularea viziunii de dezvoltare locală - componentă a
proiectului privind elaborarea Strategiei de dezvoltare locală.
Studiul s-a derulat pe două niveluri:
- cvasitotalitatea angajaţilor8 din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiul Târnăveni, dimensiunile cercetării corelând următoarele direcţii majore:

Identificarea problemelor locale;

Caracterizarea activităţii administraţiei publice – aspecte relevante, ierarhizarea
acestora;
 Descrierea calităţii vieţii în municipiul Târnăveni.
8

S-a pornit de la premiza ca acestia sunt cunoscatori ai proceselor de dezvoltare locala, fiind implicati direct in
acest proces si pot formula mult mai in cunostinta de cauza prioritatile locale
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- populaţia municipiul Târnăveni. Au fost chestionate 181 de persoane, locuitori ai
municipiul Târnăveni, urmărindu-se:

Ierarhizarea problemelor locale;

Formularea aşteptărilor faţă de activitatea administraţiei publice locale.
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6.1 ANGAJAŢII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
Grupul ţintă
Angajaţi ai aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni, funcţionari
publici şi personal contractual, grup cu următoarele caracteristici majore:
Figura 26 – Distribuţia pe sexe a grupului investigat

DISTRIBUŢIA DE GEN A GRUPULUI
INVESTIGAT

femei
35%

barbati
65%

Distribuţia pe sexe a grupului investigat este una nefirească pentru instituţiile publice
locale din România (unde ponderea este de 65% femei şi 35% bărbaţi). Au foste chestionate 31
de persoane, angajaţi ai aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni (11 de
sex masculin şi 20 de sex feminin).

Figura 27 – Distribuţia pe vârstă grupului investigat
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Distribuția pe vârstă a grupului
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0%
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intre 30 si 50 de ani
47%

peste 50 de ani
53%

sub 30 de ani

intre 30 si 50 de ani

peste 50 de ani

În ceea ce privește vârsta grupului investigat, se constată o suprapopulare a
intervalului peste 50 de ani – 53%, ceea ce poate fi benefic din perspective experinţei de
muncă și a cunoștinţelor dobândite, dar este o categorie cu o ostilitate medie faţă de
procesele de schimbare. În ceea ce priveşte vârsta, există un dezechilibru între grupul cu
vârstă peste 50 de ani (54%) şi cel cu vârstă până în 30 de ani (nici o persoană în grupul celor
investigate). Un dezavantaj major îl reprezintă lipsa persoanelor tinere (până în 30 de ani),
cu deschidere mai mare către utilizarea noilor tehnologii în procesul de simplificare şi
debirocratizare a administraţiei.
Tabel 22- Vârstă grupului investigat
Categorie
18-30
30-50
Peste 50
Nr. persoane
0
14
17

Figura 28 – Nivelul de studii al grupului investigat
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STUDII

Studii
postuniversitare
40%

Studii universitare
40%

Scoala post-liceala
8%

Liceu
12%

Din perspective studiilor, se constată că există un procent ridicat de angajaţi cu studii
sueprioare 80%, peste media naţională din instituţiile publice locale. Următorul procentaj
este reprezentat de studiile liceale, 12%. Acest aspect constituie un avantaj pentru instituţie
şi cetăţeni.

Nivel studii

liceu

Nr. persoane

3

Tabel 23- Nivelul de studii
școala poststudii
liceală
universitare
2
12

studii
postuniversitare
12

În ceea ce priveşte atitudinea faţă de serviciile oferite de instituţie, în general
angajaţii se declară multumiţi (70%) şi foarte multumiţi (27%), 3% dintre respondenţi au
declarant ca sunt foarte nemulţumiţi ca răspuns la această întrebare.

Figura 29 – Atitudinea faţă de serviciile furnizate de instituţie
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ATITUDINEA FAŢĂ DE SERVICIILE FURNIZATE
DE INSTITUŢIE
Foarte nemultumit
3%
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Foarte multumit
27%

Mai degraba
multumit
70%

Deşi se declară în general multumiţi faţă de serviciile furnizate, angajaţii apreciază că
sunt necesare ajustări, adaptări la noile realităţi (50%), în mod deosebit în zona procesului de
digitalizare a serviciilor publice.
Figura 30 - Schimbări necesare în instituție

Sunt necesare
ajustari, adaptari
50%

Totul merge foarte
bine
50%

Totul merge foarte bine
Sunt necesare ajustari, adaptari

Perspectiva personală 2025
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Angajaţii chestionaţi se declară în general multumiţi faţă de actualul loc de muncă,
dovadă fiind dorinţa acestora de a rămâne în aceeaşi instituţie şi peste 5 ani, majoritatea
semnificativă chiar pe poziţia actuală.
Figura 31 – Atitudinea faţă de serviciile furnizate de instituţie
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ATITUDINEA FAŢĂ DE SERVICIILE FURNIZATE
DE INSTITUŢIE
[NUME
CATEGORIE]
[NUME
CATEGORIE]

[NUME
CATEGORIE]

[NUME
CATEGORIE]

Date despre municipiul Târnăveni
Tabel 24 - Factori de motivare pentru angajaţi
În mare
Destul de Moderat Nesemnific
măsură
mult
ativ
a. salarizarea
6
10
12
b. condițiile de munca
8
17
3
c. perspectiva unei cariere
6
6
7
5
de succes
d. recunoașterea muncii
10
9
7
2
depuse de către șefii
dumneavoastră
e. satisfacția de a face
18
10
lucruri utile pentru
comunitate
f. existența unei
4
9
11
4
competiții în cadrul
instituției pentru o
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Deloc

3

activitate de calitate
g. comunicarea în cadrul
echipei din care faceți
parte
h. libertatea de a avea
inițiative
i. altele

12

10

4

9

12

6

5

5

1
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4

2

Figura 32 – Factori de motivare pentru angajaţi
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6
4

3
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7

6

5
3

4

4

55

4

2

1

2

4
2

0

In mare măsură

Destul de mult

Moderat

Nesemnificativ

Deloc

Din punct de vedere al motivaţei, principalele elemente sunt comunicarea în cadrul
echipei, condiţiile de muncă sau salarizarea. Factori foarte importanţi din acest punct de
vedere sunt şi satisfacția de a face lucruri utile pentru comunitate sau libertatea de a avea
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initiaţive. Pentru elementele prezentate mai sus, peste 80% dintre respondeţi au declarat că
sunt destul de importante şi în mare măsură importante.
Conform datelor centralizate, în ultimii 3 ani, consiliul local al municipiului nu a pus
accent pe cursurile de formare profesională, doar 5 din 31 de respondenţi au participat la
astfel de programe.
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Figura 33 – Cursuri formare profesională

Participanti Cursuri
[NUME CATEGORIE]
[NUME CATEGORIE]

[NUME CATEGORIE]

da

-

nu

fara raspuns

Angajaţii care au participat la programe de de perfecționare, au urmat teme precum:
Achiziţii publice;
Administraţie publică;
Audit;
Management;
Antreprenoriat.
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Problemele municipiului în viziunea angajaţilor aparatului de specialitate al primarului
Figura 34 – Problemele municipiului în viziunea angajaţilor primăriei
Spitalele
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Expunerea firmelor şi a reclamelor publicitare
Organizarea şi funcţionarea pieţelor…
Iluminatul public
Relația dintre autorităţi şi cetăţeni
Locuinţele
Protecția mediului
Disciplina în construcţii
Siguranța străzii
Școlile
Persoanele sărace
Locurile de muncă
Locuri pentru petrecere a timpului liber
Apa caldă în locuințe
Locuri de joacă pentru copii

Căldura în locuințe
Transportul în comun
Alimentarea cu gaz
Alimentarea cu apă
Câinii vagabonzi
Curățenia localității
Drumurile
0
Nu stiu/ Nu raspund

Foarte putin grava
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10
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20
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25

Ierarhizând problemele, constatăm că în viziunea celor intervievaţi, cele mai grave sunt
următoarele:
Foarte grav
Grav
1
Câinii vagabonzi
Locurile de muncă
2
Locuri pentru petrecere a
Persoanele sărace
Page | 82
timpului liber
3
Persoanele sărace
Starea drumurilor
4
Locurile de muncă
Locuri pentru petrecere a timpului liber
Aşadar, ordinea de prioritate a gravităţii problemelor este următoarea:
1.
Locurile de muncă
2.
Persoanele sărace
3.
Asfaltarea drumurilor
4.
Câinii vagabonzi
5.
Locuri pentru petrecere a timpului liber
Nu reprezintă probleme:
- curățenia localității
- relaţia administraţie-cetăţeni
- iluminatul public
- şcolile (reabilitate)
- expunerea firmelor şi a reclamelor publicitare
- alimentarea cu apă
- alimentarea cu gaz
La întrebarea privind locul de muncă, aspecte pozitive şi aspecte negative,
răspunsurile sunt similare. Colectivul, interacţiunea cu cetăţeanul şi condiţiile de muncă
reprezintă principalele aspecte pozitive. Aspectul negativ cel mai remarcat îl reprezintă lipsa
de colaborare dintre compartimente.

Nr.
răspunsuri
23
10
2

Tabel 25 – Aspecte pozitive/negative
Îmi plac următoarele :
Nr.
Nu îmi plac următoarele :
răspunsuri
Colectivul
4
Lipsa de colaborare între
compartimente
Condiţiile de muncă
Relaţia ierarhică
Programul de lucru
2
Lipsa de punctualitate şi
profesionalism
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3
11

Interacţiunea cu cetăţenii
Implicarea în diferite acţiuni

2

Relaţia cu colegii/şefii

Birocraţie
Lipsa mijloace de deplasare în
teren
Fonduri insuficiente pentru
investiţii
Bârfele

Seriozitatea
Posibilitatea de a efectua analize
economice
Manifestarea liberă a ideilor

Principalele trei acţiuni necesare în domeniul educaţiei în Municipiul Târnăveni, din
perspeciva respondeţilor, sunt dotarea şcolilor din municipiu cu echipamente modern,
comunicarea modernă între cadrele didactice şi elevi şi înfiinţarea de baze sportive.
Figura 35 – Acţiuni necesare în domeniul educaţiei în Municipiul Târnăveni
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În domeniul infrastructurii, principalele trei acţiuni necesare în Municipiul Târnăveni,
din perspeciva respondeţilor, sunt lucrările de reabilitare la infrastructura rutieră din
municipiu (drumuri, trotuare, realizare centură ocolitoare), reţeaua de canalizare învechită
sau inexistentă şi înlocuirea reţelei de apă.
Figura 36 – Acţiuni necesare în domeniul infrastructurii în Municipiul Târnăveni

Actiuni necesare in domeniul infrastructurii
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Conform rezultatelor chestionarului aplicat la nivelul aparatului de specialitate al
primarului municipiului, în domeniul sănătăţii în Municipiul Târnăveni, principalele trei
acţiuni necesare, sunt lucrările de reabilitare/modernizare spital existent, angajarea de noi
cadre medicale şi creşterea numărului de cabinete/clinici medicale private.
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Figura 37 – Acţiuni necesare în domeniul sănătăţii în Municipiul Târnăveni

Actiuni necesare in domeniul sanatatii
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În domeniul asistenţei sociale în Municipiul Târnăveni, principalele trei acţiuni
necesare, conform rezultatelor chestionarului, sunt înfiinţarea unui cămin pentru bătrâni,
integrarea pe piaţa muncii a persoanelor fără loc de muncă şi reducerea numărului de
asistaţi.
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Figura 38 – Acţiuni necesare în domeniul asistenţă socială în Municipiul Târnăveni
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Din perspectiva respondenţilor, punctele tari ale Municipiului, din perspectiva
implementării cu succes a unei Strategii de Dezvoltare pentru perioada 2021 – 2027, sunt
atragerea de fonduri nerambursabile, iluminatul public performant, forţă de muncă
disponibilă şi activitatea autorităţilor locale.
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Figura 39 – Puncte tari ale Municipiului Târnăveni
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Din perspectiva respondenţilor, punctele slabe ale Municipiului, din perspectiva
implementării cu succes a unei Strategii de Dezvoltare pentru perioada 2021 – 2027, sunt
numărul mare de persoane asistate social, exodul persoanelor tinere şi calificate, lipsa de
educaţie civică a cetăţenilor şi lipsa dorinţei de muncă.
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Figura 40 – Puncte slabe Municipiul Târnăveni
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1
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6.2 POPULAŢIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI9
Grupul ţintă
Au fost investigate 181 de persoane la nivel local. Sondajul a avut loc în luna octombrie
2021.
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Figura 41 – Distribuţia pe sexe a grupului investigat

DISTRIBUTIA PE SEXE A GRUPULUI
INVESTIGAT

femei
47%
barbati
53%

Distribuţia pe sexe a grupului investigat este împărţită aproximativ în mod egal (47%
femei şi 53% bărbaţi). Au fost chestionate 181 de persoane, persoane din municipiul Târnăveni
(93 de sex masculin şi 82 de sex feminin).

9

Chestionar aplicat la nivelul populaţiei municipiului
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Figura 42 – Distribuţia pe vârstă grupului investigat

Distribuția pe vârsta a grupului
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[NUME CATEGORIE]

[NUME CATEGORIE]
[NUME CATEGORIE]

sub 30 de ani

intre 30 si 50 de ani

peste 50 de ani

În ceea ce privește vârsta grupului investigat, se constată o suprapopulare a
intervalului peste 50 de ani – 53%, ceea ce reprezintă o îmbătrânire a populaţiei municipiului,
şi o categorie cu o ostilitate medie faţă de procesele de schimbare. În ceea ce priveşte vârsta
există un dezechilibru între grupul cu vârstă peste 50 de ani (53%) şi cel cu vârstă până în 30
de ani (12%). Un dezavantaj major îl reprezintă procentul mic al persoanelor tinere (până în
30 de ani), populaţia aptă de muncă şi pregatită fiind în scădere.

Categorie
Nr. persoane

Tabel 26- Vârstă grupului investigat
18-30
30-50
Peste 50
21
58
82

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Competența face diferența!

www.poca.ro

Figura 43 – Nivelul de studii al grupului investigat
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[NUME
CATEGORIE]

[NUME
CATEGORIE]

Din perspectiva studiilor, se constată că există un procent ridicat de persoane cu studii
medii (8 clase -36, liceu -60, școală profesională -26). Următorul procentaj este reprezentat
de studiile suprioare (studii universitare -24, postuniversitare – 11), un procent important
dintre respondenţi au studii superioare (20%).

Nivel
studii

liceu

Nr.
persoane

60

școala
postliceală
8

Tabel 27- Nivelul de studii
studii
8
şcoală
studii
universitare clase profesională postuniversitare
24

36

26
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Figura 44 – Ocupaţia respondenţilor

OCUPATIA
[NUME
[NUME
[NUME CATEGORIE]
CATEGORIE]
CATEGORIE];

[NUME
CATEGORIE]
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Din perspectiva ocupaţiei, se constată că există un procent ridicat de persoane,
angajate în municipiul Târnăveni. 7% din populaţia chestiontă este fără loc de muncă. Un
procent de 28% este reprezentat de muncitori, iar 27% sunt persoane cu studii superioare.
Tabel 28- Ocupaţia
Ocupaţia
Nr. persoane
Pensionar
23
Elev/student
3
Muncitor
39
Personal cu studii superioare
37
Casnică
17
Maistru/funcționar/tehnician
3
Șomer
12
Zilier
2
Agricultor cu gospodărie
3
individuală
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Problemele municipiului în viziunea populaţiei
Figura 45 – Problemele municipiului
Infrastructura de sănătate din…
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În opinia oamenilor intervievaţi, ordinea problemelor este următoarea:
asfaltarea drumurilor;
curăţenia;
locurile de muncă;
persoanele sărace;
lipsa locurilor pentru petrecerea timpului liber.

Se observă similitudini cu răspunsurile oferite de angajaţii primăriei. În continuare există
confirmarea acestor constatări: “Ce vă doriţi în orașul în care trăiți?”
Figura 46 – Principalele aşteptări
140
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100
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40
20
0

Prin suprapunerea ariilor investigate, concluzionăm ca principalele asteptări la nivelul
orașului din sfera de responsabilitate a administraţiei locale, sunt legate de:
-oferta de locuri de muncă
-situaţia drumurilor
-curăţenia
-extindere reţea alimentare cu gaz
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-locuri de muncă
-spaţii de petrecere a timpului liber
Principalele trei probleme idetificate la nivelul Municipiului Târnăveni, din perspeciva
respondenţilor, sunt lipsa locurilor de muncă, starea drumurilor (lipsa de investiții) şi lipsa Page | 95
spațiilor pentru petrecerea timpului liber.
Figura 47 – Principalele probleme în Municipiul Târnăveni
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În domeniul educaţiei, principalele trei probleme idetificate la nivelul Municipiului
Târnăveni, din perspeciva respondenţilor, sunt lipsa investiţiilor în unităţile de învăţământ,
lipsa unui after school la nivelul municipiului şi lipsa terenurilor de sport.
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Figura 48 – Principalele probleme în domeniul educaţiei în Municipiul Târnăveni
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În domeniul infrastructură, principalele trei probleme idetificate la nivelul
Municipiului Târnăveni, din perspeciva respondenţilor, sunt starea deplorabilă a drumurilor.
Un procent de aproximativ 50% din respondenţi au reclamat starea drumurilor, lipsa locurilor
de parcare şi reabilitarea trotuarelor la nivelul municipiului Târnăveni.
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Figura 49 – Principalele probleme în domeniul infrastructură în Municipiul Târnăveni
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În domeniul asistenţei sociale, principalele trei probleme idetificate la nivelul
Municipiului Târnăveni, din perspeciva respondenţilor, sunt lipsa sesiunilor de orientare şi
consiliere cu familiile dezorganizate, lipsa centrelor de rezidenţă pentru persoane vârstnice şi
lipsa recalificării persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă.
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Figura 50 – Principalele probleme în domeniul asistenţă socială în Municipiul
Târnăveni
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Interacţiunea cu autorităţile locale
Din perspectiva respondenţilor interacţiunea dintre autorităţile locale din municipiul
Târnăveni şi cetăţeni este una foarte bună. 65% dintre respondenţi se declara mulţumiţi de
serviciile prestate, iar 8 % sunt foarte mulţumiţi.
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Figura 51 – Interacţiunea autorităţi-cetăţean(Q8)
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În ultimul an, 22 de persoane dintre cele chestionate, au beneficiat de serviciile
prestate de către compartimentele UAT Municipiul Târnăveni, 127 nu au interacţionat cu
administraţia locală. Restul persoanelor chestionate (32), nu au răspuns.
Compartimentele cu care au interacționat sunt cel de urbanism respectiv taxe şi
impozite. Motivele interacţunii sunt: renovare locuinţă, reparaţii străzi, plata taxelor şi a
impozitelor şi adeverinţă schimbare CI.
Atitudinea funcționarilor publici este apreciată de majoritatea respondenţilor. 77
dintre aceştia consideră că funcționarii publici sunt amabili (aproximativ 45%), iar 9 consideră
că sunt foarte amabili.
Figura 52 – Atitudinea funcționarilor publici (Q10)
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Principalele surse de informare cu privire la activitatea autorităților publice locale
sunt televiziunea, ziarul local sau internetul.
Figura 53 – Surse de informare
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Aşteptările persoanelor chestionate de la autoritățile locale (primar+consiliu) ale
municipiului Târnăveni sunt legate de atragerea investitorilor şi crearea locurilor de muncă,
reabilitarea drumurilor şi construirea de locuri de petrecere a timpului liber.
Figura 54 – Aşteptările cetăţenilor de la autorităţile locale
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Analiza SWOT
Strategia de dezvoltare durabilă trebuie fundamentată pe o analiză relevantă a stării
existente a comunităţii. Pentru a putea lua deciziile corecte, trebuie analizate optim
cerinţele, constrângerile şi opţiunile de dezvoltare. Specificul analizei SWOT este că ea Page | 101
studiază concomitent caracteristicile interne sau endogene şi influenţele mediului extern sau
exogen, ţinând cont atât de factorii pozitivi cât şi de cei negativi.
În cadrul analizei SWOT se evaluează mai întâi specificul intern al entităţii pentru care
se elaborează strategia, puncte forte şi puncte slabe. Apoi se analizează influenţele
exterioare, efectele pozitive fiind considerate oportunităţi, iar cele negative, pericole.
După o primă evaluare în cadrul diagnozei realizate în cadrul Părţii I se poate constata
că deciziile sunt dificil de luat în primul rând pentru că nevoile sunt foarte diversificate şi o
prioritizare trebuie să aibă la bază un suport ştiinţific de alocare. În principal, analiza
situaţiei existente a furnizat o privire de ansamblu care conţine cele mai bune informaţii
posibile care să ajute la înţelegerea forţelor, tendinţelor şi a cauzelor care pot să intervină la
un moment dat.
Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea va releva punctele tari şi
punctele slabe ale comunităţii şi mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri
ce trebuie evitate.
Punctele tari sunt acele valori sau competenţe distinctive cu caracteristici legate de
localizarea municipiului, pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte
zone, ceea ce îi asigură un anumit avantaj. Altfel prezentate, punctele forte reprezintă acei
factori care îi dau municipiului un avantaj competitiv şi îi conferă atractivitate.
Punctele slabe sunt reprezentate de acei factori sau acele tendinţe care creează
obstacole în calea dezvoltării economico-sociale şi pot lua forme sociale, financiare, de
infrastructură sau legislative.
Oportunităţile reprezintă factori de mediu, externi pozitivi pentru procesul de
dezvoltare vizat, altfel spus şanse oferite de mediul extern a căror anticipare permite
stabilirea strategiei în scopul exploatării profitabile a oportunităţilor apărute. Oportunităţi
există, dar acestea trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesară
fructificării lor.
Ameninţările includ factorii din afara sistemului analizat care ar putea să pună
strategia de dezvoltare într-o poziţiede risc. Aceştia sunt factori externi care nu pot fi
controlaţi dar care pot fi anticipaţi şi permit elaborarea unor planuride urgenţă pentru
prevenirea și rezolvarea acestor probleme.
Utilitatea analizei SWOT constă în faptul că procesul decizional bazat pe această
analiză trebuie să include următoarele elemente:
• construieşte pe punctele tari;
• elimină punctele slabe;
• exploatează oportunităţile;
• îndepărtează ameninţările.
Puncte tari ale municipiului Târnăveni:

Puncte slabe:
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 Așezare centrală, prin care se realizează
conexiuni cu celelalte orașe și județe din
regiune;
 Poziționarea în vecinătatea Municipiului
Targu Mureș, reședința județului Mureș;
 Varietatea formelor de relief;
 Resurse naturale bogate;
 Istoricul, peisagistica atractive;
 Potențial agricol deosebit - soluri cu
fertilitate bună pentru plante de cultură și
plante tehnice;
 Accesibilitatea generală bună poate
menține zona atractivă ca punct de
localizare a rezidenței, inclusiv
fenomenele de „desprindere” din zona
orașelor mari;
 Centru polarizator – valorificând
potențialul economic și acordând atenție
calității factorilor de mediu;
 Căi de acces: -DN 14 A; -DJ 107- SJ 142
 Calea ferată Praid-Blaj;
 Forţa de muncă disponibilă;

Oportunități:

 Structura economică relativ învechită;
 Inexistenţa
formelor
de
marketing
local;Inexistenta formelor de marketing
local;

Structura economică relativ învechită;
 Grad relativ mic de satisfacție privindPage | 102
nivelul de trai în municipiu;
 Înregistrarea
unui
proces
lent
de
dezurbanizare, ca urmare a scăderii
populației urbane a municipiului;
 Infrastructură nemodernizată (apă-canal,
gaz, rutieră);
 Lipsa locurilor de muncă;
 Lipsa personalului de specialitate (tânăr)în
sistemul medical;
 Discrepanța dintre evoluția accelerată a
tehnologiei și ritmul lent al implementării
strategiilor și reformelor în acest domeniu
la nivel de municipiu;
 Existenţa unui trafic greu care traversează
municipiul pe traseul DN 14A Iernut –
Mediaș;
 Prezența riscurilor naturale (inundații și
seceta) care afectează culturile agricole.

Amenințări:

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale
judetului;
 Situarea într-o regiune mediu dezvoltată;
 Resurse natural bogate cu potențial de
exploatare semnificativ: soluri favorabile
agriculturii și resurse de subsol
 Posibilitatea practicării agriculturii
ecologice;
 Existenţa resurselor nerambursabile din
fondurile structurale;
 Premisele dezvoltării unui parteneriat
public-privat;
 Creşterea cererii de servicii destinate
persoanelor şi firmelor etc.;
 Creşterea numărului de investiţii străine

 Resurse bugetare reduse față de nevoia de
investiții în infrastructură;
 Apariţia de probleme sociale generate de
lipsa locurilor de munca;
 Supraexploatarea sistemului de furnizare a
apei potabile;
 Cadru legislativ insuficient pentru sprijinul
IMM-urilor la start-up;
 Deplasarea forţei de muncă locale în afara
municipiului şi în afara graniţelor ţării;
 Participare civică scăzută;
 Dezinteresul tinerilor faţă de procesul
educativ;
 Lipsa de educaţie sanitară;
 Atitudinea refractară a populaţiei faţă de
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care pot determina o creştere a
propria stare de sănătate;
competitivităţii
 Legislație complexă, incoerentă, într-o
Accesarea unor linii de finanţare pe
permanentă modificare;
componenta de protecţie a mediului  Reducerea potențialului economic al
gestionarea deşeurilor reciclabile;
municipiului;
Programe guvernamentale şi europene de
 Creşterea
frecvenţei
şi
a
durateiPage | 103
stimulare a dezvoltării întreprinderilor
fenomenelor meteo-extreme, ca urmare a
mici şi a microîntreprinderilor;
schimbărilor climatice.
Iniţiative comune de îmbunătăţire a
ofertei de instruire prin dezvoltarea unor
parteneriate cu autorităţi publice instituţii de învăţământ - mediu de afaceri;
Oportunitatea dezvoltării protecţiei
mediului zonei prin proiecte cu finanţare
nerambursabilă;
Disponibilitate de fonduri a Uniunii
Europene alocate pentru sectorul de
mediu;
Oportunităţi de valorificare a energiei
alternative.
Pe baza diagnosticului din analiza efectuată şi cu ajutorul analizei SWOT de mai
sus,
suntem în masura sa evidenţiem obiectivele strategice de dezvoltare a municipiului
Târnăveni. Identificarea direcţiilor de dezvoltare ale municipiului a avut la bază
principiul dezvoltării locale omogene, înţelegând prin această dezvoltarea prin corelarea
celor trei componente majore ale dezvoltării unei comunităţi, şi anume dezvoltarea
economică, dezvoltarea socială şi gestionarea echilibrată a resurselor şi mediului natural,
astfel încât realizarea fiecărui obiectiv strategic, aparţinând oricărei componente de
dezvoltare, actuale sau viitoare, să aibă un impact pozitiv sau cel puţin să nu afecteze
realizarea obiectivelor din celelalte componente majore ale dezvoltării.

Viziunea de dezvoltare
Pana în anul 2027 municipiul Târnăveni va fi un model al dezvoltării durabile, o
comunitate prosperă într-un mediu curat, cu dezvoltare economică interconectată și
inovativă oferind oportunități de ocupare și servicii publice de calitate.
Misiunea
Municipiul Târnăveni va oferi locuitorilor săi o creştere a calităţii vieţii.
OG: Obiectivul general de dezvoltare locală a municipiului Târnăveni pentru perioada
2021 – 2027 este îmbunătățirea calității vieții cetățenilor printr-o dezoltare economică
durabilă, cu impact redus asupra mediului și administrație performantă.
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Nr. crt.
1. Domeniul
Economia
locală

Obiectiv specific OS/Subobiective
Dezvoltarea economică durabilă a municipiului, prin creșterea
competitivității sectoriale prin modernizare tehnologică, inovare și
digitalizare și colaborare între întreprinderile din zonă
OS 1.1: Realizarea unor structuri care să contribuie la relansarea producţiei
agricole (încurajarea formelor de asociere între fermierii/agricultorii
locali)
OS 1.2: Integrarea producţiei agricole cu industria alimentară, reţeaua de
depozitare, transport; dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de
servicii în agricultură
OS 1.3: Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a întreprinderilor din
localitate prin creșterea competitivității tehnologice și dezvoltarea
ecosistemului antreprenorial local

2. Domeniul
Mediu

Atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și
îmbunătățirea calității mediului în municipiu prin promovarea activă a
măsurilor de protecţie a mediului
OS 2.1: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
OS 2.2: Adaptarea la schimbările climatice și situații de risc
OS 2.3: Îmbunătățirea calității mediului în municipiul Târnăveni

3. Domeniul
Amenajarea
teritoriului

Utilizarea optimă a teritoriului municipiului şi îmbunătăţirea
infrastructurii de transport
OS 3.1: Zonarea funcţională a teritoriului municipiului în acord cu
tendinţele de dezvoltare a acesteia
OS 3.2: Dezvoltarea infrastructurii publice edilitare și de transport urban la
nivel de municipiu
OS 3.3: Crearea design-ul sustenabil arhitectonic
OS 3.4: Extindere și modernizare rețea de gaze naturale, alimentare cu apă
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potabilă, canalizare și iluminat
OS 3.5: Reabilitare drumuri de interes local
4. Domeniul
Instituţii
locale

Întărirea capacităţii administrative

OS 4.1: Îmbunătăţirea capacităţii administrative
OS 4.2: Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de afaceri
OS 4.3: Introducerea de noi instrumente şi tehnologii

OS 4.4: Dezvoltare infrastructură necesară funcționării instituțiilor publice

OS 4.5: Implementare, monitorizare, revizuire și comunicare rezultate
implementare strategie

5. Domeniul
Dezvoltare
socială

Creşterea calităţii vieţii şi a stării de sănătate a populaţiei
OS 5.1: Facilitarea accesului la locuri de muncă
OS 5.2: Construirea de obiectiv social privind satisfacerea nevoilor sociale
și materiale pentru populaţia municipilui Târnăveni
OS 5.3: Creşterea stării de sănătate a populaţiei
OS 5.4: Sporirea nivelului de siguranţă în oraş
OS 5.5: Asigurarea unor prestaţii adecvate de asistenţă socială
OS 5.6: Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale populaţiei

6. Domeniul

Dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătăţirea infrastructurii
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Educaţie şi
formare

educaţionale şi asigurarea accesului la diferite forme de educaţie
OS 6.1: Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale
OS 6.2: Creşterea accesului şi participării la formarea continuă
OS 6.3: Menţinerea si integrarea tinerilor în viaţa socială si economică a
comunităţii
OS 6.4: Asigurarea condițiilor materiale necesare copiilor extrem de
marginalizaţi pentru frecventarea învățământului de masă
OS 6.5: Educație și formare profesională modernă, atractivă, adecvată erei
digitale și tranziției verzi

7. Domeniul
Cultura,
culte, sport
și agreement

Dezvoltarea infrastructurii pentru cultură, sport şi agrement
OS 7.1: Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural local şi
organizarea de evenimente culturale
OS 7.2: Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi
organizarea de competiţii sportive
OS 7.3: Valorificarea resurselor existente pentru crearea infrastructurii de
agreement
OS 7.4: Construire infrastructură de petrecere a tipului liber

7. Economia locală -industrie, servicii, agricultura
7.1 Activitatea economică
Stadiul de dezvoltare economico-socială a României poate fi caracterizat prin urmărirea
indicatorilor macroeconomici care exprimă potențialul și nivelul economiei, structura
acesteia, eficiența folosirii factorilor de producție, gradul de competivitate internațională și
nivelul de trai al populației.
Analiza situaţiei actuale evidenţiază faptul că economia României are un nivel de
competitivitate mult sub media Uniunii Europene. Numărul firmelor inovative este de trei
până la patru ori mai mic ca pondere în total firme, comparativ cu media Uniunii Europene,
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principalele decalaje constând în nivelul scăzut al implementării şi absenţa structurilor de
susţinere a start-up-urilor inovative.
7.2 Industrie
Prin descoperirea în 1912, în apropiere, a gazului metan, s-a dezvoltat industria
municipiului Târnăveni, predominând cea chimică, anorganică şi industria materialelor de
construcții. Astfel, în 1916 se construiește o uzină de materiale explozibile şi gaze de luptă
numită Nitrogen, punând-se astfel bazele viitoarei platforme chimice, unde fabricarea
carbidului deține o pondere importanta.
A urmat apoi fabrica de sticla Ardeleana (1918) și fabrica de cărămidă (1918), între cele
două războaie mondiale mai funcționând o uzină metalurgică, o fabrică de mașini de uz
casnic, utilaje agricole şi o fabrică de spirt, economia orașului diversificându-se și după a II a
conflagrație mondială.
Principalele industrii care aduceau venituri orașului – Combinatul Chimic, Fabrica de
Sticlă și Fabrica de Cărămidă - au dat faliment în anul 2002. Cel mai mare impact asupra
dezvoltării economiei orașului a fost Combinatul Chimic Târnăveni, când în vremurile bune
lucrau chiar și 6.500 de angajați.
Numărul societăților comerciale care activau în anul 2013 la nivelul orașului Târnăveni
era de 525, având o cifră de afaceri totală în valoare de 447.878,65 mii lei.
Numărul societăților comerciale care activau în anul 2018 la nivelul orașului Târnăveni
era de 819, astfel se observă o creştere semnificativă a numărului societăților active de
aproximativ 42 de procente, în 2018 comparativ cu 2013.
Puterea micilor întreprinzători existenți în prezent în economia locală este redusă, iar
în rândul acestora nu există un spirit antreprenorial. În acest sens, micii întreprinzători
trebuie sprijiniți astfel încât sectorul IMM să se dezvolte pentru a putea face faţa pieței
concurențiale. Această situație trebuie echilibrată prin încurajarea antreprenoriatului local și
sprijinirea dezvoltării IMM-urilor locale.
Pentru consolidarea economiei locale, vor trebui încurajate inițiativele care să asigure
sustenabilitatea mediului de afaceri. Este necesară stabilirea unor contacte între
administrație şi agenții privați, contribuind astfel şi la rezolvarea provocărilor sociale ale
comunității.
În 2018, în municipiul Târnăveni activau 484 de IMM-uri şi 335 de IMM-uri non-comerţ,
un total de 819 firme. În ceea ce privește categoria întreprinderilor mari și foarte mari nu
este înregistrata nici o societate.
Microîntreprinderile dețin majoritatea de efectiv, cu o pondere de 84,6% din totalul
IMM-urilor, în timp ce întreprinderile mici și mijlocii reprezintă 15,4%.
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7.3 Agricultura
Agricultura practicată în prezent este una de subzistenţă, 90% din suprafața agricolă se
lucrează în formă privată iar 10% în asociații lucrative. Având în vedere că din suprafața
totală a municipiului de 5.896 hectare, 4533 ha este teren agricol, se poate concluziona că Page | 108
există posibilități pentru practicarea unei agriculturi performante în Târnăveni.
Producția agricolă, atât cea totală cât și cea medie, a scăzut în ultima perioada în cazul
majorității culturilor. Aceasta evoluție descendentă este în corelație cu diminuarea
suprafețelor cultivate efectiv din aceeași perioadă fapt ce sugerează că multe dintre
suprafețe au rămas necultivate sau au o alta destinație.
Suprafața fondului funciar după modul de folosință, în localitatea Târnăveni, în
perioada se prezinta astfel:
Tabel 29 - Suprafața fondului funciar după modul de folosință, în municipiul Târnăveni
Modul de folosință
2019
pentru suprafața agricolă
Suprafaţa arabilă (ha)
2898
Suprafaţa pomicolă şi viticolă
1
(ha)
Păşuni şi fâneţe (ha)
1613
Sursa: fişa de date a municipiului
Tabel 30 - Număr total de animale (2019)
Număr total de animale
2019
Bovine
328
Porcine
480
Ovine
6700
Păsări
15430
Sursa: fişa de date a municipiului
Tabel 31 - Tipuri de culturi dominante (ha)
Tipuri de culturi
2017
2018
dominante (ha)
Grâu
285
268
Porumb
525
630
Cartofi
82
96
Floarea soarelui
86
98
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2019
162
719
94
39

Leguminoase
Altele

216
240
395
488
Sursa: fişa de date a municipiului

248
430

Exploatări agricole organizate
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Conform datelor publice ale Direcției Județene de Statistică în urma Recensământului
General Agricol 2010, la nivelul municipiului Târnăveni există următoarea structură a
exploatațiilor agricole în funcție de suprafața agricolă cultivată:
Sub 0,1 ha cultivate – sunt înregistrate 707 exploatații;
Între 0,1 – 0,3 ha cultivate – sunt înregistrate 343 exploatații;
Între 0,3 – 0,5 ha cultivate – sunt înregistrate 181 exploatații;
Între 0,5 – 1 ha cultivate – sunt înregistrate 365 exploatații;
Între 1 – 2 ha cultivate – sunt înregistrate 311 exploatații;
Între 2 – 5 ha cultivate – sunt înregistrate 236 exploatații;
Între 5 – 20 ha cultivate – sunt înregistrate 73 exploatații;
Între 20 – 50 ha cultivate – sunt înregistrate 19 exploatații;
Peste 50 ha cultivate – sunt înregistrate 7 exploatații.
Figura 55 - Exploatații agricole, în municipiul Târnăveni, după suprafața cultivate
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de
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Recensământul General Agricol
În ceea ce privește numărul exploatațiilor agricole cu suprafață cultivată cu cereale,
în municipiul Târnăveni, Recensământului General Agricol 2010 indică:
grâu comun și grâu spelt – sunt înregistrate 208 exploatații;
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orz și orzoaică - sunt înregistrate 47 exploatații;
ovăz - sunt înregistrate 19 exploatații;
porumb - sunt înregistrate 671 exploatații;
alte cereale - sunt înregistrate 6 exploatații
Referitor la culturile de cereale, la nivelul municipiul Târnăveni sunt menționate
următoarele suprafețe:
grâu comun și grâu spelt – 433,73 ha;
orz și orzoaică – 40,31 ha;
ovăz – 26,62 ha;
porumb – 847,02 ha;
alte cereale – 39,58 ha
În privința suprafețelor cultivate cu plante industriale, la nivelul municipiul Târnăveni,
Recensământul General Agricol 2010 specifică:
floarea soarelui – 65,50 ha;
rapița – 8 ha;
soia boabe – 23 ha;
alte plante industriale – 1 ha
În ceea ce privește pomiculture, se observă din datele oferite de Recensământul
General Agricol 2010 că la nivelul municipiul Târnăveni aceasta este slab reprezentată,
consemnându-se următoarele:
meri – 5,62 ha;
peri – 8,87 ha;
pruni – 45,53 ha;
caiși și zarzări – 1,62 ha;
piersici şi nectarine – 2,35 ha;
cireși și vișini – 1,49 ha;
alți pomi fructiferi – 0,91 ha;
castani, nuci, aluni – 0,39 ha.
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În ceea ce privește viticultura, se observă din datele oferite de Recensământul
General Agricol 2010 că la nivelul municipiul Târnăveni se constata următoarele suprafețe
cultivate:
struguri de vin de calitate – 4,18 ha;
struguri de alte tipuri de vin – 20,05 ha;
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struguri de masa – 0,04 ha.
În legătură cu nivelul de mecanizare al agriculturii din Recensământul General Agricol
2010 reiese că acesta este destul de slab față de alte localități din județ, la nivelul
municipiului fiind în proprietate: 58 de tractoare, 35 de pluguri pentru tractoare, 29 grape
mecanice, 21 semănători cu tracțiune mecanică, 11 mașini pentru erbicidat și executat
tratamente, 6 combinatoare, 9 cultivatoare mecanice, 6 combine autopropulsate, 6
motocositoare, 9 mașini pentru împrăștiat îngrășăminte, 3 motocultoare și alte mașini și
echipamente agricole în număr de 31.
Exploatări zootehnice organizate
Conform datelor făcute publice în urma Recensământului General Agricol 2010, la
nivelul municipiului Târnăveni, exploatațiile zootehnice organizate dețin în total următoarele
efective de animale:
Bovine: 1536 capete din care 782 sunt vaci pentru lapte, 262 sunt bovine sub 1 an și 304
bovine între 1 și 2 ani.
Ovine: 4.578 de capete din care 4125 de oi fătătoare și mioare montate.
Caprine: 199 de capete din care 189 de capre și tineret femel montat.
Porcine: 1097 de capete din care 121 sunt purcei până în 20 de kg și 117 scroafe și
scrofițe pentru reproducere.
Păsări: 29076 din care: 4177 de pui, găini și cocoși pentru carne, 23626 de găini pentru
ouă, 74 de curci, 471 de raţe, 140 de gâște şi restul alte păsări.
Cabaline: 88 de capete;
Iepuri de casă: 131 capete
1680 de familii de albine
7.4 Silvicultura
Din punct de vedere geografic, pădurile Ocolului Silvic Târnăveni sunt situate în podișul
Târnavelor în bazinul mijlociu spre inferior al râului Târnava Mică, bazin cu extindere
predominantă pe partea stângă. Doar o mică suprafață trece peste culme, în bazinul râului
Mureș (zona Herepea).
Tabel 32 - Structura suprafeței pădurilor (ha)
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Suprafața totală a pădurilor este de
10.099 ha din care:
De stat
Ale unităților administrative-teritoriale
Ale unităților de cult
Composesorate cu asociații juridice
Persoane fizice

Ha
7542
1271
328
188
840

Indicatorii caracteristici structurii pădurilor sunt:
Specii
Rășinoase: 9% - Fag: 8 % - Stejar: 37%- D.T: 43%
Vârsta:
1-20 ani - 12%
21-40 ani – 25%
41-60 ani – 26%
61-80 ani – 28%
81-100 ani 0 – 3%
peste 100 ani – 6%
Instalații de transport: Drumuri de 97,6 km, cu accesibilitate de 60%
Speciile forestiere cultivate în prezent în pepiniera Berc-Gănești sunt: gorunul, stejarul,
pedunculat, cireșul, paltinul de munte și frasinul. Pe lângă speciile forestiere în pepinieră se
produc și specii ornamentale.
7.5 Comerțul şi serviciile
Comerțul în această zona este reprezentat de 175 de firme cu un număr de 550 de
salariați. Serviciile oferite pe piața municipiului Târnăveni sunt diversificate, fără a acoperi
întreaga gamă necesara. Astfel oferta de servicii este dominată de: alimentație publică,
activități recreative, activități de transporturi, servicii de sănătate. Din punct de vedere al
serviciilor necesare pentru desfășurarea de activități economice exista şi filiale ale
societăților bancare BCR, BRD, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, CEC.
7.6 Analiza SWOT
Puncte tari ale municipiului Târnăveni
pentru domeniul economie

Puncte slabe:
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 Existenţa forței de muncă, în special
tineri și femei disponibili să dezvolte
activități economice și nonagricole
 Existenţa unor materii prime și resurse
naturale ce pot fi valorificate prin crearea
valorii adăugate
 Potențial agricol ridicat, înspecial în
domeniul culturilor cerelariele
 Forţă de muncă importantă în agricultură
 Autorităţi locale deschise
 Suprafaţă agricolă importantă
 Utilizarea redusă a pesticidelor şi
îngrăşămintelor
 Soluri care favorizează dezvoltarea unei
agriculturi diversificate

Oportunități:
 Existenţa resurselor nerambursabile din
fondurile structurale pentru mediul
economic privat
 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale
judeţului
 Posibilitatea
practicării
agriculturii
ecologice
 Asocierea între fermieri pentru creşterea
profitabilităţii în agricultură
 Infiintarea de puncte de colectare şi
prelucrare a materiilor prime rezultate
din agricultura
 Crearea unor fonduri naționale/regionale
care să susțină dezvoltarea regională și
locală.
 Dezvoltarea relațiilor comerciale cu
orașele importante aflate în apropiere

 Slaba capitalizare a întreprinderilor, în
 special a IMM-urilor, număr foarte mic de
IMM-uri cu activitate de producție.
 Investiții reduse de capital străin în
economia locală
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 Nivel scăzut de instruire a populației
 Locuri de muncă insuficiente
 Îmbătrânirea populației
 Infrastructura slab dezvoltată în zona
satelor aparținătoare
 Slaba valorificare a resurselor natural și a
materiilor prime
 Activitatea din agricultură are un caracter
preponderent de subzistență
 Proprietate agricola divizată, fărâmiţată
 Inexistenţa unor forme avansate de
promovare a produselor agricole locale
 Persistenţa problemelor de fond funciar
 Sistem educaţional inexistent în domeniu
 Lipsa contactelor externe şi lipsa de
integrare în circuitul naţional al
producătorilor
agricoli,
informaţii
neactualizate;
 Lipsa unor contacte directe cu marii
comercianţi
 Acces limitat la specialisti, informaţii şi
consultanta în domeniu
Amenințări:
 Slaba informare a mediului economic
privat cu privire la normele europene
 Concurenţa
importului
de
produse
agroalimentare de pe piaţa Uniunii
Europene
 Sprijin redus din partea altor autorităţi
publice
 Existenţa unui cadru instituţional şi
legislativ destul de stufos;
 Construcția de noi locuințe ce conduce la
scăderea suprafeței agricole;
 Eroziunea și degradarea calității solurilor
ce conduce la scăderea randamentului;
 Fiscalitate ridicată.
 Insuficienta susținere a sectorului
IMM (lipsa facilităților).
 Incapacitatea de a face fată competiției
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 Dezvoltarea mediului de afaceri local și a
cu localități din zonă sau din regiune în
prin accesarea programelor cu finanțare
privința
atragerii
de
investiții
și
nerambursabilă
dezvoltării economice.
 Creșterea numărului de investitori ca  Lipsa de coeziune a măsurilor de
urmare a promovării de noi parcuri
dezvoltare economică și socială pe fondul
industriale și infrastructuri de afaceri
accentuării lipsei de încredere a Page | 114
 Dezvoltarea infrastructurii de transport și
populației în redresarea economică a țării
tehnico-edilitare
ca
suport
pentru  Cadru legislativ instabil și insuficiența
dezvoltarea economică
cunoașterii acestuia în rândul populației;
 Încurajarea activității societății civile, a  Reducerea subvențiilor pentru agricultură
parteneriatelor publice sau/și private
pentru realizarea de proiecte commune.

7.7 Obiective pentru domeniul economie
Obiectivul general al municipiului Târnăveni, jud. Mureş în domeniul economiei
este:
Dezvoltarea economică durabilă a municipiului, prin creșterea competitivității
sectoriale prin modernizare tehnologică, inovare și digitalizare și colaborare între
întreprinderile din zonă.
Obiectivele specifice sunt:
1.Realizarea unor structuri care să contribuie la relansarea producţiei agricole, prin:
 Atragerea şi stimularea producătorilor agricoli pentru a se organiza în sisteme de
cooperare şi asociere în scopul aplicării unor tehnologii moderne;
 Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă care să aibă în sarcină rezolvarea
operativă a tuturor problemelor agricole:
· sistematizarea şi organizarea teritoriului, definitivarea reformei funciare,
evidenţa terenurilor agricole;
· mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate;
· îmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor (servicii sanitarveterinare, baze furajere etc.);
· servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi
animale;
2. Integrarea producţiei agricole cu industria alimentară, reţeaua de depozitare,
transport; dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii în agricultură.
3. Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a întreprinderilor din localitate prin
creșterea competitivității tehnologice și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial local
 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor din zonă – a capacităților tehnice,
industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii inclusiv economie
circulară și internaționalizare;
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 Dezvoltarea Ecosistemului antreprenorial de inovare din municipiu prin clustere și
rețelele de afaceri în domeniile de specializare inteligentă ale regiunii, inclusiv pentru
dezvoltarea colaborării interregionale, internaționale și intersectoriale;
7.8 Fişe de proiect
Fişa 1
Domeniu
Economie
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
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Programul / proiectul propus
Titlul:
Sprijin pentru producătorii agricoli
Există
posibilitatea
eficientizării
activităţilor agricole prin asociere şi
cooperare
Fermierii locali
Atragerea şi stimularea producătorilor
agricoli pentru a se organiza în sisteme de
cooperare şi asociere în scopul aplicării
unor tehnologii moderne

Motivaţia proiectului

Proprietate divizata, exploatatii mici,
agricultura de subzistenta
Modul de implementare a proiectului
Instituţionalizarea a două întalniri pe an
între
autorităţile
publice
(primărie,
prefectură, consiliul judeţean, Ministerul
Agriculturii), agenţi economici specializaţi,
institute de educaţie şi cercetare în
domeniul agricol şi fermierii locali în
vederea promovării acţiunilor agricole
moderne
Sursa de finanţare/posibile surse de
Bugetul local
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
Consiliul local
proiectului
Termen de realizare
Operaţional în 12 luni
Indicatori
2 intalniri pe an, participarea a cel
putin 5 instituţii, cel puţin 2 agenti
economici, cel puţin 5 fermieri locali
În 2024 –existenţa a cel puţin două noi
asociaţii ale fermierilor
Fişa 2
Domeniu
Economie

Programul / proiectul propus
Titlul:
Consiliere şi consultanţă pentru fermieri
prin extinderea activităţii de informare,
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Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 3
Domeniu
Economie
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

consiliere şi consultanţă
Nu există o formă coerentă de
informare pentru fermierii locali
Fermierii locali
Dezvoltarea activităţii de consultanţă
agricolă care să aibă în sarcină rezolvarea Page | 116
operativă a tuturor problemelor agricole
O formă permanentă de consultanţă
poate creşte nivelul de informare şi în final
performanţa agriculturii locale
Dezvoltarea la nivel local a centrului de
informare, consultanţă şi consiliere pentru
fermieri care sa se ocupe inclusiv de
orientarea
producţiei
agricole
în
concordanţă cu tendinţele previzibile ale
pieţei interne şi externe, promovarea
agriculturii ecologice
Bugetul local, bugetul de stat, fonduri
structurale
Consiliul local, Direcţia Judeţeana
pentru Agricultură
2023
-activităţi de consiliere şi consultanţă în
2023
Programul / proiectul propus
Titlul:
Înființarea
/
dezvoltarea
unui
incubator / accelerator de afaceri
Activitatea societăţilor comerciale în
municipiul Târnăveni este nesemnificativă
Afacerile locale, agenţii economici cu
activitate pe raza municipiului
Stimularea dezvoltării inteligente și
durabile a întreprinderilor din municipiu
prin creșterea competitivității tehnologice
și
dezvoltarea
ecosistemului
antreprenorial local
- Îmbunătățirea
competitivității
întreprinderilor din zonă – a capacităților
tehnice, industriale și organizaționale
pentru dezvoltarea de produse și servicii
inclusiv
economie
circulară
și
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internaționalizare;
- Dezvoltarea
Ecosistemului
antreprenorial de inovare din municipiu
prin clustere și rețelele de afaceri în
domeniile de specializare inteligentă ale
regiunii, inclusiv pentru dezvoltarea
colaborării interregionale, internaționale
și intersectoriale;
Motivaţia proiectului
Este nevoie de o integrare a
activităţilor de producţie, transport,
prelucrare a produselor, ceea ce
presupune
existenţa
unor
agenţi
economici, de preferinţă locali, în
domeniu
Modul de implementare a proiectului
Specializarea Centrului de informare,
consiliere şi consultanţă în marketing şi
incubator de afaceri pentru domeniile
economice importante
Organizarea anuală a unui seminar cu
exemple de succes de afaceri în domenii
diverse
Sursa de finanţare/posibile surse de
Buget local,
bugetul de stat,
finanţare
sponsorizari, contribuţii ale companiilor,
fonduri structurale
Instituţia care raspunde de realizarea
Centrul de informare, consiliere şi
proiectului
consultanţă
Termen de realizare
2025
Indicatori
Cel putin 3 proiecte de afaceri în
domenii diferite lansate, minim 5
activităţi de consultanţă/luna
Un seminar cu exemple de succes pe
an
Fişa 4
Domeniu
Economie

Cadrul general
Grup ţintǎ

Programul / proiectul propus
Titlul:
Sprijin pentru investiţii şi pentru
reconversia
economică
a
agenţilor
economici şi sociali în vederea depăşirii
crizei economice generate de pandemia de
COVID-19
Activitatea societăţilor comerciale în
municipiul Târnăveni este afectată de criza
pandemiei de COVID-19
Afacerile locale, agenţii economici cu
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activitate pe raza municipiului
Stimularea dezvoltării inteligente și
durabile a întreprinderilor din localitate
prin creșterea competitivității tehnologice
și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial
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local
- Îmbunătățirea
competitivității
întreprinderilor din zonă – a capacităților
tehnice, industriale și organizaționale
pentru dezvoltarea de produse și servicii
inclusiv
economie
circulară
și
internaționalizare;
- Dezvoltarea
Ecosistemului
antreprenorial de inovare din municipiu
prin clustere și rețelele de afaceri în
domeniile de specializare inteligentă ale
regiunii, inclusiv pentru dezvoltarea
colaborării interregionale, internaționale și
intersectoriale;
Motivaţia proiectului
Este nevoie de o reconversie a
activităţilor şi adaptarea acestora la noile
cerinţe ale pieţei, ceea ce presupune
existenţa unor agenţi economici, de
preferinţă locali, în domeniile noi
Modul de implementare a proiectului
Specializarea Centrului de informare,
consiliere şi consultanţă în marketing şi
incubator de afaceri pentru domeniile
economice importante
Organizarea anuală a unui seminar cu
exemple de succes de afaceri în domenii
diverse
Sursa de finanţare/posibile surse de
Buget
local,
bugetul
de
stat,
finanţare
sponsorizari, contribuţii ale companiilor,
fonduri structurale
Instituţia care raspunde de realizarea
Administraţia locală
proiectului
Termen de realizare
2024
Indicatori
Cel putin 3 proiecte de reconversie
finalizate cu succes
Obiective

Fişa 5
Domeniu
Economie

Programul / proiectul propus
Titlul:
Inovare și digitalizare în IMM-urile
performante
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Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului

Modul de implementare al proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

În ultimii 20 ani a existat un progres
tehnologic susţinut. Companiile au nevoie
de susţinere în procesul de digitalizare
Agenţii economici locali
Stimularea dezvoltării inteligente și
durabile a întreprinderilor din localitate Page | 119
prin creșterea competitivității tehnologice
și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial
local
- Îmbunătățirea
competitivității
întreprinderilor din zonă – a capacităților
tehnice, industriale și organizaționale
pentru dezvoltarea de produse și servicii
inclusiv
economie
circulară
și
internaționalizare;
- Dezvoltarea
Ecosistemului
antreprenorial de inovare din municipiu
prin clustere și rețelele de afaceri în
domeniile de specializare inteligentă ale
regiunii, inclusiv pentru dezvoltarea
colaborării interregionale, internaționale și
intersectoriale.
Este necesară orientarea activităţii
companiilor locale către zona digitală.
Extinderea gamei de servicii, produse.
Colaborare rapidă cu autorităţile.
Suportul oferit agenţilor economici în
procesul de digitalizare. Suport în vederea
obţinerii fondurilor europene necesare
dezvoltării. Sport oferit în procesul de
implementare proiect.
Bugetul judeţean şi local
Consiliul local şi consiliul judeţean
2025
3 companii susţinute în procesul de
digitalizare
Existenţa cadrului de comunicare online
între companii şi autorităţile locale

Fişa 6
Domeniu
Economie

Programul / proiectul propus
Titlul:
Promovarea cercetării academice de
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Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului

Modul de implementare al proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 7
Domeniu
Agricultura
Cadrul general

excelenţă cu scopul identificării şi
implementării unor soluţii inovatoare de tip
Smart City
În ultimii 20 ani a existat un progres
tehnologic
susţinut.
Companiile
şi
instituţiile publice au nevoie de susţinere în Page | 120
procesul de digitalizare
UAT Târnăveni. Agenţii economici locali
Stimularea dezvoltării inteligente și
durabile a întreprinderilor din localitate
prin creșterea competitivității tehnologice
și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial
local
- Dezvoltarea
Ecosistemului
antreprenorial de inovare din municipiu
prin clustere și rețelele de afaceri în
domeniile de specializare inteligentă ale
regiunii, inclusiv pentru dezvoltarea
colaborării interregionale, internaționale și
intersectoriale;
Este necesară orientarea activităţii
companiilor locale către zona digitală.
Extinderea gamei de servicii, produse.
Colaborare rapidă cu autorităţile.
Suportul oferit agenţilor economici în
procesul de digitalizare. Suport în vederea
obţinerii fondurilor europene necesare
dezvoltării. Sport oferit în procesul de
implementare proiect. Suport în procesul e
implementare a soluţiilor de tip Smart City.
Bugetul judeţean şi local
Consiliul local şi consiliul judeţean
2024
3 proiecte de tip Smart City identificate

Programul / proiectul propus
Titlul:
Creşterea performanţelor agricole prin
utilizarea de soiuri adecvate
Este nevoie de utilizarea unor soiuri
adaptate condiţiilor naturale din zona
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Fermierii locali
Realizarea unor structuri care să
contribuie
la
relansarea
producţiei
agricole, prin:
- Atragerea
şi
stimularea
producătorilor agricoli pentru a se organiza Page | 121
în sisteme de cooperare şi asociere în
scopul aplicării unor tehnologii moderne;
- Dezvoltarea
activităţii
de
consultanţă agricolă care să aibă în sarcină
rezolvarea operativă a tuturor problemelor
agricole.
Motivaţia proiectului
Lipsa informaţiilor în domeniu şi a
resurselor financiare a dus la utilizarea
unor soiuri slabe, fără eficienţă economică
Modul de implementare a proiectului
Informare prin Centrul de informare cu
privire la soiurile adecvate zonei, achiziţia
şi distribuţia de soiuri
Sursa de finanţare/posibile surse de
Fonduri structurale
finanţare
Bugetul de stat
Bugetul local
Instituţia care raspunde de realizarea
Centrul de informare şi consiliere
proiectului
Termen de realizare
2027
Indicatori
-50% din soiurile utilizate în 2019
adaptate specificului zonei
Grup ţintǎ
Obiective

8. Mediu
Dezvoltarea economică în ultimii ani a înregistrat pe lângă o serie de aspecte
pozitive și un impact negativ asupra mediului înconjurător și a calității sănătății populației
datorită poluării aerului, apei, solului. S-au identificat câteva sectoare economice care au
determinat în mod direct creșterea cantității de emisii de CO2 emanate în atmosferă la
nivelul Regiunii Centru: industria energetică, industria metalurgică, industria chimică şi
transporturile, în principal.
Deși industria are o pondere mai ridicată la nivelul Regiunii Centru decât la nivel
național, ramurile energointensive dețin ponderi mai puțin importante. Procesele de
restructurare economică din ultimii 15 ani, au determinat restrângerea semnificativă a
activităților industriale energofage, cel mai puternic afectată fiind industria chimică.
Totodată, utilizarea unor metode moderne de producție și a unor tehnologii industriale
avansate au permis o creștere economică fără a mări proporțional consumul de energie.
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Regiunea Centru dispune de un potențial variat de valorificare a surselor
regenerabile de energie, cel mai mare potențial deținându-l biomasa, urmată de energia
hidro-microhidro și energia solară.
La ora actuală în România sunt 108 SPA (Arii de Protecție Specială Avifauninstice)
și 273 SCI (Situri de Importanță Comunitară) desemnate, lista acestora fiind în continuă Page | 122
actualizare.
8.1 Aerul
Poluarea aerului se realizează prin:
- transportul rutier (N2O) (scăzut);
- utilizarea combustibililor fosili pentru încălzirea locuinţelor (CO2).
Creșterea gradului de poluare atmosferică este principalul factor ce determină
schimbări în echilibrul climatic atât la scară locală cât și globală. Analiza calității aerului
presupune monitorizarea unui indice specific, reprezentând un sistem de codificare a
concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanți monitorizați:
1.
dioxid de sulf (SO2)
2.
dioxid de azot (NO2)
3.
ozon (O3)
4.
monoxid de carbon (CO)
5.
pulberi în suspensie (PM10)
Dintre gazele cu efect de seră emanate în atmosferă în perioada 2003-2009 la
nivelul Regiunii Centru, cele mai mari procente sunt deținute de dioxidul de carbon (CO2) –
69%, dioxidul de azot (N2O) – 22% și metanul (CH4) – 9%.
Calitatea aerului în județul Mureș se menține într-o tendință ușoară de
îmbunătățire. Începând cu anul 2006 s-au redus substanțial emisiile provenite din procesele
industriale iar numărul de incidente de poluare este în scădere. Cu toate acestea, traficul
rutier în creștere cauzează încă probleme locale de calitate a aerului. În județul Mureș nu
sunt probleme de poluare a aerului care să impună instituirea de măsuri speciale de
gestionare a calității aerului pentru încadrarea în standardele de calitate conform legislației
în vigoare.
În vederea identificării potențialului surselor regenerabile de energie, la nivelul
Regiunii Centru s-au realizat începând cu anul 2005 o serie de studii bazate pe analiza
particularităților geografice și economice, prelucrarea datelor statistice, elaborarea pe baza
tehnologiei GIS a unor hărți de analiză și modelare spațială. Analizând harta potențialului
eolian la nivelul Regiunii Centru, constatăm că municipiul Târnăveni, nu face parte din arealul
zonelor cu potential de poluare.
Figura 56 - Harta potențialului eolian al Regiunii Centru
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Sursa: Analiza emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Regiunii Centru în contextul
schimbărilor climatice - Identificarea soluțiilor privind eficiența energetică și utilizarea
energiilor regenerabile, ADR Centru, 2010
8.2 Apa
Ordinului 1146/2002- pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de
referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafata.
Conform acestuia limitele corespunzătoare sunt:
· Clasa I – apa ce se poate potabiliza pentru consum uman;
· Clasa a II-a de calitate „corespund valorilor țintă pentru protecția ecosistemelor acvatice –
bună pentru piscicultură, uz industrial, agricol;
· Clasele III-IV, valorile limită „reflectă ponderea influenţei antropice” în sensul că nu mai
poate fi utilizată la irigaţii în agricultură, fiind depăşite şi condiţiile maximale pentru
îmbăiere; În plus, la clasa IV în respectiva apa nu mai există viaţă ci doar cel mult bacterii.
La nivelul județului Mureș sunt incluse în Sistemul Național de Supraveghere a Calității
Apelor Subterane 59 de foraje hidrogeologice, dintre care, din punct de vedere fizico –
chimic, au fost monitorizate în anul 2012, 14 foraje.
Calitatea corpurilor de ape naturale
din punctul de vedere al stării ecologice se prezintă astfel:
 222,73 km curs de râu (80,25 %) reprezentând 8 corpuri de apă au calitate
bună;
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54,80 km curs de râu (19,75 %) reprezentând 4 corpuri de apă au calitate
moderată;
din punctul de vedere al stării chimice:
 277,53 km curs de râu (100%) au calitate bună;
Calitatea corpurilor de apă puternic modificate
din punctul de vedere al potențialului ecologic se
prezintă astfel:

403,69 km curs de râu (62,99 %) au potenţial ecologic
bun;

237,21 km curs de râu (37,01 %) au potențial ecologic
moderat;
din punctul de vedere al stării chimice:
 640,90 km curs de râu (100 %) au calitate bună.
8.3 Solul
Calitatea solurilor este afectată atât din motive antropice, cât și din cauze naturale.
Datorită faptului că majoritatea terenurilor se află în zone cu diferite grade de pantă, gradul
de erodare este pronunțat, coroborat cu alte fenomene de versanți.
Toate zonele de exploatare, arealele supuse fenomenelor de alunecare sau de
eroziune și zonele de depozitare a deșeurilor, necesită atât măsuri de înlăturare a efectelor
negative asupra mediului și construcțiilor civile, cât și de stopare a avansării lor pe mari
suprafețe, prin lucrări specifice (consolidări de versanți, împăduriri, etc.).
Omul, prin activitatea desfășurată poate influenţa decisiv calitatea solului prin
utilizarea produselor pentru protecția plantelor (fitosanitare), pesticidele - substanțe chimice
de mare toxicitate, folosite în agricultură pentru combaterea dăunătorilor. Prin capacitatea
lor de a acționa selectiv, pesticidele încorporate în sol modifică prezența și dezvoltarea
diferitelor specii de buruieni, insecte și microorganisme, iar prin aceste influențe se modifică
o serie de procese și reacții în masa solului.
Se poate realiza conservarea apelor din precipitații prin întârzierea scurgerilor cu
ajutorul unor bazine de acumulare. Scopul este evitarea secetei, inundațiilor, apelor de
suprafață în exces, etc.
S-au realizat în cadrul ADR Centru o serie de hărți la nivelul regional în vederea
identificării suprafețelor geografice care au un potențial ridicat de producere de biomasă. O
altă formă de influențare a calității solului constă în:
- depuneri uscate şi umede din atmosferă;
- depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri
neamenajate corespunzător – principal sursă de poluare a solului.
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- deversarea de nămoluri, şlamuri şi ape uzate, pe unele terenuri agricole sau de altă natură;
- chimizarea unor terenuri şi culturi agricole;
- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor și dejecțiilor animaliere provenite de la
complexele de creștere a animalelor;
- depozitarea sau chiar stocarea temporară de îngrășăminte și pesticide;
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- infiltrarea în sol și subsol a levigatului, poluarea apelor meteorice;
- fosele septice, platformele de gunoi de grajd și gunoi menajer, closetele constituie o sursă
permanentă de nitrați.
În conformitate cu normele internaționale, din cauza potențialului nociv pe care
îl reprezintă, nitrații au fost incluși în clasa substanțelor toxice din apă. Pe lângă nitrați, în
sol se mai găsesc și importante cantități de nitriți, care provin din gazele de ardere emise în
atmosferă de automobile și ajung în sol asemeni metalelor grele cu prin apele pluviale.
Nitrații și nitriții au efecte grave și uneori ireversibile asupra omului. Conform unei directive
europene, statele membre au obligația să elaboreze programe de acțiune pentru zonele
identificate ca fiind poluate cu nitriți din surse agricole.
Emisiile de la aceste surse influenţează negativ solul prin incorporarea de
elemente chimice cu caracter toxic. Incărcarea solului cu astfel de elemente chimice (metale
grele, sulf, etc.) degradează insuşirile fizice, chimice şi biologice, contribuind astfel la
reducerea capacităţii productive. Modificările antropice ale solului datorate construcţiilor de
toate felurile, prin operaţiuni de decopertare, modelare, etc., au dus la crearea altor tipuri
de soluri, aşa numitele protosoluri antropice.
Agricultura poate constitui o sursă de poluare a mediului înconjurător, implicit a
solurilor, în principal prin administrarea unor doze excesive de ingrăşăminte minerale şi
organice, prin utilizarea unor pesticide cu perioadă lungă de degradare şi în cantităţi
supradozate. Astfel, au apărut fenomene de poluare a solurilor pe suprafeţe mici pe care se
dorea obţinerea de randamente ridicate. Aceste suprafeţe aparţin solurilor destinate
cultivării legumelor.
Dintre poluanţii proveniţi din ingrăşăminte, cei mai cunoscuţi sunt nitraţii,
datorită efectelor negative provocate de prezenţa lor în exces.
8.4 Zgomotul
Reţeaua de drumuri ce străbat municipiul reprezintă o sursă permanentă de
poluare fonică, fiind singura sursă de poluare fonică la nivelul municipiului Târnăveni.
8.5 Sistemul actual de gestionare a deșeurilor
La nivelul județului Mureș a fost implementat, un proiect de investiții finanțat
prin Programul Operațional Sectorial Mediu, al cărui obiectiv a fost crearea unui „Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș” beneficiar fiind Consiliul Județean
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Mureș. Proiectul are o valoare totală de 45.200.612 Euro fără TVA, beneficiară fiind întreaga
populație a județului, respectiv 571.496 locuitori.
Prin acest proiect se asigură o rată de colectare a deșeurilor de 100% în zonele
urbane și rurale, s-a implementat un sistem de colectare separată a deșeurilor reciclabile la
nivel județean și a unor metode de tratare a deșeurilor municipale biodegradabile Page | 126
(compostare în gospodărie, compostare, tratament mecano-biologic). De asemenea, printre
obiectivele proiectului se numără închiderea depozitelor de deșeuri urbane neconforme (5
depozite) și construirea unui depozit ecologic de deșeuri, întărirea capacității tehnice și
manageriale a autorităților din județul Mureș dar și creșterea gradului de informare a
populației cu privire la beneficiile rezultate din proiect, colectarea separată a deșeurilor și
reciclarea acestora.
Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor pentru județul Mureș, respectă
principiile Strategiei Europene de reciclare a deșeurilor, precum și prevederile noii legii
privind deșeurile. Odată cu implementarea acestor măsuri a fost redus semnificativ și
impactul negativ al deșeurilor asupra sănătății populației și a mediului.
Principalele presiuni asupra factorilor de mediu datorate gestionării deșeurilor în
județul Mureș au fost următoarele:
•
lipsa unui depozit zonal de deșeuri nepericuloase, fapt ce atrage gestionarea
defectuoasă a deșeurilor municipale;
•
extinderea intravilanelor localităților cu distrugerea cadrului natural din jurul
localităților, prin depozitări necontrolate de deșeuri, în special din construcții și demolări;
•
lipsa unui depozit de deșeuri industriale nepericuloase, duce la costuri ridicate
pentru agenții economici privind gestionarea ecologică a deșeurilor de producție;
•
nu se aplică taxa de depozitare diferențiată pe tipuri de deșeuri;
•
gradul ridicat de sărăcie a populație duce la imposibilitatea de colectare a
tarifelor;
•
tarifarea nu este unitară la nivelul județului, mai mult, sunt diferențe chiar în
aceeași localitate, în funcție de operator.
Figura 57 - Ponderea deşeurilor reciclabile
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8.6 Analiza SWOT
Puncte tari ale municipiului Târnăveni
în domeniul mediu
 Autorităţi locale deschise;
 Inexistenţa de agenţi economici cu
potenţial major de poluare;
 Existenţa unor suprafeţe împădurite;
 Colectarea selectivă a deşeurilor;
 Utilizarea redusă a pesticidelor;
 Inexistenţa poluării solului şi apei;
 Existența unor programe de susținere a
investițiilor
în
domeniul
protecției
mediului și de reabilitare a sistemelor de
alimentare cu apă potabilă, canalizare,
epurare a apelor uzate și management al
deșeurilor;
 Rețeaua
hidrografică
este
bine

Puncte slabe:








Educaţie, cultura civică în probleme de
mediu slab dezvoltate;
Lipsa unei delimitări clare între zona
industrială şi cea rezidentială;
O pondere crescută dintre localnici nu au
auzit de colectarea selectivă a deșeurilor;
Colectarea selectivă a deșeurilor se
practică doar într-un procent scăzut
dintre locuințele municipiului Târnăveni;
Trafic de tranzit poluant;
Poluare fonică ridicată de-a lungul
arterelor cu circulație rutieră intensă din
interiorul orașului;
Inexistența unui sistem generalizat de
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reprezentată;
Sursele de apă sunt suficiente pentru
asigurarea necesarului de apă potabilă,
dar și a apei pentru activități industriale
Existența unui operator regional de apă
care asigură servicii de apă și canalizare
Orașul beneficiază de servicii de
salubritate.

colectare separată a deșeurilor.

Oportunități:

Amenințări:

















Existenţa resurselor nerambursabile
din fondurile structural;
Integrarea în strategiile de dezvoltare
ale judeţului în ceea ce priveşte
problematica de mediu;
Potenţial mare de dezvoltare a
sectorului serviciilor urbane ce
vizează protecţia mediului;
Posibilitatea practicării agriculturii
ecologice;
Presiunile exercitate de UE vor
conduce la susţinerea masurilor de
protectie a mediului;
Dezvoltarea pieţei de reciclare a
deşeurilor /materiei prime rezultate
din procesarea deşeurilor;
Receptivitatea
populației
la
campaniile
pentru
promovarea
colectării selective a deșeurilor;
Dezvoltarea unui sistem integrat de
management al deșeurilor la nivelul
orașului, care să include toate etapele
unui sistem eficient – colectare
selectivă la sursă, valorificarea
deșeurilor
refolosibile,
transport,
depozitare conformă cu normele în
vigoare, etc;
Îmbunătățirea legii mediului.
Internalizarea
costurilor
privind
protecția mediului.
Introducerea obligativității sistemelor
EMAS (Sisteme de Management al
Mediului).
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Resurse bugetare reduse față de
nevoia de investiții în infrastructură,
rețele de utilități (apă, canalizare,
iluminat public);
Sprijin redus din partea altor
autorităţi publice;
Întârzieri în aplicarea legislatiei de
mediu de catre unii agenţi economici;
Creşterea numărului de autoturisme;
Deteriorarea calității apei, în cazul în
care evacuările de ape uzate și
menajere vor continua să se facă
necontrolat;
Nivel scăzut de educare al populației
cu privire la colectarea selectivă a
deșeurilor;
Menținerea mentalității de indiferență
față de protecția mediului, în special
la nivelul populației vârstnice;
Insuficiența
preocupării
agenților
economici
privind
refolosirea
ambalajelor;
Posibilitatea apariției unor fenomene
natural
imprevizibile,
inundații,
alunecări de teren, căderi massive de
zăpadă;
Pericolul degradării florei și faunei ca
urmare a turismului necontrolat;
Pericolul degradării unor clădiri
valoroase în cazul în care protejarea și
întreținerea
acestora
nu
este
asigurată;
Dezvoltarea economică poate genera
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probleme de contaminare a solurilor,
de poluare a atmosferei sau a apelor,
de poluare fonică și/sau vibrații;
Risc de poluare a solului prin
utilizarea
necorespunzătoare
a
îngrășămintelor agricole, depozitarea Page | 129
necorespunzătoare
a
rezidurilor
zootehnice,
gospodărirea
și
depozitarea
necorespunzătoare
a
deșeurilor menajere;
Dezvoltarea urbanistică poate duce la
diminuarea spațiilor verzi.

8.7 Obiective pentru domeniul mediu
Obiectivul general în materie de mediu este reprezentat de atenuarea și adaptarea la
efectele schimbărilor climatice și îmbunătățirea calității mediului în municipiu prin
promovarea activă a măsurilor de protecţie a mediului iar obiectivele specifice sunt:
OS 1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
- Reabilitarea termică a cladirilor
- Construire parc fotovoltaic
- Conștietizarea publicului cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
OS 2. Adaptarea la schimbările climatice și situații de risc
OS 3. Îmbunătățirea calității mediului în municipiul Târnăveni
8.8 Fişe de proiect
Fişa 8
Domeniu
Mediu
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Adoptarea de tehnologii nepoluante
Posibilitatea apariţiei pe teritoriul
municipiului de agenţi economici cu
potenţial de poluare
Agenţi economici cu potenţial de
poluare
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră
Modernizarea
şi
adoptarea
unor
tehnologii nepoluate, la agenţii economici
susceptibili de emisii de noxe atmosferice
peste limita CMA este o măsură ce poate
conduce la îmbunatăţirea calităţii aerului
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Modul de implementarea proiectului

Promovarea şi sustinerea adoptării de
tehnologii nepoluante.
Monitorizarea modului în care sunt
reduse efectele poluante ale activităţii
economice.
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Sursa de finanţare/posibile surse de
Resurse ale agenţilor economici
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
Consiliul local
proiectului
Garda de mediu
Agenţii economici
Termen de realizare
2027
Indicatori
2027 – toţi agenţii economici de pe
teritoriul municipiului adoptă tehnologii
nepoluante,
conforme
standardelor
europene
Fişa 9
Domeniu
Mediu

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare al proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Programul / proiectul propus
Titlul:
Derularea de campanii de informare cu
privire la practicile legate de colectarea,
tratarea şi depozitarea deşeurilor
Există pe teritoriul municipiului riscul
de deversare şi depozitare de materiale
poluante pe sol
Agenţi economici şi populaţie
Îmbunătățirea calității mediului în
municipiul Târnăveni
Este necesară protejarea solului prin
monitorizarea şi controlul deversărilor şi
depozitărilor de materii pe sol
Monitorizarea, controlul şi sancţionarea
celor ce nu respectă legislaţia în materie
de utilizare a solului
Bugetul local
Administraţia locala
Garda de mediu
Agenţii economici, populaţia
2027
2027 – reducerea cu 80% a deversărilor
şi depozitărilor necontrolate de substanţe
şi materii pe sol
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Fişa 10
Domeniu
Mediu

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului

Modul de implementare al proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia careraspunde derealizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 11
Domeniu
Mediu

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Amenajarea unui punct de colectare,
concasare şi valorificare a deşeurilor
provenite din construcţii
Există pe teritoriul municipiului spaţii
neamenajate de depozitare a deşeurilor
Agenţii economici şi populaţie
Reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră.
Îmbunătățirea calității mediului în
municipiul Târnăveni
Este necesară protejarea solului prin
reamenajarea şi ecologizarea spaţiilor de
depozitare necontrolata a deşeurilor
provenite din construcţii
Amenajarea unui punct de colectare şi
valorificare a deşeurilor provenite din
construcţii.
Bugetul local
Consiliul local
2026
2026 – punct de colectare a deşeurilor
provenite din construcţii amenajat
Programul / proiectul propus
Titlul:
Amenajarea unui punct de colectare,
compostare şi valorificare a deşeurilor
vegetale
Există pe teritoriul municipiului spaţii
neamenajate de depozitare a deşeurilor
vegetale
Agenţii economici şi populaţie
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră.
Îmbunătățirea calității mediului în
municipiul Târnăveni.
Este necesară protejarea solului prin
reamenajarea şi ecologizarea spaţiilor de
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Modul de implementare al proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia careraspunde derealizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 12
Domeniu
Mediu
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare al proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizare a
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 13
Domeniu

depozitare necontrolata a deşeurilor
vegetale
Amenajarea unui punct de colectare şi
valorificare a deşeurilor vegetale.
Bugetul local
Consiliul local
2026
2026 – punct de colectare a deşeurilor
vegetale amenajat
Programul / proiectul propus
Titlul:
Extinderea şi consolidarea colectării
selective a deşeurilor reciclabile
În acest moment colectarea deşeurilor
se face selectiv dar nu este o practică
generalizată.
Agenţi economici şi populaţie
Reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră.
Îmbunătățirea calității mediului în
municipiul Târnăveni.
Colectarea selectivă a deşeurilor poate
genera venituri şi o reducere a masei de
deşeuri de depozitat
- campanie de constientizare a populaţiei
- generalizarea sistemului de colectare
selectivă
Fonduri structurale de coeziune,
bugetul local şi bugetul consiliului
judeţean
Consiliul local, societate de
salubrizare, populaţia
2024
2024 –80% din deşeuri colectate
selectiv
Programul / proiectul propus
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Mediu

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de
finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care raspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 14
Domeniu
Mediu

Cadrul general
Grup ţintǎ

Titlul:
Reabilitarea energetică a clădirii
sediului
administrativ
al
Primăriei
Municipiului Târnăveni, Piața Primăriei nr.
7, municipiul Târnăveni
Sediul primăriei este într-o stare medie
şi necesită înbunătăţiri şi modernizări
Sediul administrativ al Primăriei
Municipiului Târnăveni, Piața Primăriei nr.
7, municipiul Târnăveni
Reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră.
Îmbunătățirea calității mediului în
municipiul Târnăveni - reabilitarea termică
a cladirilor .
Nevoia de a eficientiza consumul de
energie
Reabilitarea energetică a clădirii
sediului
administrativ
al
Primăriei
Municipiului Târnăveni, Piața Primăriei nr.
7, municipiul Târnăveni
Bugetul local;
Bugetul judeţului;
Bugetul de stat,
Consiliul Local
2025
- Reabilitarea energetică a clădirii
sediului
administrativ
al
Primăriei
Municipiului Târnăveni, Piața Primăriei nr.
7, municipiul Târnăveni, finalizată
Programul / proiectul propus
Titlul:
Reabilitarea energetică a Casei de
Cultură Mihai Eminescu și a Liceului
Teoretic ,,Andrei Bârseanu”, municipiul
Târnăveni
Sediul casei de cultură este într-o stare
medie
şi
necesită
înbunătăţiri
şi
modernizări
Sediul Casei de Cultură Mihai Eminescu
și a Liceului Teoretic ,,Andrei Bârseanu”,
municipiul Târnăveni
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Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care raspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră.
Îmbunătățirea calității mediului în
municipiul Târnăveni - reabilitarea termică
a cladirilor.
Nevoia de a eficientiza consumul de
energie
Reabilitarea energetică a clădirii Casei
de Cultură Mihai Eminescu și a Liceului
Teoretic ,,Andrei Bârseanu”, municipiul
Târnăveni
Bugetul local;
Bugetul judeţului;
Bugetul de stat,
Consiliul Local
2025
- Reabilitarea energetică a clădirii
Casei de Cultură Mihai Eminescu și a
Liceului Teoretic ,,Andrei Bârseanu”,
municipiul Târnăveni, finalizată

Fişa 15
Domeniu
Mediu

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului

Modul de implementare al proiectului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Desfiinţarea sistemelor individuale de
colectare a apelor uzate – fose septice,
puţuri absorbante – de către toţi deţinătorii
de locuinţe individuale sau colective
În condiţiile realizării canalizării, aceste
fose trebuie desfiinţate deoarece sunt
poluante
Populaţia şi agenţii economici
Adaptarea la schimbările climatice și
situații de risc.
Îmbunătățirea calității mediului în
municipiul Târnăveni.
Extinderea sistemului de canalizare nu
mai justifică existenţa acestor fose, cu
impact negativ asupra solului şi panzei
freatice.
Desfiinţarea foselor septice
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Sursa de finanţare/posibile surse de
Resurse ale populaţiei şi agenţilor
finanţare
economici
Instituţia care raspunde de realizare a
Consiliul local, agenţi economici,
proiectului
populaţia
Termen de realizare
Indicatori

2028
2028 –
desfiinţate

Fişa 16
Domeniu
Mediu
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare al proiectului
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100%

din

fosele

septice

Programul / proiectul propus
Titlul:
Iluminat public ecologic, cu panouri
solare, lampi led
În acest moment există iluminat public
cu lampi cu energie electrică.
Populaţia şi agenţii economici
Adaptarea la schimbările climatice și
situații de risc.
Îmbunătățirea calității mediului în
municipiul Târnăveni.
Reducerea poluării aerului prin iluminat
public şi nevoia reducerii cheltuielilor
bugetare
Achiziţia de stâlpi ecologici de iluminat
public

Sursa de finanţare/posibile surse de
Bugetul local, bugetul judeţului,
finanţare
fonduri structurale
Instituţia care raspunde de realizarea
Consiliul local,
proiectului
Termen de realizare
2024
Indicatori
2024 – 100% din iluminatul public
ecologic, led

9. Amenajarea teritoriului
Suprafaţa totală de teren la nivelul municipiului Târnăveni este de 6062(ha), acestea
fiind împărţite după cum urmează.
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Tabel 33 - Suprafaţa totală de teren la nivelul municipiului Târnăveni (2019)
Suprafaţa
Hectare
Suprafaţa totală, din care (ha):
6062
Intravilan (ha)

1433

Extravilan (ha)

4629

Suprafaţa agricolă (ha), respectiv: arabil, pășuni,
fâneţe, vii şi livezi,

4524

Păduri şi alte terenuri cu vegetație forestieră
(ha)

421

Terenuri cu ape (ha)

22
Sursa: fișa de date

Numărul locuințelor convenționale conform datelor din 2018, în municipiul
Târnăveni şi localitățile aparținătoare se prezinta astfel:
Tabel 34 - Fondul de locuinţe
Tip locuinţă
Forme de
studii
Număr
proprietate
universitare
Locuinţe existente la sfârşitul Total
Număr
10084.00
anului, pe forme de
proprietate
Locuinţe existente la sfârşitul Proprietate publică Număr
131.00
anului, pe forme de
proprietate
Locuinţe existente la sfârşitul Proprietate privată Număr
9953.00
anului, pe forme de
proprietate
Suprafaţa locuibilă existentă
Total
Metri pătrați
427146.00
la sfârşitul anului, pe forme
arie desfășurată
de proprietate
Suprafaţa locuibilă existentă
Proprietate publică Metri pătrați
2767.00
la sfârşitul anului, pe forme
arie desfășurată
de proprietate
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Suprafaţa locuibilă existentă
la sfârşitul anului, pe forme
de proprietate

Proprietate privată

Metri pătrați
arie desfășurată

424379.00

Sursa: INS
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Figura 58 - Numărul locuințelor convenționale în municipiul Târnăveni

FORME DE PROPRIETATE
[NUME
CATEGORIE]

[NUME
CATEGORIE]

Infrastructura tehnico-edilitară (energie electrică, termică și regenerabilă, gaze naturale)
9.1 Alimentarea cu apă potabilă și canalizarea
Alimentare cu apă în locuințe din rețeaua publică deservește 5041 locuințe la nivelul
anului 2019 şi funcţionează din anul 1966.
Apa potabilă pentru populație, agenții economici şi instituțiile din Municipiul
Târnăveni este asigurată în exclusivitate de către Compania Aquaserv, sursa de apă fiind râul
Târnava Mică. Livrarea apei către consumatori se face prin intermediul unei rețele de
distribuție de 97,13 Km la nivelul anului 2019, volumul total de apă produs fiind de 1.755.457
mc, iar consumul de apă potabilă este de 16,57 mc/luna pe gospodărie. Starea de degradare
a rețelei este de 60%. Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile este de 34.560
mc pe zi, la nivelul anului 2019.
Numărul total de sesizări și reclamații privind parametrii de calitate ai apei
furnizate (2019) este de 49.
Rețeaua de canalizare are o lungime totală de circa 95,96 Km deservind 3474
locuințe, la nivelul anului 2019 şi funcţionează din anul 1966.
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Numărul total de sesizări și reclamații privind serviciul de canalizare este 1007.
Figura 59 - Alimentarea cu apă potabilă şi canalizare din rețeaua publică în Municipiul
Târnăveni
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9.2 Alimentarea cu energie termică/încălzire centrală/gaze natural
La nivelul municipiului Târnăveni, 4.848 locuințe din totalul locuințelor
convenționale dispun de încălzire centrală. Oraşul 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 oraşului există
sistem de alimentare cu gaze naturale, care deservește locuitorii din toate localităţile din
componența municipiului.

Conducte de gaz
Lungimea totală a conductelor
de distribuţie a gazelor

Tabel 35 - Alimentarea cu gaz
Destinaţia gazelor
naturale distribuite
Kilometri

Număr
102.00
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Gaze naturale distribuite,
după destinaţie
Gaze naturale distribuite,
după destinaţie

Total
Pentru uz casnic

Mii metri
cubi
Mii metri
cubi

9447.00
7286.00

Rețeaua de distribuție a gazelor naturale – lungimea conductelor distribuție gaze este Page | 139
de 102 km, iar gazele naturale distribuite în total sunt de 9447 mii metri cubi din care pentru
uz casnic 7286 mii metri cubi, la nivelul anului 2019.
9.3 Alimentarea cu energie electrică
Din totalul locuințelor convenționale înregistrate la nivelul Municipiul Târnăveni,
89,59% (respectiv 9009 locuințe) din acestea sunt conectate la rețeaua de iluminat electric.
Zonele sunt alimentate de posturi de transformare aeriene din zonă. În localitate
există stații de transformare de 110/20/6 kV. Puterea posturilor este în funcție de
consumatori. Distribuirea energiei electrice se realizează în toate localitățile municipiului de
către Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice (SDFEE) Târgu Mureș,
subunitate a S.C. ELECTRICA Filiala Transilvania Sud S.A.
9.4 Rețeaua de telecomunicații, comunicații de date şi Internet
În general, infrastructura de telecomunicații în localitatea Târnăveni este bine
dezvoltată, în prezent în sistemul de telefonie fixă există mai mulți operatori, cel mai
important fiind compania națională TELEKOM urmata apoi de RCS&RDS. Telefonia mobilă este
însă bine reprezentată de cele patru societății (ORANGE, VODAFONE, TELEKOM, DIGI Mobil),
gradul de acoperire prin telefonia mobilă crescând datorită expansiunii tehnicii în telefonia
fără fir.
Conexiunea la Internet a fost demarată rapid și este folosită atât de mediul public,
consumatori casnici, cât și de mediul de afaceri şi este asigurata atât de operatorii de
telefonie fixa cât şi de cei de telefonie mobile în special pentru abonații serviciilor de
telefonie mobile.
Pe teritoriul localității şi în satele aparținătoare se recepționează programele Televiziunii
Naționale precum şi posturile de televiziune private cum sunt Antena 1, Pro TV, Prima TV,
etc.
Serviciile poștale sunt asigurate de furnizorul național Poșta Română. Complementar, există
firme de servicii poștale și de curierat private, care în baza unei comenzi asigură servicii pe
raza municipiului Târnăveni.
9.5 Managementul serviciilor comunitare de utilități publice - Transport public
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Serviciile de utilități publice sunt furnizate/prestate fie prin modalitatea gestiunii
directe, fie prin modalitatea gestiunii indirecte (delegate), bazată pe contracte de delegare a
gestiunii încheiate cu operatori de drept privat.
Serviciul de transport public local de persoane face parte din sfera serviciilor de
utilitate publică şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de Page | 140
interes economic şi social, desfăşurate la nivel local, sub controlul, conducerea sau
coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului
public local de persoane.
În municipiul Târnăveni serviciul de transport public local, se efectuează la această dată
pe patru trasee:
Număr
Lungime
Număr curse zilnice
Traseu
Capete traseu
traseu
traseu
şi orarul actual

1
1A

2

3

Cars II- Centru- Botorca
şi
Cars II, Botorca
retur
Cars II, Mol
Cars II- Centru- Mol şi
retur

13,6 km
7,5 km

Cars II- Centru- Str. 1 Cars II, Str. 1
6,2 km
Decembri
e
1918 nr.
46 Decembrie 1918 nr.
(Blocuri Seuca)
46 (Blocuri Seuca)

19 curse (Între orele 5 şi 24)

Cuştelnicretur

10 curse (Orele 6:10, 7:30,
11:10,
12:15, 13:00, 14:10, 15:40,
18:40,
22:10, 23:40)

Centru

şi
Şcoala

gimnazială 4,2 km

Traian, Cuştelnic

4

2 curse (Orele 14 şi 19)
19 curse (Între orele 5 şi 24)

Târnăvei – Bobohalma şi

Târnăvei

(Str.

1

retur

Decembrie 1918, nr.
12)- Bobohalma

12,6 km

Luni, marţi, joi şi vineri – 6
curse
(5:30, 6:30, 7:30, 13:30,
15:45,
18:00)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Competența face diferența!

www.poca.ro

Centr
u

Miercuri- 7 curse (5:30,
6:30,
7:30, 9:20, 13:30, 15:45,
18:00)
Sâmbătă- 4 curse Page
(6:00,
| 141
8:00,
14:00, 16:15)
Duminică- 3 curse (8:00,
14:00,
16:15)

La solicitarea locuitorilor din zona Boziaş se propune ca, la anumite ore, traseul nr. 1
să aibă extensie spre str. Pref. V. Moldovan, astfel:
Număr
Lungime
Număr curse zilnice
Traseu
Capete traseu
traseu
traseu
şi orarul actual

1B

Cars II- Centru- Str. Pref.
V.
Cars II, Str. Pref. V. 16,8 km
Moldovan nr. 50- Mol - Moldovan nr. 50,
Str.
Mol
Pref. V. Moldovan nr. 50Centru- Cars II

3 curse (Orele 7, 12 şi 18)

La nivelul anului 2019 au fost 285.496 de pasageri. Serviciul dispune de 11 vehicule şi
23 de staţii de îmbarcare la nivelul anului 2019.
În prezent serviciul de transport public local este efectuat de operatorul de transport
S.C. TAR S.A. Târnăveni.
Gratuităţile acordate de la bugetul local municipal sunt pentru următoarele categorii
de utilizatori:
a)
veterani, văduve de veterani şi invalizi de război (Legea nr. 44/ 1994 republicată);
b)
persoane deportate, refugiate, persecutate din motive etnice, politice, religioase
(Decretul- Lege nr. 118/ 1990 şi Legea nr. 367/ 2001 republicată);
c)
persoane cu handicap şi însoţitorii acestora (Legea nr. 448/ 2006 republicată cu
modificările şi completările ulterioare);
d)
persoane pensionate (HCL nr. 38/ 2012).
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9.6 Analiza SWOT
Puncte tari ale municipiului Târăveni:

Puncte slabe:

 Existența unor legături directe între
Municipiul Târnăveni și municipiul Târgu
Mureş prin intermediul transportului
public;
 Autorităţi locale deschise;
 Rețea de transport:
-DN 14 A
-DJ 107
-SJ 142
-Calea ferată Praid- Blaj
 Starea bună a rețelelor de drumuri
publice;
 Peste 84% din locuințe sunt racordate la
rețeaua de distribuție apă și 72%
canalizare și peste 90% din locuitori sunt
racordați rețeaua de distribuție a energiei
electrice;
 Proiecte de investiții în infrastructura de
apă potabilă și apă uzată în derulare;
 Acces la serviciile de furnizare a
telefoniei fixe, mobile, cablu TV și servicii
de furnizare a internetului.
Oportunități:

 Persistenţa problemelor de fond funciar;
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 Suprafeţe mici de spaţii verzi amenajate;
 Aplicarea limitată a reglementarilor in
materie de construire şi disciplina în
construcţii;
 Inexistenţa unui studiu de trafic;
 Lipsa sau slaba dezvoltare a infrastructurii
de apă şi canalizare în anumite zone;
 Lipsa unor spatii de joacă şi de recreere;
 Buget local redus.

 Existenţa resurselor nerambursabile din
fondurile structural;
 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale
judeţului;
 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în
vederea dezvoltării infrastructurii;
 Posibilitatea accesării fondurilor europene
nerambursabile
pentru
asfaltarea
drumurilor;
 Existența surselor de apă potabilă ce pot
sta la baza extinderii rețelelor de
alimentare cu apă potabilă;
 Existența unor programe cu finanțare
europeană orientate spre creșterea
randamentului și eficienței energetice;
 Implicarea instituțiilor publice pentru
crearea și modernizarea infrastructurii

 Resurse bugetare reduse față de nevoia
de investiții în infrastructură,
 Sprijin redus din partea altor autorităţi
publice;
 Instabilitate politică;
 Surse financiare insuficiente pentru
susținerea proiectelor de modernizare a
infrastructurii;
 Lipsa investițiilor în infrastructura locală
are efecte negative asupra atractivității
zonei
și
a
uzurii
premature
a
autovehiculelor populației;
 Tendința de creștere a prețurilor
resurselor energetice sub influența
instabilității monedelor internaționale;
 Parte din drumurile și rețelele de utilități
riscă să rămână nemodernizate sau

Amenințări:
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locale;
nereabilitate din cauza posibilităților
 Accesarea de fonduri externe și naționale
financiare reduse ale localității;
pentru finanțarea reabilitării drumurilor și  Capacitatea de plată a consumatorilor
alte investiții în vederea dezvoltării
pentru serviciile oferite;
infrastructurii tehnico-edilitare;
 Accesarea mai rapidă a fondurilor
 Amenajarea spațiilor de interes public al
europene
și
naționale
pentru Page | 143
localității;
infrastructură
de
către
alte
 Investiții aferente serviciilor de bază
localități/zone de dezvoltare.
pentru populație.
9.7 Obiective pentru domeniul amenajarea teritoriului
Obiectivul general în materie de amenajare a teritoriului şi infrastructura de transport
este reprezentat de “utilizarea optimă a teritoriului municipiului şi îmbunătăţirea
infrastructurii de transport” iar obiectivele specific sunt:
OS 1. Zonarea funcţională a teritoriului municipiului în acord cu tendinţele de
dezvoltare a acesteia
OS 2. Dezvoltarea infrastructurii publice edilitare și de transport urban la nivel de
municipiu
OS 3. Crearea design-ul sustenabil arhitectonic
OS 4. Extindere și modernizare rețea de gaze naturale, alimentare cu apă potabilă,
canalizare și iluminat
OS 5. Reabilitare drumuri de interes local
9.8 Fişe de proiect
Fişa 17
Domeniu
Amenajarea teritoriului

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Clarificarea aspectelor de proprietate şi
domenialitate
asupra
teritoriului
municipiului
Problema retrocedărilor înca nu este
finalizată. De asemenea, nu există o
evidenţă clară asupra bunurilor domeniale
Populaţia municipiului, administraţia
locală
Zonarea funcţională a teritoriului
municipiului în acord cu tendinţele de
dezvoltare a acesteia.
Crearea
design-ul
sustenabil
arhitectonic
Activitatea curentă a autorităţilor
locale este afectată de problemele de fond
funciar. De asemenea, există bunuri şi
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Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 18
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

terenuri a căror situaţie juridică nu este
clarificată, astfel ca acestea nu pot fi
valorificate
Finalizarea problemelor de fond funciar
– reparcelare, sprijin pentru obţinerea
Page | 144
titlurilor de proprietate
Realizarea
evidentei
bunurilor
domeniale si clarificarea situatiei juridice a
bunurilor si terenurilor.
Bugetul local
Consiliul local, Consiliul judeţean,
Prefectura
2026
- reparcelare integrală
- baza de date cu bunurile domeniale
- 100% din titlurile de proprietate
obţinute
Programul / proiectul propus
Titlul:
Realizarea de parcări publice
Expansiunea altor domenii trebuie
însoţită de realizarea infrastructurii de
transport aferente
Populaţia municipiului
Dezvoltarea
infrastructurii
publice
edilitare și de transport urban la nivel de
municipiu.
Zonarea funcţională a teritoriului
municipiului în acord cu tendinţele de
dezvoltare a acesteia.
Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuire a intravilanului municipiului
prin crearea unei infrastructuri adecvate
Realizarea a 100 de locuri publice de
parcare
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni
2027
– 100 de noi locuri de parcare
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Fişa 19
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 20
Domeniu
Amenajarea teritoriului

Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Reparații poduri și podețe
Infrastructura municipiului Târnăveni Page | 145
necesită o întreţinere permanentă
Populaţia municipiului
Dezvoltarea
infrastructurii
publice
edilitare și de transport urban la nivel de
municipiu
Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuire a intravilanului municipiului
Târnăveni prin crearea unei infrastructuri
adecvate
Reparații poduri și podețe

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni,
2026
– Toate podurile și podețele reparate
Programul / proiectul propus
Titlul:
Amenajare drum de legătură str.
Bradului
–
localitatea
componentă
Cuștelnic, municipiul Târnăveni
Drumurile
municipiului
Târnăveni
necesită o întreţinere permanentă iar
extinderea
drumurile
reprezintă
o
necesitate
Populaţia municipiului
Dezvoltarea
infrastructurii
publice
edilitare și de transport urban la nivel de
municipiu.
Reabilitare drumuri de interes local.
Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuire a intravilanului municipiului
Târnăveni prin crearea unei infrastructuri
adecvate
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Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 21
Domeniu
Amenajarea teritoriului

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Amenajare drum de legătură str.
Bradului
–
localitatea
componentă
Cuștelnic, municipiul Târnăveni – alei
pietonale, trotuare, căi de acces etc.
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
Page | 146
structurale
Consiliul local Târnăveni,
2026
– Drum de legătură str. Bradului –
localitatea
componentă
Cuștelnic,
municipiul Târnăveni, realizat.
Programul / proiectul propus
Titlul:
Modernizare/asfaltare/extindere străzi
în Municipiul Târnăveni: Teilor, Mihai
Eminescu, Luncii, Grădinilor , Livezii,
Frasinului, Dezrobirii, Cerbului, 1 Iunie,
Primăverii, Macului, Urcușului, Toamnei,
Pinului, Fagului, Dealului, Pasaj Clor,
Cartier Livezii, Pasaj Carbid, Măceșului,
Melodiei, După Deal, Velțului, A.Iancubretea înainte de strada Dealului, Bălții,
Romul Boilă, Izvor, Mierlei, Muncii,
extindere Nicolae Bălcescu, Piața Obor,
extindere Mărțișor, Plopilor, Râului, NouăBotorca, extindere V.Babeș, extindere
Rândunelelor,
Secerii,
Târnavei,
Salcâmilor, Turnișor, Armatei – apendice
spre
strada
Rândunelelor,
Armateiapendice lângă Biserica Greco-Catolică,
cartier Dâmbău, G.Coșbuc-până la strada
Albinei, Zorilor-apendice, CFR-calea de
acces între CFR și Partizanilor, extindere
strada Stelelor, străzile din Bobohalma,
Cuștelnic.
Drumurile
municipiului
Târnăveni
necesită o întreţinere permanentă
Populaţia municipiului
Dezvoltarea
infrastructurii
publice
edilitare și de transport urban la nivel de
municipiu.
Reabilitare drumuri de interes local.
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Motivaţia proiectului

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 22
Domeniu
Amenajarea teritoriului

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuire a intravilanului municipiului
Târnăveni prin crearea unei infrastructuri
adecvate
Modernizare/asfaltare/extindere străzi
în Municipiul Târnăveni: Teilor, Mihai Page | 147
Eminescu, Luncii, Grădinilor , Livezii,
Frasinului, Dezrobirii, Cerbului, 1 Iunie,
Primăverii, Macului, Urcușului, Toamnei,
Pinului, Fagului, Dealului, Pasaj Clor,
Cartier Livezii, Pasaj Carbid, Măceșului,
Melodiei, După Deal, Velțului, A.Iancubretea înainte de strada Dealului, Bălții,
Romul Boilă, Izvor, Mierlei, Muncii,
extindere Nicolae Bălcescu, Piața Obor,
extindere Mărțișor, Plopilor, Râului, NouăBotorca, extindere V.Babeș, extindere
Rândunelelor,
Secerii,
Târnavei,
Salcâmilor, Turnișor, Armatei – apendice
spre
strada
Rândunelelor,
Armateiapendice lângă Biserica Greco-Catolică,
cartier Dâmbău, G.Coșbuc-până la strada
Albinei, Zorilor-apendice, CFR-calea de
acces între CFR și Partizanilor, extindere
strada Stelelor, străzile din Bobohalma,
Cuștelnic. – alei pietonale, trotuare, căi de
acces etc.
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni,
2026
–
toate
drumuri
modernizare, finalizate

propuse

spre

Programul / proiectul propus
Titlul:
Modernizarea străzilor Școlii, Republicii,
Avram Iancu și Viitorului din Municipiul
Târnăveni
Drumurile
municipiului
Târnăveni
necesită o întreţinere permanentă
Populaţia municipiului
Dezvoltarea
infrastructurii
publice
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Motivaţia proiectului

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 23
Domeniu
Amenajarea teritoriului

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului

edilitare și de transport urban la nivel de
municipiu.
Reabilitare drumuri de interes local.
Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuire a intravilanului municipiului
Târnăveni prin crearea unei infrastructuri Page | 148
adecvate
Modernizarea străzilor Școlii, Republicii,
Avram Iancu și Viitorului din Municipiul
Târnăveni – alei pietonale, trotuare, căi de
acces etc.
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni,
2026
–
toate
drumuri
modernizare, finalizate

propuse

spre

Programul / proiectul propus
Titlul:
Reabilitare
străzi
în
Municipiul
Târnăveni:
(Stelelor,
Sticlarilor,
Tractoriștilor, Timișului, Recoltei, Plevnei,
Mesteacănului,
Mărășești,
Progresului,
Digului, Lăcrămioarei, Înfrățirii, Aviației,
Păltiniș, Morii, Albinei, George Coșbuc,
Bazinului,
Petru
Maior,
Codrului,
Viticultorilor,
Narciselor,
Plugarilor,
Ciocârliei)
Drumurile
municipiului
Târnăveni
necesită o întreţinere permanentă
Populaţia municipiului
Dezvoltarea
infrastructurii
publice
edilitare și de transport urban la nivel de
municipiu.
Reabilitare drumuri de interes local.
Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuire a intravilanului municipiului
Târnăveni prin crearea unei infrastructuri
adecvate
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Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 24
Domeniu
Amenajarea teritoriului

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Reabilitare
străzi
în
Municipiul
Târnăveni:
(Stelelor,
Sticlarilor,
Tractoriștilor, Timișului, Recoltei, Plevnei,
Mesteacănului,
Mărășești,
Progresului,
Digului, Lăcrămioarei, Înfrățirii, Aviației,
Păltiniș, Morii, Albinei, George Coșbuc, Page | 149
Bazinului,
Petru
Maior,
Codrului,
Viticultorilor,
Narciselor,
Plugarilor,
Ciocârliei).
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni,
2026
–
toate
drumuri
reabilitare, finalizate

propuse

spre

Programul / proiectul propus
Titlul:
Achiziționare utilaje și dotări tehnice
pentru lucrările de reparații și întreținere
drumuri publice și clădiri
UAT Târnăveni este deficitar la nivelul
echipamente, ca şi în cazul comunelor
vecine
Populaţia municipiului
Dezvoltarea infrastructurii publice
edilitare și de transport urban la nivel de
municipiu.
Reabilitare drumuri de interes local.
Nevoia de intervenţie promptă în cazuri
excepţionale
Achiziționare utilaje și dotări tehnice
pentru lucrările de reparații și întreținere
drumuri publice și clădiri
Bugetul local, Bugetul judeţului,
Bugetul de stat
Consiliul local
2027
- 3 utilaje și dotări tehnice pentru
lucrările de reparații și întreținere drumuri
publice și clădiri
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Fişa 25
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 26
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Amenajarea intrărilor în municipiu pe
Page | 150
principalele căi rutiere
Principalele intrări în municipiului
Târnăveni necesită o reabilitare şi
amenajare
Populaţia municipiului
Dezvoltarea
infrastructurii
publice
edilitare și de transport urban la nivel de
municipiu.
Reabilitare drumuri de interes local.
Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuire şi vizitare a intravilanului
municipiului Târnăveni prin crearea unei
infrastructuri adecvate
Reabilitarea intrărilor – drumuri,
trotuare, căi de acces etc.
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni,
2026
– intrări
reabilitate

în

municipiul

Târnăveni

Programul / proiectul propus
Titlul:
Sistem de monitorizare video a
drumurilor municipale
Un sistem de monitorizare video poate
conduce la utilizarea adecvată a drumurilor
municipale şi la creşterea siguranţei de
utilizare.
Populaţia municipiului Târnăveni
Crearea
design-ul
sustenabil
arhitectonic
Este necesară asigurarea infrastructurii
care să permita monitorizarea utilizării
adecvate a drumurilor
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Modul de implementare a proiectului

Instalare sistem video de supraveghere
a drumurilor

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Bugetul local, investiţie privată
Consiliul local Târnăveni.
2027
– 2 drumuri monitorizate video

Fişa 27
Domeniu
Amenajarea teritoriului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Modernizarea/Reabilitarea
clădirilor
publice
din
Municipiul
Târnăveni:
modernizarea sediului administrativ al
Primăriei Municipiului Târnăveni (PT +
lucrare); accesibilizarea spațiilor publice și
a instituțiilor publice din administrația
locală pentru persoanele cu dizabilități
(inclusiv cu persoană de sprijin-interpret
mimico-gestual)
Cadrul general
UAT Târnăveni este deficitar la nivelul
reabilitare, modernizare, accesibilitate la
nivelul autorităţii locale.
Populaţia municipiului
Grup ţintǎ
Obiective
Crearea
design-ul
sustenabil
arhitectonic
Motivaţia proiectului
Lipsa de investiţii în modernizare
Modul de implementare a proiectului
Modernizarea/Reabilitarea
clădirilor
publice
din
Municipiul
Târnăveni:
modernizarea sediului administrativ al
Primăriei Municipiului Târnăveni (PT +
lucrare); accesibilizarea spațiilor publice și
a instituțiilor publice din administrația
locală pentru persoanele cu dizabilități
(inclusiv cu persoană de sprijin-interpret
mimico-gestual)
Sursa de finanţare/posibile surse de
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
finanţare
structurale
Instituţia care raspunde de realizarea
Consiliul local
proiectului
Termen de realizare
2025
Indicatori
Modernizarea/Reabilitarea
clădirilor
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publice
din
Municipiul
Târnăveni:
modernizarea sediului administrativ al
Primăriei Municipiului Târnăveni (PT +
lucrare);
Accesibilizarea spațiilor publice și a
instituțiilor publice din administrația locală Page | 152
pentru persoanele cu dizabilități (inclusiv
cu persoană de sprijin-interpret mimicogestual)
Fisa 28
Domeniu
Amenajarea teritoriului

Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Programul / proiectul propus
Titlul:
Completarea sistemului de indicatoare
cu denumirile străzilor, de intrare/ieşire
din localitate si semne de circulatie
Design-ul local si orientarea pe
teritoriul municipiului Târnăveni se pot
îmbunătăţi prin utilizarea unui sistem de
indicatoare adecvat
Populaţia municipilui, agenţii economici
Crearea
design-ul
sustenabil
arhitectonic
Există un sistem de indicatore cu
numele străzilor, un sistem adecvat de
marcare a intrărilor/ieşirilor din localitate
ce trebuie completat.
Realizarea şi montarea de:
- plăcuţe cu denumirile străzilor şi
indicatoare de orientare
plachete
de
marcare
a
intrărilor/ieşirilor din localitate
- semne de circulaţie adecvate
Bugetul local,
Consiliul local Târnăveni
2025
- toate străzile marcate
- toate intrările şi ieşirile din municipiu
marcate
toate
intersecţiile
semnalizate
adecvat

Fişa 29
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Domeniu
Amenajarea teritoriului

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 30
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective

Programul / proiectul propus
Titlul:
Întărirea capacităţii de aplicare a
legislaţiei în materie de construire şi
disciplina în construcţii
Este necesară menţinerea şi construirea Page | 153
unei linii arhitectonice unitare pe teritoriul
municipiului Târnăveni
Populaţia municipiului
Crearea
design-ul
sustenabil
arhitectonic.
Zonarea funcţională a teritoriului
municipiului în acord cu tendinţele de
dezvoltare a acesteia.
Armonia
arhitecturală
sustenabilă
trebuie să fie menţinută.
Verificarea modului de respectare a
legislaţiei în materie de construire şi
disciplina în construcţii
Verificarea respectării normelor din
PUG, PUZ si PUD
Bugetul local,
Consiliul local Târnăveni
2026
- toate construcţiile verificate din
punct de vedere al autorizării
- toate construcţiile noi respectă
linia arhitectonică a municipiului Târnăveni

Programul / proiectul propus
Titlul:
Piste pentru biciclete
Construirea pistelor pentru biciclete
poate conduce la utilizarea adecvată a
drumurilor şi la creşterea siguranţei de
utilizare.
Populaţia municipiului
Crearea
design-ul
sustenabil
arhitectonic.
Dezvoltarea
infrastructurii
publice
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Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 31
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

edilitare și de transport urban la nivel de
municipiu.
Este necesară asigurarea infrastructurii
care să permita utilizarea adecvată a
drumurilor şi de către biciclişti
Construirea pistelor pentru bicilete pe Page | 154
drumurile locale.
Bugetul local, fonduri structurale
Consiliul local Târnăveni.
2027
– 5 km de piste pentru biciclete
construiţi
Programul / proiectul propus
Titlul:
Modernizare reţea apă potabilă şi
canalizare
Expansiunea altor domenii trebuie
însoţită de realizarea infrastructurii de
utilităţi publice aferente
Populaţia municipiului
Extindere și modernizare rețea de
gaze naturale, alimentare cu apă potabilă,
canalizare și iluminat
Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuire a intravilanului localităţii
prin crearea unei infrastructuri adecvate
Extinderea reţelei de apă potabilă şi
canalizare
la
deal
şi
efectuarea
racordărilor gospodăriilor.
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni
2025
– reţea de apă potabilă şi canalizare
la nivelul întregului municipiu.

Fişa 32
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Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 33
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Extindere reţea apă potabilă şi
canalizare în zonele cu aşezări informale
Expansiunea municipiului şi a altor
domenii trebuie însoţită de realizarea
infrastructurii de utilităţi publice aferente
Populaţia municipiului
Extindere și modernizare rețea de
gaze naturale, alimentare cu apă potabilă,
canalizare și iluminat
Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuire a intravilanului localităţii
prin crearea unei infrastructuri adecvate
Extinderea reţelei de apă potabilă şi
canalizare în zonele cu aşezări informale.
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni
2025
– reţea de apă potabilă şi canalizare
la nivelul întregului municipiu.
Programul / proiectul propus
Titlul:
Extindere reţea apă potabilă şi
canalizare în localitatea Botorca
Expansiunea municipiului şi a altor
domenii trebuie însoţită de realizarea
infrastructurii de utilităţi publice aferente
Populaţia municipiului
Îmbunătăţirea
infrastructurii
de
utilităţi publice prin extinderea reţelei de
apă potabilă şi canalizare, astfel încat să
fie reduse influentele negative asupra
mediului şi confortului populaţiei
Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuire a intravilanului localităţii
prin crearea unei infrastructuri adecvate
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Modul de implementare a proiectului

Extinderea reţelei de apă potabilă şi
canalizare în localitatea Botorca.

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni

Fişa 34
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 35
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general

2025
– reţea de apă potabilă şi canalizare
la nivelul localităţii Botorca.
Programul / proiectul propus
Titlul:
Extindere
reţea
canalizare
în
localitatea Cuştelnic
Expansiunea municipiului şi a altor
domenii trebuie însoţită de realizarea
infrastructurii de utilităţi publice aferente
Populaţia municipiului
Extindere și modernizare rețea de
gaze naturale, alimentare cu apă potabilă,
canalizare și iluminat
Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuire a intravilanului localităţii
prin crearea unei infrastructuri adecvate
Extinderea reţelei de canalizare în
localitatea Cuştelnic.
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni
2025
– reţea de canalizare
localităţii Cuştelnic.

la

nivelul

Programul / proiectul propus
Titlul:
Extindere reţea canalizare în satul
Bobohalma
Expansiunea municipiului şi a altor
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Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 36
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

domenii trebuie însoţită de realizarea
infrastructurii de utilităţi publice aferente
Populaţia municipiului
Extindere și modernizare rețea de
gaze naturale, alimentare cu apă potabilă,
canalizare și iluminat
Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuire a intravilanului localităţii
prin crearea unei infrastructuri adecvate
Extinderea reţelei de canalizare în
satul Bobohalma.
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni
2025
– reţea de canalizare la nivelul satului
Bobohalma.

Programul / proiectul propus
Titlul:
Reabilitare şi extindere reţea gaze
naturale
Expansiunea altor domenii trebuie
însoţită de realizarea infrastructurii de
utilităţi publice aferente
Populaţia municipiului
Extindere și modernizare rețea de
gaze naturale, alimentare cu apă potabilă,
canalizare și iluminat
Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuire a intravilanului localităţii
prin crearea unei infrastructuri adecvate
Reabilitarea şi extinderea reţelei de
distribuţie a gazelor naturale şi efectuarea
racordărilor gospodăriilor.
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni
2025
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Indicatori

– reţea de distribuţie a gazelor natural
reabilitată la nivelul întregului municipiu
şi extinderea ei cu 5 km

Fişa 37
Domeniu
Amenajarea teritoriului

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 38
Domeniu
Amenajarea teritoriului

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Programul / proiectul propus
Titlul:
Inițierea
demersurilor
pentru
construirea unei autogări în orașul
Târnăveni
Expansiunea altor domenii trebuie
însoţită de realizarea infrastructurii de
transport aferente
Populaţia municipiului
Dezvoltarea infrastructurii publice
edilitare și de transport urban la nivel de
municipiu
Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuirea şi vizitarea intravilanului
municipiului
prin
crearea
unei
infrastructuri adecvate
Realizarea unei autogări în orașul
Târnăveni.
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni
2027
– Aerogară construită
Programul / proiectul propus
Titlul:
Demersuri pentru extinderea
infrastructurii feroviare
Expansiunea altor domenii trebuie
însoţită de realizarea infrastructurii de
transport aferente
Populaţia municipiului
Dezvoltarea infrastructurii publice
edilitare și de transport urban la nivel de
municipiu
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Motivaţia proiectului

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 39
Domeniu
Amenajarea teritoriului

Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuirea şi vizitarea intravilanului
municipiului
prin
crearea
unei
infrastructuri adecvate
Extinderea infrastructurii feroviare în
orașul Târnăveni.
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni
2027
– extinderea infrastructurii feroviare
cu 10 km
Programul / proiectul propus
Titlul:
Realizarea unui sistem inteligent de
transport public local pentru călători

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Expansiunea altor domenii trebuie
însoţită de realizarea infrastructurii de
transport aferente
Populaţia municipiului
Dezvoltarea
infrastructurii
publice
edilitare și de transport urban la nivel de
municipiu
Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuirea şi vizitarea intravilanului
municipiului prin crearea unei infrastructuri
adecvate
Realizarea unui sistem inteligent de
transport public local pentru călători în
orașul Târnăveni.
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni
2027
– Sistem inteligent de transport public
local pentru călători realizat
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Fişa 40
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 41
Domeniu
Amenajarea teritoriului

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Programul / proiectul propus
Titlul:
Amenajare stații de încărcare pentru
mijloace de transport electrice
Expansiunea altor domenii trebuie Page | 160
însoţită de realizarea infrastructurii de
transport aferente
Populaţia municipiului
Dezvoltarea
infrastructurii
publice
edilitare și de transport urban la nivel de
municipiu.
Crearea
design-ul
sustenabil
arhitectonic.
Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuirea şi vizitarea intravilanului
municipiului prin crearea unei infrastructuri
adecvate
Amenajare stații de încărcare pentru
mijloace de transport electrice în orașul
Târnăveni.
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni
2027
– 5 staţii de încărcare pentru mijloace
de transport electrice realizate
Programul / proiectul propus
Titlul:
Construirea unei centuri ocolitoare
pentru transferul traficului de tranzit și a
inelelor interioare de circulație, în
vederea eficientizării traseelor în
localitatea Târnăveni
Expansiunea altor domenii trebuie
însoţită de realizarea infrastructurii de
transport aferente
Populaţia municipiului
Dezvoltarea infrastructurii publice
edilitare și de transport urban la nivel de
municipiu
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Motivaţia proiectului

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Este necesară creşterea atractivităţii
pentru locuirea şi vizitarea intravilanului
municipiului
prin
crearea
unei
infrastructuri adecvate
Construirea unei centuri ocolitoare
pentru transferul traficului de transit și a
inelelor interioare de circulație, în
vederea
eficientizării
traseelor
în
localitatea Târnăveni
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Târnăveni
2027
– centură ocolitoare construită

Fişa 42
Domeniu

Programul / proiectul propus
Titlul:
Reactualizare și aprobare Planul Urbanistic
General al Municipiului Târnăveni
Nevoia de actualizare constantă a planului
urbanistic general, în vederea dezvoltării
municipiului
Mediul privat, Populaţia, Instiuţiile publice

Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Zonarea funcţională a teritoriului
municipiului în acord cu tendinţele de
dezvoltare a acesteia
Crearea
design-ul
sustenabil
arhitectonic

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Necesitea unui plan urbanistinc general
nou.
Reactualizarea
PUG
–ului
conform
necesităţilor actuale

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Bugetul local,
Consiliul local,
2023
PUG actualizat

10. Instituţii locale
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Primăria Târnăveni este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor
ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ şi în
conformitate cu hotărârile Consiliului Local Târnăveni privind aprobarea organigramei, a
numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate.
Primarul, Viceprimarul, Secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate Page | 162
constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Municipiului
Târnăveni care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului,
soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
Consiliul Local este autoritatea administrației publice prin care se realizează
autonomia locală în oraș.
Consiliul Local și Primarul sunt aleși în condițiile prevăzute de legea privind
alegerile locale.
Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele
de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități
publice, locale sau centrale.
Organigrama aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni, la
nivelul anului 2020, dispune de 245 de salariați din care:
Tabel 36 - Personalul din cadru aparatului de specialitate al primarului
Tip personal
Număr
Număr total personal angajat, din care (exclusiv
245
demnitarii, inclusiv secretarul oraşului):
Funcţionari publici de execuţie

88

Funcţionari publici de conducere (inclusiv secretarul
oraşului)
Personal contractual

12
136

Personal contractual în funcţii de conducere

9

Figura 60 - Personalul din cadru aparatului de specialitate
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245

250
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200

136

150

88

100
12

50

9

0
Număr total
personal
angajat, din
care (exclusiv
demnitarii,
inclusiv
secretarul
orasului):

Funcţionari
publici de
execuţie

Funcţionari
publici de
conducere
(inclusiv
secretarul
orasului)

Personal
contractual

Personal
contractual în
funcţii de
conducere

Tabel 37 - Personalul UAT după studii
Nivel studii
Număr
Absolvenţi studii universitare de licenţă
87
Absolvenţi studii postliceale

10

Absolvenţi studii liceale

117

Absolvenţi studii gimnaziale

31

Sursa: fisa de date 2020
Figura 59 - Personalul din cadru primăriei după nivelul studiilor
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117
120
87

100
80
60

31

40
10

20

0
Absolvenţi studii
universitare de
licenţă

Absolvenţi studii
postliceale

Absolvenţi studii
liceale

Absolvenţi studii
gimnaziale

În funcţie de vârstă, se constată că există doar 2 angajaţi sub 30 de ani, 89 de angajaţi
între 30 şi 50 de ani şi 154 peste 50 de ani. Vârsta medie a personalului angajat din UAT
Târnăveni este de 47 de ani.
Numărul compartimentelor funcţionale este de 49, din care:

Direcţii

Tabel 38 - Compartimente funcţionale
Compartimente
Număr
4

Servicii

9

Birouri

1

Compartimente

35
Sursa: fisa de date 2020

Figura 60 - Compartimente funcţionale
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La nivelul administraţiei locale a municipiului există 2 autotursime, unul achiziționat
după 2018. Administraţia locală a instituit serviciul de management al situațiilor de urgență în
oraș, având 2 angajaţi la nivelul anului 2020 şi un număr de 3 utilaje la nivelul serviciului
privind situaţiile de urgență. În anul 2019 serviciul a fost solicitat în 4 situaţii.
Administraţia locală a instituit serviciul public de poliție locala din 2011, având în 2020
un număr de 26 de angajaţi. În dotarea servicului există o autospecială. În anul 2019 serviciul
de poliţie locală a intervenit la 74 de solicitări. Cheltuielile totale cu serviciu au fost pentru
anul 2019 în valoare de 1.959.592 lei.
10.1 Analiza SWOT
Puncte tari ale municipiului Târnăveni:

Puncte slabe:

 Autorităţi
locale
deschise
ce  Inexistența unor contacte mai strânse
constientizează ca resursa umană este
între administrație şi agenții private;
cea mai importantă dintr-o organizaţie;
 Lipsa contactelor externe şi lipsa de
 Participarea angajatilor la diferite forme
integrare
în
circuitul
administrativ
de pregatire profesionala;
naţional şi international;
 Imagine bună şi încredere în primar;
 Imposibilitatea transmiterii de solicitări,
cereri on-line;
 Autorităţi locale deschise.
 Posibilităţi reduse de motivare financiară
a personalului din cadrul Primăriei şi de
atragere a persoanelor cu calificare
superioară în structurile funcţionarilor
publici;
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Oportunități:

Amenințări:

 Creșterea gradului de descentralizare si
autonomie locală
 Existenţa resurselor nerambursabile din
fondurile structural;
 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în
vederea dezvoltării instituţionale;
 Elaborarea strategiei de resurse umane
care sa cuprindă şi aspectele de
planificare, recrutare, selecţie, motivare,
carieră în general;
 Crearea unui sistem electronic de
management al documentelor pentru o
mai bună organizare şi comunicare
internă, precedat de pregatirea in
domeniul utilizarii noilor tehnologii;
 Infrăţirea cu o localitate (recomandat –
tarile nordice) şi utilizarea schimburilor
de experienţă;
 Existenţa unor instituţii similar cu
exemple de bune practice;
 Crearea unei culturi a informării şi
participarea
la
evenimentele
din
domeniul de activitate – conferinţe,
seminarii;
 Existenţa de organizaţii profesionale ale
funcţionarilor publici, spaţii utile de
informare,
–
asociaţia contabililor,
informaticienilor etc.

 Educaţie, cultură civică slab dezvoltate,
grad redus de participare civică;
 Sprijin redus din partea altor autorităţi
Page | 166
publice;
 Cooperarea slabă cu UAT-urile învecinate;
 Blocarea accesului la funcţiile publice
vacante;
 Migrarea personalului calificat către alte
instituţii publice.

10.2 Obiective pentru domeniul administraţie publică
Obiectivul general este reprezentat de “întărirea capacităţii administrative” iar obiectivele
specifice sunt:
OS 1. Îmbunătăţirea capacităţii administrative
OS 2. Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de afaceri
OS 3. Introducerea de noi instrumente şi tehnologii
OS 4. Dezvoltare infrastructură necesară funcționării instituțiilor publice
OS 5. Implementare, monitorizare, revizuire și comunicare rezultate implementare strategie
10.3 Fişe de proiect
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Fişa 43
Domeniu
Administraţie publică
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 44
Domeniu
Administraţie publică

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de

Programul / proiectul propus
Titlul:
Adaptarea structurii organizatorice
Organigrama, ROF-ul, fişele de post Page | 167
sunt instrumente manageriale ce sprijină
atingerea obiectivelor propuse
Primăria
Îmbunătăţirea
capacităţii
administrative
Nevoia de a crea o structură
organizatorică flexibilă
Adaptarea anuală a organigramei,
regulamentului de organizare şi funcţionare
şi fişelor de post la nevoile instituţiei şi
schimbările legislative;
Bugetul local;
Primarul
Luna martie a fiecărui an
- organigrama, ROF, fişe de post
actualizate anual

Programul / proiectul propus
Titlul:
Analiza
nevoilor
de
formare
profesională ale funcţionarilor publici şi
participarea la diferite forme de pregătire
Funcţionarii publici au dreptul şi
obligaţia să-şi îmbunătăţească nivelul de
pregătire profesională
Funcţionarii publici
Îmbunătăţirea
capacităţii
administrative
Nevoia de a creşte nivelul de pregătire
profesională
- realizarea analizei nevoilor de formare
profesională
- participarea la cursuri de formare
profesională generale şi specifice
-Bugetul local;
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finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 45
Domeniu
Administraţie publică
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Consiliul local Târnăveni
Anual – analiza nevoilor de formare
profesională şi participarea la forme de
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pregătire
- rapoarte individuale si raport general
privind analiza nevoilor de formare
profesională
- 2 de angajaţi/ an participă la diverse
forme de pregătire profesională

Programul / proiectul propus
Titlul:
Realizare audit iniţial GDPR
Primăria, în calitate de operator de
date cu caracter personal trebuie să se
supună reglementărilor GDPR
Funcţionarii publici
Îmbunătăţirea
capacităţii
administrative
Introducerea de noi instrumente şi
tehnologii
Adaptarea modului de lucru la noile
reglementări în domeniu
- realizarea auditului iniţial;
elaborarea
şi
implementarea
instrumentelor de protecţie a datelor cu
caracter personal conform Regulametu UE
679
-Bugetul local;
Consiliul local Târnăveni
2021
instrumente
implementate

Fişa 46
Domeniu
Administraţie publică

elaborate

şi

Programul / proiectul propus
Titlul:
Adoptarea Strategiei de dezvoltare
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Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 47
Domeniu
Administraţie publică

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

integrată a Municipiului Târnăveni pentru
perioada 2021-2027
Necesitatea unei strategii pe termen
lung
Funcţionarii publici
Îmbunătăţirea
capacităţii Page | 169
administrative
Introducerea de noi instrumente şi
tehnologii
Dezvoltare
infrastructură
necesară
funcționării instituțiilor publice
Implementare, monitorizare, revizuire
și comunicare rezultate implementare
strategie
Necesitatea de a avea un instrument de
dezvoltare pe termen lung
elaborarea
şi
implementarea
Strategiei de dezvoltare integrată a
Municipiului Târnăveni pentru perioada
2021-2027
-Bugetul local;
Consiliul local Târnăveni
2021
- Strategia de dezvoltare integrată a
Municipiului Târnăveni pentru perioada
2021-2027 aprobată
Programul / proiectul propus
Titlul:
Revizuirea anuală a Planului Strategic
Instituțional al Primăriei Municipiului
Târnăveni
Obligativitatea de a revizuire anuală a
Planului Strategic Instituțional al Primăriei
Municipiului Târnăveni
Mediul privat, Populaţia, Instiuţiile
publice
Îmbunătăţirea
capacităţii
administrative
Introducerea de noi instrumente şi
tehnologii
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Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Necesitea
Planului
Strategic
Instituțional al Primăriei Municipiului
Târnăveni.
Revizuirea anuală a Planului Strategic
Instituțional al Primăriei Municipiului
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Târnăveni

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 48
Domeniu
Administraţie publică
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Bugetul local,
Consiliul local,
2023
PSI actualizat anual
Programul / proiectul propus
Titlul:
Întocmirea Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă
Obligativitatea existenţei PMUD ului
Primăriei Municipiului Târnăveni
Mediul privat, Populaţia, Instiuţiile
publice
Îmbunătăţirea
capacităţii
administrative
Dezvoltare
infrastructură
necesară
funcționării instituțiilor publice
Necesitea Întocmirea Planului de
Mobilitate Urbană Durabilă al Primăriei
Municipiului Târnăveni.
Întocmirea Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă al Primăriei Municipiului
Târnăveni

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 49
Domeniu
Administraţie publică

Bugetul local,
Consiliul local,
2023
PMUD realizat
Programul / proiectul propus
Titlul:
Implementare Strategie Anticorupţie
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Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 50
Domeniu
Administraţie publică

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului

Primăria, în calitate de instituţie
publică are obligaţia e a implementa SNA
Funcţionarii publici
Îmbunătăţirea
capacităţii
administrative
Introducerea de noi instrumente şi Page | 171
tehnologii
Dezvoltare
infrastructură
necesară
funcționării instituțiilor publice
Adaptarea modului de lucru la noile
reglementări în domeniu
elaborarea
şi
implementarea
instrumentelor de etică şi integritate
conform SNA
-Bugetul local;
Consiliul local Târnăveni
2021
instrumente
implementate

elaborate

şi

Programul / proiectul propus
Titlul:
Elaborarea programului de acţiune
comunitară destinat prevenirii şi combaterii
riscului de marginalizare şi excluziune
socială
Primăria, în calitate de instituţie
publică are obligaţia e a elabora prgramul
conform Legii 292/2011
Funcţionarii publici
Îmbunătăţirea
capacităţii
administrative
Introducerea de noi instrumente şi
tehnologii
Dezvoltare
infrastructură
necesară
funcționării instituțiilor publice
Elaborarea programului de acţiune
comunitară destinat prevenirii şi combaterii
riscului de marginalizare şi excluziune
socială, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Târnăveni (prevăzut
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Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 51
Domeniu
Administraţie publică
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

de art. 35 alin. 2, Legea nr. 292/2011)
Elaborarea programului de acţiune
comunitară destinat prevenirii şi combaterii
riscului de marginalizare şi excluziune
socială, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Târnăveni (prevăzut Page | 172
de art. 35 alin. 2, Legea nr. 292/2011), prin
participarea tuturor serviciilor publice de
interes
local
și
prin
consultarea
operatorilor economici din comunitate,
furnizorilor de servicii sociale etc.
-Bugetul local;
Consiliul local Târnăveni
2022
Programului de acţiune comunitară
destinat prevenirii şi combaterii riscului de
marginalizare
şi
excluziune
socială,
aprobat.
Programul / proiectul propus
Titlul:
Creşterea nivelului de pregătire prin
schimb de experienţă şi vizite de studii
Administraţia locală a municipiului
Târnăveni trebuie să intre în circuitul
naţional şi internaţional
Funcţionarii publici şi aleşii locali
Îmbunătăţirea capacităţi administrative
Nevoia de a creşte nivelul de pregatire
profesională prin vizite de studii şi schimb
de experienţă
- înfrăţirea cu o localitate similară
- vizite de studii anual la instituţii
similare din ţară, cu exemple de bune
practici
- participarea la cel puţin 1 eveniment
pe an din domeniul de activitate –
conferinţe, seminarii;
- aderarea la organizaţii profesionale
ale funcţionarilor publici, spaţii utile de
informare,
–
asociaţia
contabililor,
informaticienilor etc.
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- realizarea de abonamente
publicaţii de specialitate
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

Indicatori

Fişa 52
Domeniu
Administraţie publică

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului

la

2

- Bugetul local;
- Bugetul judeţului
- Fonduri structurale
Consiliul local Târnăveni
2023-abonamente la publicaţii de
specialitate
2027-înfrăţirea cu altă localitate, vizite
de studiu, aderarea la organizaţii
profesionale
- un parteneriat cu o localitate similară
- 5 participări pe an la seminarii sau
conferinţe
- 2 abonamente la publicaţii de
specialitate
- 4 asociaţii profesionale la care s-a
aderat
Programul / proiectul propus
Titlul:
Îmbunătăţirea
capacităţii
administrative
prin
utilizarea
de
instrumente moderne de lucru
Utilizarea unor intrumente precum CAF
sau manual de proceduri crează premisele
unei activităţi performante
Funcţionarii publici şi aleşii locali,
Îmbunătăţirea
capacităţii
administrative
Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi
mediul de afaceri
Introducerea de noi instrumente şi
tehnologii
Dezvoltare
infrastructură
necesară
funcționării instituțiilor publice
Nevoia de a utiliza instrumente
specifice managementului public modern în
activitatea curentă
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Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 53
Domeniu
Administraţie publică

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

-formalizarea
unui
circuit
documentelor
-realizarea procedurilor de lucru
-elaborarea CAF
-Bugetul local;

al
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Consiliul local Târnăveni,
2025
- circuit al documentelor formalizat
- 10 proceduri de lucru realizate
- CAF funcţional
Programul / proiectul propus
Titlul:
Creşterea nivelului de informare al
cetăţenilor şi mediului de afaceri din
municipiu
Prin informare cetăţenii pot deveni
parteneri ai autorităţilor locale
Funcţionarii publici şi aleşii locali,
populaţia
Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi
mediul de afaceri
Nevoia de a informa cetăţenii cu privire
la modul de lucru, obiectivele, proiectele şi
realizările autorităţilor locale
-realizarea
unei
publicaţii
a
municipiului
-site funcţional şi actualizat
-realizarea a 3 spaţii de afişaj stradal
noi
-organizarea unei zile a “Porţilor
deschise” la primărie, pentru elevi
-Bugetul local;
-Fonduri structurale
Consiliul local Târnăveni
2027
-publicaţie ce apare trimestrial
-site actualizat săptămânal
-3 spatii noi de afişaj stradal
-20 de vizitatori în cadrul zilei “Porţilor
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deschise”
Fişa 54
Domeniu
Administraţie publică

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de
finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care
raspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Programul / proiectul propus
Titlul:
Creşterea nivelului de consultare a Page | 175
cetăţenilor şi mediului de afaceri din
municipiu
Prin consultare cetăţenii pot deveni
parteneri ai autorităţilor locale şi pot oferi
soluţii pentru problemele locale
Funcţionarii publici si aleşii locali,
populaţia
Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi
mediul de afaceri
Nevoia de a consulta cetăţenii cu
privire la modul de lucru, obiectivele,
proiectele şi realizările autorităţilor locale
-organizarea de adunări publice pe
cartiere, cel puţin una pe an in fiecare
cartier
-organizarea de întâlniri cel puţin odată
pe an cu tinerii
-realizarea o dată la doi ani a unui
sondaj de consultare a populaţiei cu privire
la problemele majore din municipiu
-organizarea cel puţin o dată pe an a
unor sesiuni de brainstorming pe probleme
de actualitate din municipiu
-consultari online cu cetăţenii.
-Bugetul local;
Consiliul local Târnăveni
2024
-4 adunări publice pe an
-2 întâlniri pe an cu tinerii
-un sondaj de consultare la doi ani
-o sesiune de brainstorming pe an
-2 sesiuni de consultare online pe an

Fişa 55
Domeniu

Programul / proiectul propus
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Administraţie publică

Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 56
Domeniu
Administraţie publică
Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective

Titlul:
Creşterea nivelului de participare la
deciziile locale a cetăţenilor şi mediului de
afaceri din municipiu
Este un principiu democratic acela al
participării
cetăţenilor
la
procesul Page | 176
decizional local, în acest fel asigurandu-se
eficienţa deciziilor
Funcţionarii publici şi aleşii locali,
populaţia
Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi
mediul de afaceri
Participarea cetăţenilor la adoptarea
deciziilor majore din comunitate asigura
reprezentativitatea acestora
-invitarea a cel puţin 5 cetăţeni la
fiecare sedinţă a consiliului local
-identificarea a 2 consilieri comunitari
din
fiecare
sat,
ca
parteneri
ai
administraţiei locale
-Bugetul local;
Consiliul local Târnăveni.
2023
-participarea a 5 cetăţeni la fiecare
sedinţă a consiliului local
-câte doi consilieri comunitari activi din
fiecare zonă
Programul / proiectul propus
Titlul:
Primăria Târnăveni online - comunicare,
implicare, transparenţă
Dezvoltarea şi implementarea unui
Sistem
Informatic
Integrat
pentru
promovarea interacţiunii între Primăria
Târnăveni şi cetăţeni prin valorificarea
potenţialului TIC
Funcţionarii publici si aleşii locali,
populaţia
Îmbunătăţirea
capacităţii
administrative
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Motivaţia proiectului

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi
mediul de afaceri
Introducerea de noi instrumente şi
tehnologii
Nevoia organizării, eficientizării şi
monitorizării
continue
a
activităţii Page | 177
primăriei,
asigurarea
transparenţei,
fluidizării comunicării între autoritate şi
cetăţeni.
1. oferirea cetăţenilor a posibilităţii de
a completa online cererile către Primărie;
2.
eficientizarea
fluxurilor
de
documente în cadrul Primăriei Târnăveni şi
reducerea birocraţiei;
3. crearea unei baze de date a
documentelor din cadrul primăriei, cu
facilităţi de căutare şi generare de
rapoarte;
4. asigurarea unui mediu eficient de
comunicare între Primăria Târnăveni şi
cetăţenii municipiului prin crearea unui
portal web de informare a cetăţenilor cu
privire la evenimentele locale şi activităţile
primăriei;
5. instruirea utilizatorilor pentru a fi
capabili să utilizeze noile tehnologii ale
informaţie şi comunicaţie, prin extinderea
şcolii ca mediu deschis de instruire pentru
cetăţenii municipiului Târnăveni.
-Bugetul local;
-Fonduri structurale
Consiliul local Târnăveni
2027
-sistem informatic functional

11. Dezvoltare socială – ocupare, locuire, sănătate, siguranță, asistență social
11.1 Ocupare
La nivelul anului 2018, în Municipiul Târnăveni sunt 5207 salariaţi conform datelor
furnizate de către INS. Raportat la numărul total de angajati la nivelul judetului Mureş
(229.300 de salariaţi), numărul de salariaţi existent la nivelul Muncipiului Târnăveni,
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reprezintă 2,2 % din totalul existent la nivelul Judeţului. Comparativ cu anul 2011 (1.6% din
totalul salariatilor din Jud. Mureş), în anul 2018 observăm o creştere semnificativă (2,2% din
total).
Tabel 43 – Numarul mediu de salariaţi, municipiul Târnăveni
Salariaţi
2002
2011
2018
Municipiul
Târnăveni

7223

4221

5207

Sursa: INS
Figura 63 – Numar salariați în Municipiul Târnăveni
NUMAR SALARIATI MUNICIPIUL TARNAVENI
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11.2 Siguranța publică
Serviciul de Poliție Locală are următoarele structuri: ordine și liniște publică și paza
bunurilor, domeniul circulației pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișaj stradal,
protecția mediului și activitate comercială și atribuții pe linie de evidență a persoanelor. În
prezent, serviciul funcționează cu 26 polițiști locali angajați. La nivelul anului 2019, poliţia
locală a gestionat şi soluţionat 74 de situaţii conflictuale.
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11.3 Asistență socială
Serviciul de Asistență Socială din cadrul UAT Târnăveni vine în întâmpinarea nevoilor
de asistență socială ale populației. În prezent gestionează casele de tip familial, un centru de
plasament și un Centru de Servicii Comunitare pentru persoane în vârstă.
Page | 179
11.4 Sănătate
La capitolul sănătate, în Târnăveni există 1 spital municipal Dr. Ghe. Marinescu cu
capacitatea de 560 de paturi, subordonat Consiliului Județean, 15 cabinete medicale de
familie, 17 cabinete stomatologice, 21 cabinete medicale de specialitate.
Situația unităţilor sanitare pe categorii şi forme de proprietate, la nivelul anului 2018,
se prezintă astfel:
Tabel 46 - Categorii de unităţi sanitare 2018
Categorii de unităţi
Forme de
Număr
sanitare
proprietate
Spitale
Proprietate
1
publică
Ambulatorii integrate
spitalului

Proprietate
publică

1

Policlinici

Proprietate
private

2

Dispensare medicale

Proprietate
publică

1

Centre de sănătate
mintala

Proprietate
publică

1

Cabinete medicale şcolare

Proprietate
publică

1

Cabinete medicale de
familie

Proprietate
privată

15

Cabinete stomatologice

Proprietate
privată

19

Cabinete medicale de
specialitate

Proprietate
private

21

Farmacii

Proprietate
publică

1
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Farmacii

Proprietate
private

16

Laboratoare medicale

Proprietate
publică

4

Laboratoare medicale

Proprietate
privată

5

Laboratoare de tehnica
dentară

Proprietate
private

5

Alte tipuri de cabinete
medicale

Proprietate
private

1

Paturi în spitale (inclusiv
în centre de sănătate)

Proprietate
publică

560

Sursa: INS
Situația medicilor la nivelul municipiului, anului 2018, se prezintă astfel:
Tabel 47- Situația cadrelor medicale sanitare 2018
Categorii de unităţi
Forme de
Număr
cadre medicale
proprietate unitate
Medici
Proprietate publică
52

Medici

Proprietate privată

69

Din total medici:
medici de familie

Proprietate privată

15

Stomatologi

Proprietate publică

1

Stomatologi

Proprietate privată

17

Farmacişti

Proprietate publică

2
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Farmaciști

Proprietate private

17

Personal sanitar mediu

Proprietate publică

255
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Personal sanitar mediu

Proprietate privată

15

Sursa: INS
11.5 Locuire
Planul Urbanistic General a fost elaborat în anul 2007 şi prelungit în 2017. Numărul
certificatelor de urbanism emise în anul 2019 fiind de 229.
Tabel 48 - Autorizaţii de construire emise 2019
Autorizaţii de construire
Număr
emise
2017

182

2018

154

2019

157

11.6 Analiza SWOT
Puncte tari ale municipiului Târnăveni:






Forţă de muncă numeroasă;
Autorităţi locale deschise;
Rata somajului scazută;
Existenţa activitatii de asistenţă socială
Conviețuirea mai multor naționalități,
interferențe culturale, lingvistice și
religioase cu o mare varietate de tradiții
și obiceiuri;

Puncte slabe:
 Forţă de muncă slab calificată;
 Toți locuitorii chestionați, consideră că
oferta locurilor de muncă din municipiu
este foarte redusă;
 Migrarea populaţiei tinere catre alte
locatii mai atractive din punct de vedere
financiar;
 Investiţii private limitate în domeniul
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 Existența toleranței etnice și de religie;
 Infrastructura aferentă învățământului
primar și gimnazial, precum și cea a
grădinițelor corespunzător dezvoltate;
 Nivel de educație mediu (aproximativ 68
% au absolvit cel puțin ciclul secundar);
 Acces facil la centre universitare de
prestigiu situate în localități aflate în
apropierea orașului şi anume din
Municipiul Târgu Mureș.















Oportunități:

asistenţei medicale. Număr mic de cadre
medicale;
Spor natural negativ cauzat atât de
scădere natalității cât și de creșterea
mortalității;
Creșterea ratei șomajului, urmare a Page | 182
restructurărilor economice;
Nivel ridicat de sărăcie;
Inexistenţa organizaţiilor care luptă
împotriva
fenomenelor
deviante
si
delincvente
prin
promovarea
unor
programe specifice, principalul factor în
elaborarea şi implementarea politicilor în
domeniul social;
Fond de locuinţe scăzut;
Participarea civică redusa în rezolvarea
unor cazuri sociale;
Insuficienta dotărilor tehnicoedilitare și
educaționale la toate instituțiile de
învățământ din municipiu;
Pondere scăzută a populației care deține
studii superioare, una din cauze putând fi
nivelul scăzut de trai al populației pentru
a- și putea permite costurile implicate de
urmarea de cursuri la una din
universitățile aflate în orașele situate în
apropiere;
Infrastructură de sănătate învechită și
degradată, în ciuda investițiilor realizate
până în present;
Necesitatea reabilitării şi modernizării
spitalului municipal;
Lipsa cadrelor medicale;
Lipsa centrelor pentru persoane vârstnice.
Amenințări:

 Integrarea în Uniunea Europeană care a  Exodul forţei de muncă;
determinat
creșterea
gradului
de  Scăderea capacității economiei de a crea
descentralizare,
inițierea
autonomiei
oportunități de muncă;
locale și creșterea rolului pe care  Lipsa de structurare a învățământului
municipiul îl are în dezvoltarea sociala;
secundar și universitar față de cerințele
 Descurajarea pensionării anticipate și
pieței
muncii
determină
creșterea
încurajarea muncii în regim de lucru
numărului de șomeri în rândul populației
parțial;
calificate;
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 Posibilitatea de creare a noi locuri de
muncă prin facilitarea accesului la
finanțare a microîntreprinderilor;
 Stimularea revenirii în țară a persoanelor
plecate să muncească în străinătate;
 Existenţa resurselor nerambursabile din
fondurile structural;
 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale
judeţului;
 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în
vederea dezvoltării infrastructurii de
asistenţă socială;
 Atragerea de investiţii private în domeniul
sanitar;
 Valorificarea potențialului uman,
păstrarea tradițiilor culturale și edilitare.

 Sprijin redus din partea altor autorităţi
publice;
 Resurse
bugetare
limitate
pentru
domeniul asistenţei sociale;
 Îmbătrânire demografică avansată având
în vedere procentul mic al populației Page | 183
tinere;
 Existenţa unor forme de migrație
sezonieră a forței de muncă în afara ţării
 Intensificarea tendinței migratorii;
 Polarizarea forței de muncă în municipiul
reședință de județ.

11.7 Obiective pentru domeniul dezvoltare socială
Obiectivul general în materie de dezvoltare socială este reprezentat de “creşterea calităţii
vieţii şi a stării de sănătate a populaţiei” iar obiectivele specifice sunt:
OS 1. Facilitarea accesului la locuri de muncă
OS 2. Construirea de obiectiv social privind satisfacerea nevoilor sociale și materiale pentru
populaţia municipilui Târnăveni
OS 3. Creşterea stării de sănătate a populaţiei
OS 4. Sporirea nivelului de siguranţă în oraş
OS 5. Asigurarea unor prestaţii adecvate de asistenţă socială
OS 6. Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale populaţiei
11.8 Fişe de proiect
Fişa 57
Domeniu
Dezvoltare socială
Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Bursa zonală a locurilor de muncă
Există o lipsă de comunicare între
agenţii economici locali/zonali şi populaţie
în ceea ce priveşte locurile de muncă
disponibile
Populaţia şi agenţii economici
Facilitarea accesului la locuri de muncă
Nevoia de a facilita accesul populaţiei
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Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 58
Domeniu
Dezvoltare socială

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 59
Domeniu
Dezvoltare socială

municipiului la locurile de muncă din oraş
Organizarea o dată pe an a unei burse a
locurilor de munca din municipiu
Bugetul local, contributii ale agentilor
economici
Consiliul local, agenţii economici
2024 – prima bursa organizată
2026 – 3 burse organizate, creşterea cu
10% a numărului de locuri de muncă.
Programul / proiectul propus
Titlul:
Construirea de obiectiv social privind
satisfacerea nevoilor sociale și materiale
pentru persoane vârstnice
Construirea de obiectiv social privind
satisfacerea nevoilor sociale și materiale
pentru persoane vârstnice
Populaţia
Construirea de obiectiv social privind
satisfacerea nevoilor sociale și materiale
pentru populaţia municipilui Târnăveni
Asigurarea unor prestaţii adecvate de
asistenţă social
Nevoia de a dezvolta şi extinde
reţeaua de asistenţă socială pentru
locuitorii municipiului Târnăveni
Construcţia
şi
dotarea
spaţiilor
destinate serviciilor sociale.
Bugetul local
Fonduri structurale
Consiliul local
2024
Obiectiv social construit și dotat
Programul / proiectul propus
Titlul:
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Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 60
Domeniu
Dezvoltare socială
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Reabilitarea și modernizarea Cluburilor
destinate pensionarilor
Reabilitarea și modernizarea Cluburilor
destinate persoanelor vârstnice
Populaţia
Creşterea stării de sănătate a
populaţiei
Asigurarea unor prestaţii adecvate de
asistenţă social
Nevoia de a reabilita şi moderniza
cluburilor destinate pensionarilor, din
municipiului Târnăveni
Reabilitarea și modernizarea Cluburilor
destinate pensionarilor.
Bugetul local
Fonduri structurale
Consiliul local
2025
Toate Cluburile destinate pensionarilor
reabilitate și modernizate
Programul / proiectul propus
Titlul:
Înființare Centru de găzduire pentru
persoane abuzate
Inexistenţa unui centru de găzduire
destinat persoane abuzate
Populaţia
Construirea de obiectiv social privind
satisfacerea nevoilor sociale și materiale
pentru populaţia municipilui Târnăveni
Sporirea nivelului de siguranţă în oraş
Asigurarea unor prestaţii adecvate de
asistenţă social
Nevoia de a dezvolta şi extinde reţeaua
de asistenţă socială pentru locuitorii
municipiului Târnăveni
Construcţia
şi
dotarea
spaţiilor
destinate serviciilor sociale.
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Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 61
Domeniu
Dezvoltare socială
Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 62
Domeniu
Dezvoltare socială
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Bugetul local
Fonduri structurale
Consiliul local
2024
Obiectiv social construit și dotat
Programul / proiectul propus
Titlul:
Baza de date a ocupaţiilor
Nu există la nivelul municipiului o
evidenţă exactă cu nivelul de pregătire şi
ocupaţiile populaţiei, ca punct de referinţă
pentru
formularea
unor
obiective
strategice, îndeosebi în materie de
reconversie profesională
Populaţia
Facilitarea accesului la locuri de muncă
Nevoia de a avea o evidenţă exactă cu
structura ocupatională a populaţiei.
Organizarea şi completarea bazei de
date
Bugetul local,
Consiliul local,
2023
Baza de date completă cu ocupaţiile
populaţiei
Programul / proiectul propus
Titlul:
Acte de identitate şi de stare civilă
pentru populaţie
Există locuitori care nu au acte de
identitate
Populaţia fără acte de identitate si de
stare civila
Asigurarea unor prestaţii adecvate de
asistenţă social
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Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 63
Domeniu
Dezvoltare socială
Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Nevoia de a realiza acte de identitate
pentru populaţie
Desfăşurarea
de
campanii
de
constientizare a necesităţii obţinerii
acestor acte.
Realizarea de acte de identitate în Page | 187
colaborare cu serviciul de evidenţă
informatizată a personei
Bugetul local, contribuţii ale populaţiei,
donatii, sponsorizari
Consiliul local, Serviciul de evidenţă
informatizată a personei
2025
2025 – 100% din populaţie deţine acte
de stare civilă şi de identitate
Programul / proiectul propus
Titlul:
Construirea de locuinţe sociale
Suprafaţa de locuire ce revine fiecărui
locuitor este sub media naţional. Pe de altă
parte, este nevoie de atragerea unor
specilişti în educaţie, sănătate cărora să li
se poată oferi o locuinţă.
Tinerii, populaţia saracă, specialişti ce
vor să se stabilească în municipiu
Asigurarea unor prestaţii adecvate de
asistenţă socială
Fondul de locuinţe scazut la nivelul
municipiului
Realizarea a 5 de locuinţe sociale

Sursa de finanţare/posibile surse de
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
finanţare
structurale
Instituţia care raspunde de realizarea
Consiliul local
proiectului
Termen de realizare
2028
Indicatori
2028 – 5 de locuinţe sociale realizate
Fişa 64
Domeniu
Dezvoltare socială

Programul / proiectul propus
Titlul:
Reabilitarea Blocului de locuințe
sociale, str. Dezrobirii nr.4, municipiul
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Târnăveni
Suprafaţa de locuire ce revine fiecărui
locuitor este sub media naţional. Pe de altă
parte, este nevoie de atragerea unor
specilişti în educaţie, sănătate cărora să li
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se poată oferi o locuinţă.
Tinerii, populaţia saracă, specialişti ce
Grup ţintǎ
vor să se stabilească în municipiu
Obiective
Asigurarea unor prestaţii adecvate de
asistenţă socială
Motivaţia proiectului
Fondul de locuinţe scazut la nivelul
municipiului
Modul de implementare a proiectului
Reabilitarea Blocului de locuințe
sociale, str. Dezrobirii, nr. 4, municipiul
Târnăveni
Sursa de finanţare/posibile surse de
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
finanţare
structurale
Instituţia care raspunde de realizarea
Consiliul local
proiectului
Termen de realizare
2025
Indicatori
2025 –Blocul de locuințe sociale, str.
Dezrobirii nr.4, municipiul Târnăveni,
reabilitat
Cadrul general

Fişa 65
Domeniu
Dezvoltare socială

Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Lucrări tehnico-edilitare la obiectivul
de investiții „Construire bloc ANL,
Târnăveni, str. Progresului, jud. Mureș (PT
+ Lucrare)
Suprafaţa de locuire ce revine fiecărui
locuitor este sub media naţional. Pe de altă
parte, este nevoie de atragerea unor
specilişti în educaţie, sănătate cărora să li
se poată oferi o locuinţă.
Tinerii, populaţia saracă, specialişti ce
vor să se stabilească în municipiu
Asigurarea unor prestaţii adecvate de
asistenţă socială
Fondul de locuinţe scazut la nivelul
municipiului
Lucrări tehnico-edilitare la obiectivul
de investiții „Construire bloc ANL,
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Târnăveni, str. Progresului, jud. Mureș (PT
+ Lucrare)
Sursa de finanţare/posibile surse de
Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
finanţare
structurale
Instituţia care raspunde de realizarea
Consiliul local
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proiectului
Termen de realizare
2025
Indicatori
Lucrările tehnico-edilitare la obiectivul
de investiții „Construire bloc ANL,
Târnăveni, str. Progresului, jud. Mureș (PT
+ Lucrare), finalizate.
Fişa 66
Domeniu
Dezvoltare socială

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 67
Domeniu
Dezvoltare socială
Cadrul general

Programul / proiectul propus
Titlul:
Achiziționarea
de
autospeciale,
echipamente de protecție și de intervenție
pentru situații de urgență
Serviciul medical de urgenţă este
deficitar la nivelul municipiului, ca şi în
cazul comunelor vecine
Populaţia municipiului
Creşterea stării de sănătate a populaţiei
Nevoia de intervenţie promptă în cazuri
excepţionale
Achiziționarea
de
autospeciale,
echipamente de protecție și de intervenție
pentru situații de urgență
Bugetul local, Bugetul judeţului,
Bugetul de stat
Consiliul local
2027
- 2 autospeciale plus echipamente de
protecție și de intervenție pentru situații
de urgență achiziționate
Programul / proiectul propus
Titlul:
Dotări pentru serviciu voluntar pentru
situaţii de urgenţă
În acest moment nu există dotările
adecvate pentru acest serviciu, chiar dacă
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Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

el este înfiinţat
Populaţia municipiului
Sporirea nivelului de siguranţă în
municipiu
Creşterea stării de sănătate a populaţiei
Nevoia de a creşte capacitatea de Page | 190
intervenţie în situaţii de urgenţă
Achiziţionarea de materiale şi utilaje
pentru serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 68
Domeniu
Dezvoltare socială
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 69
Domeniu
Dezvoltare socială
Cadrul general

Bugetul local,
Consiliul local
2022
-serviciu voluntar dotat
Programul / proiectul propus
Titlul:
Construirea sală polivalentă
Nu există în localitate o activitate
importantă dedicată tinerilor şi nu numai.
Populaţia municipiului
Asigurarea unor prestaţii adecvate de
asistenţă socială
Este nevoie de un mediu pentru
petrecerea timpului liber
Construirea
unui
spaţiu
destinat
petrecerii timpului liber
Bugetul local, fonduri structurale
Consiliul local
2027
- sală polivalentă funcţională
Programul / proiectul propus
Titlul:
Centru pentru persoanele defavorizate
Nu există în municipiu o activitate
importantă dedicată asistării persoanelor
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Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Modul de implementare a proiectului

aflate temporar în dificultate sau
defavorizate.
Populaţia defavorizată a municipiului
Asigurarea unor prestaţii adecvate de
asistenţă socială
Nevoia de a asigura adăpost, hrană şi Page | 191
consiliere temporară pentru persoanele fără
adăpost, femei abuzate, copii
Înfiintarea centrului pentru persoane
defavorizate

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 70
Domeniu
Dezvoltare socială
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Bugetul local, fonduri structurale
Consiliul local
2027
- centru cu 10 de locuri funcţional
Programul / proiectul propus
Titlul:
Încurajarea investiţiilor private în
locuinţe
Este necesară sporirea suprafeţei de
locuit în municipiu
Investitori privaţi, populaţia
Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale
populaţiei
Nevoia de a construi locuinţe
Promovarea atractivităţii pentru locuire
a comunităţii
Resurse ale agenţilor economici şi
populaţiei
Consiliul local,

Fişa 71
Domeniu
Dezvoltare socială

2027
2027 – 30 de noi locuinţe

Programul / proiectul propus
Titlul:
Reabilitarea termică a blocurilor de
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Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

locuințe
Este necesară reabilitarea blocurilor în
municipiu
Investitori privaţi, populaţia
Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale
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populaţiei
Nevoia de a reduce costurile cu
încălzirea
Creşterea atractivităţii pentru locuire
Promovarea atractivităţii pentru locuire
a comunităţii
Bugetul local, Bugetul judeţean,
Fonduri europene, Resurse ale agenţilor
economici şi populaţiei
Consiliul local,
2027
2027 – 30 de blocuri reabilitate

12. Educaţie şi formare
Structura populației din Municipiul Târnăveni şi localitățile aferente acestuia, după
nivelul de educație, se prezinta astfel:
Tabel 49 - Structura populației în municipiul Târnăveni, după nivelul de educație
Nivelul instituției de
Municipiu
Târnăveni
Botorca
Bobohalma
Cuștelnic
învățământ absolvite Târnăveni
Învățământ superior
2.281
2223
20
18
20
Învățământ postliceal
1.315
1263
12
11
29
și de maiștrii
Învățământ secundar
13.390
12242
200
618
330
Primar
2.348
2020
55
183
90
Fără scoală absolvita
476
446
5
9
16
Sursa: www.recensamantromania.ro
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La nivelul anului 2019, conform fişei de date a municipiului numărul total al elevilor
înscriși, este de 3570.
Tabel 50 - Numărul elevilor şi forma de învăţământ la nivelul anului 2019
Forma de Învățământ
Număr persoane
Învățământul liceal
1.239
Învățământul profesional,
84
complementar și de ucenici
Învățământul postliceal
40
Învățământul primar și gimnazial
1.725
Copii înscriși la grădiniță
482
Total 2019
3750
Sursa: Fişa de date a municipiului
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La nivelul anului 2019, conform fişei de date a municipiului numărul total al cadrelor
didactice la nivelul municipiului Târnăveni, este de 360 de persoane.
Tabel 51 - Distribuţia cadrelor didactice la nivelul anului 2019
Forma de Învățământ
Număr
Învățământul liceal
121
Învățământul profesional,
16
complementar și de ucenici
Învățământul postliceal
10
Învățământul primar și gimnazial
158
Preşcolar
55
Total 2019
360
Sursa: Fişa de date a municipiului
La nivelul anului 2019, municipiul Târnăveni deţine în dotarea unităţilor de învăţământ
avute în administrare 7 terenuri de sport, 5 săli de sport. Tot la infrastructura educaţională
există la nivelul municipiului 5 laboratoare informatică, 4 laboratoare de ştiinţă ale naturii şi
5 centrale termice proprii ce deservesc obiectivele menţionate.
12.1 Analiza SWOT
Puncte tari ale municipiului Târnăveni:
 Autorităţi locale deschise;
 Personal didactic adecvat şi implicat

Puncte slabe:
 Spaţii de învăţământ slab dotate;
 Scăderea nivelului de pregătire
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al

 Spaţii de joacă pentru copii;
 Populaţie şcolară importantă în raport cu
totalul populaţiei;
 Unităţi de învăţământ aflate în curs de
reabilitare;
 Acces facil la centre universitare de
prestigiu situate în localități aflate în
apropierea orașului şi anume din
Municipiul Târgu Mureș;
 Infrastructura aferentă învățământului
primar și gimnazial, precum și cea a
grădinițelor corespunzător dezvoltate.
Oportunități:
 Existenţa resurselor nerambursabile din
fondurile structural;
 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale
judeţului;
 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în
vederea dezvoltării infrastructurii de
educaţie.

resurselor umane;
 Lipsa
dotărilor
care
să
sprijine
performanţa scolară;
 Lipsa
programelor
de
calificare,
recalificare pentru şomeri;
 Inexistenţa unor programe educative Page | 194
pentru populaţie;
 Inexistenţa unor programe de tipul a doua
şansa;
 Inexistenţa unei gradiniţe cu program
prelungit şi programe “after school”;
 Spaţii de joaca pentru copii insuficiente;
 Inexistenţa unui centru de excelenţă
pentru copii cu rezultate bune.
Amenințări:
 Resurse bugetare reduse față de nevoia
de investiții în infrastructură;
 Exodul forţei de muncă.
 Sprijin redus din partea altor autorităţi
publice;
 Scăderea gradului general de pregătire
pentru populaţia tânără;
 Riscul de abandon şcolar.

12.2 Obiective pentru domeniul educaţie şi formare
Obiectivul general domeniul educaţie şi formare este “dezvoltarea resurselor umane prin
îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi asigurarea accesului la diferite forme de
educaţie” iar obiectivele specifice sunt:
OS 1. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale
OS 2. Creşterea accesului şi participării la formarea continuă
OS 3. Menţinerea si integrarea tinerilor în viaţa socială si economică a comunităţii
OS4. Asigurarea condițiilor materiale necesare copiilor extrem de marginalizaţi pentru
frecventarea învățământului de masă
OS 5. Educație și formare profesională modernă, atractivă, adecvată erei digitale și tranziției
verzi
12.3 Fişe de proiect
Fişa 72
Domeniu

Programul / proiectul propus
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Educaţie şi formare

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Titlul:
Programe de consiliere şi orientare
şcolară pentru combaterea fenomenului de
abandon şcolar
Abandonul şcolar este un fenomen
frecvent
astăzi,
îndeosebi
datorită Page | 195
condiţiilor sociale şi mediului familial
Tinerii din municipiu
Mentinerea si integrarea tinerilor în
viata socială si economică a comunitătii
Nu exista nicio formă de prevenire a
abandonului scolar.
Instituţionalizarea
unei
forme
permanente de consiliere pentru tineri

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local;
Bugetul judeţului;
Bugetul de stat,
Programe guvernamentale,
Programe naţionale;
POCU
Instituţia care raspunde de realizarea
Consiliul Local
proiectului
Instituţia de învătământ
Inspectoratul şcolar
Familii
ONG-uri
Termen de realizare
2024 - forma de consiliere funcţională
Indicatori
-scăderea ratei de abndon şcolar cu 80%
până în 2024
Fişa 73
Domeniu
Educaţie şi formare

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Programul / proiectul propus
Titlul:
Construirea unui centru de excelenţă
pentru tineri cu rezultate deosebite inclusiv
în sport, str. Pompelor
Sunt tineri cu rezultate deosebite al
căror efort trebuie susţinut
Tineri cu rezultate deosebite
Menţinerea şi integrarea tinerilor în
viaţa socială şi economică a comunităţii
Reabilitarea
şi
dezvoltarea
infrastructurii educaţionale
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Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Termen de realizare
Indicatori
Fisa 74
Domeniu
Educaţie şi formare
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Promovarea tinerilor cu rezultate
deosebite
- analiza posibilităţilor de susţinere a
acestora
- demersuri pentru acceptarea şi
înfiinţarea/construirea unui astfel de Page | 196
centru
Bugetul local;
Bugetul judeţului;
Sponsorizari
Consiliul Local
Instituţia de învătământ
Inspectoratul Şcolar
Familii
ONG-uri
2027
Centru de excelenţă funcţional în 2027
Programul / proiectul propus
Titlul:
Târg zonal al liceelor şi facultăţilor
Orientarea tinerilor către mediul liceal
şi universitar
Tineri elevi
Menţinerea şi integrarea tinerilor în
viaţa socială şi economică a comunităţii
Creşterea accesului şi participării la
formarea continuă
Nevoia de a orienta tinerii către licee şi
universităţi
-organizarea la doi ani a unui targ

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Bugetul local;
Contribuţii ale universităţilor, liceelor
Sponsorizari
Consiliul Local
Universităţi
Familii
ONG-uri
2027
-Targ organizat in 2027
-Creşterea cu 10% a tinerilor care
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urmează cursuri universitare
Fişa 75
Domeniu
Educaţie şi formare
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 76
Domeniu
Educaţie şi formare
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Programe de consiliere şi orientare Page | 197
profesională pentru şomeri
Sunt şomeri ce au nevoie de reconversie
profesională
Şomeri
Creşterea accesului şi participării la
formarea continua
Educație și formare profesională
modernă, atractivă, adecvată erei digitale
și tranziției verzi
Nevoia de recalificare şi reconversie
profesională
-identificarea nevoii de instruire
-identificarea programelor care pot fi
accesate
-organizarea de programe
Bugetul local;
Bugetul judeţului;
POCU
Sponsorizări
Consiliul Local
AJOFM
ONG-uri
2027
-scăderea numărului de şomeri ca
urmare a reconversiei
Programul / proiectul propus
Titlul:
Creşterea nivelului de educaţie civică
În municipiul Târnăveni participarea
civică şi nivelul de instruire sunt reduse
Locuitorii municipiului
Creşterea accesului şi participării la
formarea continuă
Creşterea nivelului de educaţie şi
participare civică prin instruire
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Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 77
Domeniu
Educaţie şi formare

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 78
Domeniu

Organizarea anual a unei sesiuni
formare având ca tema sistemul
autorităţi publice, instituţiile UE, forme
participare civică
Bugetul local;
Sponsorizări
Consiliul Local
Instituţia de învătămant
ONG-uri
2027
- organizarea unei sesiuni de formare
an cu minim 15 participanţi

de
de
de
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pe

Programul / proiectul propus
Titlul:
Formarea iniţială şi continuă a cadrelor
didactice şi resurselor umane din unităţile
de învătământ
Formarea continuă a cadrelor didactice
asigură
premisele
unei
educaţii
performante
Cadrele didactice din municipiu
Creşterea accesului şi participării la
formarea continuă
Nevoia de pregătire continuă a
cadrelor didactice
- evaluarea nevoilor de formare
- identificarea programelor aplicabile
- elaborarea proiectelor şi
implementarea lor
Bugetul local;
Bugetul judeţului;
Bugetul de stat,
POCU
Consiliul Local
Instituţia de învătământ
Inspectoratul Şcolar
2027
-30% din cadrele didactice urmează
anual o formă de pregătire
Programul / proiectul propus
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Educaţie şi formare
Cadrul general
Grup ţintǎ

Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de
finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care raspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Titlul:
Reabilitarea şi modernizarea unităţior
de învăţământ
Unităţile de învăţământ sunt într-o
stare medie şi necesită înbunătăţiri şi
modernizări
Unităţile de învăţământ
1. Reabilitare, Modernizare şi
extindere Școala Gimnaziala Traian,
Târnăveni.
2. Reabilitarea Școlii gen. Nr. 3 și
accesul la școală prin str. 1 Iunie.
3. Reabilitare şi modernizare Școala de
arte şi meserii "Constantin Brâncuși".
4. Reabilitare și modernizare Gimnaziul
Avram Iancu, Târnăveni.
5. Reabilitarea şi modernizarea Scolii
Gimnaziale Vasile Moldovan - salii de
sport.
6. Reabilitare şi modernizare liceului
Andrei Bârseanu.
7. Reabilitarea și modernizarea Scolii
Gimnaziale “Decebal” din Bobohalma.
8. Reabilitarea şi modernizarea
completă a Scolii Generale din localitatea
Botorca, localitate componentă a
municipiului Târnăveni.
9. Reabilitare, modernizare a
Colegiului Tehnic Târnăveni.
Reabilitarea
şi
dezvoltarea
infrastructurii educaţionale
Nevoia de a moderniza unităţile de
învăţământ
- evaluarea anuală a stării unităţilor de
învăţământ
- includerea în planul anual de achiziţii
- realizarea modernizărilor identificate
Bugetul local;
Bugetul judeţului;
Bugetul de stat,
Consiliul Local
Instituţia de învăţământ
5 septembrie în fiecare an
-modernizarea anuală a unităţilor de
învăţământ
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Fişa 79
Domeniu
Educaţie şi formare
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 80
Domeniu
Educaţie şi formare
Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Cabinete medicale în şcoli şi grădiniţă
Este necesară supravegherea din punct
de vedere medical a tinerilor
Elevii şi preşcolarii din municipiu
Reabilitarea
şi
dezvoltarea
infrastructurii educaţionale
Asigurarea unei stări de sănătate
adecvate pentru tineri
Înfiinţarea unui cabinet medical în
unităţile de învăţământ
Bugetul local;
Bugetul judeţului;
Bugetul de stat,
Consiliul Local
Instituţia de învăţământ
2027
-1 cabinet medical funcţional
Programul / proiectul propus
Titlul:
Program after-school şi gradiniţă cu
program prelungit
Nu există forme de asigurare a
pregătirii elevilor după orele de şcoală şi
de supraveghere a copiilor de gradiniţă
până la venirea părinţilor de la locul de
muncă
Tinerii din municipiu
Reabilitarea
şi
dezvoltarea
infrastructurii educaţionale
Nevoia de a realiza o pregătire a
elevilor şi după orele de şcoală, în
condiţiile în care părinţii sunt la locul de
muncă.
Nevoia
de
a
asigura
supravegherea copiilor de grădiniţă.
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Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Organizarea de programe after school
pentru min. 7 elevi
Grădiniţă cu program prelungit pentru
10 copii
Bugetul local;
POR
Consiliul Local
Instituţia de învătământ
2028
-7 elevi cuprinşi în programe after
school
-10 copii înscrişi la gradiniţa cu
program prelungit

13. Cultura, culte, sport și agreement
28 de lăcașe de cult sunt în municipiu, printre care: Biserica "Sfânta Treime", biserica
"Sfântu Gheorghe", biserica unitariană, biserica romano – catolică cu hramul Sfântul Martin,
patronul orașului, biserica reformată, biserica greco – catolică "Sfânţii Mihail și Gavril" –
biserică protopopială, biserica ortodoxă din lemn din Cuştelnic, biserica "Adormirea Maicii
Domnului" din Botorca, placată cu mozaic, lucrare executată de dl. Zaharia Frăţilă, biserica
ortodoxă din lemn din Bobohalma, Sinagoga.
Corifeul "Școlii Ardelene", Petru Maior își are originile în localitate. Istoria
consemnează că Gheorghe Maior, tatăl corifeului, locuia în 1750 în Târnăveni, fiind preot în
parohia de la Seuca.
În timpul Revoluției de la 1848-1849, Târnăveniul era cuprins în "Legiunea a III-a
Cetatea de Baltă" din armata lui Avram Iancu. Prefect era marele luptător pentru emancipare
națională, Vasile Moldovan care, după înfrângerea revoluției se stabilește în Boziaş. Aici se
află mormântul său. Conform lui George Călinescu, prin Târnăveni ar fi trecut și tânărul poet
Eminescu în drumul său spre Blaj (1866), poposind în spațiul actualei Crame din centrul
orașului.
Alte personalități care și-au legat numele de Târnăveni:
Romul Boilă – jurist, constituționalist și om politic, autorul studiului asupra
reorganizării statului roman întregit, membru în Marele Sfat Național Român – Alba Iulia, 1
Decembrie 1918;
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;
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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 Page | 202
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.
Pentru acest domeniu, se evidențiază și următoatrele:
-Biblioteca Municipală;
-o serie de monumente locale: Monumentul Eroilor, statuia lui Vasile Moldovan, copia
"Statuii Lupoaicei" (Lupa Capitolina), plăcuţă comemorativă cu basorelief Mihai
Eminescu;
-Casa de cultură.
Tabel 52 - Cultură, culte, sport, agreement la nivelul anului 2019
Indicator
Număr
Număr total de biblioteci publice
1
Număr de volume deţinute

72.036

Număr de utilizatori / an

1.674

Număr total de muzee în oras

1

Număr exponate

3.918

Număr vizitatori / an

682

Număr total case de cultură / cămine culturale

2

Număr utilizatori / an

0

Numărul evenimentelor culturale organizate în 2019

0

Număr total teatre

1

Număr vizitatori / an

0

Număr total monumente publice

0

Număr total culte

12
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Număr lăcaşe de cult

28

Sursa: fişa de date 2020
13.1 Analiza SWOT
Puncte tari ale municipiului Târnăveni:

Puncte slabe:

 Existenţa unei biblioteci în municipiu;
 Dotări limitate pentru sport şi agrement
 Autorităţi locale deschise;
 Utilizare limitată a bibliotecii;
 Existenţa
reţelelor
de
comunicaţii  Inexistenţa unor evenimente culturale la
(telefonie, internet, cablu)
nivel local competiţiilor sportive în număr
redus;
 Lipsa dotărilor pentru agreement;
 Zone amenajate ca parcuri în număr
redus.
Oportunități:
Amenințări:
 Existenţa resurselor nerambursabile din
fondurile structural;
 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale
judeţului;
 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în
vederea dezvoltării de activităţi culturale
şi sportive;
 Perspective bune pentru dezvoltarea
agroturismului si a turismului de weekend
 Posibilitatea accesării fondurilor europene
nerambursabile
pentru
dezvoltarea
sectorului cultural;
 Informatizarea bibliotecilor și a serviciilor
oferite de acestea.

 Resurse bugetare reduse față de nevoia
de investiții în infrastructură cultural şi
sportive;
 Sprijin redus din partea altor autoritati
publice;
 Lipsa de sprijin din partea comunităţii
pentru crearea unei vieţi cultural sportive
a municipiului;
 Discrepanțe între domeniul cultural și
nevoile, respectiv interesele comunității,
pierderea relevanței actului cultural
pentru comunitate;
 Lipsa
interesului
privind
domeniul
cultural, nerecunoscându-se aportul la
dezvoltarea locală și creșterea calității
vieții;
 Lipsa posibilității afirmării artiștilor locali
pe plan național;
 Fonduri insuficiente alocate sectorului
cultural.

13.2 Obiective pentru domeniul cultură, sport şi agreement
Obiectivul general în materie îl reprezintă “dezvoltarea infrastructurii pentru cultură, sport şi
agrement” iar obiectivele specific sunt:
OS 1. Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural local şi organizarea de
evenimente culturale;
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OS 2. Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de
competiţii sportive;
OS 3. Valorificarea resurselor existente pentru crearea infrastructurii de agreement;
OS 4. Construire infrastructură de petrecere a tipului liber.
13.3 Fişe de proiect
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Fişa 81
Domeniu
Cultură, sport şi agrement
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiectiv
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 82
Domeniu
Cultură, sport şi agrement
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiectiv
Motivaţia proiectului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Biblioteca virtuală
Adaptarea
bibliotecii
la
evoluţia
tehnologică
Locuitorii municipiului Târnăveni
Punerea
în
valoare,
dezvoltarea
patrimoniului cultural local şi organizarea
de evenimente culturale
Nevoia de a extinde resursele
bibliotecii în concordanţă cu noile
tehnologii
-achiziţia de echipamente pentru
bibliotecă
-dezvoltarea de resurse virtuale şi
accesul la baze de date cu fond de carte
din tără şi străinătate
Bugetul local
Sponsorizări
Consiliul Local
Bibliotecă
2027
-bibliotecă virtuală funcţională
Programul / proiectul propus
Titlul:
Consolidare, amenajare lăcaşe de cult
Lăcaşele de cult din municipiul
Târnăveni sunt monumente istorice şi
trebuie protejate
Locuitorii municipiul Târnăveni
Punerea
în
valoare,
dezvoltarea
patrimoniului cultural local şi organizarea
de evenimente culturale
Nevoia de a consolida şi amenaja
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Modul de implementare a proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fisa 83
Domeniu
Cultură, sport şi agrement
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiectiv
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 84
Domeniu
Cultură, sport si agrement
Cadrul general

lăcaşele de cult
Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de
cult
Bugetul local
Sponsorizari
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Consiliul Local
Biserica
2028
-2 lăcaşe de cult consolidate şi
amenajate

Programul / proiectul propus
Titlul:
Sportul la orice vârstă
Organizarea unor competiţii sportive, în
diferite domenii, pe categorii de vârstă
Locuitorii municipiului Târnăveni
Dezvoltarea
infrastructurii
pentru
practicarea sportului şi organizarea de
competiţii sportive
Nevoia de socializare şi mişcare pentru
toate categoriile de vârstă
Organizarea de doua ori pe an de
competiţii sportive, pe categorii de vârstă
Bugetul local
Sponsorizari
Consiliul Local
2026
-doua competiţii sportive pe
organizate cu minim 20 de participanţi

an

Programul / proiectul propus
Titlul:
Amenajare şi reamenajare parcuri şi
locuri de joacă
Suprafaţa parcurilor şi a locurilor de
joacă este insuficientă în raport cu
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Grup ţintǎ
Obiectiv

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 85
Domeniu
Cultură, sport şi agrement

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiectiv

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de

populaţia
Locuitorii municipiului, turişti
Valorificarea
resurselor
existente
pentru
crearea
infrastructurii
de
agreement
Construire infrastructură de petrecere
a tipului liber
Nevoia de a amenaja şi extinde
suprafaţă parcurilor şi a locurilor de joacă
-crearea unui nou parc
-reamanajarea parcurilor existente
-reamenajarea locurilor de joacă
Bugetul local
Consiliul local
2028
-un parc reamenajat
-un parc nou creat
-locuri de joacă reamenajate
Programul / proiectul propus
Titlul:
Amenajare parc de aventură în zona
str. Bradului – Cuștelnic (fosta carieră a
Fabricii
de
cărămidă),
municipiul
Târnăveni
Suprafaţa parcurilor şi a locurilor de
joacă este insuficientă în raport cu
populaţia
Locuitorii municipiului, turişti
Valorificarea
resurselor
existente
pentru
crearea
infrastructurii
de
agreement
Construire infrastructură de petrecere
a tipului liber
Nevoia de a amenaja şi extinde
suprafaţă parcurilor şi a locurilor de joacă
-crearea unui nou parc

Bugetul local
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finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 86
Domeniu
Cultură, sport şi agrement

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiectiv

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 87
Domeniu
Cultură, sport şi agrement

Consiliul local
2027
Parc de aventură în zona str. Bradului
– Cuștelnic (fosta carieră a Fabricii de
cărămidă),
municipiul
Târnăveni
amenajat.
Programul / proiectul propus
Titlul:
Construire Sală de sport, cu tribună,
cu 180 de locuri –Târnăveni, str. Școlii, nr.
22, jud. Mureș (PT + lucrare)
Spaţiul destinat în prezent pentru
activităţile sportive este insuficient în
raport cu populaţia
Locuitorii municipiului Târnăveni,
elevii
Valorificarea
resurselor
existente
pentru
crearea
infrastructurii
de
agreement
Construire infrastructură de petrecere
a tipului liber
Nevoia de a construi şi amenaja o sală
de sport pentru activităţile desfăşurate în
comunitate şi pentru elevi
-construirea unei săli de sport
-amanajarea sălii
Bugetul local, Bugetul national,
Fonduri structurale
Consiliul local
2025
- o sală
amenajată

de

sport

construită

şi

Programul / proiectul propus
Titlul:
Amenajarea digurilor aferente râului
Târnava Mică pentru activități sportive și
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Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiectiv

Motivaţia proiectului

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 88
Domeniu
Cultură, sport şi agrement
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiectiv

de promenadă
Spaţiul destinat în prezent pentru
activităţile sportive este insuficient în
raport cu populaţia
Locuitorii municipiului Târnăveni,
elevii
Valorificarea
resurselor
existente
pentru
crearea
infrastructurii
de
agreement
Construire infrastructură de petrecere
a tipului liber
Punerea în valoare, dezvoltarea
patrimoniului cultural local şi organizarea
de evenimente culturale
Nevoia de a amenaja digurile aferente
râului Târnava Mică pentru activități
sportive și de promenadă pentru
activităţile desfăşurate în comunitate şi
pentru elevi
-construirea, amenajarea digurilor

Bugetul local, Bugetul national,
Fonduri structurale
Consiliul local
2025
Digurile aferente râului Târnava Mică,
amenajate pentru activități sportive și de
promenadă
Programul / proiectul propus
Titlul:
Construire bazin didactic de înot
În prezent pentru activităţile sportive
nu există un bazin didactic de înot
Locuitorii municipiului Târnăveni,
elevii
Construire infrastructură de petrecere
a tipului liber
Punerea în valoare, dezvoltarea
patrimoniului cultural local şi organizarea
de evenimente culturale
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Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Nevoia de a construi şi amenaja un
bazin didactic de înot pentru activităţile
desfăşurate în comunitate şi pentru elevi
-construirea şi amenajara unui bazin
didactic de înot
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Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 89
Domeniu
Cultură, sport şi agrement
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiectiv

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 90
Domeniu
Cultură, sport şi agrement

Bugetul local, Bugetul national,
Fonduri structurale
Consiliul local
2025
- bazin didactic de înot construit şi
amenajat
Programul / proiectul propus
Titlul:
Înființarea unui centru de evenimente
în cadrul Casei de Cultură
Necesitatea
unui
spaţiu
destinat
desfăşurarii activităţilor
Locuitorii municipiul Târnăveni
Construire infrastructură de petrecere a
tipului liber
Punerea
în
valoare,
dezvoltarea
patrimoniului cultural local şi organizarea
de evenimente culturale
Nevoia de a se organiza evenimente la
nivelul municipiului
Înființarea şi construirea unui centru de
evenimente în cadrul Casei de Cultură
Bugetul local
Fonduri europene
Consiliul Local
2027
- centrul de evenimente în cadrul Casei
de Cultură finalizat
Programul / proiectul propus
Titlul:
Realizarea unei strategii de promovare
turistică adresată locuitorilor comunităților
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Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiectiv
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

limitrofe, cu accent pe oportunitățile de
petrecere a timpului liber
Necesitatea existenţei unei astfel de
strategii pentru promovarea turismului
local
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Locuitorii municipiului Târnăveni
Punerea
în
valoare,
dezvoltarea
patrimoniului cultural local şi organizarea
de evenimente culturale
Nevoia de a promova comunitatea,
municipiul şi comunele învecinate
-culegerea informaţiilor necesare în
procesul de implementare a strategiei
-implementarea
şi
promovarea
strategiei
Bugetul local
Fonduri europene
Consiliul Local
2024
-strategia
realizată

de

promovare

turistică

14. Cadrul de aplicare a strategiei de dezvoltare a municipiului Târnăveni
Pentru transpunerea Strategiei de dezvoltare locală integrate, se propun măsuri şi
instrumente concrete de implementare, care au rolul de a structura eforturile de organizare,
de a mobiliza parteneriatul şi resursele necesare, precum şi de a asigura succesul strategiei.
Coordonare
Coordonarea implementării Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Târnăveni va
fi asumată şi asigurată de Consiliul Local şi Primarul municipiuui. Structura care va asigura
coordonarea Strategiei va fi de sine stătătoare, o structură nouă, creată special cu acest
scop, care să cuprindă funcţionari publici cu specializări tehnice, financiare şi de
administraţie, a caror viziune şi experienţa sa permită acoperirea tuturor aspectelor integrate
şi extinse pe care le presupune implementarea unei strategii multisectoriale şi pe termen
lung. Structura va fi condusă de Primar. Eventual, poate fi cooptat şi un consultant.
Responsabilităţile structurii de coordonare a Strategiei de dezvoltare locală propuneri:

Asigurarea coordonarii şi urmăririi stadiului implementării Strategiei;

Asigurarea unui management eficient şi corect în implementarea
strategiei, inclusiv a gestionării financiare corecte a fondurilor alocate implementării
acţiunilor asumate de Consiliul local sau de Primar în varii parteneriate;
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Monitorizarea modului de implementare, respectiv realizarea
indicatorilor de progres, impact şi rezultat a obiectivelor, direcţiilor şi acţiunilor de
dezvoltare;

Asigurarea resurselor tehnice şi administrative necesare bunei
implementări a Strategiei;

Organizarea monitorizării, evaluării şi revizuirii periodice a Page | 211
implementării;

Elaborarea rapoartelor de implementare şi de revizuire perioadică, după
graficul de raportare agreat;

Urmărirea realizării, implementării şi impactului Planului de comunicare
şi promovare a Strategiei
Punerea în aplicare
Punerea in aplicare a Strategiei de dezvoltare locală este un proces complex, care
implică şi afectează întreaga comunitate. Dată fiind amploarea şi diversitatea acţiunilor intraşi inter-sectoariale ale Strategiei, se propun o serie de instrumente de implementare care să
faciliteze atingerea viziunii şi obiectivelor de dezvoltare ale Strategiei.
1. Planul de acţiuni este o prezentare structurată a tuturor acţiunilor şi proiectelor
propuse de Strategie, cu date şi informaţii privind modul de abordare – în corelare cu alte
acţiuni sau prin parteneriate strategice, resursele financiare necesare şi surse posibile pentru
asigurarea lor, legislaţia care guvernează proiectul, indicatorii de rezultat care permit
evaluarea implementării acţiunii.
2. Planificarea în timp a planului de acţiuni, pe termen scurt şi pe întreaga perioadă de
planificare, indică etapele de parcurs pentru implementarea proiectelor, respectând
priorităţile identificate prin exerciţiile de consultare a comunităţii.
3. Parteneriatul local continuă şi extinde eforturile de implicare şi consultare a
diverselor grupuri de interese locale din perioada de elaborare a Strategiei, fiind expresia
răspunderii asumate de acele entităţi sau grupuri de entităţi în ceea ce priveşte contribuţia
directă şi planificată la transpunerea Strategiei. Pentru a asigura succesul Strategiei, aceasta
trebuie să devină un document de lucru nu numai pentru Consiliul Local şi Primăria, ci şi
pentru entităţile cuprinse în parteneriatul local, un document care să le ghideze propriile
planuri de viitor.
4. Asumarea responsabilităţilor de implementare, de către Consiliul local si Primarul,
precum şi de către Parteneriatul local.
5. Realizarea Planului de comunicare şi promovare a Strategiei către comunitatea
locală şi alte entităţi interesate. Acesta este un instrument care va mări vizibilitatea asupra
Strategiei, va informa şi educa populaţia, grupurile de interese şi de iniţiativă, astfel încât să
se asigure implicarea prin propriile proiecte şi susţinerea Strategiei.
Monitorizare şi evaluare
Activităţile de monitorizare şi evaluare a impactului şi rezultatelor au ca scop
asigurarea eficienţei şi calităţii în implementare, urmărirea sensului de implementare a
strategiei şi a componentelor sale, respectiv realizarea obiectivelor propuse.
Monitorizarea implementării strategiei, ca întreg, şi a acţiunilor concrete urmareşte
realizarea obiectivelor în contextul acţiunilor/activităţilor propuse, a resurselor umane,
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materiale şi financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcţionare a
parteneriatelor generale sau individuale pe proiecte, performanţele echipelor de
implementare, etc.
În cazul apariţiei de devieri de la planificare, a situaţiilor de criză sau de forţă majoră,
modificări ale elementelor de precondiţie, apariţia de reacţii negative sau neaşteptate din
partea participanţilor la strategie sau proiect, etc. activitatea de monitorizare va genera Page | 212
acţiuni de ajustare – restructurare – alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai
eficiente şi raţionale soluţii de remediere şi readucere a Strategiei sau proiectelor pe sensul
de implementare prevăzut şi, astfel, sa se asigure realizarea impactului aşteptat.
Evaluarea rezultatelor şi impactului
Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce masură Strategia şi proiectele
componente şi-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile şi intangibile sunt cele
prevăzute, în termeni de eficienţă, calitate şi cantitate.
Evaluarea se realizează la trei momente cheie:
a. Evaluarea anterioară începerii acţiunii: se evaluează impactul potenţial al acţiunii şi
corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra
oportunităţii proiectului/acţiunii.
b. Evaluarea intermediară a acţiunii: se efetuează la jumătatea perioadei de
implementare, analizând cursul corect al acţiunii şi rezultele intermediare.
c. Evaluarea finală se realizează după finalizarea proiectului, imediat sau/şi după
anumite perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultele prevăzute de proiect.
Această evaluare poate servi ca justificare pentru noi proiecte care să consolideze sau să
corecteze rezultele realizate.
Pentru realizarea monitorizării şi evaluării, atât la nivel de strategie cât şi la nivel de
acţiune individuală, se utilizează două tipuri de indicatori: indicatori de progres, la nivel de
strategie şi indicatori de impact şi de rezultat, la nivel de acţiuni concrete.
Revizuire
Strategia de dezvoltare locală va fi revizuită periodic, pentru a se evalua succesul
eforturilor de implementare şi a lua toate măsurile ca planul să rămână valabil pe măsura ce
comunitatea evoluează. Se vor opera ajustările, rafinările şi actualizările necesare, astfel
încât cetăţenii să fie convinşi de modul în care comunitatea lor se dezvoltă în sensul
progresului social, economic şi de mediu.
Revizuirea Strategiei se va realiza la intervale relativ scurte, datorită perspectivelor de
schimbări rapide şi consistenţelor la nivelul întregii societăţi româneşti. Prima revizuire se
recomandă la finele perioadei de “termen scurt” – 2025. Revizuirea va cuprinde toate etapele
de elaborare.
Exerciţiul de revizuire va ţine cont de următoarele elemente:

Rezultatele monitorizării implementării şi evaluării impactului strategiei
până la momentul revizuirii;

Evoluţia bugetului local;

Legislaţie nouă cu efecte directe asupra municipului;

Modificări în strategiile naţionale, regionale sau judeţene, cu efecte
directe asupra municipiului.
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Indiferent de ritmul de revizuire, este necesară o raportare anuală a rezultelor de
implementare, care să includă o detaliere a proiectelor care urmează să fie conţinuate sau
atacate în următorul ciclu de 12 luni şi efectele acestora asupra exerciţiului bugetar.
Parteneriat
Strategia de dezvoltare locală va fi pusă în aplicare prin intermediul unui parteneriat Page | 213
larg la nivel local care va cuprinde reprezentanţii tuturor grupurilor de interese şi iniţiative
vizate de strategie prin obiectivele, direcţiile şi acţiunile de dezvoltare. Această abordare
corespunde principiilor de dezvoltare durabilă, principiilor şi valorilor europene la care a
aderat ţara noastră.
Principiul parteneriatului presupune, pe langă implicarea directă a comunităţii, prin
cunoştinţe, experienţă, proiecte proprii, şi participarea la consultările publice pe care
autoritatea publică locală le va organiza atât în contextul implementării strategiei, cât şi în
cel al aplicării legislaţiei privind transparenţa decizională în adminstraţie şi impactul
proiectelor asupra mediului.
În ceea ce priveşte implementarea Strategiei printr-un parteneriat colaborativ şi
eficient, este necesară continuarea eforturilor de implicare coerentă a comunităţii în
proiectele relevante si stimularea contribuţiilor cetăţenilor, grupurilor şi organizaţiilor la
atingerea viziunii şi obiectivelor de dezvoltare locală. Amploarea, caracteristicile şi
multidisciplinaritatea acţiunilor şi proiectelor concrete de implementare sunt cele care
dictează componenta parteneriatului:
1.Autoritatea publică locală, respectiv Consiliul Local şi Primarul;
2.Instituţii publice, cum ar fi Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Direcţia
generală de Asistenţă Socială de la nivelul judeţului, Consiliul Judeţean;
3.Instituţii de învăţământ, cu precădere preuniversitare;
4.Operatorii de utilităţi;
5.Reprezentanţii bancilor şi investitorilor
6.Asociaţii patronale, sindicate
7.Reprezentanţii cetăţenilor
8.Organizaţii civice din diverse domenii
9.Mass-media locală
Primăria va incuraja ca reprezentarea în parteneriat să respecte egalitatea de şanse.
Datorită slabei reprezentari la nivel local a unor organizaţii sau instituţii cu specializări
relevante şi de mare importanţă pentru implementarea cu succes a Strategiei, se recomandă
invitarea unor agenţii guvernamentale sau neguvernamentale în Parteneriatul local, fie pe
baze permanente, fie ocazional, la dezbaterile pe profil. Astfel, se recomandă invitarea
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională, Camerei de Comerţ, Agenţiei pentru Protecţia
Mediului, Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi a altora.
Această structură numeroasă va fi încurajată să preia Strategia ca pe un ghid propriu de
dezvoltare, iar Primăria va face eforturile necesare pentru coagularea într-o entitate care să
participe pro-activ la implementare.
Strategia va putea fi consultată de orice cetăţean, iar accesul va fi asigurat prin
publicarea ei pe site-ul de web al Primăriei. Într-o primă etapă, exemplare ale Strategiei vor
fi disponibile la sediul Primăriei.
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