STRATEGIA DE DEZVOLTARE A
ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI

pro regio consulting s.r.l.

Introducere

Dezvoltarea este un concept larg utilizat începând cu al doilea razboi mondial. Exista
multe teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza
dezvoltarea, însa cheia dezvoltarii durabile consta în satisfacerea necesitatilor pe
care cetatenii le percep si în solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin
urmare, daca prin definitie dezvoltarea durabila este aceea care face legatura între
generatii, înseamna ca generatiile de azi vor hotarî viitorul celor care urmeaza, iar
ceea ce doresc oamenii pentru urmasii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor,
cu colaborarea lor si, mai ales, cu acceptul lor.

În conformitate cu prevederile Legii administraŃiei publice locale nr. 215/2001,
autorităŃile publice au sarcina de a adopta propriile lor strategii, prognoze şi programe
de dezvoltare economico-socială. Acestea sunt importante atât pentru dezvoltarea
economico-socială al oraşului, cât şi pentru accesarea fondurilor puse la dispoziŃie de
Uniunea Europeană şi utilizarea lor în mod eficient.

În acest sens, Oraşul Miercurea Nirajului prin aparatul permanent de lucru al
instituŃiei şi prin colaborarea cu firma Pro Regio Consulting S.R.L. a elaborat
Strategia de dezvoltare al oraşului pe perioada 2007-2013, un document complex,
care are la bază Programul de dezvoltare al judetului Mures pe perioada 2007-2013,
Planul NaŃional de Dezvoltare şi Planul Regional de Dezvoltare al Regiunii Centru şi
care stabileşte priorităŃile şi domeniile de intervenŃie, la nivelul oraşului, în sensul
dezvoltării ei.

Planul strategic de dezvoltare al oraşului Miercurea Nirajului a fost elaborat în mod
participativ, prin implicarea reprezentanŃilor tuturor grupurilor social demografice din
comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare va
contribui la creşterea spiritului de initiaŃivă a oamenilor din comunitate, la implicarea
cetăŃenilor în procesul de luare a deciziilor şi la responsabilizarea comunitaŃii pentru
deciziile luate pentru întreg procesul de dezvoltare.
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I. ANALIZA ECONOMICO – SOCIALĂ A LOCALITĂłII

CAPITOLUL 1 DESCRIERE GENERALĂ
Valea Nirajului se întinde de la Câmpul CetăŃii de lângă Sovata pe o vale
binecuvântată de Dumnezeu, pe o lungime de aproape 75 de km. Valea Nirajului
este una dintre teritoriile cele mai dens populate din Transilvania. Se află în
partea sud estică a judeŃului Mureş, aproape la Târgu Mureş, reşedinŃă a
judeŃului.
Centrul Microregiunii Valea Nirajului este oraşul Miercurea Nirajului, cea mai
populată localitate din microregiune.
Oraşul se află la altitudinea de 347 m peste nivelul mării, la intersecŃia
paralelei de 46028` latitudine nordică cu meridianul de 24049` longitudine estică.
Clima este meridională, cu o temperatură medie anuală de 8–10 grade/C, cu
un nivel al precipitaŃiilor de 700–1000 mm/an.
Din punct de vedere administrativ oraşul Miercurea Nirajului cuprinde satele:
Dumitreşti, Tâmpa, Şardu Nirajului, Lăureni, Moşuni, Beu şi VeŃa.

Localizarea judeŃului Mureş pe harta
României
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Localizarea
oraşului
Miercurea
Nirajului pe
harta judeŃului

Din vestigiile arheologice scoase la iveală se atestă că oraşul este locuită încă
din epoca neolitică. Pe teritoriul oraşului Miercurea Nirajului s-au găsit topoare din
piatră

(2000 – 1700 Î.Ch). La Lăureni

s-au găsit monezi bizantine din epoca

împăratului Iustinian. Hotarul satelor Moşuni şi Beu este traversat de drumul roman
spre castrul de la Călugăreni. În Moşuni s-au găsit cioburi de lut din perioada
provinciei Dacia. La Tâmpa a fost găsit un denar din timpul lui Iulius Cesar. Mai
menŃionăm monezile romane scoase la suprafaŃă în anii 80, în timpul modernizării
drumului Miercurea Nirajului – Bereni.
Denumirea localităŃii (Szereda) provine din cuvântul de origine slavă ,,sreda”,
care înseamnă ,,loc de târguri” dar are şi înŃelesul de ,,centru”.
Nu există dovezi scrise în acest sens, dar cei mai mulŃi dintre istorici consideră
Miercurea Nirajului, primul oraş din scaunul Mureşului.

Prima atestare documentară a oraşului este din 1493, într-un hrisov al
voievodului Losonczi Laszlo.
Miercurea Nirajului este numit ,,oppidium” într-o scrisoare

a lui Sigismund

Bathori. În 1527 Principele Bathori scuteşte Miercurea Nirajului, alături de Tg.Mureş
de plata tuturor dărilor. Miercurea plăteşte dări numai pentru Poartă. În 1585 oraşul
trimite reprezentanŃi în Dietă. Evenimentele din anii 1600–1603 au pustiit regiunea.
Generalul Basta părăseşte Transilvania în 1604. În 1605 este convocată Dieta
Transilvaniei în oraşul Miercurea Nirajului. Aici este ales la 21 februarie 1605
Bocskai Istvan ca principe al Transilvaniei, numele oraşului este înscris în analele
istoriei.
O perioadă îndelungată Miercurea Nirajului este centrul administrativ al
scaunului Mureşului. Din surse istorice se cunoaşte că adunările scăunale obşteşti
erau Ńinute aici. În secolul XVIII-a centrul administrativ al scaunului se deplasează tot
mai mult spre Tg.Mureş.
Lipsit de gloria de odinioară, Miercurea Nirajului îşi pierde tot mai mult din
importanŃă şi se degradează la rangul unei aşezări rurale.
După revoluŃia burgheză din 1848 începe o dezvoltare spectaculoasă. În 1863
se înfiinŃează prima staŃie poştală, în 1916 funcŃionează serviciul de telefonie, în
1914 se pune în funcŃiune linia ferată îngustă. După prima conflagraŃie mondială
începe un proces de dezvoltare a capitalului aproape inexistent până la acel moment
(exceptând târgurile săptămânale din fiecare miercuri).

După anul 1919 apar pe lângă cultivarea pământului şi creşterea animalelor,
primele ateliere de mici meseriaşi şi fabrici. Centrul Microregiunii Valea Nirajului
(zonă cu potenŃial agricol consdiderabil şi cu caratcer preponderent agricol) se
transformă încet într-o comunitate cu caracter civic, bazată pe industria mică locală
şi dotată cu infrastructură edilitară cea mai modernă în acea vreme.
Sistemul financiar – bancar se dezvoltă prin înfiinŃarea primei Case de
Depunere în 1866, în 1883 ia fiinŃă prima bancă, din 1894 funcŃionează Cooperativa
de Credit, în 1915 se înfiinŃează Cooperativa Furnica.
În 1923 se pune în funcŃiune staŃia de electrificare, care furnizează electricitate
pentru populaŃie şi pentru iluminatul public.
În 1941 începe exploatarea zăcămintelor de gaz metan.
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După războiul devastator, în 1949 se înfiinŃează Cooperativa Meşteşugărească
Nirajul, cu semnificaŃii importante în viaŃa locuitorilor zonei.
În 1950 intră în vigoare noua Lege al administraŃiei, care desfiinŃează judecătoria
locală.
În 1950 se înfiinŃează StaŃia de Mecanizare.

În 1956 se înfiinŃează Liceul
Teoretic

În 1966 pentru prima dată în Ńară începe să producă fabrica de făină de lemn,
necesară pentru producerea explozibililor, şi care este a patra fabrică de acest profil din
lume.
PiaŃa mare din centrul comunei se
amenajează

într-un

parc

comunal

frumos şi îngrijit, iar în anii 1969-73 se
construiesc trotuare.
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S-a extins şi sistemul sanitar, s-au construit cămine culturale în satele
aparŃinătoare. Conducerea era preocupată de ideea devenirii în oraş, dar din cauza lipsei
apei potabile şi a canalizării această idee a rămas numai perspectivă până în anul 2003.
În anii 70-80 s-a accelerat dezvoltarea industrială. S-a extins sistemul şcolar, în
1979-81 s-a construit cartierul de blocuri, s-a inaugurat căminul cultural spaŃios şi
multifuncŃional.
După revoluŃia din decembrie 1989, până în 1995 se vede o stagnare în toate
domeniile. După această dată începe o dezvoltare semnificativă a sectorului privat, se
întăreşte sectorul civil, în 1997 Consiliul local aprobă planul de urbanism general, premisă
a viitorului oraş Miercurea Nirajului, care se dovedeşte a fi fapt împlinit în anul 2003.

Cel mai apropiat aeroport este aeroportul de la Vidrasău, lângă Târgu Mureş, la o
distanŃă de 40 km de oraş.
Accesul în oraş se face prin drumurile judeŃene DJ 151 Ungheni – AcăŃari Tâmpa,
DJ 135 Târgu Mureş – Miercurea Nirajului, precum şi DJ 135 A Viforoasa - Hodoşa.
Calea ferată de linie îngustă Târgu Mureş - Sovata traversează oraşul, însă
infrastructura nu mai este în funcŃiune, fiind considerată nerentabilă.

În

oraş

multe

familii

trăiesc

în

continuare din agricultură şi pentru
majoritatea locuitorilor agicultura încă
reprezintă un venit complementar.

Zona este bogată în resurse turistice, însă exploatarea acestora este foarte
moderată. Şomajul diferă în funcŃie de localităŃi. Oraşul apropiat, Târgu Mureş,
influenŃează în mod pozitiv gradul de utilizare a forŃei de muncă din oraş, însă localităŃile
mici neputând oferi locuri de muncă.
În structura economiei locale domină utilizarea cu valoarea adăugată redusă a
resurselor. Acest lucru este caracteristic atât la resursele umane cât şi la cele naturale.
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ForŃa de muncă cu studii superioare este foarte redusă, este doar 2,6 %, fapt ce se poate
corela cu structura economiei locale.
Veniturile din agricultură sunt foarte reduse, proprietăŃile funciare sunt segregate,
utilajele şi echipamentele tehnologice sunt vechi. Cooperativele agricole au fost
desfiinŃate, însă au fost înfiinŃate foarte puŃine societăŃii cooperatiste pentru valorificarea
oraş a produselor. Majoritatea agricultorilor se ocupă cu cultivarea cerealelor şi creşterea
animalelor, dar şi cultivarea fructelor este caracteristică oraşului.
În oraş sunt foarte puŃine investiŃii cu capital străin , astfel nu putem vorbi de
industrie locală sau de muncitori agngajaŃi în industrie pe plan local. PopulaŃia rurală Ńine
foarte mult la tradiŃii, iar societatea are o mentalitate patriarhală.
În satele mici modernizarea se acceptă foarte greu, populaŃia nu aşteaptă nici un
fel de sprijin extern şi nu prea acceptă sfaturile altora.
Lipseşte cooperarea între întreprinzători cum lipseşte şi reŃeaua de informare şi
dezvoltare care să sprijine caracterul inovator al întreprinderilor. Lipsesc serviciile de
bază, lipseşte infrastructura necesară, numărul organizaŃiilor civile este foarte scăzut, cele
existente desfăşoară numai activităŃi culturale şi de păstrare a tradiŃiilor, iar imagineal
oraşului este nefavorabilă datorită nerealizării dezvoltărilor necesare. În cazul satelor
aparŃinătoare oraşului populaŃia este îmbătrânită şi se află în permanentă scădere. În
primul rând populaŃia tânără, aptă de muncă părăseşte comuna.
Din punctul de vedere al dezvoltării teritoriale oraşul aparŃine zonei centrale a
judeŃului Mureş.
La fel ca şi în majoritatea localităŃilor urbane mici din judeŃul Mureş, în oraşul
Miercurea Nirajului cea mai mare problemă reprezintă lipsa infrastructurii (reŃea de apă
potabilă şi apă uzată, colectarea deşeurilor menajere), accesul îngreunat şi nu în ultimul
rând venituri reduse, lipsa obiectivelor industriale şi a serviciilor financiare care să sprijine
întreprinderile, lipsa întreprinderilor prospere, precum şi problemele sociale cauzate de
acestea.
Este foarte important, deci, crearea unui mediu de trai viabil şi atractiv pentru
locuitorii oraşului Miercurea Nirajului şi a unor alternative de trai reale şi veritabile. De
asemenea, este deosebit de important îmbunătăŃirea gamei, a calităŃii şi a accesibilităŃii
serviciilor de bază în vederea combateri procesului de emigrare a populaŃiei. Dintre
serviciile

de

bază,

activităŃile

culturale

şi

recreative,

asigurarea

infrastructurii

informaŃionale complexe şi a infrastructurii de comunicare, asigurarea serviciilor de
asistenŃă socială mai ales pentru vârstnici, pentru copii şi pentru cei cu nevoi speciale,
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implementarea programelor antidiscriminare împreună necesită dezvoltarea infrastructurii
instituŃionale, construirea unor clădiri noi, moderne, respectiv renovarea celor existente.

În economia şi societatea postmodernă,
valorile

post-materiale,

cum

ar

fi

calitatea mediului înconjurător, devin
elemente

cheie

în

crearea

imaginii

localităŃii, în special în păstrarea sau
readucerea
necesară,

tinerilor
de

în

oraş.

asemenea,

Este

creşterea

eficientă a investiŃiilor în infrastructura
umană. PopulaŃia trebuie pregătită pentru procesul de învăŃământ pe tot parcursul vieŃii.
Din punctul de vedere a economiei locale şi a atragerii capitalului de investiŃii în
oraş, se consideră foarte importantă asigurarea unui mediu de afaceri atractiv, unde se
acordă un rol primordial infrastructurii de bază – reŃea de apă potabilă, apă uzată,
drumuri, - reŃelelor de bandă largă, reŃelelor de electricitate, a platformelor industriale şi a
întreprinzătorilor pregătiŃi.
Este nevoie de identificarea necesităŃilor, ideilor întreprinzătorilor bazate pe
posibilităŃile economice ale zonei, elaborarea unui program de dezvoltare economic
complex, care se adaptează la programele de dezvoltare ale regiunii, ale judeŃului sau ale
microregiunii, în cadrul căreia se realizează programul de formare

care sprijină

dezvoltarea întreprinderilor şi în cadrul căreia se dezvoltă serviciile complexe necesare
pentru funcŃionarea acestor întreprinderi.
Capacitateal oraşului privind combaterea procesului de emigrare a populaŃiei poate
fi mărită prin consolidarea sferei non-profit şi prin extinderea serviciilor şi a creşterii
numărului locurilor de muncă. Între sarcinile care trebuie realizate sunt multe care aparŃin
sarcinilor tipic guvernamentale, de administraŃie publică centrală sau de administraŃie
publică locală. În afară de aceste sarcini, se pot delimita acele activităŃi care pot fi
realizate mai eficient de organizaŃii civile existente sau înfiinŃate

cu acest scop.

OportunităŃile de finanŃare ale Uniunii Europene oferă sprijin financiar organizaŃiilor pentru
cheltuielile de funcŃionare în primii doi ani, astfel fiind posibilă asigurarea condiŃiilor
necesare pentru sustenabilitate.
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OrganizaŃiile non-profit pot să-şi desfăşoare activităŃile cu mare eficienŃă în cazul
domeniilor care necesită schimbare de mentalitate – protecŃia mediului, mod de viaŃă
sănătos, educaŃie pe tot parcursul vieŃii, etc.

Pe parcursul evaluării situaŃiei, elaboratorii strategiei au detaliat:
•

Resursele naturale şi cele de infrastructură din oraş şi situaŃia gospodăririi
mediului;

•

Factorii umani al dezvoltării oraşului, structura societăŃii din oraş, situaŃia
instituŃională a serviciilor;

•

Procesele economice şi particularităŃile structurale şi organizatorice ale oraşului,
situaŃia capacităŃii inovatoare şi de dezvoltare economică;

•

PoziŃionareal oraşului în regiune (relaŃii, reŃele, poziŃia geografică);

•

PoziŃia oraşului în microregiune;

•

Factorii externi care influenŃează procesul de planificare.

Evaluarea situaŃiei se bazează pe un suport de informaŃii şi metode fundamentate,
la care s-au folosit următoarele surse:
•

Baze de date statistice (culegeri de date referitoare la populaŃie, resurse
umane, infrastructura instituŃională şi infrastructura utilităŃilor publice, bazele de
date ale primăriei, ale agenŃiilor forŃei de muncă, ale serviciilor publice locale, şi
nu în ultimul rând baza de date ale DirecŃiei JudeŃene de Statistică a JudeŃului
Mureş);

•

Literatură de specialitate;

•

Programul de dezvoltare a judeŃului Mureş 2007 – 2013;

•

Documentele referitoare la dezvoltare regională şi sectorială;

•

Rezultatele cercetărilor şi ale sondajelor efectuate în regiune;

•

S-au luat interviuri structurate de la conducătorii autorităŃilor administraŃiei
publice locale şi de la funcŃionarii din cadrul administraŃiei publice locale, de la
personalul de conducere a instituŃiilor educaŃionale, sociale, de sănătate, cu
persoanele importante din viaŃa economică, precum şi de la reprezentanŃii
organizaŃiilor civile;
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Implicarea organizaŃiilor civile

în culegerea informaŃiilor contribuie într-o mare

măsură la exploatarea proceselor interne al oraşului, şi la definirea necesităŃilor de
dezvoltare.
Analizele sectoriale s-au făcut în două dimensiuni de spaŃiu, concentrând pe de o
parte pe relaŃiile interne din oraş, pe de altă parte pe poziŃial oraşului în structura
teritorială mai largă, adică pe relaŃiile ei cu alte comunităŃi, regiuni. ExperŃii însărcinaŃi cu
implementarea acestei strategii au realizat o analiză SWOT care este sumarul rezultatelor
primite din urma cercetărilor referitoare la situaŃia şi dezvoltareal oraşului.
Obiectivele s-au definit în urma exploatării situaŃiei, după identificarea nevoilor
locuitorilor şi a întreprinzătorilor, şi în urma luării în considerare a ideilor de dezvoltare ale
Consiliului Local.

1.1. SituaŃia socio- economică a localităŃii

Economial oraşului este caracterizată în prezent de procesul de tranziŃie de la
sistemul centralizat la economia de piaŃă, având la bază promovarea liberei iniŃiative.
PotenŃialul de dezvoltare al oraşului este determinat în primul rând de aşezarea sa
geografică, fiind foarte aproape de coridoare de transport importante, lângă un nod
important al culoarelor de dezvoltare, cu condiŃii naturale variate şi prielnice unei ample
dezvoltări economice.
Principalele ramuri economice şi ponderea lor în economial oraşului: industrie 45%,
agricultură 20%, servicii: 35%.
IneficienŃa economică a dus la întreruperea activităŃii unor capacităŃi de producŃie şi
implicit la reducerea numărului de salariaŃi, industria devenind astfel principala ramura
generatoare de şomaj.
Singurul sector economic în care a fost atras capitalul străin este cultivarea
legumelor în sere, investitiŃii care au constat în alocarea de sprijin financiar şi tehnologic
familiilor implicate în această activitate, din partea unor partenteri din Olanda.
Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este deosebit de importantă
deoarece pe de o parte, în prezent este principala sursă de locuri de muncă, iar pe de altă
parte prin intermediul lor se creează o cultură a competiŃiei bazată pe flexibilitate şi
productivitate.
Putem remarca un număr relativ ridicat de I.M.M.-uri înfiinŃate, dar puŃine dintre ele
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sunt active şi sunt profilate pe producerea de bunuri şi servicii, cele mai multe activând în
domeniul comerŃului.
Aportul capitalului străin la capitalul social al I.M.M.-urilor este foarte redus.

Ca
agricultura

principala
este

sursă

ultima

de
ramură

venit
în

economial oraşului, însă ea rămâne să
reprezinte în continuare venit suplimentar
pentru majoritatea familiilor.
agricolă

este

caracteristică

Activitatea
oraşului,

aproximativ 60 % din populaŃie este
ocupată şi în acest sector, însă numai
pentru 20% această activitate reprezintă singura sursă de venit. Majoritatea populaŃiei
dispune de terenuri cultivabile, acestea reprezentând sursă de venit alternativ. Sunt puŃine
întreprinderi pentru care singura sursă de venit este agricultura. Sunt societăŃi familiale
care practică agricultura, însă numai pentru satisfacerea nevoilor personale, nu şi pentru
scopuri comerciale. Sistemul agricol de odinioară a oglindit foarte clar armonia între
natură şi populaŃie
SuprafaŃa agricolă al oraşului este de 4282 ha şi reprezintă 76,62 % din suprafaŃa
totală al oraşului. ProducŃia agricolă se repartizează relativ echilibrat pe cele două
componente, cultura vegetală şi creşterea animalelor. Principalele culturi sunt: cereale
(orz, orzoaică, grâu, porumb, secară, etc.), legume, fructe, viŃă de vie, plante tehnice
(sfecla de zahăr). Zootehnia este prezentă prin creşterea de porcine, bovine, ovine şi
păsări.

1.2 Factori ai potenŃailului economic local

1.2.1. Resurse naturale
1.2.1.1 Resurse naturale de suprafaŃă

Valorile naturale de suprafaŃă cele mai preŃioase ale judeŃului Mureş sunt rocile
folosite în construcŃii, izvoarele sărate şi pădurile. O răspândire mai limitată, dar totuşi în
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rezerve considerabile, o au depozitele mobile de, pietriş şi nisip, extrase în numeroase
puncte şi folosite ca materiale de construcŃie brute sau prelucrate industrial. Astfel de
rezerve potenŃiale de agregate minerale se întâlnesc şi pe cursul pârâului Niraj,
exploatarea lor continuă putând atrage după sine modificarea substanŃială a mediului
înconjurător.
O altă comoară naturală considerabilă a oraşului Miercurea Nirajului sunt pădurile.
SuprafaŃa terenurilor forestiere reprezintă în totalitate 932 ha. Se exploatează anual 1500
– 2000 mc de material lemnos, din care aproape 80% lemn de foc, iar restul lemn de
lucru. Cantitatea prelucrată nu atinge 5 – 6% din cantitatea exploatată.
Pe lângă exploatările silvice, prelucrarea şi valorificarea fructelor de pădure şi a
ciupercilor, reprezintă, de asemenea, o maximă importanŃă însă acest potenŃial este
nevalorificat în oraş.
Din suprafaŃal oraşului 76,62 %, respectiv 4282 ha sunt terenuri agricole. Pe lângă
problemele generale care afectează agricultura, cultivarea ineficientă a cerealelor este
cauza înmulŃirii suprafeŃelor necultivate. Astăzi deja livezile sunt nesemnificative, iar pe
lângă terenurile agricole cultivate păşunile au caracter dominant.
Între valorile naturale caracteristice zonei se enumeră şi biodiversitatea regiunii.
Dintre Ńările Europei centrale şi de est România dispune de cea mai bogată biodiversitate,
ceea ce explică şi faptul că în Ńară se regăsesc mai multe regiuni biogeografice decât în
celelalte Ńări din regiune. În România sunt evidenŃiate 3700 plante, din care 39 sunt
primejduite, 171 sunt sensibile, 1253 sunt rare. Dintre aceste plante 37% este
caracteristică păşunilor.
Natura 2000 în Oraşul Miercurea Nirajului:
În zona au fost identificate pâna în prezent 179 de specii de păsări dintre care un
număr de 89 sunt prioritare pentru Natura 2000. Dintre speciile observate aici, un număr
de 123 de sunt cuibăritoare iar 56 necuibăritoare pentru regiune. Cele necuibăritoare care
vi zitează zona cu regularitate variabilă pot fi păsări de pasaj, oaspeŃi de iarnă sau doar cu
apariŃii accidentale, eratice.
Din totalul de specii, 88 sunt Nonpasseriformes iar 91 specii aparŃin ordinului
Passeriformes.
În ciuda faptului, că zonele umede sunt foarte slab reprezentate în regiune,
numărul păsărilor care sunt legate de apă este destul de semnificativă.
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Considerăm demn de menŃionat numărul mare a perechilor clocitoare la unele
specii ca viespar (Pernis apivorus), acvilă Ńipătoare mică (Aquila pomarina), cristel de
câmp (Crex crex), ciuş (Otus scops), prigorie (Merops apiaster), ghionoaie sura (Picus
canus), ciocârlie de pădure (Lullula arborea), sfrâncioc cu frunte neagră (Lanius minor) şi
sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio).
Păsările care apar cu regularitate variabilă în zonă, fiind incluse în anexa I la
Directiva Consiliului 79/409/CEE sunt următoarele:
1.

Ixobrychus minutus

2.

Ciconia nigra

3.

Ciconia ciconia

4.

Pernis apivorus

5.

Circus aeruginosus

6.

Circus cyaneus

7.

Buteo rufinus

8.

Aquila pomarina

9.

Aquila clanga

10.

Aquila heliaca

11.

Aquila chrysaetos

12.

Hieraaetus pennatus

13.

Falco vespertinus

14.

Falco columbarius

15.

Falco peregrinus

16.

Bonasa bonasia

17.

Crex crex

18.

Philomachus pugnax

19.

Bubo bubo

20.

Strix uralensis

21.

Asio flammeus

22.

Caprimulgus europaeus

23.

Alcedo atthis

24.

Picus canus

25.

Dryocopus martius

26.

Dendrocopos syriacus
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27.

Dendrocopos medius

28.

Dendrocopos leucotos

29.

Lullula arborea

30.

Anthus campestris

31.

Syl via nisoria

32.

Ficedula parva

33.

Ficedula albicollis

34.

Lanius collurio

35.

Lanius minor

36.

Emberiza hortulana

Mamiferele enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE sunt
reprezentate de 9 specii, dintre care este demn de menŃionat
prezenŃa ursului, râsului, lupului, vidrei şi câtorva specii de
lilieci.
Zona este bogată şi în amfibieni şi reptile, iar un
numărul de 6 dintre acestea fiind specie prioritară pentru
Natura 2000.
Peştii din râul Niraj şi pârâiaşele afluente sunt bine reprezentaŃi printr-un număr
semnificativ de specii, unele dintre ei fiind prioritare pentru Natura 2000 şi enumerate în
anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE.
łinutul este foarte bogat si în diverse specii nevertebrate, dintre care 6 sunt incluse
în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE.
Pădurile sunt reprezentate de asocieri de stejar, gorun (Quercus rob ur, Quercus
petreae) şi carpen (Carpenus betulus) de vârste diferite. Pe lânga acestea întâlnim o
gama variată de arbori şi arbuşti cu masa lemnoasa tare şi moale, având un bogat
subarboret din plante ierboase. Fagul (Fagus silvatica) apare în componenŃa pădurilor
doar izolat. Pe lânga cursurile apelor putem găsi sălcii (Salix alb a, Salix bab ylonica, Salix
caprea etc.), arin (Alnus sp.) şi plopi (Populus tremula, şi hibrizii Populusxcanadensis).
Clasele de habitat

pondere în %

Ape curgatoare

1,0

Mlastini, lacuri

0,12

Pajisti uscate, pasuni si fânete

10,69
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Pajisti seminaturale umede

0,1

Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotatie

2,97

cu dezmiristire)
Pajisti ameliorate

28,06

Terenuri agricole si arabile (neirigate)

20,59

Paduri foioase

23,59

Paduri de conifere

0,25

Paduri mixte

0,14

Livezi, complexe viticole

6,10

Alte terenuri (zone urbane, rurale, cai de comunicatie,

6,40

rampe de depozitare si zone industriale)
Total suprafaŃă habitat

100 %

În urma unui proiect intitulat „Natura 2000 în Valea Nirajului – 2005”, iniŃiat şi implementat
de Milvus Grup – Târgu Mureş, finanŃat de FundaŃia pentru Parteneriat între anii 2000 –
2001 şi 2002 – 2003 s-au efectuat următoarele activităŃi:
•

S-au revizuit datele acumulate în anii precedenŃi referitoare la distribuŃia şi
mărimea populaŃiilor speciilor Ńintă

•

S-a mediatizat iniŃierea programului şi importanŃa acestuia în presa (ziar, radio)
locală

•

S-au efectuat ieşiri regulate pe teren în perioada de
reproducere a păsărilor Ńintă cu scopul identificării
zonelor de cuibărit

•

S-au consultat registrele şi hărŃile privind planificările
amenajamentelor forestiere precum şi PUG- ul

•

S-a examinat pe teren utilizarea actuală a unor terenuri
care reprezintă habitatele importante pentru speciile
Ńintă şi am confruntat cu datele din registre

•

S-au identificat şi delimitat habitatele importante ale regiunii, care au fost localizate
pe hărŃi

•

S-au identificat factorii periclitanti de amploare semnificativă, medie sau mică din
regiune care ar afecta habitatele speciilor
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•

S-au prelucrat datele (cele avifaunistice şi cele din registre) pentru întocmirea
documentaŃiei, acestea fiind completate şi cu date referitoare la distribuŃia unor
elemente importante de faună şi floră din regiunea
desemnată

•

S-au avut întâlniri cu specialişti din Ungaria si Slovacia
privind modalităŃile de desemnare a unor situri şi
problemele legate de acestea

•

În cadrul proiectului au fost redactate 4 cărŃi poştale
despre speciile Ńintă a proiectului, acestea fiind distribuite cu alte materiale de
popularizare relevante (pliante, broşuri)

•

S-au realizat două întâlniri cu reprezentanŃi ai D.S. Mures
privind desemnarea sitului, problemele legate de acesta,
precum şi despre legile care vor reglementa activităŃile
forestiere din pădurile private si cele de stat

•

S-au purtat discuŃii cu angajaŃii D.S. Mures cu privire la
posibilitatea obŃinerii statutului de protecŃie individuală a
fiecărei cuib de acvilă Ńipatoare mică pâna la desemnarea
oficială a sitului

•

Dupa înregistrarea tuturor datelor necesare s-au identificat graniŃele sitului şi au
fost delimitate zonele pe hartă

•

Starea mediului:

Aer:
În momentul de faŃă nu sunt efectuate studii privind gradul de poluare a aerului, dar
datorită faptului că, oraşul Miercurea Nirajului se află cel puŃin la 16 km de arterele mai
intens circulate, tragem concluzia că nu se aduce atingere majoră calităŃii aerului, iar
suprafaŃa împădurită acoperă un teritoriu relativ extins din suprafaŃa aferentă localităŃilor,
rezultând o bună transformare a noxelor în oxigen emanat prin fotosinteză.
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Poluarea fonică:
Poluarea fonică nu este intensă în
oraş, aşezarea ei geografică o ocroteşte de
astfel de poluări.

1.2.1.2 Resurse naturale ale subsolului
Zăcămintele de gaz metan
În judeŃul Mureş cea mai importantă resursă a subsolului o constituie zăcămintele
de gaz metan, descoperite la Sărmăşel în 1907, pentru prima oară în Europa, în urma
unui foraj de exploatare a unor presupuse săruri de potasiu.
Sub raport tectonic, zăcămintele de gaz metan sunt localizate în domuri. Gazele
sunt compuse în general, în proporŃie de cca 99% din metan (proporŃia metanului variază,
de regulă, între 95 şi 99,7%). Alături de metan, în proporŃii neînsemnate se găsesc şi alte
hidrocarburi (etan, propan, butan).
În imediata apropiere al oraşului se află un dom de joasă altitudine (între 600 şi
2.000 m).

1.2.1.3 Resurse hidrografice
Apele de suprafaŃă:
Datorită faptului că, oraşul Miercurea Nirajului este aşezată pe malul pârâului Niraj,
caracterele hidrologice sunt definite de acest pârâu. Dintre afluentele pârâului Niraj,
pârâurile Nirajul Mare, Nirajul Mic, Canalul VeŃca, Şard şi Moşuni sunt cei care
traversează teritoriul administrativ al oraşului. Pârâul Niraj este principalul colector de apă
în întreg bazinul Văii Nirajului, care străbate teritoriul microregiunii pe o lungime de 80 km,
din muntele Bechici de unde se izvoreşte şi până în aval la Ungheni unde se varsă în
Mureş.
Pârâul avea un rol determinant în viaŃa comunităŃii, lucru dovedit şi prin legendele şi
cântecele populare formate în jurul ei.
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În oraş s-a creat şi un lac de interes piscicol aceasta având, însă, o suprafaŃă
foarte restrânsă. Lacul îmbogăŃeşte în mod foarte evident biodiversitatea zonei, apele lor
fiind bogate în peşte, dar nu putem vorbi de valorificarea turistică a ei.

Apele subterane
Apele

subterane din zonă au debite mici şi mineralizare ridicată, fiind în general

nepotabile. În luncile şi terasele pârâului apar ape freatice mai bogate, dar şi acestea sunt
mineralizate şi dure. Ele constituie principala sursă de alimentare cu apă potabilă a
localităŃilor. Resursele subterane sunt de 3.500 l/s.

1.2.2 Infrastructura
1.2.2.1 Infrastructura de transport
Accesul în oraş se face prin drumul judeŃean DJ 151 Ungheni – AcăŃari Tâmpa, DJ
135 Târgu Mureş – Miercurea Nirajului, precum şi DJ 135 A Viforoasa - Hodoşa.
Oraşul se află la 22 km de municipiul Târgu Mureş, la 50 km de municipiul Reghin
şi la 40 km de oraşul Sovata.
Calea ferată de linie îngustă Tîrgu Mureş - Sovata traversează oraşul, însă de
zece ani deja infrastructura nu este funcŃională.

Gara CFR din oraş a asigurat cândva accesul
comunităŃii la serviciile de transport ferovial cu trenul
personal, aceasta având, de asemenea, şi importanŃă în
ceea ce priveşte transportarea mărfurilor.
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Calea ferată îngustă din judeŃul Mureş a fost inaugurată în ianuarie 1915, ca mijloc de
transport de interes local, construcŃia fiind finanŃată din fonduri private. Sistemul a fost folosit
în principal la transportul mărfurilor. De asemenea, prin dezvoltarea localităŃilor balneare din
zona transilvană a României, a fost folosită la transportul persoanelor în şi dinspre aceste
localităŃi de agrement.
Luând în considerare puternica semnificaŃie culturală a patrimoniului industrial ca
element al evoluŃiei societăŃii umane, linia ferată îngustă este un obiectiv susceptibil de a
fi monument istoric industrial, legând această zonă geografică de restul Europei, atât
economic cât şi cultural la începutul secolului XX.
ImportanŃa liniei înguste constă în raritatea existenŃei acesteia la nivelul Ńărilor
europene, precum şi în soluŃiile tehnice folosite la punerea în funcŃiune şi exploatarea
sistemului de transport.

Începând cu recomandarea 872 /1979 a Consiliului Europei, prima recomandare în
domeniu, continuând cu recomandarea R 20/1990 referitoare la “protejarea şi
conservarea patrimoniului tehnic, industrial şi a lucrărilor de artă în Europa” şi cu Charta
Patrimoniului Industrial – TICCIH 2003 (ICOMOS 2005), politicile europene de protecŃie a
patrimoniului se apleacă cu mai multă atenŃie şi eficienŃă spre cercetarea şi conservarea
integrată a patrimoniului industrial.

Lungimea totală a drumurilor publice pe teritoriul administrativ al oraşului este de 73317
m, din care 10448 m sunt asfaltate, iar 41865 m sunt neasfaltate.

Drumurile din zona administrativ
teritorială al oraşului Miercurea
Nirajului

Tipul de
M.Niraj Beu Tâmpa Şardu Lăureni Moşuni
drum (m)
Niraj
JudeŃean
952
3074 1282
938
Orăşenesc
52313
Comunal
919
1726
1163
Total
52313 3223
3803 4442
1556
6116
Asfaltate
10448
3074 1282
938
Neasfaltate
41865 3223
729 3160
618
6116

VeŃa

Total

Obs.

6246
52313
1490 5298
1864 73317
15742
1864 57575

Starea drumurilor nu se ridică la nivelul standardelor europene.
Reducerea constantă în perioada de după anul 1989 a volumului de investiŃii
alocate pentru construirea, modernizarea şi întreŃinerea drumurilor publice, la care se
adaugă creşterea de până la 10 ori a traficului greu pe unele tronsoane, au dus la
deprecierea continuă şi progresivă a stării drumurilor publice din oraş.
Transport public
Până în anii 2008 principalul mijloc de transport era microbuzul, cu o tendinŃă de
creştere în defavoarea autobuzelor, al căror număr fiind iarăşi în creştere.
Transportul public către municipiul Tîrgu Mureş este asigurat de doi

operatori,

deŃinători de licenŃă de transport public.
Din punctul de vedere al infrastructurii de drumuri cele mai importante lucrări sunt
asfaltarea drumurilor săteşti, care fac legătura cu unele localităŃile arondate oraşului,
respectiv Beu, Moşuni şi VeŃa.
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Nici unul dintre aceste drumuri nu
sunt asfaltate, astfel numai 1/5 din
lungimea

totală

străzilor

oraşului

a

drumurilor şi
fiind

asfaltate.

LocalităŃile Tâmpa, Şardu Nirajului şi Lăureni sunt singurele care sunt legate cu oraşul
prin drum judeŃean, însă nici strarea drumul judeŃean nu este satisfăcătoare.
Lipsa drumurilor agricole practicabile este o problemă generală în localităŃile
arondate oraşului, făcând excepŃie drumurile forestiere modernizate prin programul
SAPARD. Din această cauză utilajele agricole folosesc drumurile rutiere îngreunând
circulaŃia rutieră, sporind pericolul de accidente şi deteriorând aceste drumuri.

O altă

problemă

importantă

este

întreŃinerea permanentă a podurilor şi
podeŃelor din oraş. Toate podurile şi
podeŃele au fost construite cu mulŃi ani
în urmă.

Deşii nu sunt întocmite studii de
expertiză tehnică în ceea ce priveşte
siguranŃa lor de exploatare, putem
afirma că majoritatea podeŃelor nu mai
fac faŃă traficului actual.
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1.2.2.2 ReŃele de telecomunicaŃii, comunicaŃii date şi Internet
Extinderea şi modernizarea centralelor telefonice în ultimii ani, a condus la
creşterea numărului de abonaŃi în reŃeaua de telefonie fixă, astfel încât numărul lor în anul
2008 a ajuns la 850. Serviciul de telefonie fixă este asigurată de societatea RomTelecom.
Deşi serviciile de telefonie mobilă asigurate de companiile Orange, Vodafone, Zapp şi
Cosmote, nu asigură o acoperire bună la nivelul satelor aparŃinătoare oraşului, în
telecomunicaŃii se remarcă un proces alert de modernizare datorită expansiunii tehnicii
avansate în telefonia cu fir şi a creşterii gradului de acoperire prin telefonia mobilă.
Modernizarea acestui sector va continua şi în viitor prin acŃiunea de montare a cablurilor
optice, prin extinderea reŃelelor digitale şi prin dezvoltarea telefoniei mobile şi a
comunicaŃiilor prin poşta electronică.
PiaŃa serviciilor Internet este reprezentată în oraş de furnizorul principal
LorinfoNet, dar într-un număr mult mai redus se regăsesc şi servicii furnizate de alŃi
furnizori. Se utilizează, astfel şi serviciile furnizate de Vodafone, Orange şi Zapp, însă
numărul lor fiind foarte redus. Datorită creşterii concurenŃei pe această piaŃă, tarifele,
pentru acest tip de serviciu, tind să scadă.
Pe teritoriul oraşului se recepŃionează programele 1 şi 2 ale Televiziunii Române,
precum şi programele televiziunilor particulare ANTENA 1 şi PRO TV care au înfiinŃat şi
posturi locale la muncipiul Târgu Mureş, precum şi postul local TELEVIZIUNEA MUREŞ.
În ultima perioadă s-a dezvoltat reŃeaua de televiziune digitală (DIGI TV), care permite
recepŃionarea a numeroase alte posturi de televiziune din România şi din străinătate.
Sunt prezente şi serviciile de

televiziune

prin

cablu, furnizorul

fiind

S.C.

PRODCOMSERV VESZI S.R.L.
Pe teritoriul oraşului se recepŃionează, de asemenea, postul public de Radio Târgu
Mureş, pe unde medii şi ultrascurte, cu emisiuni în limba română, maghiară şi germană,
căruia i se adaugă numeroase alte posturi private pe unde ultrascurte.

1.2.2.3 Infrastructura tehnico – edilitară

O problemă generală cu care se confruntă oraşul şi localităŃile arondate este lipsa
reŃelei de apă potabilă şi de apă uzată. Această problemă, însă nu este una specială
datorită faptului că în România numai 12,9 %, respectiv 15,1 % a satelor are reŃelele de
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apă potabilă, respectiv apă uzată, în timp ce 85,6 %, respectiv 87,6 a oraşelor dispun de
aceste infratsucturi.
ReŃea de apă potabilă şi canalizare
În anul 2007 OraşulMiercurea Nirajului a câştigat o finanŃare nerambursabilă pentru
construirea reŃelei de apă uzată în localitatea Miercurea Nirajului. Proiectul vizea ză
construirea reŃelei de apă uzată pentru oraş şi este finanŃat de Ministerul Mediului şi
Dezvoltării Durabile prin Programul „FINANłAREA PROGRAMELOR MULTIANUALE
PRIORITARE DE MEDIU ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR”. Proiectul se află în fază de
implementare.
Un alt proiect care urmează să se realizeze în anul 2009 este cea legată de
realizarea unei staŃii de epurare a apelor uzate, proiectul fiind finanŃat de AdministraŃia
Fondului de Mediu.
În perioada elaborării strategiei se derulează execuŃia lucrărilor de construire a
reŃelei de apă uzată, proiectul urmând să fie finalizat în anul 2009.
Proiectul nu rezolvă însă problema alimentării cu apă potabilă a localităŃilor arondate.
Există iniŃiative în vederea elaborării unor studii de fezabilitate pentru aceste obiective de
investiŃii, fără să fie elaborate documentaŃii în acest sens.

Energia
Alimentarea cu gaze naturale
Majoritatea gospodăriilor din oraş sunt legate la reŃeaua de distribuŃie a gazului metan,
astfel pentru încălzirea locuinŃelor marea majoritate a populaŃiei foloseşte gazul metan,
însă în timpul iernii sunt foarte multe familii care folosesc pentru încălzire şi material
lemnos, aceasta fiind disponibil în canităŃi mai mari şi fiind mai ieftin decât gazul metan.
LocalităŃile Moşuni, Beu şi VeŃa nu sunt legate la reŃeaua de distribuŃie a gazului
metan.

Energia electrică
ProducŃia, transportul şi distribuŃia energiei electrice au constituit activităŃi cu
tradiŃie în judeŃul Mureş, aceasta fiind utilizată pentru iluminatul public, ca forŃă motrice
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pentru antrenarea maşinilor şi utilajelor industriale iar în activităŃile casnice fiind cunoscută
de aproape 100 de ani.
În oraşul Miercurea Nirajului toate gospodăriile sunt legate la reŃeaua de energie
electrică, distribuirea realizându-se de către unitatea teritorială a S.C. FDFEE Electrica
Transilvania Sud S.A. – SDFEE Târgu Mureş.

Gestionarea deşeurilor:
Deşeurile menajere sunt colectate şi transportate de Serviciul Public pentru
Colectarea Selectivă a Deşeurilor din Valea Nirajulu, deşeurile colectate selectiv fiind
transportate la staŃia de sortare din comuna AcăŃari. Nu este reazolvată, însă problema
deşeurilor nereciclabile, ele fiind depozitate provizoriu în comuna AcăŃari, urmând să fie
transportate la o groapă autorizată (Sighişoara).
ÎnfiinŃarea Serviciul Public pentru Colectarea Selectivă a Deşeurilor din Valea
Nirajulu s-a realizat prin sprijin financiar oferit de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Programul
Phare 2003 – CES Schema de investiŃii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor.
Scurtă descriere a proiectului:
Scopul proiectului este înfiinŃarea unui serviciu public de salubrizare pentru colectarea
selectivă a deşeurilor, comun pentru cele 12 comune şi oraşul Miercurea Nirajului din
microregiunea Valea Nirajului, judeŃul Mureş
Grupurile Ńintă afectate direct de implementarea proiectului sunt locuitorii celor 13 unităŃi
administrative, cu 67 localităŃi, adică 36679 locuitori, precum şi toŃi cei care vor beneficia
de serviciile turistice din zonă
Obiectivele generale sunt:
-

Reducerea semnificativă a volumului deşeurilor

-

ÎmbunătăŃirea substanŃială a managementului gestionării deşeurilor prin crearea
unui sistem durabil destinat acestui sector şi a protecŃiei mediului în microregiunea
Valea Nirajului.

Obiectivele specifice sunt:
-

Implementarea priorităŃilor Planului NaŃional de Dezvoltare, a directivelor UE pentru
sporirea potenŃialului de investiŃii, implementarea priorităŃilor din Planul Regional de
Gospodărire a Deşeurilor, precum şi din Planul Local de ActivităŃi pentru ProtecŃia
Mediului a JudeŃului Mureş
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-

ÎmbunătăŃirea capacităŃii autorităŃilor administarŃiei publice locale din microregiunea
Valea Nirajului de a contribui la protecŃia mediului

-

Introducerea şi îmbunătăŃirea metodelor eficiente şi simple de tratare a deşeurilor
cu un raport cost-beneficiu satisfăcător

Măsuri prioritare:
-

Introducerea sistemului de colectare selectivă în microregiunea Valea Nirajului

-

Reducerea volumului de deşeuri depozitate, inclusiv deşeurile periculoase

-

Reducerea cantităŃii de deşeuri biodegradabile

-

Reducerea impactului depozitelor de deşeuri asupra mediului

-

Reducerea cantităŃii de deşeuri depozitate necontrolat

-

Conştientizarea în rândul populaŃiei a responsabilităŃii pe care o avem în problema
protecŃiei mediului

Rezultate aşteptate
Cele 36679 de locuitori ale regiunii, precum şi sutele de vizitatori care se întorc
anual la pensiunile şi campingurile din regiune sunt utilizatorii serviciului public de
colectarea selctivă a deşeurilor.
Astfel grupurilor Ńintă definite mai sus sunt asigurate drepturile cetăŃeneşti ca
garantarea

dreptului la un mediu sănătos (art.5, din Legea nr.137/1995, Legea

protecŃiei mediului, republicată), creşterea permanentă a calităŃii vieŃii şi siguranŃa
sănătăŃii publice.
DesfinŃarea gropilor de gunoi ilegale de pe malul pârâului Niraj, precum şi de pe
marginea satelor şi remedierea treptată a efectelor poluante ale acestor depozite va
reabilita esteticul zonei, va reda terenurile destinaŃiei anterioare (cele cu destinaŃie
agricolă având o tendinŃă de epuizare treptată), şi va reface echilibrul biosistemelor
bogate de a lungul pârăului Niraj. (zonă protejată şi monotorizată, propusă să fie
desemnată ca sit Natura 2000, pe baza Directivei Păsări ale Uniuni Europene).
Refacerea echilibrului naturii din zonă ar influenŃa în mod cert viaŃa oamenlior, dat fiind
faptul că majoritatea dintre ele se ocupă cu agricultura câştigând existenŃa din
resursele naturii, iar categoria întreprinzătorilor turistici vor putea dezvolta activitatea
lor în domeniul agroturismului, a turismului rural, precum şi a ecoturismului. Se va
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îmbunătăŃi în mod evident calitatea apei pârâului Niraj, iar deşeurlie nu se vor aduna
pe suprafaŃa apei, creând un aspect neplăcut.
Prin dezvoltarea infrastructurii edilitar-gospodăreşti se va încetini procesul de
migrare a populaŃiei şi descreşterea populaŃiei din zonele rurale. Dezvoltarea generală
a zonei va atrage noi investiŃii şi va genera dezvoltarea celor existente.
Oraşul este membru în asociaŃia de dezvoltare intercomunitară „ADI Ecolect”,
înfiinŃată la nivelul judeŃului Mureş în vederea implementării Masterplan-ului judeŃean de
gestionare deşeurilor.

Nu funcŃionează unităŃi de tratare a deşeurilor în oraş.

1.2.2.4 Infrastructura pentru iniŃiere şi dezvoltare de afaceri
Nu este asigurată sprijinirea întreprinderilor din oraş. Nu există instituŃie
responsabilă cu prestarea unor servicii de informare şi consiliere, sau care ar acorda
sprijin în managementul dezvoltării întreprinderilor, în identificarea surselor de finanŃare şi
în elaborarea proiectelor de finanŃare.
Nu există centru de incubare şi parc industrial în oraş sau în microregiune.
Singurul centru de consultanŃă funcŃionează în cadrul AsociaŃiei Microregiunea
Valea Nirajului – Nyaradmente, birou creat prin proiectul PHARE 2006 RO - 2006/018147.01.03.02.03 "ReŃea judeŃeană pentru absorbŃia Fondurilor Structurale". Biroul este în
acelaşi timp şi sediul AsociaŃiei Microregiunea Valea Nirajului – Nyaradmente, aceasta
având 4 angajaŃi.
Cel mai mare obstacol în calea dezvoltării oraşului este, deci, lipsa serviciilor de
bază de consiliere, formare şi management pentru sprijinirea IMM-urilor, astfel
modernizarea

proceselor

tehnologice

şi

formarea

industriei

producătoare

fiind

îngreunată, şansa accesării fondurilor UE de către IMM-uri fiind, de asemenea, dificilă. O
altă problemă este lipsa serviciilor financiare, lipsa capacităŃii de management al
proiectelor, lipsa suportului şi educaŃiei profesionale ceea ce ar ajuta la dezvoltarea
intreprinderilor.
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Valea Nirajului, respectiv oraşul Miercurea Nirajului dispune de resurse naturale de
suprafaŃă foarte bogate. SuprafeŃele mari de păduri fac ca acest oraş să fie una dintre
cele mai importante din judeŃ din punctul de vedere al exploatării forestiere, iar condiŃiile
climaterice oferă posib ilitatea practicării pomiculturii. Flora şi fauna b ogată, condiŃiile
geografice, aspectele istorice legate de numele principelui Bocskai Istvan, sunt nişte
elemente foarte importante din punctul de vedere al turismului. Un lucru caracteristic
pentru toate domeniile este faptul că gradul de exploatare a resurselor şi a posib ilităŃilor
este foarte scăzută. Nu s-a format o industrie procesatoare, valorificarea materialului
lemnos fiind realizată ca materie primă. Procesarea fructelor de pădure şi a ciupercilor
este aproape necunsocută. În ceea ce priveşte pomicultura lipsesc capacităŃile de
stocare, răcire şi procesare. Infrastrutura turistică şi serviciile conexe sunt, de asemenea,
nedezvoltate. Lipseşte colaborarea între actorii economiei locale.

1.2.2.5 Infrastructura educaŃională, de cercetare ştiinŃifică şi transfer tehnologic
Infrastructura educaŃională din oraşul Miercurea Nirajului este favorabilă dat fiind faptul că
aproape în fiecare localitate există grădiniŃă şi şcoală cu clasele I-IV, iar educaŃia
gimnazială este accesibilă în oraş.

Singura localitate unde de zeci de ani nu
funcŃionează şcolă este satul VeŃa. Este de
constatat, însă, că elevii care nu locuiesc
în oraş au mai puŃine şanse de a continua
studiile, de a ajunge la învăŃământul
superior. Cauza procesului poate fi găsită
atât în procesele economice şi sociale, cât
şi în sărăcime şi nivelul scăzut de educare.
Copiii rromi au un dezavataj şi mai
accentuat.

Nivelul

de

viaŃă

scăzut,

veniturile minime a populaŃiei de rromi are
efecte negative asupra frecventării şcolii.
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Astfel, procentul copiilor care părăsesc şcoala, cât şi a copiilor neşcolarizaŃi este mai
ridicat decât mediul naŃional.
Şcolarizarea acestor copii este influenŃată negativ de lipsa cadrelor specializaŃi, de lipsa
infrastructurii speciale, cât şi de integrarea lentă a copiilor.
Clădirile şcolilor din localităŃile, Moşuni, Dumitreşti şi Lăureni sunt învechite, nefiind
conforme cu normativele actuale în domeniul construcŃiilor. Echipamentele şi dotările
sunt, de asemenea, învechite, sau chiar lipsesc din unele şcoli.

Majoritatea instituŃiilor educaŃionale nu au acces la Internet, lipsesc cu desăvârşire sălile
de sport, laboratoarele, bibliotecile.
În ceea ce priveşte situaŃia educaŃiei publice, copii de etnie rromă se confruntă cu
dezavantaje concrete. Nivelul scăzut a condiŃiilor de viaŃă, veniturile scăzute influenŃează
condiŃiile de frecventare a şcolii. Astfel abandonul şcolar în cazul rromilor este mult mai
ridicat decât media pe Ńară.
Cu toate că unul dintre cele mai importante principii ale noului sistem educaŃional
este adaptarea la nevoile pieŃei, precum şi învăŃarea pe tot parcursul vieŃii, competenŃele
şi aptitudinile asigurate de sistemul actual nu corespund acestor nevoi.
Este neapărat necesară reformarea sistemului educaŃional. Cu toate că a fost preconizată
creşterea efectivelor de elevi la nivel de Ńară, această creştere nu este mai mare de 10 %.
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SituaŃia centralizatoare a efectivelor de elevi în anii şcolari 2006-2007, 2007-2008 (ciclu primar şi gimnazial)

Efective de preşcolari şi elevi în 2006-2007, 2007-2008

Localitate
Miercurea Niraj ului( inclusiv
Sântana şi Sântandrei)

Preşcolari
2006-2007
2007-2008

Elevi (Clasele I-IV)
2006-2007
2007-2008

Elevi (clasele V-VIII)
2006-2007
2007-2008

155

174

190

181

242

258

Dumitreşti

20

20

13

10

0

0

Tâmpa

25

25

42

44

0

Şardu Nirajului

36

26

25

32

57

61

0

0

0

0

0

0

Moşuni

15

15

18

23

0

0

Lăureni

16

14

16

11

0

0

0

0

0

0

0

0

Beu

Veta

SituaŃia centralizatoare a efectivelor de elevi în anul şcolar 2008 - 2009 (ciclu primar şi gimnazial)

Efective de preşcolari şi elevi în anul 2008-2009

Preşcolari 2008-2009

Localitate
Miercurea
Niraj ului(
inclusiv Sântana
şi Sântandrei)

Grupa
mică

Grupa
mij locie

39

Elevi (Clasele I-IV) 2008-2009
Grupa
mare

41+gr.mixta 25

70

Elevi (clasele V-VIII) 2008-2009

clasa a Ia

clasa a IIa

clasa a IIIa

clasa a -IVa

clasa a Va

clasa a VIa

clasa a VIIa

clasa a VIIIa

59

48

43

38

70

65

66

47

Dumitreşti

grupa mixta 13

8

4

2

3

0

0

0

0

Tâmpa

grupa mixta 25

11

8

16

14

0

0

0

0

Şardu Nirajului

grupa mixta 23

6

12

7

5

15

13

18

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Moşuni

grupa mixta 15

2

7

1

5

0

0

0

0

Lăureni

grupa mixta 14

2

3

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beu

Veta
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SituaŃia centralizatoare a efectivelor de elevi în anul şcolar 2006 – 2007, 2007 – 2008, 2008 - 2009 (liceu)

Efective de elevi

2006-2007

Liceu
Ş coală profesională

Liceu seral

clasa a IX-a
clasa a X-a
clasa a XI-a
clasa a XII-a
clasa a IX-a
clasa a X-a
clasa a X-a
clasa a XI-a
clasa a XII-a
clasa a XIII-a

2007-2008

2008-2009

28

37

57

28

48

37

93

80

105

86

91

72

58

59

43

64

54

53

14

30
30

30
30

Tabele cu efectivele de elevi în şcoli şi grădiniŃe
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În fiecare dintre unităŃile de învăŃământ lucrează cadre calificate, nu există personal
necalificat. Echipamentele didactice nu corespund necesităŃilor actuale, lipsesc
copiatoarele sau au calitate proastă, cu excepŃia centrului de oraş nu există acces la
Internet, calculatoarele sunt uzate moral, majoritatea provin din donaŃii.

1200

1000

800

efectiv scolari
600

efectiv
prescolari
400

200

0

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Tabel privind ev oluŃia efectivelor de elevi din oraşul Miercurea Niraj ului în ultimii trei
ani.

Pe plan educaŃional politica dezvoltării şi a reformei constă în desfiinŃarea unităŃilor
care din cauza efectivului redus nu sunt rentabile, şi transportul copiilor cu microbuze
şcolare în unităŃi mai mari.

Necesitatea renovării clădirilor instituŃiilor de învăŃământ

Şcoli şi grădiniŃe
Dacă există proiecte de
reabilitare
Da
Nu

Nr. grădiniŃe

Nr. şcoală

Bună

Starea lor
Satisfăcător

Miercurea Niraj ului( inclusiv
Sântana şi Sântandrei)

4

3

1

5

1

X

Dumitreşti

1

1

0

2

0

X

Tâmpa

1

1

0

0

2

X

Şardu Nirajului

1

1

1

1

0

X

Beu

0

0

0

0

0

Moşuni

1

1

0

2

0

X

Lăureni

1

1

0

2

0

X

Veta

0

0

0

0

0

Localitate

Tabel priv ind lucrările de intervenŃii necesare asupra clădirilor instituŃiilor de învăŃământ.

Rea

După cum arată tabelul de mai sus procesul de modernizare a infrastructurii
de învăŃământ local se concentrează asupra renovării, modernizării şi mansardării
şcolilor din localităŃile Moşuni şi Lăureni. Este nevoie, de asemenea, de extinderea
clădirilor existente, precum şi amenajarea de grupuri sanitare la Şcoala Primară
Sântandrei.
În ceea ce priveşte şcoala primară din localitatea arondată Şardu Nirajului, aici
au fost efectuate lucrări de renovare generală fără modificarea suprafeŃei actuale.
În oraşul Miercurea Nirajului sunt accesibile toate nivelele de învăŃământ,
începând cu educaŃia primară şi gimnazială, până la educaŃia profesională şi
universitară prin prezenŃa facultăŃii de horticultură a UniversităŃii Corvinus din
Budapestada. Lipseşte, însă, sistemul de formare continuă şi sistemul de formare a
adulŃilor.
1.2.2.6 Infrastructura sanitară

Sistemul sanitar cuprinde baza materială şi personalul medico-sanitar.
Actualul sistem al asistenŃei medicale nu corespunde necesităŃilor reale ale
populaŃiei. Sunt defavorizaŃi în mod special locuitorii satelor arondate. În aceste
localităŃi strarea de sănătate a populaŃiei este şi mai precară, iar durata medie de
viaŃă este mai scurtă. Probabil că aceasta este unul dintre cauzele faptului că în
Regiunea Centru, respectiv în judeŃul Mureş durata medie de viaŃă este cea mai
scurtă din România.
Cea

mai

mare

unitate

sanitară din oraş este Centrul
de

Sănătate

Miercurea

Nirajului,

care

aparŃine

AutorităŃii

de

Sănătate

Publică

Mureş,

clădirea

instituŃiei

fiind

proprietatea

oraşului.
funcŃionează
spitalice.

InstituŃia
în

regim

În

oraşul

Miercurea

Nirajului

asistenŃa medicală de medicină
generală este efectuată de 3
medici, în cabinetul medical aflat
în

centrul

oraşului.

Clădirea

dispensarului medical este total
inadecvată,

fiind

nevoie,

de

asemenea,

de

dotări

şi

echipamente

medicale

şi

nemedicale noi.
În satele aparŃinătoare oraşului nu există dispensar medical, fiind nevoie de
deplasarea pacienŃilor la Miercurea Nirajului.
Există însă beneficiari ai sistemului de asigurări de sănătate care sunt înscrişi la alte
cabinete. (ex. Târgu Mureş)
În oraş funcŃionează şi două cabinete stomatologice, un cabinet oftalmologic şi un
laborator de tehnică dentară.

ConsecinŃele sociale şi demografice provenite din sub dezvoltarea regiunii au
efect negativ asupra stării de sănătate a populaŃiei. În ceea ce priveşte prevenirea
bolilor, educarea populaŃiei, reab ilitarea şi conservarea sănătăŃii mentale ale
persoanelor sunt identificate ca fiind prioritare. Diagnostizarea precoce a b olilor este
posibilă prin facilitarea accesibilităŃii serviciilor de sănătate, prin îmb unătăŃirea
condiŃiilor de îngrijire, prin educarea populaŃiei. Serviciile de sănătate trebuie
îmb unătăŃite conform necesităŃilor identificate.

Starea proastă de sănătate a populaŃiei are efecte negative asupra capacităŃii
lor de muncă, mai precis le exclude de pe piaŃa forŃei de muncă. Astfel, pentru
îmbunătăŃirea stării de sănătate este strict necesară educarea populaŃiei privind
prevenirea bolilor, extinderea campaniilor de evaluare a stării de sănătate a
populaŃiei şi a serviciilor de ajutor social precum şi dezvoltarea unei reŃele de
asistenŃă sanitară.
În acelaşi timp este indispensabilă asigurarea şi conştientizarea posibilităŃilor
de prevenire.

În oraş există două farmacii, care funcŃionează cu program normal.

La Miercurea Nirajului nu există organizaŃie civilă specializată pe probleme de
sănătate.
Cu toate că numărul cadrelor medicale este mare la nivelul judeŃului Mureş,
analiza distribuŃiei acestora pe medii evidenŃiază faptul că, deşi în mediul rural
trăiesc mai mult de jumătate din locuitorii judeŃului, aceştia sunt deserviŃi,
aproximativ de numai 11% din totalul medicilor şi numai 15% din totalul
stomatologilor. Datorită stării precare a infrastructurii din mediul rural, a
cheltuielilor suplimentare pentru deplasare, accesul populaŃiei din mediul rural la
serviciile de sănătate este îngreunat. Aceasta constituie o problemă extrem de
importantă la nivel judeŃean care necesită măsuri de îmbunătăŃire a situaŃiei. Nici
satele aparŃinătoare oraşului Miercurea Nirajului nu sunt în situaŃie mai fericită,
lipsa infrastructurii de drumuri fiind cauza cea mai evidentă a acestui fenomen.

1.2.2.7 Infrastructura socială şi de cultură
În cea mai mare parte serviciile sociale sunt asigurate de Primărie, instituŃia
având atribuŃii în gestionarea ajutorului social asigurat de stat. În oraş funcŃionează şi
un centru de ingrijire medicala si asistenta sociala la domiciliu, înfiinŃat prin ajutor
nerambursabil din partea Uniunii Europene, derulat prin Programul Phare.
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Numărul persoanelor defavorizate este foarte ridicat în oraş, iar reducerea ei
necesită dezvoltarea unor servicii sociale moderne şi complexe, capabile la
prevenirea excluderi sociale, precum şi organizarea diferenŃiată a serviciilor.
Creşterea

activităŃii

economice

a

populaŃiei

presupune

îmbunătăŃirea

posibilităŃilor de angajare a şomerilor şi persoanelor inactive, ceea ce ar implica atât
educarea acestor persoane, cât şi dezvoltarea dorinŃei de muncă şi îmbunătăŃirea
posibilităŃilor de integrare socială.
Serviciile de angajare trebuie extinse treptat în afara şomerilor şi pentru
celelalte persoane, apte de muncă, care beneficiază de servicii sociale datorită
veniturilor insuficiente. Aceste nevoi sociale şi de angajare pot fi satisfăcute cu
ajutorul unui sistem de servicii sociale integrate. Modernizarea serviciilor sociale
presupune asigurarea unor servicii, care ajută la îmbunătăŃirea posibilităŃilor de
angajare a persoanelor defavorizate.
Datorită faptului că aceste persoane sunt în contact cu instituŃiile sociale sau
pot fi identificate mai mult prin instituŃiile de servicii sociale decât prin instituŃiile forŃei
de muncă, programele care ar asigura integrarea şi educarea acestor persoane
trebuie organizate de către instituŃiile sociale.
În cadrul populaŃiei, numărul minorilor este în permanentă scădere iar numărul
persoanelor în vârstă creşte. Dat fiind faptul că această tendinŃă va fi şi mai
accentuată în viitor, problema vârstnicilor nu mai suportă amânare. Serviciile de
reabilitare vor fi dezvoltate treptat, concentrându-se nu numai pe populaŃia în vârstă,
ci şi pe populaŃia activă.
OrganizaŃiile civile sunt:
AsociaŃia Bocskai István Dalkar
Sediu: Miercurea Nirajului
Obiective: Sprijinirea activităŃilor formaŃiei de dansuri populare din Miercurea
Nirajului, activităŃi muzicale corale, etc.

FundaŃia Bocskai István
Sediu: Miercurea Nirajului
Obiective: Sprijinirea dezvoltării oraşului Miercurea Nirajului, conservarea şi
promovarea valorilor comunităŃii locale în domeniul culturii şi a tradiŃiei.
39

AsociaŃia Titan
Sediu: Miercurea Nirajului
Obiective: Sprijinirea dezvoltării oraşului Miercurea Nirajului, conservarea şi
promovarea valorilor comunităŃii locale în domeniul culturii şi a tradiŃiei şi a
protecŃiei mediului.

AsociaŃia Sportivă Orăşenească Miercurea Nirajului
Sediu: loc. Miercurea Nirajului
Obiective: Organizarea şi dezvoltarea continuă a activităŃii sportive, şi a
sportului de performanŃă
AsociaŃia Familiilor Mari
Sediu: Miercurea Nirajului
Obiective: Sprijinirea familiilor mari, precum şi a celor cu probleme sociale,
sprijinirea copiilor provenite din familii sărace.

AsociaŃia Pescarilor Sportivi Nyárádmente
Sediu: Miercurea Nirajului
Obiective: sprijinirea activităŃilor de protecŃia mediului, protecŃia fondului
cinegetic şi piscicol, gestionarea fondului piscicol în Valea Nirajului

Club Sportiv Miercurea Nirajului
Sediu: loc. Miercurea Nirajului
Obiective: Organizarea şi dezvoltarea continuă a activităŃii sportive, şi a
sportului de performanŃă

AsociaŃia de Tineret Miercurea Nirajului
Obiective: Sprijinirea iniŃiativelor tinerilor, sprijinirea dezvoltării oraşului
Miercurea Nirajului, conservarea şi promovarea valorilor comunităŃii locale în
domeniul culturii şi a tradiŃiei şi a protecŃiei mediului.
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Alte organizaŃii civile

Denumire
FundaŃia Sportivă Pro Sport
FundaŃia Remediu
AsociaŃia Pro Familia
AsociaŃia Crescătorilot de Ovine
AsociaŃia Crescătorilot de Bovine
AsociaŃia Crescătorilot de Albine
AsociaŃia Microregiunea Valea
Nirajului
AsociaŃia Kerecsen

Domeniu de activitate
sport
activitate medică, socială
social
agricultură
agricultură
agricultură
dezvoltare regională
Păstrarea tradiŃiilor, călărit

Nu există organizaŃie cu activitate în domeniul consultanŃei în afaceri.
Cultura

Oraşul
Nirajului
climat

dispune
cultural

determinat
culturale

Miercurea
de

specific,

de

valorile

acumulate

lungul istoriei.

Între instituŃiile culturale se enumeră biblioteca, asociaŃiile culturale şi nu în
ultimul rând căminul cultural din oraş, precum şi căminele culturale din localităŃile
arondate.

Biblioteca
Oraşul dispune de un fond de carte de peste 10.000 de cărŃi şi publicaŃii.
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un

de-a

Căminele culturale
În fiecare dintre localităŃile arondate oraşului există cămin cultural. Majoritatea
acestor clădiri fiind în stare avansată de degradare.
În vederea reabilitării şi extinderii Căminului Cultural Miercurea Nirajului s-a depus
spre finanŃare la Compania NaŃională de InvestiŃii proiectul privind realizarea acestei
investiŃii. Proiectul este în curs de implementare.

Având în vedere continua degradare a mediului cultural al oraşului în ultimii ani,
pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului atât din partea
bugetului local, cât şi din partea finanŃatorilor privaŃi, în considerarea faptului că
fiecare dintre căminele culturale din localităŃile arondate se află fie în situaŃia de a
oferi cetăŃenilor doar servicii culturale minimale, fie s-au degradat în aşa măsură
încât sunt total inadecvate activităŃilor culturale, este necesară reabilitarea
generală a acestor clădiri.

Necesitatea renovării clădirilor căminelor culturale
FELUL
RENOVĂRII

Miercurea Moşuni

Şardu

Nirajului

Nirajului

Schimbarea

În vederea

tâmplăriei

reabilitării

geamurilor şi

şi extinderii

uşilor

Căminului

Schimbarea
acoperişului
Mansardare

Cultural
Miercurea

Lăureni

Beu

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NU

NU

NU

NU

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Nirajului sa depus

Zugrăveli

spre

exterioare

finanŃare la

Zuhrăveli

Compania

interioare

NaŃională

Dotări

de InvestiŃii

DA

DA

DA

DA

IzolaŃii termice

proiectul

DA

DA

DA

DA
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Centrală

privind

termică

realizarea

InstalaŃii apă şi acestei
canalizare
Extinderea
clădirii

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

investiŃii.
Proiectul
este în curs
de
implementa
re.

Dacă există

DA

Studii de
fezabilitate
Tabel priv ind lucrările de intervenŃii necesare asupra clădirilor căminelor culturale din oraş.

După cum arată tabelul de mai sus este necesară renovarea generală a
căminelor culturale, ceea ce constă în lucrări de izolare, zugrăveli, schimbarea
tâmplăriei şi nu în ultimul rând amenajarea de grupuri sanitare.
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Patrimoniul cultural

Patrimoniul cultural al oraşului cuprinde mai multe obiective, reprezentând
vestigii arheologice, biserici, clădiri publice cu valoare arhitecturală deosebită, etc.
Meşteşugurile tradiŃionale nu joacă roluri majore în viaŃa socio-culturală a
oraşului Miercurea Nirajului. Din cauza distanŃei relativ reduse între oraş şi municipiul
Târgu Mureş înainte de anul 1989, 60 % din populaŃie era ocupată în industrie, iar
restul de 40 % în agricultură. Există însă anumite meşteşuguri tradiŃionale care se
mai practică şi astăzi, cum ar fi confecŃionarea de coşuri din nuia în rândul
comunităŃii rromilor. Există, de asemenea, şi tradiŃii care se mai practică, cum ar fi:
prepararea de cozonaci „kürtıs” şi pâine de casă, cusături, Ńesături, etc.
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UUn important factor al vieŃii
socio-culturale

este

programul cultural organizat
anual

în

cadrul

Oraşului

Zilelor

Miercurea

Nirajului, respectiv a zilelor
Microregiunii Valea Nirajului
– Nyaradmente.

Un alt important element al moştenirii culturale este că în acest oraş este ales
la 21 februarie 1605 Bocskay Istvan ca principe al Transilvaniei, numele orasului
intrind astfel in analele istoriei.
Vestigiile arheologice descoperite atesta locuirea zonei inca din epoca
neolitica. Pe teritoriul orasului Miercurea Nirajului s-au gasit topoare din piatra din anii
2000-1700 i.Hr.
Printre edificiile religioase se află cele 5 biserici ortodoxe, 8 reformate, 2
romano-catolice, cea unitariană şi cea adventistă de ziua a şaptea.

Biserica reformată din Miercurea Nirajului.

Biserica a fost construită în jurul
anului 1838.

Biserica ortodoxă din Lăureni

Biserica romano – catolică din oraşul
Miercurea Nirajului.

Vedere laterală; Biserica reformată din strada
Sântana. Biserica a fost construită în secolul
al XV-lea.

Biserica Sf. Arhangheli Sântandre din
str. Sântandrei. Biserica se află pe
noua listă a monumentelor istorice sub
codul

LMI:

MS-II-m-A-15720

Biserica Sf. Nicolae din localitatea Moşuni.
IniŃial, biserica ortodoxă era construită din
lemn, cum sunt construite bisericile la munte,
şi se afla pe deal, în locul în care acum se
întinde cimitirul. Clădirea actuală datează din
1935.
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Biserica
Tâmpa.

Biserica din VeŃa, construită în 1937, a
fost sfinŃită de către IPS Andrei –
Arhiepiscopul de Alba Iulia, după ample
lucrări

de

reparaŃii

capitale

şi

împodobirea cu pictură, în data de 10
aprilie 2005.

reformată

din

localitatea

DistribuŃia pe confesiuni a populaŃiei oraşului

Judetul\ Municipiul\
Crestina
Orasul\ Localitatea P opulatia Ortodoxa Romano- Greco- Reformata UnitarianaBaptista P enticostala Adventista
Alta
de ziua a
dupa
Evanghelica
stabila
catolica catolica
religie
componenta\
saptea evanghelie
Comuna\ Satul
ORAŞUL
MIERCUREA
NIRAJULUI

Miercurea
Nirajului
Beu
Dumitrestii
Laureni
Mosuni
Sardu Nirajului
T ampa
Veta

Fara
religie

Atei

Nedclarata

5824

797

941

31

3051

320

3

5

255

2

2

274

123

1

19

3806

187

745

4

2163

256

3

2

220

2

0

137

73

1

13

93
338
296
294
447
485
65

1
8
225
175
120
16
65

33
65
10
1
70
17
0

0
0
14
2
9
2
0

48
194
22
107
194
323
0

0
43
7
3
1
10
0

0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
1
0

0
9
0
1
10
15
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
0

10
13
13
5
42
54
0

1
3
0
0
1
45
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1
5
0
0
0
0

Tabel priv ind distribuŃia pe confesiuni a populaŃiei oraşului

1.2.2.8 Infrastructura pentru turism
Oraşul Miercurea Nirajului are condiŃii de bază excelente pentru atragerea
turiştilor. Este aşezată pe malul pârâului Niraj, în apropierea unor arii protejate care
împreună pot contribui la intensificarea turismul ecologic.

Cu

dezvoltarea

serviciilor,

a

infrastructurii şi a cunoştiinŃelor
localnicilor turismul poate juca
un rol semnificativ în economial
oraşului

Cu toate că zona oferă posibilităŃi turistice excelente, traficul turistic în oraş
este scăzut, iar până la momentul de faŃă nici localnicii, nici întreprinzătorii şi nici
administraŃia publică nu au profitat de aceste posibilităŃi. Putem constata că
infrastructura nu este pe măsura posibilităŃilor şi a resurselor turistice. Există câteva
unităŃile tursitice în oraş, însă lipsesc serviciile turistice accesorii, şi lipseşte în special
coordonarea programelor turistice, precum şi valorificarea în „pachete turistice” a
resurselor existente. Lipsesc, de asemenea, condiŃiile de bază ale formării serviciilor
turistice de calitate cum ar fi posibilităŃile formării de bază, marketingul eficient,
sistemul informaŃional turistic local sau microregional.

Exploatarea turistică a ariei protejate
Natura 2000 cu evident potenŃial turistic
prin amenajarea unei alei pietonale în
această zonă, ar fi numai unul dintre
activităŃile prin care
creşterea
oraşului.

atractivităŃii

se va realiza
turistice

a

CAPITOLUL 2 DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ÎN ANSAMBLU
2.1 Structura economică sectorială din oraş
PotenŃialul economic este deosebit de scăzut, oraşul nu se află între oraşele
dezvoltate ale judeŃului. Majoritatea investiŃiilor se află în localitatea

Miercurea

Nirajului, acestea având ca obiect de activitate comerŃul şi prelucrarea lemnului.

Ca venit suplimentar
agricultura reprezintă şi în
prezent principala activitate
economică. La nivel de Ńară
70 % din forŃa de muncă din
mediul rural este încadrată
încă în activitatea agricolă.
Dintre

ramurile

economiei

locale agricultura (ca singură
sursă de venit) numai pentru
vârstnici asigură sursă de
subzistenŃă. Utilajele agricole sunt învechite, metodele utilizate sunt mult depăşite şi
ineficiente, activitatea agricolă locală nefiind capabilă să funcŃioneze potrivit principiilor
economiei de piaŃă.
Există în oraş potenŃial inovator, dar în lipsa infrastructurii şi a sprijinului material
sunt puŃine relizări. În oraş nu există experŃi, care ar putea fi impilcaŃi în dezvoltările
economice. Din punctul de vedere al veniturilor populaŃia activă a localităŃii trăieşte la
un nivel mediu, însă cei care lucrează în agricultură sunt într-o sutiaŃie mai dificilă.
Principalele ramuri economice şi ponderea lor în economial oraşului sunt:
industrie 45%, agricultură 20%, servicii: 35%.

Industria 45%

Servicii 35%
Agricultura 20%

Agricultusilvicultură

Agricultura are o pondere importantă în economial oraşului, şi anume 20%.
Ca principala sursă de venit agricultura este ultima ramură în economial oraşului,
însă ea rămâne să reprezinte în continuare venit suplimentar pentru majoritatea
familiilor, lucru care se confirmă într-o oarecare măsură, de faptul că 76,62 % din
suprafaŃa totală al oraşului este suprafaŃă agricolă.
Acti vitatea agricolă este caracteristică oraşului, aproximativ 60 % din populaŃie este
ocupată şi în acest sector, însă numai pentru 20% această activitate reprezintă
singura sursă de venit.
Din producŃia agricolă animală cea mai importantă ramură din oraş, este producŃia
de lapte de vacă. O importantă pondere ocupă şi efectivele de porcine şi cele de
ovine din oraş.

2.2 SituaŃia unităŃilor economice
În oraş funcŃionează aproape 100 de agenŃi economici cu personalitate juridică şi faŃă
de anii precedenŃi numărul lor fiind în foarte uşoară creştere.
RepartiŃia agenŃilor economici pe domenii de activitate, în procente, ar fi următoarea:
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agro-alimentar 24%
industrie 36%
comert 40%

Cel mai mare număr de unităŃi active se înregistrează în ramura comerŃ, urmată de
industrie, alimentaŃie publică şi produse agro-alimentare.
Din numărul total de unităŃi economice 90% sunt unităŃi mici (cu până la 9 angajaŃi)
şi 10 % sunt unităŃi mijlocii (cu 10-49 angajaŃi). Nu există nici o unitate peste 50 de
angajaŃi.

UnităŃile ecomonice din oraşul Miercurea Nirajului:

Nr. Numele şi Prenumele
Crt
.
1 S.C. GENESIS S.R.L
2 S.C. PHAR MACON
S.R.L
3 S.C.M. IGIEN A
MUREŞ

4
5

6
7

ALFA COOP. DE
CREDIT
SUCURSALA C.E.C

PAROHIA REF.
SÎNTAN A
S.C. ANIMECOM

Domiciliul

C.U.I

Cimitirului nr 1
Teilor nr 4/A

R11142035
R2849330

Tg.M.Bul.1 Dec.1918
nr. 30
P.l. M.N. str. Nirajului
nr 53/a
Str. Trandafirilor nr 3

RO1221980

Tg.M.Bul.1 Dec.1918
nr 1
P.L. M.N.str. Sălciilor
nr 4
Sîntana Nirajului nr.
119
Sîntandrei nr 31

2523596
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Domeniul de activitate

Brutărie
Farmacie

1246560

11372069
1268630

Magazin măfuri alim şi

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

S.R.L
S.C. EXPIMTR APSA
SRL
S.C. TEXICON S.R.L
S.C. KORNYABOB
S.R.L
S.C. TR APIMPEX
PAL MIERUL S.R.L.
S.C. IMPEX ELBOB
NIRAJ
S.C. MIKLOSI
CROLUX
SCM NIR AJUL
S.C. VARKO IMPEX
S.R.L
PAROHIA REF.TÎMPA
S.C. TER ACOTAS
IMPEX

BISERICA
AD VENTISTĂ
SERVAGROMEC S.A
PAROHIA ORTODOX
M.N
COOP. DE CONSUM
S.C. FONIX MOBEL
S.R.L
S.C. FAR MACEUTICA
AESCULAP S.A

S.C. REAT PREST
SRL
PAROHIA REF.
M.NIR AJ
S.C. ERMA PROD
COM
FUNDAłIA SPORTIVĂ
PRO SPORT
S.C. FAN AR KUTI
INVIM PEX S.R.L
ORG.RELIG.MART.IE
HOVA
S.C. REFILL S.R.L
S.C. REMIX
PRESCOM SRL

neal.
ComerŃi , Restaurant

Teilor nr 29

R1271016

Sîntandrei nr 53
Sîntandrei nr 90

R1268800
RO3798064

Str. Teilor nr 38

R1268673

Str.Trandafirilor nr 86

RO1271032

Str. Plopilor nr 6

R6474828

ConfecŃii haine

Str. Pompierilor nr 29

R1271040

Str. Trandafirilor nr 20

R16898200

Atelier mobilă,
feronărie,cahle teracotă
Tîmplărie

Tîmpa nr 61
Tg.M. Str. Petru Maior
nr 4/12
P.L.Şardu Nirajului nr
23
Str. Gării nr 18

11372077
R1210256

Teracotar

SÎNTANDREI NR
76/A
Str. Gării nr 65

RO2522523

Str. Pompierilor nr 2
Str. Plopilor nr 28/A

R 1268711
RO3259108

Tg. M. Str. Li vezeni nr
8
P.L- M.N.str. Teilor nr
20
Str. Bisericii nr 3

R1216020

Atelier de mobilă şi
binale
Farmacie

R9425633

Magazin mixt

Str. Nirajului nr 2

9846853

Str. Sîntana Nirajului
nr. 9
Sălciilor nr 8

R3674325

Str. Nirajului nr 9

R6669587

Magazine,comerŃi

R7669674
R 3798072

Vopsitorie auto
Tîmplărie

Ambulant construcŃii
Atelier prestări servicii
bobinator
AlimentaŃie publică
ReparaŃii uz casnice

8364740
Atelier de reparat
tractoare

2530275

Atelier croitorie piele

8333485

Str. Teilor
Str.Pompierilor nr. 4
Str. Nirajului nr. 31
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32
33
34
35
36

37
38
39
40
41

42
43
44
45
46

PAROHIA
ORTODOXĂ
S.C. MALLORCA
PRES SRL
C.M.I. Dr. POP SORIN
C.M.I. Dr. ALBERT
COLOM
S.C. ORIGO IMPEX
S.R.L

S.C. RIGPROD IMPEX
SRL
S.C. AUDIOTON S.R.L
S.C.
AGROTRANSCOM EX
S.C.NEMAPRODCOM
SERV
S.C. FMC S.R.L

S.C. DEBRECZENI
CONSTRUCłII S.R.L
S.C. MINIKER S.R.L
S.C. AUTOVOL AN
S.R.L
S.C. KERAMOS S.R.L
S.C. HOELSCHER
ROMÂNIA SRL

Şardu Nirajului nr 123

7280773

Str. Bisericii nr 35

8679714

Florărie

Str. Teilor nr 54
Str. Teilor nr 54

620460
620942

Medic Cabin.individual
Medic Stomatologie

Tg.M. Str.Corneşti nr
68/a
P.L.. M.N. Str.Morii nr
21
Str. Teilor nr. 44/4

R1222129

Moara Comunală

R12275986

Str. Sîntandrei nr. 51
Str. Sîntandrei nr 25

R13719050
1268720

Prelucrarea brută a
lemnului
Magazin mixt
Creşterea animalelor

Str. Semănătorilor nr 8 RO4167290
Str. Sălciilor nr 32

RO1452158
0

Tîmpa nr 29

R14247907

Str. Teilor nr. 40
Str. Nirajului nr 35

R15800265
7175719

Str. Nirajului nr 26
Tg.M. Str. Răsăritului
nr 69
P.L. M.N.Str. Gării nr
69
Com.Vărgata sat
Mitreşti 1/a
P.L.
M.N.Str.Sîntandrei 56
Str. Gării nr 5

R15349530
15903660

Str. Pompierilor nr 1

051094

Str. Teilor nr 54

20327768
R16805066

R16008655
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S.C. ISTOIC A IMPEX
S.R.L

48

51

S.C. VARGA MEGA
COM
C.M.I Dr .PAP
GYORGY
C.M.I. Dr. TOKES
ENDRE
S.C. BIFLOR A S.R.L

52

S.C. ADROLL S.R.L

Str. Teilor nr
43,bl.101,ap.12
Str. Nirajului nr 25

53

S.C. MBG MOBEXIM
S.R.L

T.M. Str. Braşovului nr
2

49
50

55

RO9807935

R159595

R15806829

Carmangerie
Prelucrarea brută a
lemnului şi impegnarea
lemnului
ConstrucŃii
Magazin
Şcoli de conducere
(pilotaj)
Teracotă
Acti vităŃi de
arhitectură,inginerie şi
servicii de consultanŃă
tehnică
ProducŃia altor tipuri de
mobilier

Bar
Medic Cabinet
individual
Medic Cabinet individual
ComerŃi cu ridicata al
florilor şi al plantelor
ComerŃi cu amănuntul
cu articole de fierărie, cu
articole de sticlă şi cu
cele ptr. Vopsit
Fabricarea elemente de
dulgherie şitîmplărie ptr.

P.L M.N.Str. Plopilor
nr 10/a
Str. Sîntandrei nr 76/a

construcŃii
16060785

54

S.C. BIN ALE
STRATIFIC ATE S.R.L

55

S.C. ROZAL Y S.R.L

Str. Plopilor nr 13

R13646292

56

S.C. CASALEMN
CONS KAL MAN S.R.L

RO1489102
8

57

S.C. MOBEL
ANTIQUE PRODUCT
S.R.L
S.C. SOCOT S.A

Com Vârgata nr 77
P.L M.N. Str.
Sîntandrei 56/a
Str. Sîntana Niraj nr
116
Tg.M. Str. Mihai
Viteazul 36
P.L. M.N. Str. Sălciilor
Str. Secerişului nr 8

R2522493

Dir. Apei

16394866

vulcanizare

58

59
60

61

S.C. KOSA IMPEX
S.R.L
S.C. TIGER CUTTING
TOOLS S.R.L

Str. Trandafirilor nr 3/8 14247850

Tg. M. Str. Harghitei
nr 10
Str. Nirajului nr 31

6270402

Str. Trandafirilor 5/3
Tg.M. Budai N. Antal
nr 19
Str. Sîntandrei nr 69

17501782
RO4960430

Str. Sîntandrei nr 76/a

16844200

S.C. ROGER R AVAL
S.R.L
S.C. GU MIREX S.R.L
S.C. AGY TOP S.R.L

Moşuni nr 39

17164180

Str. Liliacului nr 13
Str. Liliacului nr 2/a

17544600
18048460

70

S.C. BRIG VANSS
S.R.L

Str. Trandafirilor nr 45 R15900922

71

S.C. HANBEN TOYS
S.R.L

Tg.M. Str. Gh. Doja nr
125
P.L M.N. Str.

62
63
64
65
66

67
68
69

S.C. THREE PHAR M
S.R.L
S.C. HIDROMIX 2003
S.R.L
S.C. EHS S.R.L
S.C. EURANIS S.R.L

16662322

PAROHIA
REFORMATĂ
S.C. ALPHA PET
FOOD S.R.L

56

Fabricarea de elemente
de dulgherie şi tîmplărie
pentru construcŃii
ProducŃia altor tipuri de
mobilier
Fabricarea de elemente
de dulgherie şi tîmplărie
ptr.construcŃii
ProducŃia altor tipuri de
mobilier

ComerŃi cu ridicata al
maşinilor-unelte ptr.
Prelucrarea metalului şi
lemnului
ComerŃi cu ridicata al
produselor farmaceutice

R15730704

11372069

R16898200

ComerŃ cu ridicata
specializat al altor
alimente, inclusiv
peşte,crustacee şi
moluşte
Publicitate
ÎntreŃinerea şi repararea
Acti vităŃi de arhitectură
,inginerie şi servicii de
consultanŃă tehnică
ComerŃi cu amănuntul
cu articole de fierărie, cu
articole din sticlă şi cu
cele ptr. Vopsit

72

BT ASIG.
TRANSIL VANIA

73

S.C. KUMATRAF
S.R.L
S.C. CSABI HUNI
S.R.L
S.C. ENIROB S.R.L

74
75

Trandafirilor 20
Cluj str. George bariŃiu 6291812
nr 8
P.L.
M.N.Str.Trandafirilor
10
Str. Sîntandrei nr 74
16054678
Str. Nirajului nr 38
Str. Sîntandrei nr 56/a

RO1581766
90
17523888

76

S.C. ROD OPTICA
S.R.L

77

DGASPC MURES

78

CARPAT VAR S.R.L

79

S.C. BIORON S.R.L

Tg. M. Str.
Muncitorilor nr 3
P.L.M.N. Str. Teilor nr
31
Tg. M. Str. Trebely nr
7
P.L. M.N. Str.
Sîntandrei 44
Str. Trandafirilor nr
94/A
Maiad nr 90

3102404
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S.C. EDIFLOR S.R.L

M.N. Str. Liliacului nr 2 16664307
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S.C. ROZAL Y 2007
S.R.L
S.C. RAMIN ART
S.R.L
S.C. RIKI BALI S.R.L.

21302770

Fabricarea varului

18873717

Lucrări de instalaŃii
tehnico sanitare
Comerti cu ridicata al
florilor şi ai plantelor
Productia altor tipuri de
mobilier

S.C. ALGECIRAS
S.R.L

85

S.C. BINOM S.R.L

M.N. Moşuni nr 39

22969500

86

GARD A DE
INTERVENłIE

23683115

87

POLIłIA OR.
MIERCUREA N
SC LEDINFO SRL

TG. M. Str. Horea nr
12
P.L. M-N.Str. Gării 28
M.N. S tr. Teilor nr 25
M.N. Str. Sîntandrei nr
173
TG.M. P.L M.NIR AJ

RO
23827687
RO2371993
6
RO1479968

88
89
90

APELE ROMANE
DAM SGA
S.C. SIMTEX SRL

M.N. Str.
57

ComerŃi cu ridicata al
materialului lemnos şi de
construcŃii
ComerŃi cu amănuntul al
articolelor medicale şi
ortopedice

21359180

84

83

Magazin

9719809

M.N. Str. Plopilor nr
13
M.N. Str. Salcîmilor nr
10
M.N. Str. Sîntana Niraj
nr 22
M.N. Sardu nirajului nr
30
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Acti vităŃi de asigurare

22258664
J26/215/200
5
22258699

23692563

Lucrări de construcŃii a
clădirilor rezidenŃiale şi
nerezidenŃiale
Acti vităŃi de consultanŃă
pentru afaceri şi
management
Inspectoratul pentru
situaŃii de urgenŃă
Inspectoratul de PoliŃie
al Jud Mureş

ComerŃi cu autovehicule
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S.C. OVM OIL SRL

92

S.C. STEFALEX
CONSTRUCT

Semănătorilor 47
Tîrnăveni P.L.
M.NIR AJ
Timpa Str. Principala
nr 112

5
RO1877444
6
16559387

93

S.C. HUNCOLOR
S.R.L

M.N. Str. Principală nr
94

24293463

94

S.C. VOZI PL AY S.R.L

21998230

95

S.C. LA CITADELLA
S.R.L

96

ROMPETROL
DOWNSTREAM SRL

TG.Mureş
str.Moldovei 24/7
P.L M.Niraj str. Teilor
Troita str. Principala
365
P.L M. Niraj str.
Pompier 29
BUCUREŞTI
P.L M. NIR AJ

19152212

Demolarea
constructiilor,
terasamente si
organizare de santier
ComerŃi cu ridicata al
altor maşini şi
echipamente
Alte acti vităŃi recreative
şi distractive
Fabricarea altor produse
din lemn

12751583

Nu există societate cu activitate în domeniul consultanŃei în afaceri.
Cele mai răspândite sunt ramurile industriale, în cadrul cărora industria lemnului
şi industria alimentară. Mai multe întreprinderi private se ocupă cu aceste ramuri, dar
în ceea ce priveşte silvicultura şi prelucrarea lemnului se constată lipsă de organizare
şi cooperare între diferite unităŃi în domeniu. Luând în considerare că ramura
dominantă este industria lemnului, activităŃile economice vizează mai ales prelucrarea
lemnului, tâmplărie şi morăritul.
Întreprinderile mici sunt cele caracteristice oraşului. În ceea ce priveşte
întreprinderile cu profil agricol, prezenŃa lor nu este caracteristică economiei locale,
astfel lipsesc desăvârşit din oraş capacităŃile de stocare şi răcire. Produsele locale
sunt valorificate la preŃuri mici , ceea ce înseamnă obŃinerea unor venituri modeste iar
pe de altă parte gradul de ocupare a forŃei de muncă este mai redusă.
În ceea ce priveşte sectorul comercial există magazine mixte care asigură
produsele de bază pentru populaŃie. Magazine specializate se găsesc numai în
municipiul Târgu Mureş.
În domeniul serviciilor există şi astăzi insuficienŃe considerabile, mai ales în
cazul localităŃilor mici. În majoritatea localităŃilor mici serviciile de bază nu sunt
accesibile.
Lipsesc cu desăvârşire serviciile care sprijină dezvoltarea şi managementul
întreprinderilor.
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Serviciile turistice au un nivel scăzut. Cu toate că există servicii de găzduire şi
de cazare, lipsesc desăvârşit serviciile accesorii (organizarea diferitelor programe,
etc.)
2.3 Dezvoltarea economică în câteva sectoare ale economiei
2.3.1 Industrie
După evenimentele din anul 1989, procesul de tranziŃie caracteristic economiei
Ńării s-a resimŃit şi în sectorul industrial, care a trecut de la un sistem puternic
centralizat la promovarea liberei iniŃiative. Procesul de privatizare a tuturor unităŃilor de
producŃie industrială care s-a desfăşurat în anii '90, a fost însoŃit de reducerea
volumului producŃiei şi a capacităŃilor de producŃie, precum şi de dispariŃia unor ramuri
industriale. Efectele negative ale restructurării s-au resimŃit şi în oraşul Miercurea
Nirajului.
Oraşul Miercurea Nirajului dispune de un potenŃial de dezvoltare ridicat,
determinat de aşezarea geografică centrală şi de condiŃiile naturale variate şi prielnice
unei ample dezvoltări economice. Cu toate acestea industria nu are ponderea cea mai
mare între sectoarele economiei locale.
Cele mai importante activităŃi industriale sunt: prelucrarea lemnului şi industria
mobilieră, activitatea de morărit şi brutărie, precum şi construcŃiile şi activităŃile conexe.
Nu mai puŃin de importante sunt şi diferitele ateliere de tâmplării (prelucrarea
lemnului).

2.3.2 ComerŃ
ComerŃul este domeniul de activitate care a cunoscut o adevărată explozie în
perioada de după 1990, astfel că în prezent este principala ramură a economiei locale.
Ponderea ridicată se menŃine şi în cazul numărului mediu de persoane ocupate în
unităŃile active unde comerŃul reprezintă 10,59% cu un număr de 150 persoane
ocupate, potrivit datelor furnizate de DirecŃia judeŃeană de Statistică a JudeŃului Mureş.
Cea mai mare concentrare a unităŃilor comerciale şi a numărului de salariaŃi în
acest sector, se regăseşte în localitatea Miercurea Nirajului.
Acest sector reprezintă, în acelaşi timp cea mai mare instabilitate. Motivele
sensibilităŃii ei nu trebuie căutate însă în economia locală, problemele fiind
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caracteristice sectorului întreprinderilor mici din Ńară. În economia contemporană
societăŃile comerciale mici sunt mereu ameninŃate de complexele comerciale mari
aflate în deplină expansiune, şi în acelaşi timp fiind mult mai vulnerabile în cazul
crizelor economice.
Acti vitatea comercială este prezentă în oraş prin comerŃul mixt cu produse
alimentare şi nealimentare în majoritatea cazurilor în magazine nespecializate.

2.3.3 Turism

Cu toate că regiunea oferă posibilităŃi turistice
excelente traficul turistic în oraş este scăzut, iar
până la momentul de faŃă nici localnicii, nici
antreprenorii, nici administraŃia publică locală
nu au profitat de aceste posibilităŃi.

Pe piaŃa turistică oraşul se află pe o poziŃie inferioară, deoarece nu are de oferit
servicii şi produse turistice complexe şi atractive, condiŃie primară în ceea ce priveşte
competitivitatea.
Cu toate că există capacităŃi de cazare, lipsesc serviciile accesorii necesare.

CAPITOLUL 3 POPULAłIE, RESURSE UMANE ŞI PIAłA FORłEI DE MUNCĂ
3.1 PopulaŃia şi resursele umane
Cu o populaŃie stabilă de 5824 de locuitori, înregistrată la recensământul din
martie 2002, reprezentând 1 % din populaŃia judeŃului Mureş, oraşul Miercurea
Nirajului este între oraşele cele mai mici ale judeŃului.
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Structura societăŃii
Conform datelor furnizate de Eurostat pentru anul 2004 în statele UE 63,3 % din
numărul total al populaŃiei active este ocupată, iar în cazul Republicii Ungare această
proporŃie este de 56,8%, şi în România 57,9%. În judeŃul Mureş, şi în special în
Microregiunea Valea Nirajului aceste valori sunt şi mai scăzute. Munca în străinătate
are caracter sezonial şi nu este semnificativă. ForŃa de muncă calificată a părăsit
regiunea în perioada premergătoare.
Şi structura forŃei de muncă a suferit modificări. Sectorul agricol şi industrial se
află în regres, iar sectorul construcŃiilor şi a serviciilor este în dezvoltare. Cu toate că în
ultima vreme a cresut numărul celor încadraŃi în agricultură, ele reprezintă în
continuare a o categorie importantă.
PopulaŃia în general are studii medii. 70% din numărul populaŃiei ocupate
lucrează ca angajat la diferite societăŃi din oraş, sau în administraŃia publică locală. Cei
mai importanŃi angajatori sunt firmele de construcŃii, ele rezolvă şi transportul
angajaŃilor. Există o categorie de angajaŃi care face naveta la Târgu Mureş
Din punctul de vedere al diversificării categoriilor sociale putem afirma că cei
care lucrează trăiesc relativ decent, nu mai puŃin şi cei încadraŃi în agricultură, însă ele
nu obŃin venituri comparabile cu munca efectiv prestată. Există însă o categorie
socială care ori aparŃine comunităŃi rromilor, ori face parte din categoria familiilor foarte
sărace. Obiectivul nostru este crearea unei societăŃi în care fiecare persoană îşi
găseşte locul potrivit.
Grupuri defavorizate din punctul de vedere al pieŃei de muncă
Din categoria şomerilor majoritatea au studii elementare, ele reprezintă cea mai
numeroasă categorie. Numărul lor depăşeşte 70% din numărul total al şomerilor, ceea
ce reprezintă a creştere semnificativă faŃă de anii precedenŃi, precum şi o schimbare
de structură în cadrul acestei categorii. Foarte puŃini dintre ele profită de programele
de formare, sau majoritatea lor nici nu are acces la aceste servicii datorită lipsei
infrastructurii de transport, respectiv lipsa transportului comun.
Un gurp defavorizat din punctul de vedere al pieŃei forŃei de muncă reprezintă
populaŃia din sate. La această categorie putem constata o scădere a numărului
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populaŃiei active şi a numărului şomerilor. Rata este influenŃată de imigraŃia
caracteristică microregiunii, cauzată între altele şi de imigrarea şomerilor care au
părăsit oraşele şi au fost integraŃi în agricultură. Cei încadraŃi în agricultură sunt
evidenŃiate din punct de vedere statistic ca persoane ocupate. Astfel numărul
imigranŃilor contribuie la scăderea şomajului
În mediu rural şi mic urban categoria persoanelor vârstnice active ajunge într-o situaŃie
mai nefericită. În localităŃile mici nu există locuri de muncă, iar în oraşe mari ele nu
sunt angajate datorită vârstei înaintate şi datorită gradului de calificare redusă.
Cel mai defavorizat grup este însă cea a persoanelor cu deficienŃe. Cu toate că
în România în ultima vreme situaŃia lor s-a îmbunătăŃit într-o anumită măsură, numărul
persoanelor cu deficienŃe, încadrate în muncă nu ajunge la procentul de 5%. La nivel
microregional această valoare este şi mai redusă.
Ocuparea persoanelor de sex feminin arată tendinŃe mai bune. Cauza acestui
fenomen constă în dezvoltarea unor sectoare în care sunt încadrate femei. Rata
scăzută a şomajului în rândul femeilor nu rezultă deloc din discriminarea pozitivă a lor,
ci mai de grabă din caracterele economiei existente, în care dispar treptat ocupaŃiile
tradiŃionale pentru bărbaŃi (ex. Industria grea, etc.), ceea ce duce la gradul de ocupare
mai reudsă a bărbaŃilor, creându-se astfel alte probleme privind calitatea vieŃii femeilor.
Se înmulŃesc sarcinile în familie datorită faptului că îmbunătăŃirea gradului de ocupare
a femeilor nu înseamnă uşurarea sarcinilor familiale, tradiŃionale.
Dincolo de cauzele enumerate şi politica salarială are un rol determinant,
datorită faptului că salariile medii la femei sunt mai scăzute cu 30% decât în cazul
bărbaŃilor. Numărul femeilor angajate este mai mare în acele sectoare în care salariile
reprezintă o treime din salariul mediu. În activităŃile bine plătite majoritatea angajaŃilor
sunt bărbaŃi.

Şi tinerii reprezintă un grup defavorizat din punctul de vedere al pieŃei forŃei de
muncă. În localităŃile mici situaŃia tinerilor calificaŃi este foarte dificilă datorită
inexistenŃei unor întreprinedri care ar angaja tineri cu studii superioare. Un alt aspect
important este şi faptul că specializarea tinerilor cu studii superioare nu corăspunde
solicitărilor pieŃei.
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3.1.1 EvoluŃia populaŃiei
Analizând procesele demografice putem constata că numărul populaŃiei din
oraşul Miercurea Nirajului a crescut datorită diferenŃei pozitive între numărul
imigranŃilor şi cea a emigranŃilor. Putem constata, de asemenea, şi faptul că procesul
de imigrare în prezent este cea mai intensă. După cum rezultă şi din tabelul de mai
sus numărul total al populaŃiei în anul 2002 era de 5824 de locuitori, iar potrivit datelor
furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică – Mureş, pentru luna iunie 2008,
populaŃia totală al oraşului este de 6224 de locuitori.

EvoluŃia populaŃiei în perioada 2002 – 2008
Anul 2002: 5824
Anul 2003: 6251
Anul 2004: 6252
Anul 2005: 6275
Anul 2006: 6279
Anul 2007: 6206
Anul 2008: 6224
(iunie)

6400
6200
6000
5800
5600
5400

3-D Line 1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tabel priv ind evoluŃia populaŃiei în perioada 2002 – 2008
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3.1.2 Prognoza populaŃiei
Prognoza evoluŃiei populaŃiei şi luarea ei în calculele decizionale este o
necesitate. În caz contrar, deciziile luate astăzi s-ar putea dovedi eronate peste câŃiva
ani. Exemplul şcolilor poate fi extins şi asupra multor altor amenajări: amenajări de
sănătate, a bibliotecilor, a staŃiilor de alimentare cu apă, a instalaŃiilor de epurare şi
asupra multor obiective de investiŃii. În ceea ce priveşte localităŃile arondate oraşului,
investiŃiile trebuie bine fundamentate datorită procesului de îmbătrânire a populaŃiei de
la sate şi lipsei de atractivitate pentru acele aşezări care nu au potenŃial de dezvoltare.
În cazul oraşului Miercurea Nirajului vom analiza atât procesele şi prognozele
efectuate la nivel de Ńară sau la nivel regional şi judeŃean, cât şi particularităŃile locale,
caracteristice oraşului.
În 2003, efectivul populaŃiei Regiunii Centru era de 2.545,2 mii locuitori, iar în
2025 se prognozează că aceasta va scădea cu 239.8 mii, ajungând la 2.305,4 mii. În
varianta optimistă, reducerea efectivului în intervalul 2003-2025 va fi cu 5,2%, în cea
pesimistă cu 10,9% iar în cea medie cu 9,4%. În varianta medie, se pot distinge două
intervale distincte ca evoluŃie, şi anume perioada 2003-2010, cu o scădere moderată
într-un ritm mediu de 0,2%/an şi 2010-2025, perioadă în care fenomenele demografice
intră în declin accentuat, scădere cu 0,54%/an. Factorul cel mai important care va
influenŃa acest fenomen este scăderea naturală.
La nivel naŃional, se va înregistra o scădere a populaŃiei tuturor judeŃelor. În
comparaŃie cu alte judeŃe, cele ale Regiunii Centru vor pierde mai puŃini locuitori
Scăderea populaŃiei la nivelul judeŃelor se va datora menŃinerii unui deficit al naşterilor
în raport cu numărul deceselor (spor natural negativ), la care se va adăuga soldul
cumulat al migraŃiei interne şi externe.
Astfel, conform prognozei şi datorită cauzelor menŃionate, la nivelul judeŃului
Mureş se previzionează, în varianta medie, în intervalul 2003-2025, o scădere
absolută de 45 300 persoane, adică -7,7%,judeŃul Mureş aflându-se astfel pe locul al3-lea la nivelul Regiunii în funcŃie de prognoza evoluŃiei populaŃiei pe perioada 20032025.
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EvoluŃia efectivului populaŃiei în 2025 faŃă de 2003 în cele trei variante
Varianta medie

Varianta optimistă

Varianta pesimistă

Scădere

Scădere

Scădere

Scădere

Scădere

Scădere

efectiv

%

efectiv

%

efectiv

%

România

-2490,2

-11,5

-1509,6

-6,9

-2752,2

-12,7

Regiunea

-239,8

-9,4

-131,5

-5,2

-276,5

-10,9

-45,3

-7,7

20,9

-3,6

-57,8

-9,9

Centru
Mureş

EvoluŃia populaŃiei în perioada 2003-2025 -varianta mediemii persoane
2003
România

2005

2010

2015

2020

2025

21733,6 21614,7 21226,3 20696,6 20026,4 19243,4

2003 -

EvoluŃie

2025

%

-

-11,5

2490,2
Regiunea
Centru
Mureş

2545,2

2538,5

2509,5

2460,7

2391,6

2305,4

-239,8

-9,4

586,0

585,3

580,3

570,7

557,2

540,7

-45,3

-7,7

EVOLUłIA RELATIVĂ A POPULAłIEI FAłĂ DE 2003 RAPORTATĂ
LA 100%, ÎN VARIANTA MEDIE
105
100

România

95

Regiunea
Centru
Mureş

90
85
80
2003

2005

2010

2015

2020

Tabel priv ind evoluŃia populaŃiei judeŃului Mureş
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2025

Efectivele de nou-născuŃi vor suferi o scădere dramatică mai ales în 2025 faŃă
de 2015, declinul demografic afectând mai ales populaŃia tânără, până la 35 ani.
Efectivele de populaŃie adultă vor fi mai mari în 2025 faŃă de 2002.
Cel mai amplu segment de populaŃie, născut după Decretul privind interzicerea
avortului din 1967, va avea în intervalul 2020-2025 vârsta cuprinsă între 50 şi 55 ani.
În 2035 această populaŃie va ajunge la vârsta pensionării şi împreună cu populaŃia
aflată deja în pensie vor exercita o presiune apreciabilă asupra populaŃiei ocupate.
Conform prognozei populaŃiei elaborată de către Institutul NaŃional de Statistică,
efectivul populaŃiei Regiunii Centru va scădea până în anul 2025 cu aproximativ 45300
de locuitori. Am putea afirma că nu scăderea în sine a numărului populaŃiei este
evoluŃia cea mai îngrijorătoare, ci faptul că acestei evoluŃii i se asociază o degradare
continuă a structurii pe vârste datorată procesului de îmbătrânire a populaŃiei, ceea ce
semnifică faptul că grupele tinere de vârstă se vor diminua, în schimb cele de vârstă
înaintată vor creşte.
Cauzele acestor evoluŃii sunt, înainte de toate, nivelul scăzut al fertilităŃii, prin
care generaŃia de părinŃi este înlocuită doar parŃial, şi migraŃia, mai ales cea externă
care afectează mai ales tinerii cu un grad de profesionalizare înalt.
În ceea ce priveşte oraşul Miercurea Nirajului prognoza nu pare să fie atât de
îngrijorătoare. Datorită distanŃei relativ reduse între oraş şi municipiul Târgu Mureş,
având în vedere ideile şi intenŃiile ferme de dezvoltare începute şi programate potrivit
Planului de activităŃi din cadrul prezentei Strategii, luând în considerare procesele de
imigrare absolut favorabile oraşului Miercurea Nirajului (după cum am arătat la
începutul documentaŃiei multe familii din aglomerările urbane învecinate se mută în
oraşele mici) preconizăm o stagnare sau în cel mai rău caz o foarte uşoară scădere a
numărului populaŃiei.
Dacă se doreşte însă, ca evoluŃiile prognosticate să nu intervină, ar trebui
încercat să se intervină la nivelul politicii, atât la nivel naŃional cât şi la nivel local.
Acest lucru este însă extrem de dificil, Ńinând cont de condiŃiile existente. Creşterea
numărului de naşteri presupune un sprijin financiar substanŃial acordat familiilor cu un
necesar financiar ridicat. MigraŃia oamenilor tineri poate fi oprită numai dacă vor fi
create locuri atractive de muncă bine remunerate.
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3.1.3 Structura etnică a populaŃiei
Oraşul Miercurea Nirajului a fost de-a lungul secolelor pământul toleranŃei etnice
şi religioase, caracterizându-se printr-o mare diversitate etnică, lingvistică şi religioasă.
Există localităŃi în care majoritatea este constituită din populaŃia de etnie
maghiară (Miercurea Nirajului, Dumitreşti, Beu, Tampa), şi există localităŃi în care
majoritatea este constituită din populaŃia de etnie română (Moşuni), iar în ceea ce
priveşte populaŃia de etnie rromă din oraş, aceasta concentrează un număr
semnificativ de cetăŃeni de etnie rromă.
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Structura etnică a populaŃiei oraşului Miercurea Nirajului, potrivit datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică
– Mureş (conf. recensământului din anul 2002 ).

Judetul\ Municipiul\
Orasul\ Localitatea Populatia
stabila
componenta\
Comuna\ Satul

ORAŞ UL
MIERCUREA
NIRAJULUI
M iercurea
Nirajului
Beu
Dumitrestii
Laureni
M osuni
Sardu Nirajului
Tampa
Veta

Romani

Maghiari

Rromi
(Tigani)

G ermani

Sarbi

Turci

Tatari

Evrei

Alta etnie Nedeclarata

5824

620

4890

312

1

0

0

0

0

0

0

3806

109

3556

141

0

0

0

0

0

0

0

93
338
296
294
447
485
65

1
2
152
189
92
10
65

92
336
38
90
318
460
0

0
0
105
14
37
15
0

0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Tabel priv ind populatia stabila, dupa etnie

Datele statistice privind structura populaŃiei după limba maternă nu prezintă diferenŃe semnificative faŃă de cele referitoare la
structura etnică.

Judetul\
Municipiul\
Orasul\
Alta
Populatia
Tiganeasca
Localitatea
Romana Maghiara
GermanaS arbaTurca TatarescaEvreiasca limba Nedeclarata
stabila
(romanes)
componenta\
materna
Comuna\
S atul
ORAS UL
MIERCUREA
5824
623
4935
265
1
0
0
0
0
0
0
NIRAJULUI
M iercurea
3806
122
3561
123
0
0
0
0
0
0
0
Nirajului
Beu
93
1
92
0
0
0
0
0
0
0
0
Dumitrestii
338
2
336
0
0
0
0
0
0
0
0
Laureni
296
152
38
105
1
0
0
0
0
0
0
M osuni
294
184
110
0
0
0
0
0
0
0
0
Sardu
447
86
324
37
0
0
0
0
0
0
0
Nirajului
Tampa
485
11
474
0
0
0
0
0
0
0
0
Veta
65
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabel priv ind populatia stabila, dupa limba maternă

3.2 ForŃa de muncă
3.2.1 PopulaŃia ocupată
Conform datelor furnizate de Eurostat pentru anul 2004 în statele UE 63,3 %
din numărul total al populaŃiei active este ocupată, iar în cazul Republicii Ungare
această proporŃie este de 56,8%, şi în România 57,9%. În judeŃul Mureş, şi în special
în oraşul Miercurea Nirajului aceste valori sunt şi mai ridicate, cu toate că la nivelul
oraşului numărul populaŃiei ocupate a scăzut uşor în ultima vreme. Munca în
străinătate are caracter sezonial şi nu este semnificativă. ForŃa de muncă calificată a
părăsit regiunea în perioada premergătoare.
Potrivit datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică – Mureş din totalul
populaŃiei active al oraşului Miercurea Nirajului, 94,52 % este ocupată.

POPULATIA INACTIVA
TABEL nr.10

Total populatie
inactiva

Elevi / studenti

Pensionari

Intretinuti de alta
persona

Casnice

Intretinuti de stat sau
de organizatii private

Alte situatii

ambele masculin feminin ambele masculin feminin ambele masculinfeminin ambele masculin feminin ambele masculin feminin ambele masculinfeminin ambele masculin feminin
sexe
sexe
sexe
sexe
sexe
sexe
sexe
ORAŞUL
MIERCUREA
NIRAJULUI

4326

1946

2380

902

477

425

1546

685

861

621

4

617

743

374

369

11

7

4

503

399

104

Miercurea Nirajului
Beu
Dumitrestii
Laureni
Mosuni
Sardu Nirajului
Tampa
Veta

2697
50
231
260
222
374
442
50

1223
17
94
114
77
183
219
19

1474
33
137
146
145
191
223
31

644
5
51
37
36
56
72
1

359
1
20
14
14
27
41
1

285
4
31
23
22
29
31
0

967
31
95
73
101
125
117
37

420
12
41
33
49
60
53
17

547
19
54
40
52
65
64
20

369
7
34
13
51
66
70
11

3
0
0
0
0
1
0
0

366
7
34
13
51
65
70
11

430
7
33
74
31
73
95
0

214
4
19
33
11
41
52
0

216
3
14
41
20
32
43
0

7
0
3
0
0
0
1
0

3
0
3
0
0
0
1
0

4
0
0
0
0
0
0
0

280
0
15
63
3
54
87
1

224
0
11
34
3
54
72
1

56
0
4
29
0
0
15
0

POPULATIA ACTIVA
POPULATIE INACTIVA
Judetul\
POPULATIA
Someri
Total populatie
Municipiul\
STABILA
Total populatie activa
Ocupata
In cautarea unui alt loc In cautarea primului
inactiva
Orasul\
Total
de munca
loc de munca
Localitatea
componenta\ ambele
ambele
ambele
ambele
ambele
ambele
ambele
Comuna\ Satul sexe masculin feminin sexe masculin feminin sexe masculinfeminin sexe masculin feminin sexe masculin feminin sexe masculinfeminin sexe masculin feminin
ORAŞUL
MIERCUREA
NIRAJULUI
Miercurea Nirajului
Beu
Dumitrestii
Laureni
Mosuni
Sardu Nirajului
Tampa
Veta

5824

2883

2941

1498

937

561

1416

889

527

82

48

34

62

38

24

20

10

10

4326

1946

2380

3806
93
338
296
294
447
485
65

1885
49
166
133
142
227
247
34

1921
44
172
163
152
220
238
31

1109
43
107
36
72
73
43
15

662
32
72
19
65
44
28
15

447
11
35
17
7
29
15
0

1034
43
103
36
71
71
43
15

617
32
70
19
64
44
28
15

417
11
33
17
7
27
15
0

75
0
4
0
1
2
0
0

45
0
2
0
1
0
0
0

30
0
2
0
0
2
0
0

60
0
2
0
0
0
0
0

37
0
1
0
0
0
0
0

23
0
1
0
0
0
0
0

15
0
2
0
1
2
0
0

8
0
1
0
1
0
0
0

7
0
1
0
0
2
0
0

2697
50
231
260
222
374
442
50

1223
17
94
114
77
183
219
19

1474
33
137
146
145
191
223
31

Tabel priv ind populaŃia stabila, dupa situatia economica

3.2.2 ForŃa de muncă salariată
Şi structura forŃei de muncă a suferit modificări. Sectorul agricol şi industrial se
află în regres, iar sectorul construcŃiilor şi a serviciilor este în dezvoltare. Cu toate că
în ultima vreme a scăzut numărul celor încadraŃi în agricultură, ele reprezintă în
continuare a o categorie importantă.
PopulaŃia în general are studii medii. 70% din numărul populaŃiei ocupate
lucrează ca angajat la diferite societăŃi din oraş, sau în administraŃia publică locală.
Cei mai importanŃi angajatori sunt firmele de construcŃii şi cele de prelucrarea
lemnului. Există însă şi în continuare o categorie de angajaŃi care face naveta la
Târgu Mureş.

Tabele priv ind populatia ocupata dupa statutul profesional, populatia curent ocupata pe activitati ale economiei, precum şi populatia ocupata pe
grupe maj ore de ocupatii

STATUTUL PROFESIONAL

TABELUL
nr.11

Total populatie
ocupata

patron, intreprinzator
privat

salariat

membru al unei
societati agricole /
cooperatiste

lucrator pe cont
propriu

lucrator familial in
gospodaria proprie

alta situatie

ambele
ambele
ambele
ambele
ambele
ambele
ambele
masculin feminin
masculinfeminin
masculin feminin
masculin feminin
masculinfeminin
masculin feminin
masculin feminin
sexe
sexe
sexe
sexe
sexe
sexe
sexe
ORAŞUL
MIERCUREA
NIRAJULUI
Miercurea
Nirajului
Beu
Dumitrestii
Laureni
Mosuni
Sardu Nirajului
Tampa
Veta

1416

889

527

1117

637

480

27

18

9

120

97

23

1

1

0

138

123

15

13

13

0

1034
43
103
36
71

617
32
70
19
64

417
11
33
17
7

878
2
76
27
24

484
2
46
15
19

394
0
30
12
5

25
0
0
0
1

17
0
0
0
0

8
0
0
0
1

94
0
3
9
5

80
0
3
4
4

14
0
0
5
1

0
0
1
0
0

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

34
41
23
0
31

33
30
20
0
31

1
11
3
0
0

3
0
0
0
10

3
0
0
0
10

0
0
0
0
0

71
43
15

44
28
15

27
15
0

59
36
15

33
23
15

26
13
0

0
1
0

0
1
0

0
0
0

4
5
0

3
3
0

1
2
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8
1
0

8
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

ACTIVITATI ALE ECONOMIEI NATIONALE
TABEL nr. 12

Total populatie
ocupata

Agricultura

Industria extractiva

Energie electrica si
termica; gaze si apa

Industria prelucratoare

Constructii

ambele
ambele
ambele
ambele
ambele
ambele
masculin feminin
masculin feminin
masculin feminin
masculin feminin
masculin feminin
masculin feminin
sexe
sexe
sexe
sexe
sexe
sexe
ORASUL
MIERCUREA
NIRAJULUI
Miercurea
Nirajului
Beu
Dumitrestii
Laureni
Mosuni

1416

889

527

273

240

33

6

6

0

477

275

202

36

30

6

131

121

10

1034
43
103
36
71

617
32
70
19
64

417
11
33
17
7

119
42
27
8
44

105
31
24
4
44

14
11
3
4
0

2
0
0
0
2

2
0
0
0
2

0
0
0
0
0

353
1
62
12
6

202
1
39
8
3

151
0
23
4
3

28
0
2
3
0

23
0
2
3
0

5
0
0
0
0

105
0
4
3
2

96
0
4
2
2

9
0
0
1
0

Sardu Nirajului
Tampa
Veta

71
43
15

44
28
15

27
15
0

15
5
13

14
5
13

1
0
0

2
0
0

2
0
0

0
0
0

25
18
0

12
10
0

13
8
0

1
1
1

0
1
1

1
0
0

9
8
0

9
8
0

0
0
0

ACTIVITATI ALE ECONOMIEI NATIONALE
Comert

TABEL nr. 12

Hoteluri si restaurante

Transport si depozitare

Tranzactii imobiliare,
Activitati financiare,
inchirieri si activitati de
bancare si de asigurari servicii prestate in principal
intreprinderilor

Posta si telecomunicatii

ambele
ambele
ambele
ambele
ambele
ambele
sexe masculin feminin sexe masculin feminin sexe masculin feminin sexe masculin feminin sexe masculin feminin sexe masculin feminin
ORASUL
MIERCUREA
NIRAJULUI
Miercurea
Nirajului
Beu
Dumitrestii
Laureni
Mosuni
Sardu Nirajului
Tampa
Veta

150

64

86

22

4

18

26

25

1

18

11

7

5

0

5

4

3

1

128
0
2
4
4
6
6
0

57
0
1
1
1
2
2
0

71
0
1
3
3
4
4
0

19
0
3
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0

15
0
3
0
0
0
0
0

20
0
0
0
3
2
0
1

19
0
0
0
3
2
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0

16
0
0
0
1
1
0
0

10
0
0
0
1
0
0
0

6
0
0
0
0
1
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
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ACTIVITATI ALE ECONOMIEI NATIONALE
TABELUL
nr.12

Administratie publica

Alte activitati de servicii Activitati ale personalului Activitati ale organizatiilor
colective, sociale si
angajat in gospodarii
si organismelor
personale
personale
extrateri toriale

Sanatate si asistenta
sociala

Invatamant

ambele masculin feminin ambele masculin feminin ambele masculin feminin ambele masculin feminin ambele masculin feminin ambele masculin feminin
sexe
sexe
sexe
sexe
sexe
sexe
ORAŞUL
MIERCUREA
NIRAJULUI
Miercurea
Nirajului
Beu
Dumitrestii
Laureni
Mosuni

54

33

21

137

44

93

45

15

30

31

17

14

1

1

0

0

0

0

47
0
0
0
5

26
0
0
0
5

21
0
0
0
0

123
0
3
2
0

41
0
0
1
0

82
0
3
1
0

38
0
0
3
2

13
0
0
0
2

25
0
0
3
0

26
0
0
1
2

15
0
0
0
1

11
0
0
1
1

1
0
0
0
0

1
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Sardu Nirajului
Tampa
Veta

1
1
0

1
1
0

0
0
0

6
3
0

1
1
0

5
2
0

1
1
0

0
0
0

1
1
0

2
0
0

1
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Siruta

Legislatori, membri ai
executivului, conducatori
Populatia ocupata-total din administratia publica Specialisti cu ocupatii
intelectuale si stiintifice
si unitati economicoTABEL nr.13
sociale si politice

Tehnicieni, maistri si
asimilati

Functionari administrativi

ambele
ambele
ambele
ambele
ambele
masculin femin
masculin femin
masculin femin
masculin femin
masculin
sexe
sexe
sexe
sexe
sexe
ORAŞUL
MIERCUREA
118281 NIRAJULUI
Miercurea
118290 Nirajului
118307 Beu
118316 Dumitrestii
118325 Laureni
118334 Mosuni
118343 Sardu Nirajului
118352 Tampa
118361 Veta

Judetul\
Municipiul\
Orasul\
Localitatea
componenta\
Comuna\ Satul
ORAŞUL
MIERCUREA
NIRAJULUI
Miercurea
Nirajului
Beu
Dumitrestii
Laureni
Mosuni
Sardu Nirajului
Tampa
Veta

1416

889

527

44

29

15

67

37

30

133

34

99

63

24

39

1034
43
103
36
71
71
43
15

617
32
70
19
64
44
28
15

417
11
33
17
7
27
15
0

42
0
0
0
1
0
1
0

28
0
0
0
0
0
1
0

14
0
0
0
1
0
0
0

63
0
0
0
1
3
0
0

35
0
0
0
1
1
0
0

28
0
0
0
0
2
0
0

122
0
3
2
2
3
1
0

31
0
0
0
2
1
0
0

91
0
3
2
0
2
1
0

57
0
1
1
2
1
1
0

19
0
1
1
2
0
1
0

38
0
0
0
0
1
0
0

Lucratori operativi in servicii,
comert si asimilati

ambele sexe

femin

Agricultori si lucratori Mestesugari si lucratori
calificati in agricultura,
calificati
silvicultura si pescuit

masculin femin ambele masculin
sexe

femin ambele masculin
sexe

Operatori la instalatii si
masini; asamblori de
masini, echipamente si
alte produse

Muncitori necalificati

femin ambele masculin femin ambele masculin femin
sexe
sexe

Fortel e armate

ambele masculin femin
sexe

135

35

100

167

149

18

537

371

166

92

80

12

172

124

48

6

6

0

108
0
3
6
4
6
8
0

28
0
0
1
2
1
3
0

80
0
3
5
2
5
5
0

54
40
27
0
24
8
1
13

50
29
24
0
24
8
1
13

4
11
3
0
0
0
0
0

402
1
58
13
5
36
21
1

281
1
38
8
2
26
14
1

121
0
20
5
3
10
7
0

68
1
7
4
5
5
1
1

59
1
4
4
5
5
1
1

9
0
3
0
0
0
0
0

115
1
4
10
24
9
9
0

83
1
3
5
23
2
7
0

32
0
1
5
1
7
2
0

3
0
0
0
3
0
0
0

3
0
0
0
3
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3.2.3 Şomajul
Din categoria şomerilor majoritatea au studii elementare, ele reprezintă cea
mai numeroasă categorie. Numărul lor depăşeşte 70% din numărul total al şomerilor,
ceea ce reprezintă o stagnare faŃă de anii precedenŃi, respectiv o schimbare de
structură în cadrul acestei categorii. Foarte puŃini dintre ele profită de programele de
formare, sau majoritatea lor nici nu are acces la aceste servicii datorită lipsei
infrastructurii de transport, respectiv lipsa transportului comun.
La nivel de Ńară un gurp defavorizat din punctul de vedere al pieŃei forŃei de
muncă reprezintă în continuare populaŃia rurală. La această categorie putem
constata o scădere a numărului populaŃiei active şi o oarecare creştere a numărului
şomerilor.
În cazul oraşului Miercurea Nirajului rata este influenŃată de imigraŃia
caracteristică oraşelor mici/comunelor aflate în apropierea oraşelor mari, care se
caracterizează între altele şi prin imigrarea şomerilor care au părăsit oraşele mari şi
au fost integraŃi în agricultură. Cei încadraŃi în agricultură sunt evidenŃiate din punct
de vedere statistic ca persoane ocupate. Astfel numărul imigranŃilor contribuie la
scăderea şomajului.
În localităŃile arondate categoria persoanelor vârstnice active ajunge într-o situaŃie
mai nefericită. În localităŃile mici nu există locuri de muncă, iar în oraşe ele nu sunt
angajate datorită vârstei înaintate şi datorită gradului de calificare redusă.
Cel mai defavorizat grup este însă cea a persoanelor cu deficienŃe. Cu toate că în
România în ultima vreme situaŃia lor s-a îmbunătăŃit într-o anumită măsură, numărul
persoanelor cu deficienŃe, încadrate în muncă nu ajunge la procentul de 5%.
Ocuparea persoanelor de sex feminin arată tendinŃe mai bune. Cauza acestui
fenomen constă în dezvoltarea unor sectoare în care sunt încadrate femei. Rata
scăzută a şomajului în rândul femeilor nu rezultă deloc din discriminarea pozitivă a
lor, ci mai de grabă din caracterele economiei existente, în care dispar

treptat

ocupaŃiile tradiŃionale pentru bărbaŃi (ex. Industria grea, etc.), ceea ce duce la gradul
de ocupare mai reudsă a bărbaŃilor, creându-se astfel alte probleme privind calitatea
vieŃii femeilor. Se înmulŃesc sarcinile în familie datorită faptului că îmbunătăŃirea
gradului de ocupare a femeilor nu înseamnă uşurarea sarcinilor familiale, tradiŃionale.

Dincolo de cauzele enumerate şi politica salarială are un rol determinant,
datorită faptului că salariile medii la femei sunt mai scăzute cu 30% decât în cazul
bărbaŃilor. Numărul femeilor angajate este mai mare în acele sectoare în care
salariile reprezintă o treime din salariul mediu. În activităŃile bine plătite majoritatea
angajaŃilor sunt bărbaŃi.
Şi tinerii reprezintă un grup defavorizat din punctul de vedere al pieŃei forŃei de
muncă. În localităŃile mici situaŃia tinerilor calificaŃi este foarte dificilă datorită
inexistenŃei unor întreprinedri care ar angaja tineri cu studii superioare. Un alt aspect
important este şi faptul că specializarea tinerilor cu studii superioare nu corăspunde
solicitărilor pieŃei.

3.2.4 Concluzii
Din punctul de vedere al diversificării categoriilor sociale putem afirma că cei
care lucrează trăiesc relativ decent, nu mai puŃin şi cei încadraŃi în agricultură, însă
ele nu obŃin venituri comparabile cu munca efectiv prestată. Există însă o categorie
socială care ori aparŃine comunităŃi rromilor, ori face parte din categoria familiilor
foarte sărace. Obiectivul nostru este crearea unei societăŃi în care fiecare persoană
să-şi găsească locul potrivit.
CAPITOLUL 4 STRUCTURA AGRICULTURII

4.1 Implicarea sectorului agricol în economial oraşului
În satele arondate oraşului Miercurea Nirajului dar şi în judeŃul Mureş
productivitatea agriculturii este mai scăzută decăt media pe Ńară. Potrivit celor mai
recente statistici din totalul populaŃiei ocupate din satele arondate oraşului numai 20
% era încadrat în agricultură, iar media pe Ńară este 40,6 %. Cauza acestui fenomen
se găseşte în condiŃiile de relief a regiunii. SuprafaŃa regiunii este acoperită de păduri
în suprafaŃă de 17 %, reprezentând astfel un important factor din punctul de vedere
al industriei lemnului din judeŃul Mureş.
În sectorul creşterii animalelor, creşterea bovinelor şi a ovinelor este
caracteristică zonei.

79

4.2 ProducŃia agricolă primară
În cea mai mare parte a teritoriului judeŃului Mureş, agricultura îşi găseşte
condiŃii bune de dezvoltare. Chiar şi în zona montana suprafeŃe întinse de păşuni şi
fâneŃe naturale sunt favorabile creşterii animalelor, iar clima mai rece şi regimul
pluviometric specific fac ca aici să fie mai puŃin simŃite efectele perioadelor mai
secetoase din timpul anului.

Creşterea animalelor este activitatea
agricolă cea mai extinsă în oraşul
Miercurea Nirajului. Însă, datorită
faptului că agricultura nu reprezintă
un profit considerabil, dezvoltările
tehnologice,

investiŃiile,

şi

în

consecinŃă dezvoltarea sectorului este îngreunată.

În oraşulMiercurea Nirajului cea mai importantă activitate agicolă este
cultivarea cerealelor. SuprafeŃele cultivate cu cereale deŃin astfel cea mai mare
pondere de 74,02% din total (principalele culturi sunt in ordine: porumbul, grâul si
secara, orzul si orzoaica). Urmează plantele tehnice (cartoful 2,8 % din total si sfecla
de zahar 1,6 %) şi legumele (2,9 % din suprafeŃele cultivate), viŃele de vie şi livezile
în suprafeŃe compacte reprezentând cantităŃi reduse. Din domeniul pomiculturii cele
mai importante fructe sunt: prune, mere, pere şi cireşe. Se prepară gem de prune
după reŃetă tradiŃională.

4.3 Structura terenurilor agricole
SuprafaŃa totală a comunei este de 5588 ha din care 1306 ha intravilan. Pe
această suprafaŃă trăiesc 5864 locuitori.
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Din punctul de vedere al reliefului, comuna se înregistrează în zona de ,,coline
joase” cu înălŃimi medii de 320 m.
ComponenŃa solului:
Soluri aluviuni: 30%
Negru de fânaŃă: 15%
Brune, brune de pădure: 30%
Podzoluri, podzolite: 25 %
Hidrografia este puternic reprezentată, densitatea hidrografică este de 1,26
km/kmp.

BogăŃii naturale
Teren agricol: 4282 ha; neagricol: 1305 ha, din care cu vegetaŃie forestieră
932 ha.
Efectivul de animale se ridică la 894 de bovine, 3780 ovine, 270 caprine,
1400 porcine, 280 cabaline, 24.500 păsări, 180 familii de albine.
Zona este bogată în gaze naturale, care se exploatează industrial.

30
25
20

sol aluviuni
negru fînaŃă
brune de pădure

15
10

podzoluri

5
0
30%

15%

30%

25%

Tabel priv ind componenŃa suprafeŃelor agricole
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4.4 ForŃa de muncă în agricultură
Acti vitatea agricolă este caracteristică oraşului, aproximativ 60 % din populaŃie
este ocupată şi în acest sector, însă sunt foarte puŃini pentru care această activitate
reprezintă singura sursă de venit (20%). Majoritatea populaŃiei dispune de terenuri
cultivabile, acestea reprezentând sursă de venit alternativ sau complementar. Sunt
puŃine întreprinderi pentru care singura sursă de venit este agricultura. Sunt societăŃi
familiale care practică agricultura, însă numai pentru satisfacerea nevoilor personale,
nu şi pentru scopuri comerciale.
Este de remarcat faptul că scăderea numărului de salariaŃi din agricultura s-a
produs pe fondul restrângerii sectorului de stat din acest domeniu, având ca urmare
încetarea activităŃii unor societăŃi sau reducerea efectivelor de salariaŃi ale acestora
(IAS,SMA,complexe zootehnice, etc.).

4.5 Silvicultura
Având 16 % din suprafaŃa totală acoperită cu păduri, oraşul Miercurea
Nirajului, reprezintă un important factor din punctul de vedere al industriei lemnului
din judeŃul Mureş.
Pădurile
sisteme
furnizează

din

biologice
materia

oraş

reprezintă

productive
prima

care

necesara

industriei lemnului, constituind totodată o
importantă sursa de energie. În plus
pădurile constituie un habitat pentru
numeroasele specii de animale şi plante.
SuprafaŃa
reprezintă

în

terenurilor

forestiere

totalitate 932 ha. Se

exploatează anual 1500 – 2000 mc de material lemnos, din care aproape 80% lemn
de foc, iar restul lemn de lucru. Cantitatea prelucrată nu atinge 5 – 6% din cantitatea
exploatată.
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Pe lângă exploatările silvice, prelucrarea şi valorificarea fructelor de pădure şi
a ciupercilor, reprezintă, de asemenea, o maximă importanŃă însă acest potenŃial
este nevalorificat în oraş.

CAPITOLUL 5 SITUAłIA MEDIULUI
5.1 Zone critice pe teritoriul oraşului
Potrivit informaŃiilor furnizate prin Programul de dezvoltare al judeŃului Mureş
pe perioada 2007 – 2013, JudeŃul Mureş cuprinde o serie de zone care înregistrează
depăşiri sistematice ale indicatorilor de calitate a mediului faŃă de normele
standardizate, care afectează aerul, apele de suprafaŃă şi subterane precum şi solul,
şi care produc deteriorări grave ale stării de mediu, cu consecinŃe asupra sănătăŃii
oamenilor, economiei şi capitalului natural.

Dintre activităŃile economice
cu efecte poluante majore nici una
nu

este

Miercurea

caracteristică

oraşului

Nirajului.

Efectele

activităŃilor poluante însă, nu se
opresc la limitele administrative ale
oraşelor
oraşului.

mari

din

vecinătăŃile

Activitatea

industrială

puternică desfăşurată înainte de 1989 în municipiile Târgu Mureş şi Reghin au avut
efecte semnificative asupra calităŃii mediului din oraşul Miercurea Nirajului.
Emisiile principalilor poluanŃi au scăzut însă după 1989 în urma transformărilor
economice înregistrate. Reducerea pe scară largă a producŃiei din principale zone
industriale şi închiderea multor instalaŃii poluatoare, au condus la reducerea cu peste
50% a emisiilor industriale pentru mulŃi poluanŃi, în perioada 1989-2000. Totuşi, multe
zone sunt încă puternic poluate industrial şi se impune în continuare, luarea
măsurilor pentru îmbunătăŃirea calităŃii aerului.
Poluarea aerului este cea mai gravă problemă pe termen scurt şi mediu din
punct de vedere al sănătăŃii, aerul poluat fiind mai dificil de evitat decât apa poluată.
Efectele lui, care pătrund peste tot, dăunează sănătăŃii, degradează construcŃiile şi
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mediul natural. Principalele surse fixe de poluare atmosferică sunt identificate în
unităŃi industriale, amplasate în localitatea Tîrgu-Mureş prin S.C. AZOMUREŞ S.A,
iar cele mobile sunt identificate prin traficul rutier din marile aglomerări urbane (TîrguMureş).

5.1.1 Zone critice sub aspectul poluării atmosferei
În momentul de faŃă nu sunt efectuate studii privind gradul de poluare a
aerului, dar datorită faptului că, oraşul Miercurea Nirajului se află cel puŃin la 16 km
de arterele mai intens circulate, tragem concluzia că nu se aduce atingere majoră
calităŃii aerului, iar suprafaŃa împădurită acoperă un teritoriu relativ extins din
suprafaŃa aferentă localităŃilor, rezultând o bună transformare a noxelor în oxigen
emanat prin fotosinteză.
5.1.2 Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafaŃă şi subterane
În ceea ce priveşte pâraiele de pe teritoriul oraşului, pricipalele surse de
poluanŃi sunt deversările de ape uzate, fecaloid menajere neepurate şi nu în ultimul
rând fermele animaliere.
5.1.3 Zone critice sub aspectul deteriorării solulilor
În oraşul Miercurea Nirajului, pe cursul pârâului Niraj, se întâlnesc rezerve
potenŃiale de agregate minerale (depozitele mobile de nisip, pietriş), exploatarea lor
continuă putând atrage după sine modificarea substanŃială a mediului înconjurător.
Un efect poluant mai amplu constituie însă poluarea solului prin depozitarea
neorganizată a deşeurilor.
5.2

AcŃiuni întreprinse pentru reconstrucŃia ecologică a terenurilor degradate şi

pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor
Cel mai ameninŃător fenomen asupra calităŃii solurilor este reprezentată de
secetă.
Problema principală care se ridică în zonele afectate de secetă constă în
adoptarea a unei politici manageriale adaptate previziunilor privind seceta, astfel
încât să se asigure măsuri pe termen scurt (compensarea deficitului de umiditate prin
irigaŃii, structura culturilor, adaptarea tehnologiilor de lucru a solului şi de fertilizare
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etc.) şi pe termen mediu şi lung (asigurarea rezervelor de apă în lacurile de
acumulare, crearea perdelelor forestiere de protecŃie etc.)

5.4 Deşeuri
Dincolo de caracterul global al problematici generale a poluării mediului şi
impactul depozitării necorespunzătoare şi necontrolate a deşeurilor, problemele
gestionării deşeurilor pe care le are România şi astfel oraşul Miercurea Nirajului, au
un impact major asupra societăŃii, reprezentând o ameninŃare directă la adresa
sănătăŃii oamenilor, un efect advers asupra calităŃii vieŃii şi o influenŃă negativă în
ceea ce priveşte garantarea dreptului cetăŃenilor de a trăi într-un mediu sănătos şi
plăcut.
Industrializarea şi tehnologizarea generală a secolului XX, intensificarea
activităŃilor economice la începutul acestui secol, au condus la producerea unei
cantităŃi mari de reziduri, deşeuri industriale şi nu în ultimul rând deşeuri menajere. În
ciuda voinŃei politice manifestate la nivel legislativ, în România nu s-a reuşit până în
prezent implementarea unor măsuri capabile să genereze o schimbare radicală în
ceea ce priveşte problema protecŃiei mediului şi a managementului deşeurilor.
Deşeurile menajere sunt colectate şi transportate de Serviciul Public pentru
Colectarea Selectivă a Deşeurilor din Valea Nirajulu, deşeurile colectate selectiv fiind
transportate la staŃia de sortare din comuna AcăŃari.

Nu

este

reazolvată, însă problema

deşeurilor

nereciclabile, ele fiind depozitate provizoriu în
comuna AcăŃari, urmând să fie transportate la o
groapă autorizată (Sighişoara).
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5.5 Arii protejate
Prin Programul Natura 2000, în zonă au fost identificate pâna în prezent 179
de specii de păsări dintre care un număr de 89 sunt prioritare pentru Natura 2000.
Dintre speciile observate aici, un număr de 123 de sunt cuibăritoare iar 56
necuibăritoare pentru regiune. Cele necuibăritoare care vizitează zona cu regularitate
variabilă pot fi păsări de pasaj, oaspeŃi de iarnă sau doar cu apariŃii accidentale,
eratice.
Este necesar un program amplu de educaŃie a populaŃiei, atât a copiilor cât şi
al adulŃilor pentru conştientizarea necesităŃii şi importanŃei protecŃiei naturii, a
biodiversităŃii sălbatice. Acesta poate fi realizat cu sprijinul ONG-urilor, al profesorilor
de specialitate, respectiv prin amenajarea unor zone cu facilităŃi de profil.

CAPITOLUL 6 DISPARITĂłI TERITORIALE
6.1 Structura aşezărilor
În ceea ce priveşte efectivele populaŃiei se poate constata o concentrare masivă a
acestor efective în centrul administrativ, oraşul Miercurea Nirajului, respectiv 3806 de
locuitori, ceea ce înseamnă 65,35 % din numărul total al locuitorilor. Numărul
locuitorilor la restul localităŃilor arondate oraşului este foarte mic, unele situând mult
sub numărul mediu al locuitorilor satelor din judeŃul Mureş. (Beu 93, Lăureni 296,
Moşuni 294, etc.)

6.2 DisparităŃi teritoriale
DisparităŃile teritoriale pot fi analizate prin prisma dezvoltării lor economice, sociale,
culturale, educaŃionale, a resurselor naturale şi umane de care dispun, dar şi modul
lor de exploatare şi valorificare.
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Infrastructura
Infrastructura de transport
În ceea ce priveşte infrastructura de transport al oraşului Miercurea Nirajului
se constată diferenŃe evidente între accesul rutier în localitatea Miercurea Nirajului,
centrul administrativ şi în localităŃile arondate Beu, Moşuni şi VeŃa.
LocalităŃile Tâmpa, Şardu Nirajului şi Lăureni sunt singurele care sunt legate cu
oraşul prin drum judeŃean, însă nici strarea drumul judeŃean nu este satisfăcătoare.

Din

punctul

de

vedere

al

infrastructurii de drumuri cele mai
importante lucrări

sunt asfaltarea

drumurilor săteşti, care fac legătura
cu unele localităŃile arondate oraşului,
respectiv Beu, Moşuni şi VeŃa.

UtilităŃi
ReŃea de apă potabilă şi apă uzată
În oraşul Miercurea Nirajului nu există reŃea de apă potabilă şi canalizare.
Implementarea proiectelor privind construirea acestor reŃele este în curs, însă
prin aceste investiŃii nu se va rezolva problema privind infrastructura de apă/apă
uzată a localităŃilor arondate.

ReŃele de electricitate, gaz şi telefonie
Gradul de acoperire a localităŃilor cu infrastructura de energie şi comunicaŃii nu
este uniformă.
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În localităŃile VeŃa şi Moşuni nu există acoperire perfectă pentru telefonie
mobilă.
LocalităŃile Beu, VeŃa şi Moşuni nu sunt legate la reŃeaua de gaze naturale.
Sistemul educaŃional al oraşului a înregistrat o îmbunătăŃire continuă. În
schimb la şcolile din localităŃile arondate nu s-au executat lucrări de intervenŃii
semnificative.

Servicii sanitare
Nici în cazul serviciilor sanitare nu putem vorbi de uniformitate, datorită
faptului că în nici una dintre localităŃile arondate nu există cabinete medicale, fiind
nevoie de deplasarea pacienŃilor în centrul administrativ, iar infrastructura rutieră
necorăspunzătoare îngreunează accesul rapid al unităŃilor de intervenŃie medicală de
urgenŃă.
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II. SINTEZA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE AL ORAŞULUI 2007 – 2013
Analiza – SWOT
PUNCTE FORTE
-

PUNCTE SLABE

aproape de noduri importante de

-

acces feroviar indirect;

transport rutier;

-

infrastructură

care deserveşte 4 judeŃe din

insuficient exploatate;
-

potenŃial

industrial

insuficient

exploatat;

permit practicarea multiplelor forme

-

de turism

Subvalorificarea

resurselor

turistice;

numeroase obiective turistice: ex.

-

statuia Bocskai, etc;

Calitatea scăzută a serviciilor în
domeniul turistic

-

resurse naturale bogate;

-

flora şi faună diversificată;

tematice

-

zonă atractivă din punct de vedere al

potenŃialul natural/antropic

-

investiŃiilor;
-

-

reŃea hidrografică bogată;
forŃă de muncă ieftină;

-

tendinŃa de creştere a numărului

unor

itinerarii

care

să

turistice
valorifice

Lipsa programelor şi a resurselor
necesare

protejării

patrimoniului;
-

IMM-urilor

InvestiŃii reduse în tehnologii de
protecŃie a mediului

ExistenŃa infrastructurii sociale şi

-

educaŃionale de bază;
-

Lipsa

financiare

-

-

slab

dezvoltată, resursele în domeniu

varietatea formelor de relief care

-

turism

aproape de aeroportul internaŃional
Regiune;

-

de

Lipsa

serviciilor

sanitare

din

localităŃile arondate;

ExistenŃa instituŃiilor de învăŃământ

-

Probleme educaŃionale la grupele

superior;

de populaŃie sărace, în special

-

Cadre didactice calificate;

rromi

-

veniturile

administraŃiei

publice

-

locale sunt stabile
-

mediu curat

-

angajaŃii

primăriei

cu nevoile de pe piaŃa muncii
sunt

bine

SubfinanŃarea
învăŃământ,

pregătiŃi, au o atitudine europeană
-

Necorelarea ofertei educaŃionale
unor
mai

unităŃi

de

ales

din

localităŃile arondate;

cetăŃenii au o atitudine puternică
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-

creşterea numărului de persoane

de patriotism local
-

-

iniŃiative

asistate

intense

partea

-

mediu construit degradat

consiliului local de a dezvolta

-

infrastructură edilitară învechită

oraşul

-

reŃea de comunicaŃii electronice

existenŃa

ideilor

din

de

dezvoltare

insuficient răspândită;

durabilă

-

inexistenŃa reŃelei de distribuŃie a

-

organizaŃii civice active

apei

-

consiliul local este membru al unei

arondate;

asociaŃii

de

dezvoltare

-

intercomunitară
-

potabile

în

localităŃile

servicii de de asistenŃă socială
slab dezvoltate;

relaŃii intercomunitare bune (relaŃii

-

servicii medicale slab dezvoltate;

frăŃeşti)

-

inexistanŃa centrelor de plasament

populaŃie educată într-un anturaj

de

favorabil, în spiritul ordinii şi al

instituŃionalizaŃi,

disciplinii;

acestora în societate fiind astfel

-

diversitate culturală şi religioasă;

îngrăunată;

-

potenŃial agricol ridicat atât în

-

-

Lipsa

“familial”

condiŃiilor

pentru

copii

integrarea

de

acces

în

ceea ce priveşte zootehnia, cât şi

instituŃii publice şi mijloace de

producŃia vegetală

transport

suprafeŃe agricole
permit

-

-

tip

care

cu

handicap;
infrastructura slab dezvoltată;

categorii de culturi agricole

-

accesibilitate rutieră proastă;

potenŃial silvic ridicat, constituind o

-

lipsa posibilităŃilor de transport în

foarte

diferitelor

persoane

-

zonă

cultivarea

întinse

pentru

importantă

de

aprovizionare la nivel judeŃean;

comun care protejează mediul;
-

oraşul nu are un centru modern;

-

lipsa serviciilor integrate pentru
locuitori;

-

amplificarea migraŃiei care vizează
în special populaŃia tânără;

-

sporul natural negativ;

-

scăderea numărului naşterilor şi
îmbătrânirea treptată a populaŃiei;

-
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lipsa

infrastructurii

pentru

sprijinirea

antreprenoriatului

(centru de incubaŃie, centru

de

inovare, parc industrial)
-

Serviciile

de

consultanŃă

în

domeniul afacerilor slab dezvoltată
(serviciilor de consultanŃă pentru
elaborarea de studii de marketing,
management de proiect, analize
financiare, etc.
-

InvestiŃii

reduse

în

tehnologie

performantă
-

desfiinŃarea unor unităŃi industriale
tradiŃionale şi pierderea pieŃelor pe
acest segment

-

statutul juridic neclarificat al unor
suprafeŃe de teren

-

intensitatea scăzută de know how
şi de capital al întreprinderilor

-

lipsa parteneriatelor de tip PPP

-

lipsa

reŃelelor

locale

a

încadraŃi

în

întreprinzătorilor
-

numărul

celor

agricultură este foarte mare
-

piaŃă de desfacere neorganizată
pentru produsele agricole, care
creează dificultăŃi în valorificarea
produselor agricole;

-

restrângerea

producŃiei

unor

culturi tradiŃionale
-

terenuri agricole de dimensiuni
mici care nu permit o exploatare
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eficientă,

cu

maximă,

existenŃa

productivitate
unor

zone

neexploatate
-

ponderea serviciilor agricole în
totalul

producŃiei

agricole este

redusă
-

parc de maşini şi utilaje agricole
învechite

care

determină

o

exploatare ineficientă;
-

ponderea
chimice,

mare

a

produselor

respectiv

a

îngrăşămintelor chimice utilizate în
fertilizarea solurilor, în defavoarea
celor naturale, concomitent cu
scăderea

terenurilor

agricole

fertilizate;
-

scăderea reîmpăduririlor

-

existenŃa unor zone afectate de
secetă, necesitatea adoptării unei
politici

manageriale

adaptate

previziunilor privind seceta
-

Slaba diversificare a activităŃilor
economice, dependenŃa aproape
exclusivă de agricultură

-

economia

locală

nu

este

specializată, bazată pe avantaje
comparative sau competitive ale
regiunii
OPORTUNITĂłI
-

lipsa serviciilor pentru locuitori

AMENINłĂRI

prin cooperarea întreprinzătorilor

-

Fără

o

politică

adecvată

locali crearea clusterelor locale

domeniul

care

avantajele competitivităŃii se vor

sunt

capabile

de

valorificarea produselor locale pe
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protecŃiei

în

mediului,

reduce în domeniul turismului

pieŃele naŃionale şi internaŃionale
-

-

prin

dezvoltarea

-

turismului

sprijină investiŃiile nu se realizează

ecologic se vor crea noi locuri de

reŃelele

muncă

necesare creşterii utilizării forŃei de

prin creşterea producŃiei locale va

muncă

creşte utilizarea forŃei de muncă,

-

-

unei

antreprenoriale

organizaŃii

agricole

cooperativiste va cauza reducerea

datorită creşterii utilizării forŃei de

veniturilor din sectorul agricol

va

creşte

nivelul

de

-

pregătire (calificare) a populaŃiei,
precum şi puterea de cumpărare a
datorită

intensificarea

îmbătrânirii

populaŃiei
-

localnicilor

-

lipsa

locale

traiul populaŃiei va deveni stabilă
muncă

-

din cauza lipsei infrastructurii care

lipsa de capital a întreprinzătorilor
va rămâne constantă

creşterii

economice şi

datorită

mediului

curat

posibilă

creşterea

aglomeraŃiei

-

este

instabilitatea
duce

la

populaŃiei,

socio-economică

intensificarea
respectiv

sărăciei
la

prin migrarea de noi locuitori în

intensificarea excluziunii sociale a

zonă

grupurilor dezavantajate

având în vedere caracterul turistic

-

lipsa

investiŃiilor

care

vizează

şi natural al zonei dezvoltarea

dezoltările infrastructurale şi a

infrastructurii

serviciilor

serviciilor

turistice

şi

a

complementare

(pensiuni, restaurante, alternative
privind petrecerea timpului liber
etc.)

va

re zulta

creşterea

atractivităŃii turistice al oraşului
-

dezvoltarea turismului ecologic

-

dezvoltarea organizaŃiilor civile
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III. PRIORITĂłILE DEZVOLTĂRII ORAŞULUI 2007 – 2013
III. 1. OBIECTIVUL STR ATEGIC
Viziune despre viitor
ConŃinutul viziunii de viitor al oraşului Miercurea Nirajului, pentru perioada de
până la 2013 la nivelul principiilor şi a obiectivelor – s-a definit prin luarea în
considerare a documentelor europene, naŃionale şi judeŃene de planificare, plasând
în centrul documentului dezvoltarea integrată, şi sustenabilă din punct de vedere
social şi al protecŃiei mediului, şi bazată pe dinamismul economic caracteristic
judeŃului Mureş.
În

scopul

realizării

obiectivelor privind

competitivitatea

oraşului, şi

îmbunătăŃirea condiŃiilor de trai este necesară întărirea reŃelei sociale, dezvoltarea
instituŃiilor publice prestatoare pe baza parteneriatelor civile, facilitarea fluxului de
informaŃii, şi dezvoltarea managementului mediului şi a sistemelor infrastructurale.

Până la sfârşitul perioadei de planificare (2013) oraşul Miercurea Nirajului va fi
capabilă de a susŃine un mediu antreprenorial la nivel european, devenind un
spaŃiu economic atractiv, bazându-se pe producŃie tradiŃională locală, pe
valorile culturale şi resursele turistice locale, şi nu în ultimul rând pe caracterul
civic tradiŃional. Oraşul, profitând de

posibilităŃile oferite de mediul

înconjurător şi de distanŃa relativ redusă până la municipiul Târgu Mureş,
având un efect benefic asupra economiei, va crea condiŃiile dezvoltării
economice şi sociale sustenabile, necesare pentru îmbunătăŃirea nivelului de
trai a locuitorilor oraşului.

Dezvoltareal oraşului va avea drept rezultat că locuitorii oraşului vor avea
acces direct la serviciile oferite, iar prin extinderea administraŃiei publice orientată
spre client soluŃionarea problemelor cetăŃenilor devin mai transparente şi rapide.
Amenajarea spaŃiilor publice, a parcurilor, şi a obiectivelor pentru petrecerea timpului
liber va ajuta la creşterea confortului de trai al locuitorilor.
Va creşte semnificativ performanŃa economiei de piaŃă locale, ca urmare a
amplificării cunoştinŃelor, posibilităŃilor accesării de fonduri, rezultate din activitatea
biroului local de consultanŃă.
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Datorită dezvoltării, agricultura din zonă se va diversifica, vor apărea activităŃi
care asigură venituri alternative. Cu consolidarea industriei prelucrătoare va creşte
prelucrarea produselor, ce va rezulta dezvoltarea pieŃei, şi creşterea venitului agrar.
Pârâul Niraj, rezervaŃiile naturale din apropiere vor duce la dezvoltarea
turismului, reprezentând venituri alternative pentru populaŃie. Oraşul Miercurea
Nirajului va fi locul preferat a celor care sunt pasionaŃi de turismul rural şi turismul
ecologic.
Întărirea societăŃii civile va re zulta schimbări radicale în viaŃal oraşului. În urma
acestui proces tot mai mulŃi cetăŃeni vor participa în luarea deciziilor, ONG-urile vor
participa în dezvoltareal oraşului, şi vor stimula schimbarea mentalităŃilor necesare
pentru dezvoltare. Prin participarea ONG-urilor se vor diversifica serviciile oferite în
sectorul serviciilor umane. Aşezămintele culturale ale oraşului vor deveni locurile
unde se va desfăşura viaŃa comunitară. Se va îmbunătăŃi vizibil sănătatea populaŃiei,
nivelul cunoştinŃelor, competitivitatea forŃei de muncă, şi afinitatea comunităŃii locale
pentru ocrotirea mediului şi sustenabilitatea dezvoltării. Va creşte numărul populaŃiei
atât prin spor natural cât şi prin

faptul că tot mai mulŃi se vor muta în oraşul

Miercurea Nirajului, datorită îmbunătăŃirii ordinii şi a securităŃii publice.
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5. Obiectivele dezvoltării, direcŃiile dezvoltării
S-a dorit realizarea unui document care să se bazeze pe discuŃiile purtate cu
conducătorii instituŃiilor administrative, pe necesităŃile reale ale locuitorilor, pe
resursele şi posibilităŃile economico-sociale ale regiunii, respectiv pe mecanismele de
finanŃare ale Uniunii Europene şi a României.
În centrul strategiei de dezvoltare se află sustenabilitatea socială şi de mediu,
a cărei condiŃie majoră este întărirea competitivităŃii oraşului şi integrarea ei globală,
parteneriatul – întărirea cooperării regionale şi aducerea la nivelul întregii societăŃi a
deciziilor locale/regionale –, respectiv exercitarea principiului egalităŃii de şanse.

În procesul de dezvoltare al oraşului – aşa cum se reflectă din vi ziunea de mai
sus – un rol important se atribuie, lângă mecanismele clasice ale pieŃei, relaŃiilor
intercomunitare microregionale,

cu scopul de a asigura condiŃii de trai

îmbunătăŃite, prin creşterea economică, pentru toate grupurile sociale. În această
vi ziune coeziunea socială, întărirea ataşamentului faŃă de microregiunea Valea
Nirajului şi realizarea reŃelelor au un rol important.
Strategia de dezvoltare definită în obiective se bazează pe necesităŃile reale
ale locuitorilor. S-au definit ideile de dezvoltare exprimate în urma unor dezbateri cu
reprezentaŃii sferei publice, private şi civile. PriorităŃile vizează realizarea acelor
obiective la care se pot aloca surse de finanŃare, deci sunt reale şi fezabile.
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Obiectivele strategice ale dezvoltării integrate al oraşului

Viziune

Oraşul Miercurea Nirajului va fi o regiune economică atractivă şi competitivă la nivel
european, bazată pe resursele sale turistice, pe capacităŃile de organizare a vieŃii
economice şi pe tradiŃiile sale de producŃie.

Misiune
Crearea condiŃiilor necesare pentru dezvoltarea durabilă economică, socială şi de
mediu, bazată pe resursele şi posibilităŃile regiunii şi pe posibilităŃile oferite de mediul
înconjurător în vederea creşterii calităŃii vieŃii a locuitorilor oraşului

Obiectivul strategic

Oraşul Miercurea Nirajului se bucura de o poziŃie strategică centrală în judeŃul Mureş,
şi în Microregiunea Valea Nirajului, care ar putea favoriza dezvoltarea unei bune
infrastructuri de drumuri. De asemenea, această poziŃie poate favoriza acti vităŃile
comerciale şi mobilitatea populaŃiei către oraş pentru practicarea turismului.
La nivelul judeŃului Mureş în ultimii ani economia judeŃeană a trecut printr-un proces
intens de restructurare economică a unor mari fabrici nerentabile, unele dintre ele
având un impact negativ asupra mediului. Datorită faptului că un segment important
din poulaŃia activă al oraşului Miercurea Nirajului era ocupată în diferite unităŃi
industriale din municipiul

Târgu Mureş, economia şi viaŃa socială din oraş este

marcată profund de această restructurare. Odată cu procesul restructurării, centrele
tradiŃionale industriale şi-au pierdut din caracterul lor dominant, crescând astfel
mobilitatea socială, una dintre direcŃii fiind dinspre urban spre rural.
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Având în vedere situaŃia socio-economică actuală, Ńinând cont de obiectivele
Programului de dezvoltare a judeŃului Mureş 2007 - 2013, obiectivul strategic global
este următorul:

Creşterea economică mai accelerată al oraşului bazată pe resursele locale, şi pe
caracteristicile specifice locale, reabilitarea inovativă al oraşului şi îmbunătăŃirea
condiŃiilor de viaŃă din oraş păstrând tradiŃiile şi caracteristicile specifice locale,
asigurând o alternativă celor care doresc să trăiască într-un mediu curat, liniştit şi
în acelaşi timp aproape de reşedinŃa de judeŃ.

Obiective specifice
Orientarea de bază a strategiei oraşului o constituie potenŃarea punctelor tari, în
vederea valorificării oportunităŃilor de creştere şi minimizarea efectelor punctelor
slabe prin eliminarea factorilor care blochează dezvoltarea.
Măsurile prin care se urmăreşte implementarea strategiei vizea ză cinci câmpuri
de acŃiune:
•

infrastructura

•

economia

•

mediul

•

resursele umane

•

turismul

Obiectivele specifice ale strategiei sunt următoarele:
1)

Creşterea prosperităŃii locuitorilor oraşului prin dezvoltarea Întreprinderilor Mici
şi Mijlocii şi crearea de noi locuri de muncă;

2)

Creşterea rolului turismului în economial oraşului prin investiŃii directe,
promovare şi îmbunătăŃirea serviciilor turistice;

3)

Creşterea nivelului de trai al locuitorilor din oraş prin diversificarea activităŃilor
economice în condiŃiile conservării patrimoniului natural şi istoric;

4)

Dezvoltarea agriculturii în contextul bioproducŃiei, a agroturismului şi a
economiei de piaŃă.
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5)

Amenajarea unui mediu ambiant de locuinŃe şi de servicii orientate pe cetăŃeni.

6)

Gospodărirea complexă a mediului.

7)

Combaterea dinamică a dezavantajelor.

8)

Consolidarea societăŃii civile.

9)

Ridicarea performanŃelor economice prin sprijinirea cercetării, a transferului de
tehnologie şi dezvoltarea reŃelelor informaŃionale pentru afaceri;

10) Reducerea şomajului prin îmbunătăŃirea angajării şi a adaptabilităŃii forŃei de
muncă, promovarea oportunităŃilor egale, îmbunătăŃirea pregătirii şi combaterea
excluziunii sociale;
11) Reducerea disparităŃilor în dezvoltarea localităŃilor din oraş;
12) Dezvoltarea şi încurajarea creării de parteneriate în domeniul cercetării şi
inovării tehnologice.
PRIORITĂłILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE
Strategia de dezvoltare locală, prin priorităŃile stabilite, urmăreşte dezvoltarea în
oraş a unei economii performante, prin mobilizarea tuturor resurselor fizice şi
umane în corelaŃie cu păstrarea tradiŃiilor şi a caracterelor specifice locale,
conservarea mediului şi a patrimoniului, care să conducă la creşterea nivelului de
viaŃă al locuitorilor.

Această strategie este axată pe următoarele priorităŃi şi măsuri:
1.

ÎmbunătăŃirea infrastructurii locale (transport, mediu, sănătate, educaŃie,
asistenŃă socială, utilităŃi publice)
1.1.

Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi
comunicaŃii;

2.

1.2.

ÎmbunătăŃirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de protecŃia mediului;

1.3.

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de educaŃie;

1.4.

Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate;

1.5.

Reorganizarea, dezvoltarea infrastructurii de asistenŃă socială.

1.6.

De zvoltarea infrastructurii culturale.

Sprijinirea afacerilor
2.1.

Crearea şi dezvoltarea IMM-urilor în sectorul productiv şi de servicii;
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2.2.

Promovarea produselor industriale şi a serviciilor pe piaŃa internă şi
externă;

2.3

Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaŃii specifice.

2.4.

Dezvoltarea mediului de afaceri inovator. Sprijinirea cercetării, a
transferului de tehnologie şi dezvoltarea reŃelelor informaŃionale pentru
afaceri.

3.

4.

5.

Dezvoltarea agriculturii şi a turismului
3. 1.

Dezvoltarea infrastructurii în turism;

3. 2.

Dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice;

3. 3.

ÎmbunătăŃirea serviciilor în turism;

3. 4.

Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural.

3. 5.

Dezvoltarea agriculturii

Dezvoltarea durabilă a localităŃilor
4. 1.

Dezvoltarea durabilă a satelor arondate.

4. 2.

Eficientizarea utilizării energiei şi economia de energie

Creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale
5.1.

Promovarea măsurilor active de ocupare a forŃei de muncă disponibile
şi dezvoltarea sistemului de formare profesională iniŃială şi continuă;

5.2.

ÎmbunătăŃirea şi extinderea sistemului de servicii sociale;

5.3.

AchiziŃionarea de competenŃe specializate în domeniul administrării şi
dezvoltarea afacerilor.

6.

5.4

Creşterea nivelului de cunoştinŃe a populaŃiei

5.5

Formarea şi educarea pentru combaterea dezavantajelor

5.6

Crearea economiei sociale

Amenajarea unui mediu ambiant de locuinŃe şi de servicii orientate pe
cetăŃeni
6.1

Reabilitarea inovativă al oraşului

6.2

AdministraŃie publică locală orientată spre clienŃi

6.3

Construirea şi reabilitarea unor clădiri publice din oraş (fond locativ,

instituŃii publice, monumente istorice etc.)
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6.4

7.

DocumentaŃii de reglementare a amenajării tritoriale

Consolidarea societăŃii civile :
7. 1

Dezvoltarea organizaŃiilor civile

7.2

Stimularea atitudinii civice proactive

7.3

Programe „mod de viaŃă”

PRIORITATEA I -

ÎmbunătăŃirea infrastructurii locale (transport, mediu,

sănătate, educaŃie, asistenŃă socială, utilităŃi publice)
ReŃeaua inadecvata de drumuri în anumite zone şi accesul dificil către acestea
reduc mobilitatea populaŃiei, disponibilitatea bunurilor de consum şi a serviciilor,
oportunităŃile pentru angajare, funcŃiile economice şi sociale ale oraşului şi implicit
coeziunea interna a acestuia. Sprijinul financiar pentru investiŃii în infrastructura şi
îmbunătăŃirea mediului oraşului conduc la creşterea activităŃilor economice şi sociale,
intensificarea relaŃiilor şi prin aceasta, valorificarea potenŃialului neexploatat.
ÎmbunătăŃirea reŃelei de drumuri este o cerinŃă fundamentală pentru dezvoltarea
economiei oraşului. FinanŃarea acesteia va contribui la îmbunătăŃirea accesului spre
zonele dezavantajate care au potenŃial turistic, pentru a creşte gradul de valorificare
al resurselor acestora.
Din punctul de vedere al infrastructurii de drumuri cele mai importante lucrări
sunt asfaltarea drumurilor comunale, care fac legătura cu localităŃile arondate
oraşului Dumitreşti, Moşuni, Beu şi VeŃa. Nici unul dintre aceste drumuri comunale
nu sunt asfaltate, astfel din totalul infrastructurii de drumuri numai un procent de 20%
fiind asfaltată. Nu mai puŃin de importantă este şi starea drumurilor forestiere şi a
celor agricole, ele având un rol foarte important în sectorul exploataŃiilor agricole şi
forestiere.
Dezvoltarea econom ica durabila nu poate fi conceputa decât intr-un s is tem integrat
care s a cuprindă s ectoarele economice, infras tructura de transport ş i com unicaŃii ş i
activităŃile adm inis trative ş i s ociale.
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Dezvoltarea ş i divers ificarea indus triei, îm bunătăŃirea calităŃii s erviciilor turis tice ş i
dezvoltarea tuturor s erviciilor s unt s trict condiŃionate de m odernizarea şi dezvoltarea
infras tructurii de trans port, comunicaŃii ş i nu num ai.
Prin îm bunătăŃirea infras tructurii va cres te atractivitateal oraş ului pentru inves titori.
În m od concret se va urm ări:
•

asigurarea acces ibilităŃii optim e a populaŃiei la reŃeaua de trans port rutier ;

•

dezvoltarea reŃelelor de com unicaŃii în corelaŃie cu politica de dezvoltare a
s erviciilor din judeŃ;

•

armonizarea cu s tandardele europene în dom eniul calităŃii apei potabile, a
tratării apelor m enajare ;

•

m odernizarea ş i reabilitarea infras tructurii s is tem ului educaŃional, social ş i de
s ănătate.

Obiective:
•

îmbunătăŃirea accesibilităŃii spre localităŃile arondate;

•

protecŃia mediului şi prezervarea resurselor naturale;

•

îmbunătăŃirea serviciilor de sănătate, serviciilor sociale şi a accesului la
educaŃie şi pregătire.

Rezultate aşteptate:
•

cadrul favorabil atragerii de investiŃii şi implicit crearea de noi locuri de munca
sustenabile;

•

pe termen lung, îmbunătăŃirea infrastructurii de transport va duce la ridicarea
pregătirii şi a mobilităŃii populaŃiei şi în consecinŃă a accesului la munca şi
educaŃie;

•

armonizarea cu standardele europene în domeniul asigurării calităŃii apei
potabile, a tratării apelor menajere, are drept scop asigurarea unui standard
de viata ridicat al locuitorilor;

•

conservarea, protecŃia şi igienizarea mediului prin utilizarea de tehnologii
nepoluante va duce la un mediu mai curat cu efecte directe asupra stării de
sănătate a locuitorilor şi a creşterii speranŃei de viaŃă a acestora;
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•

crearea unei infrastructuri capabile sa asigure valorificarea deşeurilor prin
aplicarea unor tehnologii noi şi nepoluante;

•

acŃiunile vor avea şi un efect indirect asupra creşterii gradului de educaŃie a
populaŃiei în ceea ce priveşte asigurarea unui mediu de viata curat şi
sănătos;

•

modernizarea şi reabilitarea infrastructurii sistemului educaŃional şi de
sănătate în concordanta cu nevoile de dezvoltare integrata, economica şi
sociala, pe termen mediu şi lung a localităŃilor va avea drept rezultat
creşterea standardului de viata al locuitorilor;

•

creşterea rolului instituŃiilor de învăŃământ în construcŃia competitivităŃii
regionale;

•

îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor medicale în oraş, mai ales pentru satele mai
îndepărtate de la centrul administrativ;

•

reducerea inegalităŃilor în accesul la servicii de sănătate de calitate şi
educaŃie.

Măsuri:
1.1.

Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi
comunicaŃii;

1.2.

ÎmbunătăŃirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de protecŃia mediului;

1.3.

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de educaŃie;

1.4.

Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate;

1.5.

Reorganizarea, dezvoltarea infrastructurii de asistenŃă socială.

1.6.

De zvoltarea infrastructurii culturale.
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1.1.

Dezvoltarea,

reabilitarea

şi

modernizarea

infrastructurii

de

transport şi comunicaŃii;

Obiective Specifice:
•

reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice locale, cu scopul de a crea
cadrul favorabil atragerii de investiŃii, promovării creşterii economice şi creării
de locuri de munca sustenabile;

•

îmbunătăŃirea infrastructurii de transport orăşeneşti;

•

facilitarea accesului la satele aparŃinătoare, în special la localităŃile mai
îndepărtate de centrul administrativ;

•

crearea şi dezvoltarea de reŃele de comunicaŃii;

•

îmb unătăŃirea infrastructurii de transport dintre oraş şi celelalte localităŃi ale
judeŃului.

ActivităŃi:
•

asfaltarea drumurilor care leagă oraşul cu satele arondate (Dumitreşti,
Moşuni, VeŃa şi Beu)

•

reabilitarea şi modernizarea reŃelei stradale ale oraşului în scopul creşterii
nivelului de trai ale locuitorilor, precum şi a atractivităŃii oraşului, precum şi în
vederea traversării, în condiŃii de siguranŃă, a localităŃii.

1.2.

ÎmbunătăŃirea

infrastructurii tehnico-edilitare

şi de

protecŃia

mediului;

Obiective Specifice:
•

asigurarea unui standard de viata ridicat pentru locuitorii oraşului prin
armonizarea cu standardele europene în domeniul calităŃii apei potabile, a
tratării apelor menajare şi în gestionarea deşeurilor;

•

implementarea acquis-ului comunitar în domeniul protecŃiei mediului;
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•

creşterea oportunităŃilor de investiŃii în special în domeniul turismului şi al
activităŃilor de protecŃie a mediului.

ActivităŃi:
•

construirea reŃelei de canalizare în oraş şi în localităŃile arondate;

•

managementul

deşeurilor

–

rezolvarea

problemei

deşeurilor

prin

implementarea master planului judeŃean de gestionarea deşeurilor;
•

managementul deşeurilor sanitare;

•

monitorizarea calităŃii apei, aerului şi solului;

•

construirea sistemului de alimentare cu apă în oraş şi în localităŃile arondate;

•

extinderea reŃelei de iluminat public;

•

alimentarea cu gaze naturale a localităŃilor arondate oraşului

•

extinderea utilităŃilor publice în zonele cuprinse în PUG al oraşului: curent
electric de lumină şi forŃă, gaze naturale, alimentare cu apă, canalizare
menajeră şi pluvială, telefonie

Măsura 1.3.

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de educaŃie

Obiective specifice:
•

îmbunătăŃirea condiŃiilor de învăŃământ şi a calităŃii pregătirii profesionale;

•

oportunităŃi egale pentru elevi aflaŃi în situaŃii defavorizante, în special pentru
cei din satele periferice sau pentru cei de etnie rromă;

ActivităŃi:
•

dotarea şi reabilitarea şcolilor din oraş şi din satele aparŃinătoare;

•

reabilitarea grădiniŃelor din oraş şi din satele arondate.
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Măsura 1.4. Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
sănătate

Obiective specifice:
•

modernizarea infrastructurii sociale şi de sănătate şi dezvoltarea acesteia

ActivităŃi:
•

reabilitarea dispensarului medical în care funcŃionează cabinetele medicale;

•

construcŃia, amenajarea unei unităŃi sanitar-veterinare;

•

reabilitarea şi extinderea clădirii Centrului de Sănătate Miercurea Nirajului

Măsura 1.5. Reorganizarea, dezvoltarea infrastructurii de asistenŃă socială
Obiective :
● Ridicarea nivelului ocupării forŃei de muncă a persoanelor defavorizate, sprijinirea
integrării lor şi prevenirea excluderii lor sociale, introducerea modurilor de îngrijire a
acestor persoane la domiciliu, facilitarea autoîntreŃinerii persoanelor cu nevoi
speciale prin dezvoltarea infrastructurii disponibile;
● Ridicarea nivelului ocupării forŃei de muncă a persoanelor defavorizate, sprijinirea
integrării lor socială şi prevenirea excluderii lor socială, introducerea modurilor de
îngrijire a acestor persoane la domiciliu, facilitarea autoîntreŃinerii persoanelor cu
nevoi personale prin dezvoltarea infrastructurii disponibile
● Extinderea serviciilor minime de protecŃie socială – prestaŃie alimentară şi
asistenŃă la domiciliu – în cadrul grupelor sociale defavorizate.
● Îngrijirea, educarea şi angajarea persoanelor defavorizate şi a vârstnicilor
● Pregătirea pentru angajare a persoanelor excluse din procesele sociale şi
defavorizate pe piaŃa forŃei de muncă
● Prevenirea moştenirii sărăciei, cât şi prevenirea excluderii din societate încă din
copilărie
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● Crearea infrastructurii necesare pentru sistemul de angajare şi servicii sociale
integrate
● Dezvoltarea calitativă a serviciilor sanitare minime
● Facilitarea accesibilităŃii serviciilor sanitare
● Organizarea unor programe de formare a conştiinŃei, programe privind modul de
viaŃă sănătos, precum şi prevenirea diferitelor boli.
● Extinderea serviciilor minime de protecŃie socială – prestaŃie alimentară şi
asistenŃă la domiciliu – în cadrul grupelor sociale defavorizate;
● Îngrijirea, educarea şi angajarea persoanelor defavorizate şi a vârstnicilor
● Pregătirea pentru angajare a persoanelor excluse din procesele sociale şi
defavorizate pe piaŃa forŃei de muncă;
● Prevenirea moştenirii sărăciei, cât şi prevenirea excluderii din societate încă din
copilărie;
● Crearea infrastructurii necesare pentru sistemul de angajare şi servicii sociale
integrate;
● Dezvoltarea calitativă a serviciilor socio-sanitare minime;
● Facilitarea accesibilităŃii serviciilor socio-sanitare;
● Organizarea unor programe de formare a conştiinŃei, programe privind modul de
viaŃă sănătos, precum şi prevenirea diferitelor boli.

1.5.1. Persoane adulte cu handicap
Obiective specifice:
•

prevenirea instituŃionalizării persoanelor cu astfel de probleme;

•

înfiinŃarea

de servicii

comunitare

alternative

(de

tip

rezidenŃial şi

nerezidenŃial)
•

accesibilizarea mediului fizic conform termenelor stabilite de legislaŃia în
vigoare

ActivităŃi:
•

înfiinŃarea de servicii alternative pentru persoanele asistate din instituŃiile
care se restructurează;
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•

înfiinŃarea de alternative de tip rezidenŃial (adăposturi temporare, centre de
tranzit, centre de criză, locuinŃe protejate, case de tip familial);

•

înfiinŃarea de alternative de tip nerezidenŃial (centre de zi, centre de
consiliere, cluburi, centre de terapie şi recuperare);

•

înfiinŃarea de unităŃi protejate;

•

montarea şi amenajarea telefoanelor publice conform actelor normative în
domeniu;

•

amenajarea locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap;

•

adaptarea clădirilor instituŃiilor publice, ale celor culturale, sportive sau de
petrecere a timpului liber, magazinelor şi restaurantelor, sediilor prestatorilor
de servicii către populaŃie, precum şi a căilor publice de acces;

1.5.2. Persoane vârstnice
Obiective specifice:
● implementarea unei politici integrate multianuale de dezvoltare prin proiecte
de servicii sociale;
● Crearea unei societăŃi pentru toate vârstele;
● Promovarea unei vieŃi sănătoase, active, sigure, împlinite, decente si demne;
● Sănătatea si bunăstarea la vârste înaintate

ActivităŃi:
● dezvoltarea sistemului de servicii socio - medicale primare din cadrul
autorităŃii ale administraŃiei publice locale din oraşul Miercurea Nirajului,
respectiv dezvoltarea şi perfecŃionarea sistemului biroului de asistenŃă socială
din cadrul primăriei;
● înfiinŃarea şi dotarea serviciului public comunitar de îngrijire la domiciliu;
● amenajarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice;
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1.5.3. Tineri asistaŃi ai instituŃiilor de protecŃie a minorilor, persoane afectate
de violenŃa domestică
Obiective specifice:
•

crearea de case familiale şi transferul copiilor la asistenŃi maternali
profesionişti sau în centre de plasament de tip familial şi adopŃie;

•

înfiinŃarea de servicii locale de protecŃie a copilului

( centre de zi, de

consiliere);
•

înfiinŃarea unor adăposturi de protecŃie a persoanelor victime ale violenŃei
domestice unde pe lângă consiliere socială, psihologică şi juridică, victimele
să poată fi extrase temporar din mediul familial violent şi reintegrate din punct
de vedere social;

•

înfiinŃarea de centre maternale şi a celor de zi.

Măsura 1.6.

Dezvoltarea infrastructurii culturale

Obiective specifice:
● asigurarea spaŃiilor moderne, necesare pentru derularea tuturor activităŃilor
culturale şi de interes public din oraş;
● redarea rolului de centru comunitar de acces la informaŃie şi cultură şi de
coeziune socială pentru aşezămintele culturale

ActivităŃi:

● Reabilitarea şi dotarea căminului cultural din centrul oraşului;
● Renovarea căminelor culturale din localităŃile arondate oraşului
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PRIORITATEA II Sprijinirea afacerilor
Cu toate că Miercurea Niarjului este o localitate urbană, aceasta are un
caracter preponderent rural, lucru care devine şi mai accentuat din cauza satelor
arondate. În structura economică al oraşului Miercurea Nirajului sectorul agricol este
cel mai semnificativ. Datorită condiŃiilor naturale favorabile economia regiunii are un
caracter agricol, în schimb industria regiunii se bazează doar parŃial pe agricultură.
Majoritatea bunurilor produse în regiune sunt prelucrate în alte regiuni, nefiind
exploatate capacităŃile locale de a prelucra aceste produse, sprijinind astfel rolul unor
sectoare economice cu valori adăugate mai reduse.
Momentan oraşul nu atrage capital semnificativ deşi are o capacitate de
absorbŃie ridicată. Nivelul de trai al populaŃiei este scăzut datorită faptului că
majoritatea populaŃiei lucrează în agricultură. Sunt puŃini antreprenori în oraş care au
un rol decisiv în viaŃa economică.
Majoritatea întreprinderilor nu au suficiente informaŃii privind managementul
modern al afacerilor, sau posibilităŃie de dezvoltare.
Nu există o relaŃie strânsă şi o colaborare constructivă între antreprenori şi
alte organizaŃii (ex. autorităŃi, organizaŃii publice), nici unităŃile agricole nu formează o
reŃea.
Pentru dezvoltarea economiei locale şi pentru atragerea investitorilor este
necesară crearea unui mediu comercial atractiv cu un parc industrial bine dotat – apă
potabilă, canalizare, drumuri, reŃele electrice, reŃele comunicaŃionale pe bandă largă
– şi întreprinderi competitive, bine structurate şi pregătite.
Este strict necesară susŃinerea eficientă a întreprinderilor mici şi mijlocii,
acestea reprezentând majoritatea întreprinderilor din oraş.
De asemenea este necesară sprijinirea investiŃiilor locale şi regionale prin
dezvoltarea infrastructurii, crearea reŃelelor locale de antreprenori inovatori din
regiune ca şi factor atractiv pentru investitori.
Datorită lipsei unui număr semnificativ de întreprinderi nu există servicii
accesibile de consultanŃă de bază sau de nivel înalt, lipseşte motivarea investiŃiei,
marketingul sau alte servicii integrate.
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Pentru a facilita dezvoltarea întreprinderilor din oraş şi pentru a sprijini
activitatea lor de absorbŃie a diferitelor fonduri, autoritatea administraŃiei publice
locale trebuie să asigure servicii de consultanŃă non-profit, pentru a informa
întreprinderile locale, şi trebuie să aibă un rol coordonator, de integrare, cooperativ şi
organizator în ceea ce privete aceste întreprinderi.
Conform strategiei de dezvoltare este necesară înfiinŃarea unei instituŃii noi
care oferă serviciile mai sus menŃionate, organizează cursurile de pregătire
necesare, sprijină întreprinderile în realizarea dezvoltărilor, coordonează tendinŃele
de dezvoltare din regiune, ajută la dezvoltarea reŃelelor, susŃine accesarea pieŃei de
către întreprinderile locale, ajută la îmbunătăŃirea competitivităŃii produselor locale.
Această instituŃie va fi centrul coordonator şi informativ al dezvoltării economice
locale şi microregionale.

Obiective :
● Intensificarea vieŃii economice din oraşul Miercurea Nirajului prin cooperarea
organizaŃiilor sociale şi economice (întreprinzătorii, administraŃia publică locală,
organizaŃii civile).
● SusŃinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, sprijinirea eccesului pe piaŃă şi
înfiinŃarea de noi întreprinderi.
● Sporirea competitivităŃii întreprinderilor mici şi mijlocii, facilitarea cooperării în
reŃele – prestarea unor servicii calitative de consultanŃă
● ÎnfiinŃarea unui parc industrial pentru a intensifica viaŃa economică al oraşului
● ÎnfiinŃarea unei centre de incubaŃie, dezvoltarea infrastructurii, asigurarea
serviciilor şi condiŃiilor financiare optime pentru întreprinderi inovatoare
● SusŃinerea schimbărilor structurale economice bazate pe inovaŃie
● stimularea creării de noi societăŃi comerciale şi a dezvoltării celor existente din
domeniul productiv şi al serviciilor; prin creşterea calităŃii produselor şi a
serviciilor;
● dezvoltarea competitivităŃii economiei oraşului prin stimularea activităŃilor de
promovare a produselor;
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● sprijinirea dezvoltării unui mediu mult mai favorabil pentru competitivitatea
afacerilor prin dezvoltarea infrastructurii de afaceri

Rezultate aşteptate:
•

creşterea competitivităŃii oraşului prin stimularea creării de noi societăŃi
comerciale, al dezvoltării celor existente din domeniul productiv şi al
serviciilor;

•

creşterea productivităŃii muncii şi a calităŃii produselor şi a serviciilor prin
modernizarea tehnologiilor;

•

apariŃia de noi locuri de munca şi scăderea ratei şomajului;

•

deschiderea de noi pieŃe de desfacere prin activităŃile de promovare a
bunurilor şi serviciilor de calitate din oraş;

•

atragerea de noi investiŃii în oraşul Miercurea Nirajului;

•

stimularea cooperării dintre sectorul public şi cel privat;

•

întărirea potenŃialului uman din domeniul inovării şi cercetării;

•

îmbunătăŃirea cooperării dintre sectorul de cercetare–dezvoltare şi sectorul
economic;

•

creşterea competitivităŃii firmelor pe pieŃele locale şi naŃionale.

Măsuri:
2.1.

Crearea şi dezvoltarea IMM-urilor în sectorul productiv şi de servicii;

2.2.

Promovarea produselor industriale şi a serviciilor pe piaŃa internă şi
externă;

2.3

Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaŃii specifice.

2.4.

Dezvoltarea mediului de afaceri inovator. Sprijinirea cercetării, a
transferului de tehnologie şi dezvoltarea reŃelelor informaŃionale pentru
afaceri.

Măsura 2.1. Crearea şi dezvoltarea IMM-urilor în sectorul productiv şi de servicii
112

Obiective Specifice:
•

dezvoltarea IMM-urilor existente cu scopul de a crea noi locuri de muncă şi a
proteja locurile de muncă existente mai ales în localităŃile periferice;

•

sprijinirea înfiinŃării de IMM-uri noi în vederea divesrificării activităŃilor
economice şi în vederea creării de noi locuri de muncă;

ActivităŃi:
•

achiziŃionarea de tehnici moderne de producŃie, procesare şi comercializare;

•

achiziŃionarea de echipamente pentru îmbunătăŃirea procesului de producŃie;

•

sisteme IT (programe şi echipamente);

•

metode şi procese de producŃie moderne;

•

aplicarea inovaŃiilor şi tehnologiilor în activitatea curentă a firmelor;

•

diversificarea serviciilor

de

consultanŃă

furnizate

afacerilor

(precum:

marketing, managementul de proiect, servicii financiare, publicitate, lansare
de afaceri virtuale, etc.).

Măsura 2.2. Promovarea produselor industriale şi a serviciilor pe piaŃa internă
şi externă;

Obiective Specifice:
•

creşterea competitivităŃii firmelor prin stimularea îmbunătăŃirii calităŃii
produselor;

•

creşterea exporturilor prin promovarea produselor locale pe pieŃele
internaŃionale.

ActivităŃi:
•

participarea şi organizarea de târguri/expoziŃii;

•

realizarea de parteneriate cu firme din oraş şi statele membre ale Uniunii
Europene în scopul promovării şi diversificării produselor proprii;

•

realizarea de clustere industriale;
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•

realizarea de studii de piaŃă, studii de marketing, etc.

Măsura 2.3

Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaŃii specifice.

Obiective Specifice:
•

atragerea de noi investiŃii prin asigurarea unor locaŃii dotate corespunzător
din punct de vedere tehnic;

•

crearea de noi locuri de muncă;

•

creşterea numărului de firme nepoluante care creează valoare adăugată
mare.

ActivităŃi:
● amenajarea unui parc industrial;
● crearea unui cadru infrastructural pentru atragerea investitorilor străini;
● asigurarea cadrului logistic necesar dezvoltării întreprinderilor străine;

Măsura 2.4.Dezvoltarea mediului de afaceri inovator. Sprijinirea cercetării, a
transferului de tehnologie şi dezvoltarea reŃelelor informaŃionale pentru
afaceri.

Obiective Specifice:
•

asigurarea de suport pentru producŃie şi servicii de tehnologii înalte şi medii;

•

îmbunătăŃirea cooperării industriale în domeniul cercetării-dezvoltării şi a
transferului tehnologic;

ActivităŃi:
● ÎnfiinŃarea unui miniparc ştiinŃific sau tehnologic pentru dezvoltarea unor
tehnologii noi, în puternică simbioză cu un centru de cercetare, instituŃie de
educaŃie superioară, realizându-se astfel servicii şi obiective comune;
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● ÎnfiinŃarea unei organizaŃii non-profit pentru coordonarea activităŃii parcului
tehnologic

PRIORITATEA III - Dezvoltarea turismului şi a agriculturii

Oraşul Miercurea Nirajului are condiŃii de bază excelente pentru atragerea
turiştilor. Este aşezată pe malul pârâului Niraj, iar rezervaŃiile naturale apropiate
(Natura 2000) contribuie la intensificarea turismul ecologic. Cu dezvoltarea serviciilor,
a infrastructurii şi a cunoştiinŃelor localnicilor turismul ar putea juca un rol semnificativ
în economial oraşului.
Cu toate că regiunea oferă posibilităŃi turistice excelente traficul turistic în oraş
este scăzut, iar până la momentul de faŃă nici localnicii, nici antreprenorii, nici
administraŃia publică locală nu au profitat de aceste posibilităŃi.
Pe piaŃa turistică oraşulse află pe o poziŃie inferioară, deoarece nu are de
oferit servicii şi produse turistice complexe şi atractive, condiŃie primară în ceea ce
priveşte competitivitatea.
Este necesară crearea unei oferte turistice regionale de calitate şi de
încredere, capabilă de a susŃine concurenŃa.
Dezvoltarea turismului ca ramură industrială nu poate fi amânată. Oferta
turistică competitivă, de bună calitate, se bazează pe caracteristicile regiunii.
Industria turismului cu servicii calitative poate angaja grupele defavorizate din punctul
de vedere al a forŃei de muncă. Integrarea acestor grupe este o necesitate vitală
pentru viitorul oraşului.
Crearea unei oferte turistice atractive ar atrage consumatorii ceea ce ar avea
efecte pozitive asupra valorificării produselor agricole ale producătorilor mici, de
asemenea conferă o gamă largă de venituri alternative pentru localnici. Atât tinerii cât
şi persoanele defavorizate pot avea posibilităŃi de a câştiga venituri semnificative.
Turismul oferă posibilităŃi de câştig şi femeilor, nu numai datorită faptului că prin
această activitate se creează locuri de muncă pentru femei, ci şi pentru faptul că pe
lângă îngrijirea copiilor ei pot lucra şi astfel pot avea un venit secundar. MinorităŃile
etnice ale oraşului pot să aibă, de asemenea, beneficii din turism fiindcă meseriile
tradiŃionale şi cultura lor pot aduce venit (confecŃionarea coşurilor de nuia de către
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membrii comunităŃii rromilor). Veniturile din turism, pe lângă intensificarea economiei
locale, pot îmbunătăŃii nivelul de trai şi pot reduce dezavantajele economice locale.
Dezvoltarea turismului atractiv, de calitate, se bazează pe coordonare
instituŃională, ceea ce presupune coordonarea următoarelor activităŃi relativ
omogene:
• ofertă de servicii,
• organizarea serviciilor în produse şi introducerea lor pe piaŃă,
• integrareal oraşului în oferta turistică judeŃeană şi regională.
Obiective :
● Crearea unei oferte turistice complexe pentru oraş şi pentru microregiune,
care exploatează în adâncime posibilităŃile locale,
● Intensificarea turismului ecologic (crearea cărărilor pentru turişti)
● Conservarea tradiŃiilor şi a valorilor culturale
● Exploatarea posibilităŃilor date de resursele turistice locale
● Crearea traseelor pentru pietoni şi biciclişti
● Extinderea serviciilor şi a locurilor de cazare turistică
● ÎmbunătăŃirea nivelului de trai al localnicilor prin completarea ofertei turistice cu
activităŃi recretaive, e xtinderea programelor, şi astfel crearea de noi locuri de
muncă.
•

Mărirea atractivităŃii şi a competitivităŃii turismului local prin îmbunătăŃirea
infrastructurii;

•

Crearea de noi atracŃii, produse şi întreprinderi;

•

Creşterea

veniturilor

generate

de

către

capacităŃile

turistice

prin

îmbunătăŃirea serviciilor.
Rezultate aşteptate :
•

atragerea de noi investiŃii prin asigurarea unor locaŃii turistice dotate
corespunzător din punct de vedere tehnic;

•

creşterea calităŃii şi diversificarea serviciilor;

•

crearea de noi locuri de munca;

•

îmbunătăŃirea calitativa a marketingului turistic;
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•

creşterea numărului de turişti şi diversificarea segmentelor Ńintă de turişti
corespunzător diversificării ofertei.

Majoritatea populaŃiei din oraş lucrează şi în agricultură. Cei mai mulŃi au
probleme financiare, ceea ce îngreunează introducerea noilor tehnologii. De
asemenea majoritatea fermelor nu dispun de suficiente resurse funciare pentru a fi
capabile să realizeze profit.
Datorită faptului că agricultura nu reprezintă un profit considerabil, dezvoltările
tehnologice, investiŃiile, şi în consecinŃă dezvoltarea sectorului este îngreunată. Pe
lângă utilajele moderne lipsesc cu desăvârşire şi posibilităŃile de depozitare, iar pe
lângă lipsa de capital o altă

problemă semnificativă este şi lipsa de cunoştinŃe

profesionale moderne a producătorilor. Producătorii mici nu dispun de informaŃii
privind managementul întreprinderii privind activităŃile inovatoare şi nu cooperează.
Datorită acestor deficienŃe au o poziŃie inferioară pe piaŃă. Nu

sunt

pregătiŃi

suficient pentru a susŃine dezvoltarea agriculturii şi industria alimentară, pentru a crea
linii de producŃie închise.
Produsele din regiune sunt valorificate ca materie primă mai ales din cauza
lipsei capacităŃii de procesare. Ca şi consecinŃă profitul producătorilor este mult mai
scăzut, aceasta având efect negativ asupra volumului angajărilor.
EficienŃa industriei lemnului este scăzută datorită lipsei de cooperare şi
integrare.
Este necesar ca autoritatea administraŃiei publice locale prin rolul ei
organizator şi motivator să susŃină semnificativ competitivitatea agriculturii şi a
industriei tradiŃionale a lemnului, având totodată obligaŃia de a sprijini furnizarea
produselor şi a serviciilor competitive.

Măsuri:

3.1 Dezvoltarea infrastructurii în turism;
3.2 Dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice;
3.3 ÎmbunătăŃirea serviciilor în turism;
3.4 Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural.
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3.5 Dezvoltarea agriculturii

Măsura 3.1 Dezvoltarea infrastructurii în turism;

Obiective Specifice:
•

creşterea

atractivităŃii

turistice

al

oraşului

Miercurea

Nirajului

prin

modernizarea şi reabilitarea infrastructurii;
•

stimularea înfiinŃării unor unităŃi turistice, precum şi crearea serviciilor
conexe, ca activităŃi recreative, programe culturale, activităŃi sportive
(amenajări baze sportive), etc.

ActivităŃi:
•

restaurarea, protecŃia şi conservarea patrimoniului cultural local, cu evident
potenŃial turistic; posibile proiecte: „Reabilitarea cavoului Teleki”, amenajarea
unei alei pietonale care face legătura între centrul satului şi cavoul Teleki,
renovarea şi valorificarea turistică a actualului Cămin Cultural Miercurea
Nirajului, retrocedat fostului proprietar, în timpul construirii având destinaŃia
de grajd pentru cai.

•

Reabilitarea centrului istoric al oraşului, cu potenŃial turistic semnificativ,
restaurarea clădirilor cu elemente arhitectonice tradiŃionale (casteulul Teleki,
fostul grajd Teleki, statuia din faŃa căminului cultural);

•

Amenajarea de parcări, spaŃii verzi, reabilitarea reŃelei stradale, promovarea
activităŃii muzeului satului din centrul satului Miercurea Nirajului, etc.

•

refacerea/reabilitarea infrastructurii de agrement

•

valorificarea resurselor naturale, prin construirea de drumuri de acces,
amenajare trasee turistice, poteci marcate, drumuri pietonale, adăposturi,
piste pentru cicloturism, etc.

Măsura 3.2 Dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice;
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Obiective Specifice:
•

stimularea înfiinŃării societăŃilor comerciale cu profil turistic, creşterea
performanŃelor

firmelor care acŃionează

în domeniul

turismului

prin

îmbunătăŃirea serviciilor de informare;
•

valorificarea resurselor turistice prin cuprinderea lor în circuitul turistic;

•

promovarea eficienta a produsului turistic prin participarea la târguri de
turism, seminarii şi congrese, etc.;

ActivităŃi: :
•

investiŃiile turistice care promovează bucătăria tradiŃionala, specifice zonei,
iniŃiativele de valorificare turistica a resurselor locale, susŃinerea financiara a
unor activităŃi de producere a obiectelor de artizanat şi meşteşugăreşti
tradiŃionale. Pentru diversificarea ofertei turistice se vor sprijini iniŃiativele de
dezvoltare a unor activităŃi distractive de tip: mountain-bike, parapanta,
deltaplanul, sporturile de apa, etc.

•

dezvoltarea serviciilor conexe, încurajarea desfăşurării unor târguri de arta
populara şi artizanat, de spectacole cultural-folclorice tradiŃionale şi a unor
manifestări religioase.

Măsura 3.3 ÎmbunătăŃirea serviciilor în turism;

Obiective specifice:
•

creşterea competitivităŃii firmelor din domeniul turismului pe o piaŃa
europeana deschisă cu standarde de performanta ridicate;

•

sprijinirea parteneriatului public – privat (organizaŃii, asociaŃii, consultanta şi
activităŃi de informare).
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ActivităŃi:
•

creşterea calităŃii serviciilor de cazare, prin reabilitarea / modernizarea /
dotarea structurilor de cazare;

•

crearea structurilor de agrement turistic (ex. amenajare piscine, terenuri de
mini-golf, tenis, paint-ball, etc.).

Măsura 3.4 Conservarea patrimoniului natural, istoric

Obiective :
● asigurarea infrastructurii necesare pentru grupurile artistice, companii
amatoare de teatru, organizaŃii civile culturale, ceea ce poate fi realizată prin
amenajarea unor spaŃii necesare derulării activităŃilor culturale,
● stimularea înfiinŃării organizaŃiilor culturale şi formarea cadrului de instruire a
tinerilor,

ActivităŃi:
● organizarea diferitelor programe legate de conservarea culturii şi păstrarea
tradiŃiilor
● lansarea unor programe de finanŃare pentru organizaŃii locale, în vederea
organizării diferitelor evenimente culturale

Măsura 3.5 Dezvoltarea agriculturii
Obiective :
● Creşterea competitivităŃii producătorilor agricoli din oraşul Miercurea Nirajului
prin îmbunătăŃirea nivelului de procesare a produselor agricole, diversificarea
activităŃilor agricole, cooperarea şi motivarea antreprenorilor
● SusŃinerea inovaŃiilor, dezvoltarea şi schimbarea structurii agriculturii în vederea
creşterii competitivităŃii acestui sector
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● Crearea capacităŃii de industrie de prelucrare (prelucrare de fructe, legume,
depozit frigorific)
ActivităŃi:
● ÎnfiinŃarea unui Parc Industrial, Centru de IncubaŃie în oraşulMiercurea Nirajului
● Formarea profesională a celor care lucrează în agricultură

PRIORITATEA IV - Dezvoltarea durabilă a localităŃilor

Măsuri:

4.1 Dezvoltarea durabilă a mediului rural.
4.2 Eficientizarea utilizării energiei şi economia de energie

Măsura 4.5 Dezvoltarea durabilă a mediului rural, conservarea valorilor
naturale

În teritoriul administrativ al oraşul Miercurea Nirajului se întâlnesc aşezări
umane izolate care se confrunta cu fenomenul sărăciei, caracterizate printr-un
consum redus de bunuri şi servicii. Economia rurala, bazata în principal pe
agricultura şi prelucrarea produselor agricole şi neagricole, este prea puŃin eficienta
şi înregistrează un declin continuu, ceea ce are drept rezultat un grad accentuat de
subdezvoltare şi un decalaj semnificativ fata de mediul urban şi fata de spaŃiul rural
european.
Viitorul comunităŃii depinde de conservarea mediului. Pe lângă dezvoltarea
infrastructurii protejarea mediului natural şi a ecologiei regiunii este pe primul loc.
Acti vităŃile negative asupra mediului sunt traficul rutier şi agricultura. Efectul
negativ al agriculturii nu este semnificativă datorită volumului redus de producŃie, a
intensităŃii reduse şi folosirea moderată de chimicale. Pericolul îl constituie mai mult
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divizarea producŃiei, producŃia neprofesională şi intervenŃiile agricole care nu Ńin cont
de efectele negative asupra mediului.
Pe alocuri putem observa risipa sau folosirea exagerată a forŃelor de energie
naturală, lipsa de conştiinŃă privind protejarea mediul natural, şi datorită acestora,
prezenŃa problemelor de mediu.
Mirosurile neplăcute din fermele de animale din zonă reduc confortul
populaŃiei şi a vizitatorilor.
Un alt aspect important este utilizarea eficientă a resurselor energetice.
În folosirea energiei au un rol deosebit de important eficienŃa şi economia pe
tot parcursul utilizării: producerea, distribuirea, transportul şi folosirea energiei.
Este necesară analizarea resurselor de energie locale alternative şi utilizarea
acestora, reabilitarea termoenergetică a clădirilor publice şi reducerea folosirii
energiei pentru iluminatul public, educarea populaŃiei privind utilizarea eficientă şi
economică a energiei.
Resursele locale facilitează utilizarea energiei regenerabile. PosibilităŃile
agricole oferă condiŃiile de bază pentru producerea plantelor de energie şi a altor
produse secundare, utilizarea energiei vântului sau energia solară.
Utilizarea energiei regenerabile facilitează crearea sistemului de termoficare
centralizată la nivelul oraşului. Aceasta fiind un factor primordial în ceea ce priveşte
economia de energie.
CondiŃia de bază a dezvoltării şi a identificării resurselor este efectuarea
expertizei energetice a clădirilor publice, proiectele bazându-se pe expertize privind
pierderile de energie sau chiar studii de fezabilitate.
Obiective:
•

regenerarea localităŃilor şi a arealelor acestora prin proiecte integrate şi
participative;

•

modernizarea infrastructurii publice şi serviciilor;

•

activarea participării şi cooperării între partenerii locali în scopul prezervării
moştenirii naturale şi culturale a localităŃilor;

•

dezvoltarea durabila a

sectorului forestier prin stimularea exploatării

raŃionale a resurselor pădurilor;
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•

creşterea atractivităŃii zonelor rurale pentru atragerea investiŃiilor străine şi
locale prin folosirea resurselor naturale;

•

creşterea veniturilor populaŃiei din exploatarea raŃionala a pădurilor;

•

extinderea zonelor împădurite, în scopul creşterii valorii adăugate a
produselor forestiere;

•

modernizarea şi diversificarea proceselor economice de exploatare şi
prelucrare a lemnului.

Rezultate aşteptate:
•

apariŃia unor noi societăŃi comerciale cu activităŃi diverse, bazate pe
producŃie şi servicii;

•

crearea de noi locuri de munca;

•

creşterea veniturilor populaŃiei;

•

reducerea diferenŃelor dintre mediul rural şi cel urban;

•

creşterea competitivităŃii atracŃiilor turistice locale bazate pe unicitate şi
specific cultural şi natural;

•

atragerea în circuitul turistic a localităŃilor izolate, fără alte alternative de
venituri;

•

prezervarea moştenirii naturale, istorice şi culturale al oraşului pentru
generaŃiile viitoare;

•

menŃinerea şi dezvoltarea funcŃiilor economice, ecologice şi sociale ale
pădurilor;

•

extinderea zonelor împădurite

în scopul creşterii valorii adăugate a

produselor forestiere.

Măsura 4.3 Dezvoltarea durabilă a mediului rural.
Obiective :
● Valorificarea durabilă a forŃelor de energie a mediului
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● Exploatarea raŃională a mediului natural, conservarea valorilor naturale şi
ecologice.
● Conservarea şi îmbunătăŃirea zonei, a habitatului natural şi a valorilor materiale
naturale, îngrijirea speciilor protejate şi asigurarea habitatului natural al acestora.
● Conservarea terenurilor agricole – mai ales a pajiştilor –, sporirea diversităŃii
biologice, protejarea pădurilor naturale, cât şi protejarea fenomenelor de viaŃă din
aceste păduri.
ActivităŃi:
● Derularea unor campanii de informare în rândul populaŃiei privind agricultura
ecologică,
● Acti vităŃi de educare a populaŃiei privind protejarea mediului.
● Eficientizarea gestionării situlurilor Natura 2000

Măsura 4.4 Eficientizarea utilizării energiei şi economia de energie
Obiective :
● Valorificarea durabilă a forŃelor de energie naturale şi cele de mediu
● Intensificarea eficienŃei energetice
● Economisirea energiei
● Utilizarea forŃelor de energie alternative
ActivităŃi:
● elaborarea de expertize energetice pentru clădirile publice,
● elaborarea de studii de fezabilitate privind utilizarea surselor de energie
regenerabilă;
● implementarea unor proiecte privind utilizarea surselor de energie regenerabilă,
în special energia solară.
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PRIORITATEA V - Creşterea ocupării forŃei de muncă, dezvoltarea resurselor
umane şi a serviciilor sociale
Una dintre condiŃiile adaptării la schimbările vieŃii economice este ca individul
să aibă cunoştinŃe competitive. Cei care se află într-o situaŃie extrem de gravă, sunt
grupurile defavorizate, care – în lipsa educaŃiei – nu-şi îndeplinesc cerinŃele pieŃei
muncii. SituaŃia lor este îngreunată de lipsa mediului social integrant şi de starea
gravă a sănătăŃii. Astfel, integrarea grupurilor fără loc de muncă în procesul de
educare pe tot parcursul vieŃii este extrem de importantă.
Persoanele defavorizate provin din următoarele grupe sociale: rromii,
emigranŃii, femeile, persoanele cu studii elementare, cei care au abandonat şcoala,
persoanele fără meserii, locuitorii satelor periferice, persoanele cu handicap.
În localităŃile mici, casele de cultură reprezintă „ultima şansă” unde aceste
persoane pot fi întâlnite, programele organizate de aceste instituŃii, care pot deveni
„spaŃiul” practic al noii culturi educaŃionale, devin mai uşor accesibile.
În noua cultură educaŃională rolul trainerilor şi al lectorilor se transformă.
Folosirea posibilităŃilor oferite de noua cultură educaŃională atrage după sine
dezvoltarea metodicii, şi folosirea noilor metode pedagogice. Îndeplinirea acestui
scop conŃine reînnoirea profesională a educaŃiei, a sistemului organizatoric, şi a
extinderii cursurilor de formare extracurriculare.
Lângă cursurile de limbi străine, de informatică şi de meşteşugărit, respectiv
pe lângă cursurile de formare legate de agricultură, de economia mediului, de
îmbunătăŃrea situaŃiei femeilor, s-au formulat nişte necesităŃi legate de alte servicii
care nu pot fi accesate în situaŃia actuală al oraşului, sau numai în condiŃii foarte
scumpe. Totuşi, fără aceste cursuri, persoanele fără loc de muncă, dar capabile să
muncească se află într-o situaŃie dezavantajată pe piaŃa muncii.

Obiective:
•

creş terea flexibiltăŃii ş i a m obilităŃii profes ionale a resurs elor um ane pe baza
ridicării nivelului de cunoş tinŃe şi a deprinderilor profes ionale ale lucrătorilor;
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•

divers ificarea, extinderea ş i creş terea calităŃii serviciilor s ociale oferite de
autoritatea

adminis traŃiei

publice

locale,

ins tituŃii

şi

organism e

neguvernamentale;
•

prom ovarea antreprenoriatului prin furnizarea de s prijin pentru pers oanele
care încep s au adm inis trează o afacere

Rezultate aşteptate:
•

reducerea ratei ş om ajului prin crearea unei mai m ari m obilităŃi pe piaŃa
m uncii;

•

creşterea

numărului

de

angajaŃi

care

au

urmat

cursuri

de

calificare/specializare
•

creşterea numărului de ONG-uri şi instituŃii publice implicate în furnizarea de
servicii sociale în parteneriat cu autoritatea locală;

•

diversificarea, extinderea şi creşterea calităŃii serviciilor sociale oferite de
autoritatea locală, organisme guvernamentale şi neguvernamentale

•

creşterea numărului de persoane care beneficiază de îmbunătăŃirea calităŃii
serviciilor sociale

•

promovarea participării persoanelor excluse social la viaŃa culturală şi socială
a comunităŃii

•

dezvoltarea cunoştinŃelor managerilor în tehnici de gestionare a firmei, în
domeniul politicii de dezvoltare a resurselor umane, tehnici de marketing,
etc. ;

•

creşterea numărului de IMM-uri care şi-au îmbunătăŃit strategiile de
dezvoltare a resurselor umane, strategii de marketing etc.

Masuri :

5.1.

Promovarea măsurilor active de ocupare a forŃei de muncă disponibile
şi dezvoltarea sistemului de formare profesională iniŃială şi continuă;

5.2.

ÎmbunătăŃirea şi extinderea sistemului de servicii sociale;
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5.3.

AchiziŃionarea de competenŃe specializate în domeniul administrării şi
dezvoltarea afacerilor.

5.4

Creşterea nivelului de cunoştinŃe a populaŃiei

5.5

Formarea şi educarea pentru combaterea dezavantajelor

5.6

Crearea economiei sociale

Măsura 5.1.Promovarea măsurilor active de ocupare a forŃei de muncă
disponibile şi dezvoltarea sistemului de formare profesională iniŃială şi
continuă;

Obiective Specifice:
•

sprijinirea tinerilor şomeri şi a persoanelor aflate în şomaj de lunga durata
pentru a (re)intra pe piaŃa forŃei de munca prin scheme speciale de pregătire
profesionala, consiliere, tutoriat, mediere şi plasare în munca;

•

creşterea adaptării între pregătirea profesionala a forŃei de munca şi cerinŃele
de pe piaŃa muncii

AcŃiuni:
•

sprijinirea acestor categorii de şomeri, precum şi a persoanelor angajate, prin
organizarea de cursuri de pregătire profesionala finalizate prin acordarea
unor diplome recunoscute şi plasarea acestora pe piaŃa forŃei de munca;

•

recalificarea sau

îmbunătăŃirea

competentelor

profesionale pentru

a

răspunde cerinŃelor pieŃei forŃei de munca;
•

acordarea de asistenta şi consiliere în vederea găsirii unui loc de munca, etc.

•

susŃinerea şcolilor profesionale pentru a se autoriza pentru formarea
continuă a adulŃilor

•

susŃinerea firmelor pentru a se autoriza ca furnizori de formare a adulŃilor în
calificări care prezintă potenŃial de piaŃa muncii
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Măsura 5.2 ÎmbunătăŃirea şi extinderea sistemului de servicii sociale

Obiective specifice:
•

creşterea implicării administraŃiei şi a sectorului

neguvernamental în

apărarea drepturilor grupurilor dezavantajate şi întărirea rolului acestora în
acordarea de servicii sociale;
•

asigurarea egalităŃii şanselor şi a integrării sociale a tinerilor, femeilor şi
persoanelor cu nevoi speciale;

•

înfiinŃarea şi desfăşurarea de servicii de consiliere destinate familiilor aflate în
situaŃii de risc, asigurarea de adăpost, hrană, asistenŃă medicală pentru
această categorie de persoane;

•

dezvoltarea de noi servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele
vârstnice;

•

îmbunătăŃirea standardelor de calitate a serviciilor oferite de instituŃiile şi
serviciile alternative pentru protecŃia persoanelor vârstnice;

ActivităŃi:
• amenajarea şi dotarea unei centre de zi pentru copii şi bătrâni;
• amenajarea şi dotarea unei centre sociale multifuncŃionale;
• organizarea de cursuri de formare pentru persoane aparŃinând grupurilor
dezavantajate (romi, şomeri de lungă durată, şomeri peste 45 de ani cu
probleme economice şi sociale deosebite) şi aplicarea de măsuri active de
ocupare specifice acestor categorii (consiliere, job-rotation, job-club, etc.).

Măsura 5.3 AchiziŃionarea de competenŃe specializate în domeniul administrării şi
dezvoltarea afacerilor.

Obiective specifice:
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•

crearea unui cadru potrivit şi a unei atitudini pozitive fata de începerea şi
dezvoltarea unei afaceri

•

susŃinerea accesului personalului din IMM-uri la servicii de instruire şi
consultanŃă în scopul valorificării potenŃialului lor în domeniul producŃiei şi
serviciilor,

•

diminuarea decalajului de instruire a personalului de decizie şi execuŃie faŃă
de cel din Uniunea Europeana

Măsura 5.4 Creşterea nivelului de cunoştinŃe a populaŃiei
Obiective specifice :
● Asigurarea accesibilităŃii la sistemul de instituŃii de formarea adulŃilor pentru
locuitorii oraşului
● Ajutarea grupurilor defavorizate să intre, respectiv să se reîntoarcă pe piaŃa
muncii
● Întărirea capacităŃii întreprinderilor de a rămâne pe piaŃă, de a deveni
competitivi
● Introducerea formelor de instruire alternativă de tip curs, organizarea şi
desfăşurarea cursurilor, seminariilor, workshop-urilor solicitate de locuitori
ActivităŃi:
● dezvoltarea metodicii, şi folosirea noilor metode pedagogice;
● reformarea profesională a educaŃiei, a sistemului organizatoric, şi a extinderii
cursurilor de formare extracurriculare

Măsura 5.5

Formarea şi educarea pentru combaterea dezavantajelor

Copii, tinerii oraşului în cadru familial şi şcolar nu pot profita de posibilităŃile
necesare pentru dezvoltarea personalităŃii şi pentru evitarea devianŃei. Eşecurile
şcolare pot fi atribuite deficitelor familiale, comunitare şi sociale. Timpul petrecut în
familie este din ce în ce mai scurt, lipsesc modelele de comunicare, de îngrijire, de
educare, lipsesc metodele de rezolvare a conflictelor, care sunt indispensabile în
îndeplinirea rolurilor în familie. Trebuie să oferim posibilităŃi acestor copii şi tineri de a
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combate aceste dezavantaje, să facilităm accesibilitatea programelor de integrare şi
să le oferim programe de timp liber care să le dezvolte personalitatea, abilităŃile,
capacităŃile. Combaterea devianŃelor (alcool, droguri, etc.) este indispensabilă,
fiindcă intervenŃia la timp poate rezolva aceste probleme. Implicarea specialiştilor şi
pregătirea familiilor (a părinŃilor) este importantă pentru ca, copiii să poată beneficia
de o gamă mai largă de posibilităŃi în viaŃă.
Un început de succes are o influenŃă semnificativă asupra succeselor la
şcoală şi mai târziu pe piaŃa forŃei de muncă, astfel trebuie să le asigurăm copiilor o
educaŃie pe măsură.

Obiective specifice :
● Prevenirea reproducerii şanselor inegale prin susŃinerea copiilor proveniŃi din
familii dezavantajate.
● Dezvoltarea serviciilor de prevenŃie pentru a combate moştenirea sărăciei,
servicii axate pe copii şi tineri
● SusŃinerea copiilor rromi cu dezavantaje multiple
SusŃinerea copiilor şi familiei presupune asigurarea unor servicii de prevenŃie
pentru recunoaşterea şi tratarea din timp a deficienŃelor în dezvoltarea copiilor.
ActivităŃi:
● introducerea educaŃiei integrate, îmbunătăŃirea bazele profesionale-didactice
● prevenirea diferenŃierii sociale prin educarea şi formarea părinŃilor
● susŃinerea părinŃilor în găsirea unui loc de muncă, îmbunătăŃirea compatibilităŃii
vieŃii în familie şi a activităŃii la locul de muncă,
● asigurarea şanselor egale în educaŃie şi pregătire,
● dezvoltarea serviciilor pentru prevenirea moştenirii sărăciei, axate pe copii şi
tineri,
● protecŃia sănătăŃii a copilului.
Măsura 5.6 Crearea economiei sociale

Obiective speciale :
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● Dezvoltarea infrastructurii disponibile pentru ridicarea nivelului de muncă a
persoanelor dezavantajate
● Integrarea, educarea şi formarea persoanelor inactive şi defavorizate
● Crearea condiŃiilor infrastructurale pentru sistemul social şi angajare integrată

ActivităŃi:
Datorită faptului că pe piaŃa forŃei de muncă sunt multe grupe defavorizate
este necesară derularea unor programe prin care aceste persoane pot fi angajate pe
termen lung, derulându-se în acelaşi timp şi formarea lor profesională. Astfel şansele
de angajare devin din ce în ce mai mari, şi veniturile câştigate conferă posibilitate de
dezvoltare.
Conform strategiei de dezvoltare, administraŃia publică locală în parteneriat cu
alte organizaŃii non-profit creează organizaŃii de servicii, care oferă locuri de muncă
acelor persoane dezavantajate pe piaŃa forŃelor de muncă care, prin educare şi
formare, pot fi integrate şi sunt capabile de muncă intelectuală. În cazul persoanelor
incapabile de muncă intelectuală se vor oferi locuri de muncă în fabricile (reciclarea
şi tratarea deşeurilor, industria alimentelor, producŃie) înfiinŃate prin cooperarea dintre
administraŃia publică locală, antreprenori şi organizaŃii sociale.

PRIORITATEA VI Amenajarea unui mediu ambiant de locuinŃe şi de servicii
orientate pe cetăŃeni

Factorul decisiv în dezvoltareal oraşului este reducerea emigrării locuitorilor –
în special a tinerilor cu studii medii sau superioare. Pentru atingerea acestui scop
este necesară crearea şi extinderea posibilităŃilor de plasare a forŃei de muncă,
asigurarea accesului la diferite servicii publice, precum şi crearea imaginii atractive a
localităŃii.
Acest domeniu de intervenŃie conŃine defapt reabilitarea imaginii oraşului
Miercurea Nirajului, dezvoltarea şi modernizarea instituŃiilor publice, crearea unui
centru de oraş integrat. Centrul comunal integrat este un spaŃiu bine definit care
oferă posibilitatea locuitorilor de a accesa orice serviciu la un singur loc, fie legat
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de comunicare, fie legat de organisme de stat. De asemenea asigură şi alte
servicii care contribuie la creşterea nivelului de trai în oraş.
Centrul comunitar integrat reprezintă, de fapt, infrastructura necesară centrelor
de servicii şi ale serviciilor de consultanŃă. ProtecŃia patrimoniului cultural este un
factor important care trebuie avut în vedere în momentul dezvoltării centrului
comunitar.
În scopul îmbunătăŃirii nivelului de trai este foarte important oferirea a câtor
mai multe servicii pentru populaŃie, ceea ce se poate realiza prin dezvoltarea
centrelor integrate comunale şi de servicii.
Trebuie asigurată accesul electronic sau personal la serviciile instituŃiilor
administrative pentru toŃi locuitorii oraşului , garantând astfel posibilitatea alegerii
între aceste alternative.
În acest scop este necesară modernizarea instituŃiilor administrative,
educaŃionale, culturale, etc., în cadrul cărora – prin realizarea serviciilor integrate –
se poate ajunge la acel nivel unde clienŃii au acces la servicii în timp util şi cât mai
personalizat, deoarece acesta este singurul mod în care locuitorii pot să-şi rezolve
efectiv problemele.
Pentru satisfacerea nevoilor, cea mai bună metodă este introducerea reŃelelor
informaŃionale, dezvoltarea infrastructurilor informaŃionale, introducerea principiului
de back-office. Astfel, se poate mări capacitatea administrativă, se poate realiza
administrarea de tip „un singur ghişeu”, precum şi se pot crea serviciile bazate pe eadministrare.
Primărial oraşului Miercurea Nirajului nu dispune încă de resurse informatice şi
umane necesare pentru funcŃionarea eficientă şi pentru îndeplinirea cerinŃelor
moderne. AdministraŃia publică on-line se poate realiza numai în cadrul unei reforme
administrative complexe, care întruneşte îmbunătăŃirea capacităŃilor administrative,
modernizarea proceselor şi dezvoltarea informaŃională.
Lângă modernizarea administraŃiei, este necesară conşteintizarea locuitorilor
privind folosirea noilor sisteme şi în ceea ce priveşte formularea cerinŃelor faŃă de
administraŃia locală.
OrganizaŃiile civile funcŃionează în lipsa cooperări strânse între ele, legăturile
existente sunt destrămate, fapt ce împiedică elaborarea unor cereri de finanŃare în
parteneriate. FracŃionarea legăturilor profesionale reprezintă dezavantaj nu numai în
atragerea surselor de finanŃare. În lipsa infrastructurii comune nu există o clădire
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oraş, multifuncŃională, în care organizaŃiile civile locale ar putea funcŃiona mai
economic, organizând traininguri, întâlniri, consultaŃii.
Este necesară realizarea unui centru de dezvoltare a organizaŃiilor civile care
prin organizarea lor în reŃele structurate (integrarea lor în folosul comunităŃii) ele pot
deveni motorul dezvoltării in comunitate. Programele de dezvoltare au nevoie de un
sprijin eficient, capacităŃile organizaŃiilor civile, a organizaŃiilor cu activităŃi in domeniul
sanitar, social, trebuie amplificate, trebuie întărit atât protecŃia consumatorilor şi
protecŃia intereselor grupurilor sociale locale dezavantajate, cât şi capitalul social şi
sprijinirea activităŃii sociale, a voluntariatului, intensificarea angajării a întreprinderilor
în rezolvarea problemelor sociale.
Desăvârşirea democraŃiei locale, bazată pe colaborarea instituŃiilor publice cu
organizaŃiile non-guvernamentale, poate fi încurajat prin delimitarea concretă a
sarcinilor.
Societatea civilă din oraşul Miercurea Nirajului nu este încă pregătită pentru o
astfel de divizare a muncii, ea însăşi necesită dezvoltare.
În ceea ce privetşe influenŃarea deciziei administative putem defini două
nivele. Nivelul direct este atragerea partenerilor sociali în pregătirea deciziilor, iar
nivelul indirect este creşterea activităŃii civile, publice în supravegherea sectorului
public, administrativ.
Pentru creşterea implicării civile în supravegherea democratică a activităŃii
administrative, este necesară prestarea unor servicii administrative transparente şi
controlabile, şi de schimbarea valorilor morale.
În desăvârşirea democraŃiei locale şi în intensificarea activităŃii publice locale,
poate să aibă un rol important numai o societate civilă, funcŃionând ca o instituŃie la
un nivel înalt, şi capabilă de activităŃi motivatoare şi eficiente.
Acti vitatea de sprijinire şi motivare a administraŃiei publice locale, trebuie să
cuprindă şi consolidarea organizaŃiilor civile, motivarea colaborării, dezvoltarea
capacităŃii şi a pregătirii profesionale a partenerilor sociale - în ansamblu organizarea
societăŃii civile.

Obiective:
● Accesibilitatea cursurilor de formare,
● Crearea posibilităŃii de educare pe tot parcursul vieŃii,
● Crearea alternativelor pentru petrecerea timpului liber în mod civilizat,
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● Extinderea serviciilor sanitare şi de îngrijire socială.
Rezultate:
● Crearea de noi locuri de muncă,
● Creşterea nivelului serviciilor,
● Introducerea de noi servicii prin întărirea cooperării între sfera civilă, publică
şi privată.
Măsuri:
6.1

Reabilitarea inovativă al oraşului

6.2

AdministraŃie publică locală orientată spre clienŃi

6.3

Construirea şi reabilitarea unor clădiri publice din oraş (fond locativ,
instituŃii publice, monumente istorice etc.)

6.4

DocumentaŃii de reglementare a amenajării tritoriale

Măsura 6.1 Domeniul de intervenŃie: Reabilitarea inovativă al oraşului

Obiective:
● Creşterea capacităŃii localităŃilor de a Ńine populaŃia în comunitate prin
serviciile oferite pentru locuitori – servicii adecvate atât din punct de vedere a
ofertei, cât şi din punct de vedere a calităŃii, precum şi a serviciilor uşor
accesibile şi constante.
● Orientarea serviciilor într-o nouă direcŃie de dezvoltare prin îmbunătăŃirea
cunoştinŃelor locale.
● MenŃinerea întereprinderilor pe piaŃă şi dezvoltarea lor,
● Întărirea societăŃii civile şi creşterea forŃei de muncă care rămâne în oraş.
● Satisfacerea deplină a nevoilor locuitorilor şi îmbunătăŃirea nivelului lor de
trai prin realizarea unui univers integrat de prestări servicii comunitare, în care
serviciile necesare locuitorilor oraşului – servicii de administraŃie publică,
servicii umane, comerciale – să fie accesibile la un nivel înalt, într-un centru
comunal.
Măsura 6.2 AdministraŃie publică locală orientată spre clienŃi
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Obiective:


Creşterea nivelul serviciilor publice, mai ales a administraŃiei publice locale,
contribuind astfel la îmbunătăŃirea competitivităŃii oraşului Miercurea Nirajului.



Realizarea unui model comunitar legat de prestarea eficientă şi calitativă a
serviciilor, cu scopul deservirii complete a clientului:
-

AdministraŃie eficientă, în folosul comunităŃii - e-servicii publice

-

Autonomie şi autoritate publică locală deschisă, transparentă
– e-administraŃie

-

EducaŃie modernă şi accesibilă (formarea adulŃilor, educaŃie
publică, cultură), e-învăŃământ

-

Servicii sanitare eficiente, calitative

-

Dezvoltare regională integrată - parteneriat cu actorii sferei civile,
publice şi private la nivel regional, microregional, comunal
(dezvoltare de proiect, relaŃii de parteneriat online) – e-dezvoltare;
– e-partneriat

Măsura 6.3

Organizarea economiei competitive – e-economie, e-piaŃă
Construirea şi reabilitarea unor clădiri publice din oraş (fond

locativ, instituŃii publice, monumente istorice etc.)
Obiective:
▪ crearea de spaŃii locative noi pentru tineri;
▪ reabilitarea estetică a centrului oraşului;
▪ conservarea elementelor arhitecturale vechi, tradiŃionale, caracteristice zonei
PRIORITATEA VII Consolidarea societăŃii civile
În România intensitatea şi nivelul instituŃionalizării societăŃii civile este foarte
scăzută. În timp ce în cele 27 de Ńări europene studiate în medie de 55% dintre cei
întrebaŃi (din care 45% în UE 15, 53% în UE 25, iar în Ńările recent aderate 72%) nu
sunt membrii ai nici unei organizaŃii civile, în România acest procent depăşeşte 80%.
Indexul de dezvoltare a societăŃii civile naŃionale arată o mare dispersie şi
disproporŃie. Societatea civilă are o elită, care posedă un know how modern pentru
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manifestarea şi exprimarea intereselor sale, pentru atragerea fondurilor necesare
îndeplinirii funcŃiilor.
ONG-urile din oraşul Miercurea Nirajului sunt dezavantajate în mai multe
domenii. Auto-finanŃarea, capacitatea de expertiză şi capacitatea de a reprezenta
interesele

acestor organizaŃii este foarte scăzută. Mijloacele financiare pentru

susŃinerea activităŃii organizaŃiilor sunt foarte mici şi lipsesc cunoştinŃele legate de
posibilităŃile de finanŃare.
Totodată pentru susŃinerea dezvoltării sustenabile – economice, sociale, şi a
mediului – în oraşulMiercurea Nirajului este nevoie de întărirea conştiinŃei civice
active a comunităŃii locale, de întărirea toleranŃei reciproce a oamenilor şi a grupurilor
sociale, şi combaterea prejudecăŃiilor.

Obiective :
● Facilitarea fluxului de informaŃii între organizaŃiile civile, crearea unei spaŃii
publice care ajută la întărirea societăŃii civile, asigură funcŃionarea ONG-urilor

Rezultate:
● ÎmbunătăŃirea condiŃiilor de funcŃionare a organizaŃiilor civile din oraş şi a
diferitelor grupuri în cadrul acestora: grupuri artistice, companii amatoare de
teatru, cercuri artistice, grupuri de dansuri populare, etc.
● ÎmbunătăŃirea colaborării între autoritatea administraŃiei publice locale şi
organizaŃiile civile din oraş;
● Implicarea mai largă a cetăŃenilor din oraş în luarea deciziilor la nivel
administrativ;
● Formarea de parteneriate permanente între sfera civilă şi administraŃia
publică.
Măsuri:

7. 1

Dezvoltarea organizaŃiilor civile

7.2

Stimularea atitudinii civice proactive

7.3

Programe „mod de viaŃă”
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Măsura 7.1 Dezvoltarea organizaŃiilor civile

Obiective :
•

Întărirea coeziunii sociale: promovarea muncii voluntare, sprijinirea participării
sociale şi a solidarităŃii, sprijinirea identităŃii locale a comunităŃii

•

Promovarea în sferă mai largă a valorilor democratice, intensificarea dialogului
social

•

Acti vi zarea organizaŃiilor civile, întărirea rolurilor lor, asigurarea condiŃiilor
infrastructurale necesare pentru funcŃionarea lor


Întărirea sectorului civil - instruire, consiliere



Integrarea societăŃii civile în realizarea proiectelor civile



Impulsionarea relaŃiilor internaŃionale a organizaŃiilor civile

ActivităŃi:
● Acti vităŃi de sprijinire a dezvoltării mijloacelor care ajută la funcŃionarea
organizaŃiilor civile (lansarea unor programe de finanŃare pentru sprijinirea
organizaŃiilor civile locale)
Măsura

7.2

Stimularea

atitudinii

civice

proactive.

Stimularea

comportamentului de cetăŃean activ
Obiective :
● Creşterea numărului celor care se implică în viaŃa publică
● Sprijinirea schimbării mentalităŃii, necesară pentru dezvoltare sustenabilă
● Creşterea numărului ONG-urilor şi a membrilor lor
● Extinderea activităŃilor realizate de către ONG-uri în soluŃionarea problemelor
comunităŃii
ActivităŃi:
● sprijinirea organizaŃiilor civile cu programe de finanŃare locale
● sprijinirea ONG-urilor cu alocarea diferitelor imobile din proprietatea publică
pentru sedii, necesare funcŃionării lor
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● sprijin logistic din partea autorităŃii administraŃiei publice locale

Măsura 7.3 Programe „mod de viaŃă”
Obiective :
● Demonstrarea prin proiecte pilot a modului de viaŃă sustenabil şi alternativele
de consum, care vor ajuta la răspândirea acestuia
● Dezvoltarea complexă a comunităŃii din punctul de vedere a sustenabilităŃii
● Elaborarea şi realizarea programelor privind schimbarea modului de viaŃă,
prin colaborare cu organizaŃiile de învăŃământ, organizaŃii sanitare, sociale şi
civile.
ActivităŃi:
•

Campanii de conştientizare privind promovarea valorilor sustenabile, precum:
cooperare,

solidaritate,

creativitate,

satisfacŃie,

diversitate,

frumuseŃe,

filantropie, participare socială etc.
•

ÎnfiinŃarea şi dezvoltarea unor foruri informative şi consultative (birouri, reŃele,
portaluri etc.)

•

Organizarea unor programe de conştientizare (formare, ateliere, conferinŃe,
cluburi);

•

Acti vităŃi care ajută la răspândirea achiziŃiilor verzi;

•

Elaborarea unor materialelor educative şi de conştientizare;

•

Elaborarea şi editarea unor publicaŃii de conştientizare, programe, reclame;
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IV. PLANUL DE ACłIUNE PENTRU DEZVOLTAREA
ORAŞULUI 2007 – 2013
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Portofoliu de proiecte

Nr.

Localitate

Denumire proiect

Grad de maturitate

Crt.

Se propune finanŃarea
prin

PRIORITATEA I - ÎmbunătăŃirea infrastructurii locale - Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport
şi comunicaŃii
1

Oraşul Miercurea
Nirajului

2

Oraşul Miercurea
Nirajului, satele

Reabilitarea reŃelei
de drumuri de interes local DJ 135 şi DJ
135A (pe porŃiunea aflată în jurisdicŃia
oraşului Miercurea Niraj, preluat din
patrimoniul CJ Mureş)
Modernizarea străzilor orăşeneşti şi a
uliŃelor săteşti

propunere

POR Axa prioritară 2

propunere

POR Axa prioritară 2

propunere

POR Axa prioritară 2

aparŃinătoare
3

Oraşul Miercurea
Nirajului, satele

Modernizarea trotuarelor din oraşul
Miercurea Nirajului şi din satele
aparŃinătoare

aparŃinătoare
4

Oraşul Miercurea
Nirajului

5

Oraşul Miercurea
Nirajului - Dum itreşti

6

Sardu Nirajului - Moşuni

Reabilitarea şi modernizarea străzilor şi a
trotuarelor din oraşul Miercurea Nirajului
(proiect integrat)
Modernizarea D.C. 37 Dum itreşti 3 km –
(asfaltare)

propunere

Reabilitarea şi m odernizarea D.C. 24A
Sardu Nirajului - Moşuni 3 km – (asfaltare)

propunere

140

POR Axa prioritară 2
propunere
Guvernul Rom âniei

7

Beu

Modernizare DC Beu – PoeniŃa (asfaltare)

SF

Guvernul Rom âniei

8

Satele aparŃinătoare

Reabilitarea podurilor şi podeŃelor în satele
aparŃinătoare oraşului Miercurea Nirajului

SF

Proiect im plem entat prin

9

Oraşul Miercurea
Nirajului

Reabilitarea podurilor şi podeŃelor în oraşul
Miercurea Nirajului

OG nr. 7/2006
propunere

Guvernul Rom âniei

SF

Proiect im plem entat prin
OG nr. 7/2006

propunere
10

Oraşul Miercurea
Nirajului

11

Oraşul Miercurea
Nirajului

12

Satele aparŃinătoare

Construirea unui pod pe pârâul Nirajul Mare
între str. Pom pierilor şi str. Plopilor l=30,00
ml
Construirea unui pod pe Nirajul Mic la
Sântandrei l=14,00 m l

Guvernul Rom âniei

propunere
Guvernul Rom âniei
propunere

Guvernul Rom âniei

Proiect finanŃat de
Reabilitarea şi m odernizarea drumurilor
forestiere 9,7 km

Proiect implem entat

UNIUNEA
EUROPEANĂ prin
Program ul SAP ARD

13

Oraşul Miercurea
Reabilitarea şi modernizarea drum urilor de
propunere
(POS Mediu, în cazul
Nirajului, satele
câmp (de exploatare)
ariilor protejate)
aparŃinătoare
PRIORITATEA I - ÎmbunătăŃirea infrastructurii locale - ÎmbunătăŃirea infrastructurii tehnic o-edilitare

14

În curs de execuŃie,
În curs de implementare
Oraşul Miercurea

Construirea reŃelei de canalizare în oraşul

finanŃat de Ministerul
Mediului prin
PROGRAMUL MULT IANUAL
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Nirajului

PRIORITAR DE MEDIU ŞI

Miercurea Nirajului

GOSPODĂRIRE A APELOR,
PROGRAMUL –
REABILIT AREA ŞI
EXT INDEREA
INFRAST RUCT URII DE APĂ
ŞI APĂ UZAT Ă

15

Oraşul Miercurea
Nirajului

Construirea reŃelei de alim entare cu apă
potabilă în Oraşul Miercurea Nirajului şi

SF

finanŃare la CNI

captarea + tratarea apei (din pârâul Niraj)
16

Satele arondate oraşului
Miercurea Nirajului

Construirea reŃelei de alim entare cu apă

Satele arondate oraşului
Miercurea Nirajului

18

Oraşul Miercurea

POS Mediu

potabilă în satele arondate oraşului
Miercurea Nirajului

17

propunere

Construirea reŃelelor de canalizare în satele
arondate Oraşului Miercurea Niraju lui
Extinderea iluminatului public

propunere

POS Mediu

propunere

Guvernul Rom âniei

Nirajului

19

satele Moşuni, Beu şi
VeŃa

Proiect depus spre

Program ul „Electrificare”

Alim entare cu gaze naturale a satelor
Moşuni, Beu şi VeŃa, aparŃinătoare oraşului
Miercurea Nirajului
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propunere

Resurse locale
Furnizorul

20

Oraşul Miercurea
Nirajului

21

Oraşul Miercurea
Nirajului

22

Oraşul Miercurea
Nirajului

23

Oraşul Miercurea
Nirajului

24

Oraşul Miercurea
Nirajului

25

Oraşul Miercurea

Extinderea utilităŃilor publice în zonele
cuprinse în PUG al oraşului: curent electric
de lum ină şi forŃă

propunere

Extinderea utilităŃilor publice în zonele
cuprinse în PUG al oraşului: gaze naturale

propunere

Extinderea utilităŃilor publice în zonele
cuprinse în PUG al oraşului: alimentare cu
apă

propunere

Extinderea utilităŃilor publice în zonele
cuprinse în PUG al oraşului: canalizare
m enajeră şi pluvială

propunere

Extinderea utilităŃilor publice în zonele
cuprinse în PUG al oraşului: telefonie

propunere

Organizarea colectării selective a deşeurilor

Proiect implem entat

Nirajului şi satele

Program ul „Electrificare”
Program Guvernamental
Resurse locale
Furnizorul

Fonduri proprii

Fonduri proprii

Furnizorul
Proiect finanŃat de
UNIUNEA

aparŃinătoare

EUROPEANĂ, prin
Program ul Phare 2003,
în cadrul proiectului
PRO REGIONE PURA

26

PRIORITATEA I - ÎmbunătăŃirea infrastructurii locale - Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de educaŃie
POR Axa prioritară 3 Oraşul Miercurea
Reabilitarea, modernizarea şi extinderea
Şcolii Generale Miercurea Nirajului, str.
ÎmbunătăŃirea
Nirajului
SF
Teilor nr.5
infrastructurii soc iale
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M 3.4
27

Oraşul Miercurea
Nirajului

Reabilitarea şi m odernizarea căminului
pentru elevi, a cantinei, a grădiniŃei şi a
grădiniŃei cu program prelungit şi ateliere
ale scolii generale Miecurea Niraju lui

SF

POR Axa prioritară 3 ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale
M 3.4

28

Oraşul Miercurea
Nirajului

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea pe
verticală (etajare) a Grupului Şcolar
Bocskai Istvan Miercurea Nirajului

SF

POR Axa prioritară 3 ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale
M 3.4

29

Oraşul Miercurea
Nirajului

30

Sântandrei

Reabilitarea sălii de gim nastică pe lângă
Şcoala Generală Miercurea Nirajului

SF

Proiect depus spre

Reabilitarea şi extinderea GrădiniŃei şi a
Şcolii Generale Sântandrei (ciclu primar)

SF

finanŃare la CNI
POR Axa prioritară 3 ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale
M 3.4

31

Sântana

Reabilitarea şi extinderea GrădiniŃei şi a
Şcolii Generale din str. Sântana (ciclu
prim ar)

SF

POR Axa prioritară 3 ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale
M 3.4

32

Tâmpa

Modernizarea şi reabilitarea Şcolii Generale
Tâm pa (ciclu prim ar)
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SF

POR Axa prioritară 3 -

ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale

33

Oraşul Miercurea
Nirajului

34

Şardu Nirajului

Reabilitarea şi extinderea Şcolii Generale
Miercurea Nirajului, clădirea B1 şi B2 (str.
Teilor)

Reabilitarea Şcolii Generale Şardu
Nirajului

propunere

M 3.4
POR Axa prioritară 3 ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale

SF

M 3.4
POR Axa prioritară 3 ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale
M 3.4

35

Şardu Nirajului

Reabilitarea Gradinitei din Şardu Nirajului

SF

POR Axa prioritară 3 ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale

36

Dum itreşti

Reabilitarea şi m odernizarea Scolii
Generale Dum itreşti (ciclu primar)

SF

M 3.4
POR Axa prioritară 3 ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale

37

Lăureni

Reabilitarea GrădiniŃei şi a Şcolii Generale
Lăureni (ciclu prim ar)
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SF

M 3.4
POR Axa prioritară 3 ÎmbunătăŃirea

infrastructurii soc iale
M 3.4
38

Moşun

Reabilitare GrădiniŃei şi a Şcolii Generale
Moşuni (ciclu primar)

SF

POR Axa prioritară 3 ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale
M 3.4

39

Oraşul Miercurea
Nirajului

40

Oraşul Miercurea
Nirajului, satele

Reabilitarea şi extinderea GrădiniŃei cu
program prelungit

propunere

MEC

AchiziŃionarea mijloacelor de transport
pentru elevi

propunere

MEC

aparŃinătoare
PRIORITATEA I - ÎmbunătăŃirea infrastructurii locale - Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate
POR Axa prioritară 3 41
Oraşul Miercurea
Reabilitarea, modernizarea dezvoltarea şi
Nirajului
ÎmbunătăŃirea
echiparea spitalului de boli interne
propunere
infrastructurii soc iale
POR M 3.1
42

Oraşul Miercurea
Nirajului

POR Axa prioritară 3 -

Reabilitarea, modernizarea dezvoltarea şi
echiparea spitalului de maternitate

propunere

ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale

43

Oraşul Miercurea
Nirajului

Centru de sănătate Miercurea Nirajului
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propunere

POR M 3.1
POR Axa prioritară 3 -

44

Oraşul Miercurea
Nirajului

Extinderea, reabilitarea şi modernizarea

ÎmbunătăŃirea

clădii spitalului vechi

infrastructurii soc iale

Amenajarea unui centru operaŃional pentru
situaŃi de urgenŃă în oraşul Miercurea
Nirajului

POR M 3.1
POR Axa prioritară 3 propunere

ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale
POR M 3.3

45

Oraşul Miercurea
Nirajului

Reabilitarea şi m odernizarea clădirilor
cabinetelor de medicina de familie

Fonduri proprii
propunere

Sprijin nerambursabil pt.
IMM

46

Oraşul Miercurea
Nirajului

Reabilitarea şi m odernizarea clădirii
cabinetului stomatologic

Fonduri proprii
propunere

Sprijin nerambursabil pt.
IMM

PRIORITATEA I - ÎmbunătăŃirea infrastructurii locale - Reorganizarea, dezvoltarea infrastructurii de asistenŃă socială
47

Oraşul Miercurea
Nirajului

Extinderea şi dotarea Centrului de Îngrijire
Medico – Social Niraj

propunere

POR Axa prioritară 3 ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale
POR M 3.2

48

VeŃa

Amenajarea unui centru de îngrijire pentru
persoanele vârstnice în fosta Şcoală
Primară din VeŃa
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propunere

POR Axa prioritară 3 ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale

49

Oraşul Miercurea
Nirajului, satele

Extinderea serviciilor sociale integrate la
toate categoriile de beneficiari

propunere

POR M 3.2
POR Axa prioritară 3 ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale

arondate

POR M 3.2
50

Oraşul Miercurea
Nirajului

,Extinderea serviciilor sociale prin
înfiinŃarea serviciului comunitar de îngrijire
la dom iciliu

propunere

POR Axa prioritară 3 ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale
POR M 3.2

51

Oraşul Miercurea
Nirajului

„Servicii comunitare de prevenire a
separării
copilului de fam ilia sa”

propunere

Autoritatea Nationala
pentru Protectia
Drepturilor Copilului
(ANPDC)

52

Oraşul Miercurea
Nirajului

ÎnfiinŃarea unui Centru de consiliere pentru
persoanele cu nevoi speciale (victimele
violentei în familie, etc.)

propunere

Autoritatea Nationala
pentru Protectia
Drepturilor Copilului

53

Oraşul Miercurea
Nirajului

Amenajarea unui centru de îngrijire pentru
persoanele vârstnice în oraşul Miercurea
Nirajului în fosta clădire a Cooperativei
„Niraju l”

propunere

(ANPDC)
POR Axa prioritară 3 ÎmbunătăŃirea
infrastructurii soc iale
POR M 3.2
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PRIORITATEA I - ÎmbunătăŃirea infrastructurii locale - Dezvoltarea infrastructurii culturale
54

Oraşul Miercurea
Nirajului

55

Sântandrei

Reabilitarea Căm inului Cultural din oraşul
Miercurea Nirajului

În curs de implementare

Reabilitarea şi modernizarea Căminului
Cultural MultifuncŃional Sântandrei

CNI

Guvernul Rom âniei
propunere

Ministerul Culturii şi
Cultelor

56

Sântana Niraj

Reabilitarea şi modernizarea Căminului
Cultural MultifuncŃional Sântana Niraj

Guvernul Rom âniei
propunere

Ministerul Culturii şi
Cultelor

57

Dum itreşti

Reabilitarea şi modernizarea Căminului
Cultural MultifuncŃional Dum itreşti

Guvernul Rom âniei
propunere

Ministerul Culturii şi
Cultelor

58

Şardu Nirajului

Reabilitarea şi modernizarea Căminului
Cultural MultifuncŃional Şardu Nirajului

Guvernul Rom âniei
propunere

Ministerul Culturii şi
Cultelor

59

Tâm pa

Reabilitarea şi m odernizarea Căm inului
Cultural MultifuncŃional Tâmpa

Guvernul Rom âniei
propunere

Ministerul Culturii şi
Cultelor

60

Lăureni

Reabilitarea şi modernizarea Căminului
Cultural MultifuncŃional Lăureni
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Guvernul Rom âniei
propunere

Ministerul Culturii şi

Cultelor
61

Moşuni

Reabilitarea şi modernizarea Căminului
Cultural MultifuncŃional Moşuni

Guvernul Rom âniei
propunere

Ministerul Culturii şi
Cultelor

62

Beu

Reabilitarea şi modernizarea Căminului
Cultural MultifuncŃional Beu

Guvernul Rom âniei
propunere

Ministerul Culturii şi
Cultelor

63

64

Oraşul Miercurea

Am enajarea unui m uzeu etnografic al

Nirajului

oraşului

Oraşul Miercurea

Am enajarea unui muzeu industrial al

Nirajului

oraşului

propunere

ONG

propunere

ONG

PRIORITATEA II Sprijinirea afacerilor - Crearea şi dezvoltarea IMM-urilor în sectorul productiv şi de servicii
65

OraşulMiercurea

Cursuri de formare pentru adulŃi

propunere

POS DRU

Organizarea anuală a bursei locurilor de
muncă din Microregiunea Valea Nirajului

propunere

POS DRU

Organizarea anuală a târgului m icroregional
a produselor artizanale, tradiŃionale

propunere

Ministerul

Nirajului
66

Oraşul Miercurea
Nirajului

67

Oraşul Miercurea
Nirajului

Intreprinderilor Mici si
M ijlocii
Agentia Nationala
pentru Intreprinderi Mici

150

si Mijlocii

68

Oraşul Miercurea
Nirajului

Organizarea anuală a târgului internaŃional
a produselor artizanale, tradiŃionale

ONG;
propunere

Ministerul
Intreprinderilor Mici si
M ijlocii
Agentia Nationala
pentru Intreprinderi Mici
si Mijlocii

69

Oraşul Miercurea
Nirajului

Organizarea anuală a program ului „Topul
firmelor din Miercurea Nirajului”

propunere

ONG;
Ministerul
Intreprinderilor Mici si
M ijlocii
Agentia Nationala
pentru Intreprinderi Mici
si Mijlocii

70

Oraşul Miercurea
Nirajului

SubvenŃii pentru promovarea produselor
locale

ONG;
propunere

Ministerul
Intreprinderilor Mici si
M ijlocii
Agentia Nationala
pentru Intreprinderi Mici
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si Mijlocii
71

Oraşul Miercurea
Nirajului

ÎnfiinŃarea unui centru de consultanŃă
pentru IMM-uri

propunere

ONG

72

ÎnfiinŃarea unui centru de incubaŃie pentru
propunere
ONG
întreprinderi noi
PRIORITATEA II Sprijinirea afacerilor - Promovarea produselor industriale şi a serviciilor pe piaŃa internă şi externă;

73

Oraşul Miercurea

Promovarea produselor specifice locale

propunere

1.

Agentia Nationala
pentru Intreprinderi
Mici si Mijlocii

Oraşul Miercurea

Crearea unor „brand nam e”-uri legate de

propunere

2.

Nirajului

num ele oraşului Miercurea Nirajului sau de

Agentia Nationala
pentru Intreprinderi
Mici si Mijlocii

Nirajului

74

numele principelui Bocskai István
75

Oraşul Miercurea

Crearea unor reŃele pentru valorificarea

Nirajului

comună a produselor lo cale în cadrul unor

3.
propunere

societăŃi cooperative de valorificare
76

77

Oraşul Miercurea

Amenajarea parcului industrial şi tehnologic

Nirajului

inteligent în oraşul Miercurea Nirajului

Oraşul Miercurea
Nirajului

Valorificarea
dezvoltare

rezultatelor
în

de

agricultură,

cercetareîn

cadrul

cooperării teritoriale europene în parteneriat
cu oraşele înfrăŃite din Ungaria
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4.

Agentia Nationala
pentru Intreprinderi
Mici si Mijlocii

5.
propunere

6.

PPP

propunere

7.

ONG

PRIORITATEA III Dezvoltarea turismului şi a agriculturii - Dezvoltarea infrastructurii în turism
78

Oraşul Miercurea
Nirajului

79

Oraşul Miercurea
Nirajului, locali tăŃile

Am enajarea unei zone de agrem ent în
zona barajului Valea şi braŃul m ort al
pârâului Niraj
Repunerea în funcŃiune cu scopuri turistice
şi comerciale a liniei înguste cale ferată
Târgu Mureş - Sovata

propunere

Fonduri proprii

Construirea de terenuri de joc în Miercurea
Nirajului şi satele aparŃinătoare

propunere

ONG

Amenajarea unor cărări pietonale tematice

propunere

Fonduri proprii

Sprijin nerambursabil
propunere
Regim de concesie

afectate din cadrul
Microregiunii Valea
Nirajului
80

Oraşul Miercurea
Nirajului, locali tăŃile
arondate

81

Oraşul Miercurea
Nirajului, locali tăŃile

Sprijin nerambursabil

arondate
82

Oraşul Miercurea

Am enajarea unei piste de ciclism

propunere

Nirajului, locali tăŃile

Fonduri proprii
Sprijin nerambursabil

arondate
83

Oraşul Miercurea

Marcarea traseelor turistice

propunere

Nirajului, locali tăŃile

Fonduri proprii
Sprijin nerambursabil

arondate
84

Oraşul Miercurea

Editarea unor materiale informative pentru
prom ovarea turistică a oraşului
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propunere

ONG

Nirajului, locali tăŃile
arondate
85

Oraşul Miercurea

Cam panie de prom ovare „Bocskai Istvan

Nirajului

brand name” (numele principelui

propunere
ONG

transilvănean încoronat în oraşul Miercurea
Nirajului)
86

Oraşul Miercurea

Organizarea anuală a zilelor oraşului şi a

propunere

Fonduri proprii

Nirajului

microregiunii

ONG

(program cultural)

CJM

PRIORITATEA III Dezvoltarea turismului şi a agriculturii - Conservarea patrimoniului natural, istoric
87

88

89

Oraşul Miercurea

Cale verde la un oraş m ai frum os

Nirajului

(Reabilitarea parcului central al oraşului

Guvernul Rom âniei prin

Miercurea Nirajului)

AFM

localităŃile arondate

Reabilitarea, extinderea şi înfiinŃarea de noi

oraşului Miercurea

spaŃii verzi în localităŃile arondate oraşului

Nirajului

Miercurea Nirajului

Oraşul Miercurea

ÎnfiinŃarea unui centru de informare turistică

Nirajului

pentru vizitatorii punctelor turis tice în Valea

Proiect implem entat

Proiect finanŃat de

propunere

Fonduri proprii
propunere

Nirajului
PRIORITATEA IV - Dezvoltarea durabilă a localităŃilor - Dezvoltarea durabilă a mediului
90

localităŃile arondate

Cam panii de conştientizare a importanŃei
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AFM

ONG

oraşului Miercurea

conservării şi a protecŃiei m ediului

propunere

ONG

propunere

POS MEDIU

Nirajului
91

localităŃile arondate

Managem entul durabil al ariil or protejate

oraşului Miercurea

(Natura 2000)

Nirajului
PRIORITATEA IV - Dezvoltarea durabilă a localităŃilor - Eficientizarea utilizării energiei şi e conomia de energie
92

Oraşul Miercurea

Înlocuire sau com pletare a sistemelor

Nirajului

clasice de încălzire cu sistem e care

propunere
AFM

utilizează energie solară
93

Oraşul Miercurea
Nirajului,
Proiectul „Sat energetic”
propunere
Sprijin nerambursabil
localităŃile arondate
oraşului Miercurea
Nirajului
PRIORITATEA V - Creşterea ocupării forŃei de muncă, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale Promovarea măsurilor active de ocupare a forŃei de muncă disponibile şi dezvoltarea sistemului de formare
profesională iniŃială şi continuă;

94

Oraşul Miercurea

Cursuri de formare pentru adulŃi

propunere

POS DRU/ONG

Cursuri de respeciali zare pentru adulŃi

propunere

POS DRU/ONG

Cursuri de formare continuă

propunere

POS DRU/ONG

Nirajului
95

Oraşul Miercurea
Nirajului

96

Oraşul Miercurea
Nirajului
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97

98

Oraşul Miercurea

Şcoli profesionale orientate pe cerinŃele

Nirajului

pieŃei forŃei de m uncă

Oraşul Miercurea

Cursuri de managem ent turistic

propunere

POS DRU/ONG

propunere

POS DRU/ONG

Nirajului
PRIORITATEA V - Creşterea ocupării forŃei de muncă, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale - AchiziŃionarea
de competenŃe specializate în domeniul administrării şi dezvoltarea afacerilor
99

Oraşul Miercurea

ÎnfiinŃarea unui centru de consiliere

propunere

Nirajului
100

Fonduri proprii
Sprijin nerambursabil

Oraşul Miercurea

Cursuri de management general pentru

Nirajului

adm inistratori

propunere

POS DRU/ONG

PRIORITATEA VI Amenajarea unui mediu ambiant de locuinŃe şi de servicii orientate pe cetăŃeni - Reabilitarea inovativă a
oraşului

101

Oraşul Miercurea

DesfiinŃarea reŃelelor de cablu (energie

Nirajului

electrică, telecom unicaŃii, Internet) şi

propunere

Fonduri proprii
Sprijin nerambursabil

realizarea reŃelelor subterane
PRIORITATEA VI Amenajarea unui mediu ambiant de locuinŃe şi de servicii orientate pe cetăŃeni - AdministraŃie publică
locală orientată spre clienŃi

102

Oraşul Miercurea

Eficientizarea activităŃii administraŃiei

Nirajului

publice locale prin introducerea de metode
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propunere

POS DCA

şi m ecanisme noi, bazate pe nevoile
cetăŃenilor
103

104

Oraşul Miercurea

Eficientizarea activităŃii PoliŃiei Comunitare

Nirajului

Miercurea Nirajului prin dotarea ei

Oraşul Miercurea

Im plem entarea unui sistem de

Nirajului

supraveghere video în oraşul Miercurea

propunere

POS DCA

Fonduri proprii
propunere

Sprijin nerambursabil

Nirajului
PRIORITATEA VI Amenajarea unui mediu ambiant de locuinŃe şi de servicii orientate pe cetăŃeni Construirea şi reabilitarea unor clădiri publice din oraş (fond locativ, instituŃii publice, m onum ente istorice etc.)
105

Oraşul Miercurea
Nirajului

106

Oraşul Miercurea
Nirajului

107

Oraşul Miercurea
Nirajului

108

Oraşul Miercurea

Ansam blul de locuinŃe ANL 50 ap str. Teilor În curs de implementare
Miercurea Nirajului

CNI

Ansamblul de locuinŃe ANL 150 ap str.
Teilor Miercurea Nirajului

propunere

CNI

Mansardarea blocurilor în vederea
extinderii fondului locativ pentru atribuirea
familiilor tinere 9x140=1260 m p

propunere

CNI

Reabilitarea term ică a blocurilor de locuit

propunere

CNI

Reabilitarea şi modernizarea sediului
adm inistrativ

SF

Fonduri proprii

Casă m ortuară din Miercurea Nirajului 300
mp

propunere

Nirajului
109

Oraşul Miercurea
Nirajului

110

Oraşul Miercurea
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Sprijin nerambursabil
Fonduri proprii

Nirajului
111

Salvarea şi reabilitarea Bisericii catolice din
satul Beu

propunere

POR Axa prioritară 3
Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului

PRIORITATEA VI Amenajarea unui mediu ambiant de locuinŃe şi de servicii orientate pe cetăŃeni
DocumentaŃii de reglementare a amenajării tritoriale
112

Oraşul Miercurea

aparŃinătoare

Sistemul informaŃional specific dom eniului
imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane
în oraşul Miercurea Nirajului, JudeŃul Mureş
Introducerea sistem ului GIS

Oraşul Miercurea

Definitivare PUG oraş

Nirajului, locali tăŃile

113

Nirajului
114

115

localităŃile aparŃinătoare

Oraşul Miercurea
Nirajului, locali tăŃile

Reactualizarea PUG - lui pentru satele
aparŃinătoare
Sistem informaŃional cadastral pentru
extra vilan

aparŃinătoare
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propunere

POS DCA

Fonduri proprii
propunere

Sprijin nerambursabil

propunere

Fonduri proprii
Sprijin nerambursabil
POS DCA

propunere

ConŃinuturi de proiecte din
PRIORITATEA I - ÎmbunătăŃire a infrastructurii locale

Titlu proiect:

Reabilitarea reŃelei
de drumuri de interes local DJ 135 şi DJ 135A (pe
porŃiunea aflată în jurisdicŃia oraşului Miercurea Niraj,
preluat din patrimoniul CJ Mureş)
1. Descriere

1.1 Rezumatul proiectului

(a) s copul proiectului
Scopul proiectului este îm bunătăŃirea situaŃiei sociale ş i economice a locuitorilor
oraş ului Miercurea Nirajului, prin modernizarea drumurilor de interes local DJ 135
şi DJ 135A (pe porŃiunea aflată în juris dicŃia oraş ului Miercurea Niraj, preluat din
patrim oniul CJ Mureş).
.
(b) grupurile Ńintă
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect sunt cei 5824 de locuitori ai
oraş ului Miercurea Nirajului (ş i a satelor aparŃinătoare), respectiv toŃi cei care
vi zitează oraşul.

(c) principalele activităŃi
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
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Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
ExecuŃia lucrării de modernizarea generală a drumurilor de inte res local DJ 135 şi
DJ 135A.

1.2 Obiective

Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea oraş ului Miercurea Nirajulu i prin
legarea aces tuia la reŃeaua de drumuri judeŃene şi naŃionale cu infras tructură de
drum uri adecvată.
Obiectivele s pecifice ale proiectului:
Obiectivele s pecifice s unt: intens ificarea circulaŃiei turistice, facilitarea inves tiŃiilor
locale, intens ificarea activităŃilor indus triale, reducerea poluării mediului cauzat de
circulaŃia rutieră lentă, facilitarea intervenŃiilor m edicale şi de prim ajuto r.

1.3 Justificare

(a) relevanŃa proiectului faŃă de obiectivele s trategiei
Îm bunătăŃirea reŃelei de drumuri es te o cerinŃă fundam entală pentru
dezvoltarea economiei oraşului.

FinanŃarea aces teia va contribui la

îm bunătăŃirea acces ului s pre zonele cu potenŃial turis tic ridicat pentru a creş te
gradul de valorificare al res urselor aces tora, atingând as tfel obiectivul general
din cadrul strategiei: „Creşterea economică mai accelerată al oraşului”

(b) relevanŃa proiectului faŃă de priorităŃile s trategiei
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Din punctul de vedere al infras tructurii de drumuri cele mai importante lucrări sunt
modernizarea drumurilor de interes local DJ 135 şi DJ 135A. Cele două drumuri se
află în s tare avans ată de degradare, îngreunând circulaŃia în interioatul oraşului,
creând as tfel o s tare de disconfort, respectiv având un efect poluant asupra
mediului înconjurător. Proiectul are în vedere asfaltarea acestor drumuri facilitând
circulaŃia şi trans portul, contribuind la realizarea PriorităŃii 1.1 din strategie,
respectiv Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport
şi comunicaŃii
(c) identificarea nevoilor s i cons trângerilor
ReŃeaua inadecvata de drum uri în anumite zone ale oraş ului şi acces ul dificil
către aces tea reduc mobilitatea populaŃiei, disponibilitatea bunurilor de consum ş i
a s erviciilor, oportunităŃile pentru angajare, funcŃiile economice şi s ociale ale
oraş ului ş i im plicit coeziunea interna a aces tuia.
Rolul social:
De zvo l ta re a şi d i ve rsi fi ca rea i n dustri e i , îmb u nă tăŃi re a cal i tă Ńi i se rvi ci ilo r tu risti ce ş i
de zvo l tare a tu tu ro r s e rvi ci il o r su n t s tri ct con d i Ńio na te d e m o de rn i za re a ş i
de zvo l tare a i nfra s tructu ri i d e tra nspo rt, com un i ca Ńii şi nu n uma i .
Pri n îmbu n ă tăŃi re a i nfras tructu ri i va cre s te a tra cti vi ta te o raş u lui p en tru i n ve sti to ri .
(d) lis ta grupurilor Ńintă şi num ărul es tim at al beneficiaril or direcŃi şi indirecŃi
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect sunt cei 5824 de locuitori ai
oraş ului Miercurea Nirajului (ş i a satelor aparŃinătoare), respectiv toŃi cei care
vi zitează oraşul.

1.4 Descrierea detaliată a activităŃilor

În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
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Activitatea 1: Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atrib uirea
contractului de execuŃie lucrări;
Se va avea în vedere res pectarea legis laŃiei privind achiziŃiile publice, alegerea
procedurii de atribuire, a criteriilor de calificare şi nu în ultim ul rând a criteriilor de
atribuire. Activitatea nu va pune problem e deosebite s olicitantului având în
vedere experienŃa sa în dom eniul organizării licitaŃiil or. Scopul activităŃii es te
atribuirea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări.

Activitatea 2 Încheierea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări

Acti vitatea urmează în ordine logică activităŃii anterioare. Aceas tă activitate nu va
crea probleme deosebite s olicitantului, aceasta având o experienŃă vas tă în
aces t dom eniu, dat fiind faptul că actele juridice civile reprezintă principalele
izvoare are obligaŃiilo r as umate în relaŃia autorităŃilor publice cu diferite entităŃi
juridice.

Activitatea 3: ExecuŃia lucrării de modernizare a drum urilor de interes local DJ 135
şi DJ 135A.
Pe parcurs ul realizării acestei activităŃi, prin grija echipei de im plem entare şi a
dirigintelui de ş antier se va urm ări evoluŃia lucrărilor, res pectarea prevederilor
caietului de sarcini, a proiectului tehnic, precum ş i, a graficului de execuŃie a
lucrării, anexat contractului de lucrări.

1.5 Durata şi planul de acŃiune


Durata proiectului va fi de 6 luni.

Anul 1
Semestrul 1
Activitatea

Luna 1 2

3

4

5

Semestrul 2
6

7

8

9

10

11

12 OrganizaŃia
implementează
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care

Pregătirea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Realizarea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Pregătirea activitatăŃii 2

Primăria

oraşului

Încheierea contractului de

Miercurea Nirajului

achiziŃie publică execuŃie
lucrări
Primăria

Realizarea activitatăŃii 2
Încheierea
achiziŃie

contractului
publică

de

oraşului

Miercurea Nirajului

execuŃie

lucrări
Pregătirea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrării

de

oraşului

modernizare a drumurilor de
interes local DJ 135 şi DJ
135A;

Realizarea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrării

de

modernizare a drumurilor de
interes local DJ 135 şi DJ
135A;

2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă
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ÎmbunătăŃirea situaŃiei grupurilor Ńintă

Pe term en lung, îmbunătăŃirea infrastructurii de transport va duce la ridicarea
pregătirii ş i a mobilităŃii populaŃiei şi în cons ecinŃă a acces ului la m unca ş i
educaŃie;

2.2 Impact pe termen scurt si lung

(a) As pectul financiar

După term inarea proiectului cheltuielile privind întreŃinerea infras tructurii
vor fi as igurate din bugetul oraşului.

(b) Nivel ins tituŃional

Obiectivele reabilitate vor răm âne în proprietatea publică al oraş ului, fiind
protejate de caracterele juridice cons tituŃionale ale aces tuia.

(c) Nivel politic
Prin implem entarea proiectului autoritatea adminis tarŃiei publice locale va
avea capacitatea de a contribui la as igurarea infras tructurii neces are
dezvoltării oraş ului, creându-s e pos ibilitatea îm bunătăŃirii turismului ş i nu în
ultimul rând a activităŃilor indus triale locale.
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Titlu proiect:

Modernizarea străzilor orăşeneşti şi a uliŃelor săteşti
2. Descriere

1.1 Rezumatul proiectului

(a) s copul proiectului
Scopul proiectului este îm bunătăŃirea situaŃiei sociale ş i economice a locuitorilor
oraş ului Miercurea Nirajului şi a s atelor aparŃinătoare, prin m odernizarea s trăzilor
orăş eneş ti şi a uliŃelor s ăteşti.
.
(b) grupurile Ńintă
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect sunt cei 5824 de locuitori ai
oraş ului Miercurea Nirajului (ş i a satelor aparŃinătoare), respectiv toŃi cei care
vi zitează oraşul.

(c) principalele activităŃi
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
ExecuŃia lucrării de modernizarea generală a s trăzilor orăşeneşti ş i uliŃelor
săteş ti.

1.2 Obiective

Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea oraş ului Miercurea Nirajulu i prin
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as igurarea infras tructurii de drumuri adecvate, neces are derulării tuturor
activităŃilor economico-sociale din comunitate.
Obiectivele s pecifice ale proiectului:
Obiectivele s pecifice s unt: intens ificarea circulaŃiei turistice, facilitarea inves tiŃiilor
locale, intens ificarea activităŃilor indus triale, reducerea poluării mediului cauzat de
circulaŃia rutieră lentă, facilita rea intervenŃiilor m edicale şi de prim ajuto r.

1.3 Justificare

(a) relevanŃa proiectului faŃă de obiectivele s trategiei
Îm bunătăŃirea reŃelei de s trăzi ş i uliŃe este o cerinŃă fundamentală pentru
dezvoltarea economiei oraşului.

FinanŃarea aces teia va contribui la

îm bunătăŃirea acces ului s pre zonele cu potenŃial turis tic ridicat pentru a creş te
gradul de valorificare a resurs elor aces tora, atingând as tfel obiectivul general
din cadrul strategiei: „Creşterea economică mai accelerată al oraşului”

(b) relevanŃa proiectului faŃă de priorităŃile s trategiei

ReŃeaua s trăzilor orăşeneş ti şi a uli Ńelor săteş ti nu es te as faltată şi s e află în satre
avans ată de degradare, creând astfel o s tare de dis confort, respectiv având un
efect poluant asupra m ediu lui înconjurător. Proiectul are în vedere as faltarea
aces tor s trăzi, facilitând circulaŃia şi transportul, contribuind la realizarea PriorităŃii
1.1

din

strategie, respectiv

Dezvoltarea, reabilitarea şi

modernizarea

infrastructurii de transport şi comunicaŃii
(c) identificarea nevoilor s i cons trângerilor
Starea inadecvata a reŃelei de s trăzi ai oraşului ş i accesul dificil către anum ite
zone reduc mobilitatea populaŃiei, disponibilitatea bunurilor de cons um ş i a
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serviciilor, oportunităŃile pentru angajare, funcŃiile economice şi s ociale ale
oraş ului ş i im plicit coeziunea interna ale aces tuia.
Rolul social:
De zvo l ta re a şi d i ve rsi fi ca rea i n dustri e i , îmb u nă tăŃi re a cal i tă Ńi i se rvi ci ilo r tu risti ce ş i
de zvo l tare a tu tu ro r s e rvi ci il o r su n t s tri ct con d i Ńio na te d e m o de rn i za re a ş i
de zvo l tare a i nfra s tructu ri i d e tra nspo rt, com un i ca Ńii şi nu n uma i .
Pri n îmbu n ă tăŃi re a i nfras tructu ri i va cre s te a tra cti vi ta te o raş u lui p en tru i n ve sti to ri .
(d) lis ta grupurilor Ńintă şi num ărul es tim at al beneficiaril or direcŃi şi indirecŃi
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect sunt cei 5824 de locuitori ai
oraş ului Miercurea Nirajului (ş i a satelor aparŃinătoare), respectiv toŃi cei care
vi zitează oraşul.

1.4 Descrierea detaliată a activităŃilor

În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Activitatea 1: Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atrib uirea
contractului de execuŃie lucrări;
Se va avea în vedere res pectarea legis laŃiei privind achiziŃiile publice, alegerea
procedurii de atribuire, a criteriilor de calificare şi nu în ultim ul rând a criteriilor de
atribuire. Activitatea nu va pune problem e deosebite s olicitantului având în
vedere experienŃa sa în dom eniul organizării licitaŃiil or. Scopul activităŃii es te
atribuirea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări.

Activitatea 2 Încheierea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări

Acti vitatea urmează în ordine logică activităŃii anterioare. Aceas tă activitate nu va
crea probleme deosebite s olicitantului, aceasta având o experienŃă vas tă în
aces t dom eniu, dat fiind faptul că actele juridice civile reprezintă principalele

167

izvoare are obligaŃiilo r as umate în relaŃia autorităŃilor publice cu diferite entităŃi
juridice.

Activitatea 3: ExecuŃia lucrării de m odernizare a s trăzilor orăş eneşti ş i a uliŃelor
săteş ti.

Pe parcurs ul realizării acestei activităŃi, prin grija echipei de im plem entare şi a
dirigintelui de ş antier se va urm ări evoluŃia lucrărilor, res pectarea prevederilor
caietului de sarcini, a proiectului tehnic, precum ş i, a graficului de execuŃie a
lucrării, anexat contractului de lucrări.

1.5 Durata şi planul de acŃiune


Durata proiectului va fi de 6 luni.

Anul 1
Semestrul 1
Activitatea

Luna 1 2

3

4

5

Semestrul 2
6

7

8

9

10

11

12 OrganizaŃia

care

implementează
Pregătirea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Realizarea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Pregătirea activitatăŃii 2

Primăria

Încheierea contractului de

Miercurea Nirajului

achiziŃie publică execuŃie
lucrări
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oraşului

Primăria

Realizarea activitatăŃii 2
Încheierea
achiziŃie

contractului
publică

de

oraşului

Miercurea Nirajului

execuŃie

lucrări
Pregătirea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrării

modernizare
orăşeneşti

a

străzilor
a

şi

de

oraşului

uliŃelor

săteşti.

Realizarea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrării

modernizare
orăşeneşti

a
şi

de

străzilor
a

uliŃelor

săteşti.

2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă

ÎmbunătăŃirea situaŃiei grupurilor Ńintă

Pe term en lung, îmbunătăŃirea infrastructurii de transport va duce la ridicarea
pregătirii ş i a mobilităŃii populaŃiei şi în cons ecinŃă a acces ului la m unca ş i
educaŃie;

2.2 Impact pe termen scurt si lung
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(a) As pectul financiar

După term inarea proiectului cheltuielile privind întreŃinerea infras tructurii
vor fi as igurate din bugetul oraşului.

(b) Nivel ins tituŃional

Obiectivele reabilitate vor răm âne în proprietatea publică al oraş ului, fiind
protejate de caracterele juridice cons tituŃionale ale aces tuia.

(c) Nivel politic
Prin implem entarea proiectului autoritatea adminis tarŃiei publice locale va
avea capacitatea de a contribui la as igurarea infras tructurii neces are
dezvoltării oraş ului, creându-s e pos ibilitatea îm bunătăŃirii turismului ş i nu în
ultimul rând a activităŃilor indus triale locale.
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Titlu proiect:

Modernizarea trotuarelor din oraşul Miercurea Nirajului
şi din satele aparŃinătoare
3. Descriere

1.1 Rezumatul proiectului

(a) s copul proiectului
Scopul proiectului este îm bunătăŃirea situaŃiei socio-econom ice ş i a condiŃii lor de
viaŃă a locuitorilor oraş ului Miercurea Nirajului ş i a satelor aparŃinătoare, prin
modernizarea trotuarelor şi a aleilor pietonale.
.
(b) grupurile Ńintă
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect sunt cei 5824 de locuitori ai
oraş ului Miercurea Nirajului (ş i a satelor aparŃinătoare), respectiv toŃi cei care
vi zitează oraşul.

(c) principalele activităŃi
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
ExecuŃia lucrării de m odernizare a trotuarelor ş i a aleilor pietonale din oraşul
Miercurea Nirajului şi din satele aparŃinătoare.

1.2 Obiective
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Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea oraş ului Miercurea Nirajulu i prin
as igurarea

infras tructurii

adecvate,

necesare

derulării

tuturor activităŃilor

economico-s ociale din com unitate.
Obiectivele s pecifice ale proiectului:
-

intensificarea circulaŃi ei turistice,

-

îm bunătăŃirea generală a esteticii oraşului;

-

reabilitarea ş i cons ervarea valorilor arhitecturale tradiŃionale ale oraşului
prin realizarea unui proiect care se încadrează în specificul arhitecturii
locale;

-

prom ovarea specificului local prin păstrarea caracterelor arhitecturale
specifice localităŃii;

1.3 Justificare

(a) relevanŃa proiectului faŃă de obiectivele s trategiei
Îm bunătăŃirea reŃelei de trotuare ş i alei pietonale es te o cerinŃă
fundam entală pentru dezvoltarea din punct de vedere turis tic al oraş ului.
FinanŃarea aces teia va contribui la îmbunătăŃirea acces ului pietonal spre
zonele cu potenŃial turis tic ridicat pentru a creş te gradul de valorificare a
resurs elor aces tora, atingând as tfel obiectivul general din cadrul s trategiei:
„Creşterea economică mai accelerată al oraşului”

(b) relevanŃa proiectului faŃă de priorităŃile s trategiei

ReŃeaua de trotuare şi alei pietonale se află în s tare avansată de degradare,
creând as tfel o s tare de dis confort, îngreunând acces ul pietonal în diferite zone ale
oraşului. Proiectul are în vedere reabil itarea ş i modernizarea aces tor reŃele,
facilitând accesul pietonal către obie ctivle turis tice ş i către diferite ins tituŃii publice ş i
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unităŃi pres tatoare de s ervicii publice, îm bunătăŃind condiŃiile de viaŃă ale
locuitorilor, şi contribuind astfel la realizarea PriorităŃii 1.1 din strategie, respectiv
Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi
comunicaŃii.

(c) identificarea nevoilor s i cons trângerilor
Starea inadecvata a reŃelei de trotuare ai oraş ului ş i acces ul pietonal dificil către
anum ite zone reduc mobilitatea populaŃiei, disponibilitatea bunurilor de cons um ş i
a s erviciilor, oportunităŃile pentru angajare, funcŃiile economice şi s ociale ale
oraş ului ş i im plicit coeziunea interna ale aces tuia.
Rolul social:
Îm b un ătă Ńi rea cal i tă Ńi i s e rvi ci i lo r tu ris ti ce şi dezvo l ta re a tu turo r servi ci i l or s u n t
stri ct co n di Ńi on a te de mo de rni za re a şi d e zvo l ta re a i nfra s tructu ri i d e tra ns po rt,
co mu n ica Ńi i ş i n u numa i .
Pri n îmbu n ă tăŃi re a i nfras tructu ri i va cre s te a tra cti vi ta te o raş u lui p en tru i n ve sti to ri .
(d) lis ta grupurilor Ńintă şi num ărul es tim at al beneficiaril or direcŃi şi indirecŃi
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect sunt cei 5824 de locuitori ai
oraş ului Miercurea Nirajului (ş i a satelor aparŃinătoare), respectiv toŃi cei care
vi zitează oraşul.

1.4 Descrierea detaliată a activităŃilor

În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Activitatea 1: Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atrib uirea
contractului de execuŃie lucrări;
Se va avea în vedere res pectarea legislaŃiei privind achiziŃiile publice, alegerea
procedurii de atribuire, a criteriilor de calificare şi nu în ultim ul rând a criteriilor de
atribuire. Activitatea nu va pune problem e deosebite s olicitantului având în
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vedere experienŃa sa în dom eniul organizării licitaŃiilor. Scopul activităŃii es te
atribuirea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări.

Activitatea 2 Încheierea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări

Acti vitatea urmează în ordine logică activităŃii anterioare. Aceas tă activitate nu va
crea probleme deosebite s olicitantului, aceasta având o experienŃă vas tă în
aces t dom eniu, dat fiind faptul că actele juridice civile reprezintă principalele
izvoare are obligaŃiilo r as umate în relaŃia autorităŃilor publice cu diferite entităŃi
juridice.

Activitatea 3: E xecuŃia lucrării de modernizare a trotuarelor şi a aleilor pietonale
Pe parcurs ul realizării acestei activităŃi, prin grija echipei de im plem entare şi a
dirigintelui de ş antier se va urm ări evoluŃia lucrărilor, res pectarea prevederilor
caietului de sarcini, a proiectului tehnic, precum ş i, a graficului de execuŃie a
lucrării, anexat contractului de lucrări.

1.5 Durata şi planul de acŃiune


Durata proiectului va fi de 6 luni.

Anul 1
Semestrul 1
Activitatea

Luna 1 2

3

4

5

Semestrul 2
6

7

8

9

10

11

12 OrganizaŃia

care

implementează
Pregătirea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
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oraşului

Realizarea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Pregătirea activitatăŃii 2

Primăria

oraşului

Încheierea contractului de

Miercurea Nirajului

achiziŃie publică execuŃie
lucrări
Primăria

Realizarea activitatăŃii 2
Încheierea
achiziŃie

contractului
publică

de

oraşului

Miercurea Nirajului

execuŃie

lucrări
Pregătirea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrării

de

oraşului

modernizare a trotuarelor şi
a

aleilor

pietonale

din

oraşul Miercurea Nirajului şi
din satele aparŃinătoare.

Realizarea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrării

de

modernizare a trotuarelor şi
a

aleilor

pietonale

din

oraşul Miercurea Nirajului şi
din satele aparŃinătoare.

2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă

ÎmbunătăŃirea situaŃiei grupurilor Ńintă
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Pe term en lung, îm bunătăŃirea infrastructurii pietonale va duce la creş terea
m obilităŃii popula Ńiei şi în cons ecinŃă a accesului la munca ş i educaŃie,
precum ş i la dezvoltarea generală a turism ului local.

2.2 Impact pe termen scurt si lung

(a) As pectul financiar

După term inarea proiectului cheltuielile privind întreŃinerea infras tructurii
vor fi as igurate din bugetul oraşului.

(b) Nivel ins tituŃional

Obiectivele reabilitate vor răm âne în proprietatea publică al oraş ului, fiind
protejate de caracterele juridice cons tituŃionale ale aces tuia.

(c) Nivel politic
Prin implem entarea proiectului autoritatea adminis tarŃiei publice locale va
avea capacitatea de a contribui la as igurarea infras tructurii neces are
dezvoltării oraş ului, creându-s e pos ibilitatea îm bunătăŃirii turismului ş i nu în
ultimul rând a accesului serviciilor publi ce locale.
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Titlu proiect:

Reabilitarea şi modernizarea străzilor şi a trotuarelor
din oraşul Miercurea Nirajului
(proiect integrat)
4. Descriere

1.1 Rezumatul proiectului

(a) s copul proiectului
Scopul proiectului este îm bunătăŃirea situaŃiei sociale ş i economice a locuitorilor
oraş ului Miercurea Nirajului, prin modernizarea s trăzilor şi a trotuarelo r din
aceas tă localitate.
.
(b) grupurile Ńintă
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect sunt cei 3806 de locuitori ai
oraş ului Miercurea Nirajului, precum şi cei 2018 de locuitori ai satelor
aparŃinătoare, res pectiv toŃi cei care vi zitează oraş ul.

(c) principalele activităŃi
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
ExecuŃia lucrării de reabilitare ş i modernizare a s trăzilor şi trotuarelor din oraşul
Mirecurea Nirajului.
Se va avea în vedere ş i am enajarea de rigole ş i şanŃuri pentru as igurarea
scurgerii apelor m eteorice.
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1.2 Obiective

Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea oraş ului Miercurea Nirajulu i prin
as igurarea infras tructurii rutiere şi pietonale adecvate, necesare derulării tuturor
activităŃilor socio-econom ice din comunitate.
Obiectivele s pecifice ale proiectului:
Obiectivele s pecifice s unt: intens ificarea circulaŃiei turistice, facilitarea inves tiŃiilor
locale, intens ificarea activităŃilor indus triale, reducerea poluării mediului cauzat de
circulaŃia rutieră lentă, facilitarea intervenŃiilor m edicale şi de prim ajuto r.

1.3 Justificare

(a) relevanŃa proiectului faŃă de obiectivele s trategiei
Îm bunătăŃirea reŃelei de străzi şi trotuare es te o cerinŃă fundamentală
pentru dezvoltarea econom iei oraş ului. FinanŃarea acesteia va contribui la
îm bunătăŃirea accesului rutier ş i pietonal spre zonele cu potenŃial turis tic
ridicat pentru a creş te gradul de valorificare a resurs elor aces tora, atin gând
as tfel obiectivul general din cadrul strategiei: „Creşterea economică mai
accelerată al oraşului”.

(b) relevanŃa proiectului faŃă de priorităŃile s trategiei

ReŃeaua s trăzilor orăşeneşti nu es te asfaltată ş i se află în s atre avansată de
degradare, creând astfel o s tare de dis confort, res pectiv având un efect poluant
as upra m ediului înconjurător. Proiectul are în vedere as faltarea aces tor s trăzi,
precum şi modernizarea trotuarelor, facilitând circulaŃia şi transportul, contribuind la
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realizarea PriorităŃii 1.1 din strategie, respectiv Dezvoltarea, reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport şi comunicaŃii
(c) identificarea nevoilor s i cons trângerilor
Starea inadecvata a reŃelei de s trăzi ai oraş ului ş i acces ul pietonal dificil către
anum ite zone reduc mobilitatea populaŃiei, disponibilitatea bunurilor de consum ş i
a s erviciilor, oportunităŃile pentru angajare, funcŃiile economice şi s ociale ale
oraş ului ş i im plicit coeziunea interna ale aces tuia.
Rolul social:
De zvo l ta re a şi d i ve rsi fi ca rea i n dustri e i , îmb u nă tăŃi re a cal i tă Ńi i se rvi ci ilo r tu risti ce ş i
de zvo l tare a tu tu ro r s e rvi ci il o r su n t s tri ct con d i Ńio na te d e m o de rn i za re a ş i
de zvo l tare a i nfra s tructu ri i d e tra nspo rt, com un i ca Ńii şi nu n uma i .
Pri n îmbu n ă tăŃi re a i nfras tructu ri i va cre s te a tra cti vi ta te o raş u lui p en tru i n ve sti to ri .
(d) lis ta grupurilor Ńintă şi num ărul es tim at al beneficiaril or direcŃi şi indirecŃi
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect sunt cei 3806 de locuitori ai
oraş ului Miercurea Nirajulu i, cei 2018 de locuitori ai satelor aparŃinătoare,
respectiv toŃi cei care vi zitează oraş ul.

1.4 Descrierea detaliată a activităŃilor

În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Activitatea 1: Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atrib uirea
contractului de execuŃie lucrări;
Se va avea în vedere res pectarea legis laŃiei privind achiziŃiile publice, alegerea
procedurii de atribuire, a criteriilor de calificare şi nu în ultim ul rând a criteriilor de
atribuire. Activitatea nu va pune problem e deosebite s olicitantului având în
vedere experienŃa sa în dom eniul organizării licitaŃiil or. Scopul activităŃii es te
atribuirea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări.
179

Activitatea 2 Încheierea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări

Acti vitatea urmează în ordine logică activităŃii anterioare. Aceas tă activitate nu va
crea probleme deosebite s olicitantului, aceasta având o experienŃă vas tă în
aces t dom eniu, dat fiind faptul că actele juridice civile reprezintă principalele
izvoare are obligaŃiilo r as umate în relaŃia autorităŃilor publice cu diferite entităŃi
juridice.

Activitatea 3: ExecuŃia lucrării de reabiltare ş i m odernizare a s trăzilor şi a
trotuarelor din oraşul Miercurea Nirajului.

Pe parcurs ul realizării acestei activităŃi, prin grija echipei de im plem entare şi a
dirigintelui de ş antier se va urm ări evoluŃia lucrărilor, res pectarea prevederilor
caietului de sarcini, a proiectului tehnic, precum ş i, a graficului de execuŃie a
lucrării, anexat contractului de lucrări.

1.5 Durata şi planul de acŃiune


Durata proiectului va fi de 6 luni.

Anul 1
Semestrul 1
Activitatea

Luna 1 2

3

4

5

Semestrul 2
6

7

8

9

10

11

12 OrganizaŃia

care

implementează
Pregătirea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
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oraşului

Realizarea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Pregătirea activitatăŃii 2

Primăria

oraşului

Încheierea contractului de

Miercurea Nirajului

achiziŃie publică execuŃie
lucrări
Primăria

Realizarea activitatăŃii 2
Încheierea
achiziŃie

contractului
publică

de

oraşului

Miercurea Nirajului

execuŃie

lucrări
Pregătirea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrării

de

oraşului

reabilitare şi modernizare a
a străzilor şi trotuarelor din
oraşul Miercurea Nirajului.
Realizarea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrării

de

reabilitare şi modernizare a
a străzilor şi trotuarelor din
oraşul Miercurea Nirajului.

2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă

ÎmbunătăŃirea situaŃiei grupurilor Ńintă

Pe termen lung, îm bunătăŃirea infras tructurii rutiere şi pietonale va duce la
intens ificarea mobilităŃii populaŃiei ş i în cons ecinŃă a acces ului la m unca ş i
educaŃie;
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oraşului

2.2 Impact pe termen scurt si lung

(a) As pectul financiar

După term inarea proiectului cheltuielile privind întreŃinerea infras tructurii
vor fi as igurate din bugetul oraşului.

(b) Nivel ins tituŃional

Obiectivele reabilitate vor răm âne în proprietatea publică al oraş ului, fiind
protejate de caracterele juridice cons tituŃionale ale aces tuia.

(c) Nivel politic
Prin implem entarea proiectului autoritatea adminis tarŃiei publice locale va
avea capacitatea de a contribui la as igurarea infras tructurii neces are
dezvoltării oraş ului, creându-s e pos ibilitatea îm bunătăŃirii turismului ş i nu în
ultimul rând a activităŃilor indus triale locale.
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Titlu proiect:

CONSTRUIREA REł ELEI DE CANALIZARE ÎN
LOCALITATEA MIERCUREA NIRAJULUI
1.

Descriere

1.1 Rezumatul proiectului

(a) s copul proiectului
Scopul proiectului este cons truirea reŃelei de canalizare în localitatea Miercurea
Nirajului şi a staŃiei de epurare necesare funcŃionării sistem ului de canalizare.
(b) grupurile Ńintă
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect s unt cei 3806 de locuitori
ale oraş ului Miercurea Nirajului, res pectiv toŃi cei care vor folosi infras tructura
creată.

(c) principalele activităŃi
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
ExecuŃia lucrărilor de canalizare în localitatea Miercurea Nirajului;

1.2 Obiective
Obiectivele generale ale proiectului:

•

implementarea acquis -ului com unitar în dom eniul protecŃiei mediului;

•

creş terea oportunităŃilor de investiŃii în special în domeniul turism ului.
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Obiectivul s peciale al proiectului:
● as igurarea unui s tandard de viata ridicat pentru locuitorii oraş ului prin
armonizarea cu s tandardele europene în domeniul calităŃii apei potabile ş i a
tratării apelor menajare;
1.3 Justificare

(a) relevanŃa proiectului faŃă de obiectivele strategiei
Având în vedere că proiectul prevede crearea unei infras tcucturi tehnico-edilitare
complete prin cons truirea reŃelei de canalizare a apelor uzate în localitatea
Miercurea Nirajului, ea contribuie la atingerea obiecivului general din s trategia de
dezvoltare al oraş ului, respectiv la îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă din oraş
şi creşterea economică mai accelerată al oraşului.
(b) relevanŃa proiectului faŃă de priorităŃile s trategiei
Cons truirea reŃelei de canalizare contribuie, de as emenea, la
PriorităŃii 1.2.

din

strategie „ÎmbunătăŃirea infrastructurii

realizarea
tehnico-

edilitare şi de protecŃia mediului”
(c) identificarea nevoilor s i cons trângerilor
De zvo l ta re a şi d i ve rsi fi ca rea i n dustri e i , îmb u nă tăŃi re a cal i tă Ńi i se rvi ci ilo r tu risti ce ş i
de zvo l tare a tu tu ro r s e rvi ci il o r su n t s tri ct con d i Ńio na te d e m o de rn i za re a ş i
de zvo l tare a i nfra s tructu ri i teh ni co -ed i li ta re a l o raş u lu i .
Li ps a in fras tructu ri i p en tru ca n a liza re a şi e p ura re a ape l o r u za te co n tri bui e l a
men Ńi n ere a p ro cese lo r d e p ol u a re a med iu l ui ş i im pli ci t a stră rii de in e fi cie n Ńă
eco n omi că .
(d)

lis ta grupurilor Ńintă şi num ărul es timat al beneficiarilor direcŃi şi indirecŃi
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Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect sunt cei 3806 de locuitori ai
oraş ului Miercurea Nirajului, cei 2018 de locuitori ale s atelor aparŃinătoare
respectiv toŃi cei care vor folos i infras tructura creată.

1.4 Descrierea detaliată a activităŃilor
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Activitatea 1: Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atrib uirea
contractului de execuŃie lucrări;
Se va avea în vedere res pectarea legis laŃiei privind achiziŃiile publice, alegerea
procedurii de atribuire, a criteriilor de calificare şi nu în ultim ul rând a criteriilor de
atribuire. Activitatea nu va pune problem e deosebite s olicitantului având în
vedere experienŃa sa în dom eniul organizării licitaŃiil or. Scopul activităŃii es te
atribuirea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări.

Activitatea 2 Încheierea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări

Acti vitatea urmează în ordine logică activităŃii anterioare. Aceas tă activitate nu va
crea probleme deosebite s olicitantului, aceasta având o experienŃă vas tă în
aces t dom eniu, dat fiind faptul că actele juridice civile reprezintă principalele
izvoare are obligaŃiilo r as umate în relaŃia autorităŃilor publice cu diferite entităŃi
juridice.

Activitatea 3: ExecuŃia lucrărilor de canalizare în localitatea Miercurea Nirajului
Pe parcurs ul realizării acestei activităŃi, prin grija echipei de im plem entare şi a
dirigintelui de ş antier se va urm ări evoluŃia lucrărilor, res pectarea prevederilor
caietului de sarcini, a proiectului tehnic, precum ş i, a graficului de execuŃie a
lucrării, anexat contractului de lucrări.
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1.5 Durata şi planul de acŃiune


Durata proiectului va fi de 12 luni.

Anul 1
Semestrul 1
Activitatea

Luna 1 2

3

4

5

Semestrul 2
6

7

8

9

10

11

12 OrganizaŃia

care

implementează
Pregătirea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Realizarea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Pregătirea activitatăŃii 2

Primăria

oraşului

Încheierea contractului de

Miercurea Nirajului

achiziŃie publică execuŃie
lucrări
Primăria

Realizarea activitatăŃii 2
Încheierea
achiziŃie

contractului
publică

de

oraşului

Miercurea Nirajului

execuŃie

lucrări
Pregătirea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrărilor

de

oraşului

canalizare;
Realizarea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrărilor

de

canalizare;
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oraşului

2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă
ÎmbunătăŃirea situaŃiei grupurilor Ńintă

•

acŃiunile vor avea ş i un efect indirect as upra

creş terii gradului de

educaŃie a populaŃiei în ceea ce priveş te asigurarea unui mediu de viata
curat şi s ănătos ;
•

prin cons ervarea, protecŃia şi igienizarea

mediului prin utilizarea de

tehnologii nepoluante s e va crea un mediu mai curat cu efecte directe
asupra s tării de s ănătate a locuitorilor şi a creş terii speranŃei de viaŃă a
aces tora;
•

armonizarea

cu standardele europene în domeniu l as igurării calităŃii

apei potabile ş i a tratării apelor menajere, are drept s cop asigurarea
unui standard de viata ridicat al locuitoril or;

2.2 Efecte multiplicatoare
Se va avea în vedere elaborarea ş i im plem entarea proiectelor privind realizarea
reŃelelor de alimentare cu apă şi a s istemelor de canalizare în s atele
arondate oraşului.

187

2.3 Impact pe termen scurt si lung

(a) As pectul financiar

După term inarea proiectului cheltuielile privind întreŃinerea infras tructurii
vor fi as igurate din bugetul oraşului.

(b) Nivel ins tituŃional

Obiectivele reabilitate vor răm âne în proprietatea publică al oraş ului, fiind
protejate de caracterele juridice cons tituŃionale ale aces tuia.

(c) Nivel politic
Prin implem entarea proiectului autoritatea adminis tarŃiei publice locale va
avea capacitatea de a contribui la as igurarea infras tructurii neces are
dezvoltării oraş ului, creându-se posibilitatea îm bunătăŃirii infras tructurii de
m ediu, în general, ş i a infras tructurii tehnico-edilitare, în s pecial.
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Titlu proiect:

CONSTRUIREA REł ELEI DE ALIMENTARE CU APĂ
POTABILĂ ÎN ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI

2.

Descriere

1.1 Rezumatul proiectului

(a) s copul proiectului
Scopul proiectului es te cons truirea reŃelei de alimentare cu apă potabilă în
oraş ul Miercurea Nirajului.

(b) grupurile Ńintă
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect s unt cei 3806 de locuitori
ale oraş ului Miercurea Nirajului, res pectiv toŃi cei care vor folosi infras tructura
creată.
(c) principalele activităŃi
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
ExecuŃia lucrărilor de alim entare cu apă potabilă a oraşului Miercurea Nirajului;

1.2 Obiective
Obiectivele generale ale p roiectului:
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•

implementarea acquis -ului com unitar în dom eniul protecŃiei mediului;

•

creş terea oportunităŃilor de investiŃii în special în domeniul turism ului.

Obiectivul s peciale al proiectului:
● as igurarea unui s tandard de viata ridicat pentru locuitorii oraş ului prin
armonizarea cu s tandardele europene în domeniul calităŃii apei potabile;

1.3 Justificare

(b) relevanŃa proiectului faŃă de obiectivele strategiei
Având în vedere că proiectul prevede crearea unei infras tcucturi tehnico-edilitare
complete prin construirea reŃelei de alim entare cu apă potabilă a oraş ului
Miercurea Nirajului, ea contribuie la atingerea obiecivului general din s trategia de
dezvoltare al oraş ului, respectiv la îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă din oraş şi
creşterea economică mai accelerată al oraşului.

(b) relevanŃa proiectului faŃă de priorităŃile s trategiei
Cons truirea reŃelei de alimentare cu apă potabilă contribuie, de as em enea, la
realizarea PriorităŃii 1.2.

din strategie „ÎmbunătăŃirea infrastructurii

tehnico-edilitare şi de protecŃia mediului”
(c) identificarea nevoilor s i cons trângerilor
De zvo l ta re a şi d i ve rsi fi ca rea i n dustri e i , îmb u nă tăŃi re a cal i tă Ńi i se rvi ci ilo r tu risti ce ş i
de zvo l tare a tu tu ro r s e rvi ci il o r su n t s tri ct con d i Ńio na te d e m o de rn i za re a ş i
de zvo l tare a i nfra s tructu ri i teh ni co -ed i li ta re a l o raş u lu i .
Li ps a in fras tructu ri i p en tru ca n a liza re a şi e p ura re a ape l o r u za te co n tri bui e l a
men Ńi n ere a p ro cese lo r d e p ol u a re a med iu l ui ş i im pli ci t a stră rii de in e fi cie n Ńă
eco n omi că .

(d)

lis ta grupurilor Ńintă şi num ărul es tim at al beneficiarilor direcŃi şi indirecŃi
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Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect s unt cei 3806 de locuitori
ale oraş ului Miercurea Nirajului, res pectiv toŃi cei care vor folosi infras tructura
creată.

1.4 Descrierea detaliată a activităŃilor
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Activitatea 1: Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atrib uirea
contractului de execuŃie lucrări;
Se va avea în vedere res pectarea legis laŃiei privind achiziŃiile publice, alegerea
procedurii de atribuire, a criteriilor de calificare şi nu în ultim ul rând a criteriilor de
atribuire. Activitatea nu va pune problem e deosebite s olicitantului având în
vedere experienŃa sa în dom eniul organizării licitaŃiil or. Scopul activităŃii es te
atribuirea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări.

Activitatea 2 Încheierea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări

Acti vitatea urmează în ordine logică activităŃii anterioare. Aceas tă activitate nu va
crea probleme deosebite s olicitantului, aceasta având o experienŃă vas tă în
aces t dom eniu, dat fiind faptul că actele juridice civile reprezintă principalele
izvoare are obligaŃiilo r as umate în relaŃia autorităŃilor publice cu diferite entităŃi
juridice.

Activitatea 3: ExecuŃia lucrărilor de cons truire a reŃelei de alimentare cu apă
potabilă în oraşul Miercurea Nirajului
Pe parcurs ul realizării acestei activităŃi, prin grija echipei de im plem entare şi a
dirigintelui de ş antier se va urm ări evoluŃia lucrărilor, res pectarea prevederilor
caietului de sarcini, a proiectului tehnic, precum ş i, a graficului de execuŃie a
lucrării, anexat contractului de lucrări.
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1.5 Durata şi planul de acŃiune
Durata proiectului va fi de 12 luni.


Anul 1

Semestrul 1
Activitatea

Luna 1 2

3

4

5

Semestrul 2
6

7

8

9

10

11

12 OrganizaŃia

care

implementează
Pregătirea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Realizarea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Pregătirea activitatăŃii 2

Primăria

oraşului

Încheierea contractului de

Miercurea Nirajului

achiziŃie publică execuŃie
lucrări
Primăria

Realizarea activitatăŃii 2
Încheierea
achiziŃie

contractului
publică

de

oraşului

Miercurea Nirajului

execuŃie

lucrări
Pregătirea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

lucrărilor

de

Miercurea Nirajului

construire

a

de

reŃelei

alimentare cu apă potabilă
în

oraşul

Miercurea

Nirajului;
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Realizarea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

lucrărilor

de

Miercurea Nirajului

construire

a

de

reŃelei

alimentare cu apă potabilă
în

oraşul

Miercurea

Nirajului;

2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă
ÎmbunătăŃirea situaŃiei grupurilor Ńintă

Arm onizarea cu standardele europene în dom eniul asigurării calităŃii apei
potabile are drept s cop as igurarea unui standard de viata ridicat al locuitorilor;

2.2 Efecte multiplicatoare
Se va avea în vedere elaborarea ş i im plementarea proiectului privind realizarea
reŃelelor de apă potabilă în s atele arondate oraş ului.

2.3 Impact pe termen scurt si lung

(a) As pectul financiar

După term inarea proiectului cheltuielile privind întreŃinerea infras tructurii
vor fi as igurate din bugetul oraşului.
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(b) Nivel ins tituŃional

Obiectivele reabilitate vor răm âne în proprietatea publică al oraş ului, fiind
protejate de caracterele juridice cons tituŃionale ale aces tuia.

(c) Nivel politic
Prin implem entarea proiectului autoritatea adminis tarŃiei publice locale va
avea capacitatea de a contribui la as igurarea infras tructurii neces are
dezvoltării oraşului,

creându-s e

pos ibilitatea

tehnico-edilitare locale.
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îmbunătăŃirii infras tructurii

Titlu proiect:

CONSTRUIREA REł ELEI DE ALIMENTARE CU APĂ
POTABILĂ ÎN SATELE ARONDATE ORAŞULUI
MIERCUREA NIRAJULUI
3.

Descriere

1.1 Rezumatul proiectului

(a) s copul proiectului
Scopul proiectului es te cons truirea reŃelelor de alimentare cu apă potabilă în
satele arondate oraşului Miercurea Nirajului.
(b) grupurile Ńintă
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect sunt cei 2018 de locuitori ai
satelor aparŃinătoare oraş ulu i Miercurea Nirajului, res pectiv toŃi cei care vor folos i
infras tructura creată.

(c) principalele activităŃi
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
ExecuŃia lucrărilor de alimentare cu apă potabilă în localităŃile arondate oraş ului
Miercurea Nirajului;

1.2 Obiective
Obiectivele generale ale p roiectului:
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•

implementarea acquis -ului com unitar în dom eniul protecŃiei mediului;

•

creş terea oportunităŃilor de investiŃii în special în domeniul turism ului.

Obiectivul s peciale al proiectului:
● as igurarea unui s tandard de viata ridicat pentru locuitorii oraş ului prin
armonizarea cu s tandardele europene în domeniul calităŃii apei potabile ş i a
tratării apelor menajare;

1.3 Justificare

(c) relevanŃa proiectului faŃă de obiectivele strategiei
Având în vedere că proiectul prevede crearea unei infras tcucturi tehnico-edilitare
complete prin cons truirea reŃelei de alim entare cu apă potabilă în localităŃile
arondate oraşului Miercurea Nirajului, ea contribuie la atingerea obiecivului
general din strategia de dezvoltare al oraş ului, respectiv la

îmbunătăŃirea

condiŃiilor de viaŃă din oraş şi creşterea economică mai accelerată al oraşului.
(b) relevanŃa proiectului faŃă de priorităŃile s trategiei
Cons truirea reŃelei de alim entare cu apă potabilă în localităŃile arondate oraş ului
Miercurea Nirajului contribuie, de asem enea, la realizarea PriorităŃii 1.2.
din strategie „ÎmbunătăŃirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de
protecŃia mediului”

(c) identificarea nevoilor s i cons trângerilor
De zvo l ta re a şi d i ve rsi fi ca rea i n dustri e i , îmb u nă tăŃi re a cal i tă Ńi i se rvi ci ilo r tu risti ce ş i
de zvo l tare a tu tu ro r s e rvi ci il o r su n t s tri ct con d i Ńio na te d e m o de rn i za re a ş i
de zvo l tare a i nfra s tructu ri i teh ni co -ed i li ta re a l o raş u lu i .

(d)

lis ta grupurilor Ńintă şi num ărul es timat al beneficiarilor direcŃi şi indirecŃi
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Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect s unt cei 2018 de locuitori
ai satelor aparŃinătoare oraşului Miercurea Nirajului, res pectiv toŃi cei care vor
folos i infras tructura creată.

1.4 Descrierea detaliată a activităŃilor
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Activitatea 1: Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atrib uirea
contractului de execuŃie lucrări;
Se va avea în vedere res pectarea legis laŃiei privind achiziŃiile publice, alegerea
procedurii de atribuire, a criteriilor de calificare şi nu în ultim ul rând a criteriilor de
atribuire. Activitatea nu va pune problem e deosebite s olicitantului având în
vedere experienŃa sa în dom eniul organizării licitaŃiilor. Scopul activităŃii es te
atribuirea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări.

Activitatea 2 Încheierea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări

Acti vitatea urmează în ordine logică activităŃii anterioare. Aceas tă activitate nu va
crea probleme deosebite s olicitantului, aceasta având o experienŃă vas tă în
aces t dom eniu, dat fiind faptul că actele juridice civile reprezintă principalele
izvoare are obligaŃiilo r as umate în relaŃia autorităŃilor publice cu diferite entităŃi
juridice.

Activitatea 3: ExecuŃia lucrărilor de cons truire a reŃelei de alimentare cu apă
potabilă în localităŃile arondate oraşului Miercurea Nirajului
Pe parcurs ul realizării acestei activităŃi, prin grija echipei de im plem entare şi a
dirigintelui de ş antier se va urm ări evoluŃia lucrărilor, res pectarea prevederilor
caietului de sarcini, a proiectului tehnic, precum ş i, a graficului de execuŃie a
lucrării, anexat contractului de lucrări.
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1.5 Durata şi planul de acŃiune
Durata proiectului va fi de 12 luni.


Anul 1

Semestrul 1
Activitatea

Luna 1 2

3

4

5

Semestrul 2
6

7

8

9

10

11

12 OrganizaŃia

care

implementează
Pregătirea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Realizarea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Pregătirea activitatăŃii 2

Primăria

oraşului

Încheierea contractului de

Miercurea Nirajului

achiziŃie publică execuŃie
lucrări
Primăria

Realizarea activitatăŃii 2
Încheierea
achiziŃie

contractului
publică

de

oraşului

Miercurea Nirajului

execuŃie

lucrări
Pregătirea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

lucrărilor

de

Miercurea Nirajului

construire

a

de

reŃelei

alimentare cu apă potabilă
în

localităŃile

oraşului

arondate
Miercurea

Nirajului;
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Realizarea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

lucrărilor

de

Miercurea Nirajului

construire

a

de

reŃelei

alimentare cu apă potabilă
în

localităŃile

oraşului

arondate
Miercurea

Nirajului;

2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă

ÎmbunătăŃirea situaŃiei grupurilor Ńintă

Arm onizarea cu standardele europene în dom eniul asigurării calităŃii apei
potabile are drept s cop as igurarea unui standard de viata ridicat al locuitorilor;

2.2 Efecte multiplicatoare
Se va avea în vedere elaborarea ş i im plem entarea proiectelor privind reali zarea
reŃelelor de canalizare în s atele arondate oraşului.

2.3 Impact pe termen scurt si lung

(a) As pectul financiar
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După term inarea proiectului cheltuielile privind întreŃinerea infras tructurii
vor fi as igurate din bugetul oraşului.

(b) Nivel ins tituŃional

Obiectivele reabilitate vor răm âne în proprietatea publică al oraş ului, fiind
protejate de caracterele juridice cons tituŃionale ale aces tuia.

(c) Nivel politic
Prin implem entarea proiectului autoritatea adminis tarŃiei publice locale va
avea capacitatea de a contribui la as igurarea infras tructurii neces are
dezvoltării oraşului,

creându-s e

pos ibilitatea

tehnico-edilitare locale.
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îmbunătăŃirii infras tructurii

Titlu proiect:

CONSTRUIREA REł ELELOR DE CANALIZARE ÎN
SATELE ARONDATE ORAŞULUI MIERCUREA
NIRAJULUI
4.

Descriere

1.1 Rezumatul proiectului

(a) s copul proiectului
Scopul proiectului es te cons truirea reŃelelor de canalizare în s atele arondate
oraş ului Miercurea Nirajulu i şi a s taŃiilor de epurare neces are funcŃionării
sis temelor de canalizare.

(b) grupurile Ńintă
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect sunt cei 2018 de locuitori ai
satelor aparŃinătoare oraş ulu i Miercurea Nirajului, res pectiv toŃi cei care vor folos i
infras tructura creată.

(c) principalele activităŃi
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
ExecuŃia lucrărilor de canalizare în localităŃile arondate oraşului Miercurea
Nirajului;

1.2 Obiective
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Obiectivele generale ale p roiectului:
•

implementarea acquis -ului com unitar în dom eniul protecŃiei mediului;

•

creş terea oportunităŃilor de investiŃii în special în domeniul turism ului.

Obiectivul s peciale al proiectului:
● as igurarea unui s tandard de viata ridicat pentru locuitorii oraş ului prin
armonizarea cu s tandardele europene în domeniul calităŃii apei potabile ş i a
tratării apelor menajare;

1.3 Justificare

(d) relevanŃa proiectului faŃă de obiectivele strategiei
Având în vedere că proiectul prevede crearea unei infras tcucturi tehnico-edilitare
complete prin cons truirea reŃelelor de canalizare a apelor uzate în localităŃile
arondate oraşului Miercurea Nirajului, ea contribuie la atingerea obiecivului
general din strategia de dezvoltare al oraş ului, respectiv la

îmbunătăŃirea

condiŃiilor de viaŃă din oraş şi creşterea economică mai accelerată al oraşului.
(b) relevanŃa proiectului faŃă de priorităŃile s trategiei
Cons truirea reŃelelor de canalizare în localităŃile arondate oraş ulu i Miercurea
Nirajului contribuie, de asem enea, la realizarea PriorităŃii 1.2. din strategie
„ÎmbunătăŃirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de protecŃia mediului”
(c) identificarea nevoilor s i cons trângerilor
De zvo l ta re a şi d i ve rsi fi ca rea i n dustri e i , îmb u nă tăŃi re a cal i tă Ńi i se rvi ci ilo r tu risti ce ş i
de zvo l tare a tu tu ro r s e rvi ci il o r su n t s tri ct con d i Ńio na te d e m o de rn i za re a ş i
de zvo l tare a i nfra s tructu ri i teh ni co -ed i li ta re a l o raş u lu i .
Li ps a in fras tructu ri i p en tru ca n a liza re a şi e p ura re a ape l o r u za te co n tri bui e l a
men Ńi n ere a p ro cese lo r d e p ol u a re a med iu l ui ş i im pli ci t a stră rii de in e fi cie n Ńă
eco n omi că .
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(d)

lis ta grupurilor Ńintă şi num ărul es tim at al beneficiarilor direcŃi şi indirecŃi

Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect sunt cei 2018 de locuitori ai
satelor aparŃinătoare oraş ulu i Miercurea Nirajului, res pectiv toŃi cei care vor folos i
infras tructura creată.

1.4 Descrierea detaliată a activităŃilor
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Activitatea 1: Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atrib uirea
contractului de execuŃie lucrări;
Se va avea în vedere res pectarea legis laŃiei privind achiziŃiile publice, alegerea
procedurii de atribuire, a criteriilor de calificare şi nu în ultim ul rând a criteriilor de
atribuire. Activitatea nu va pune problem e deosebite s olicitantului având în
vedere experienŃa sa în dom eniul organizării licitaŃiil or. Scopul activităŃii es te
atribuirea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări.

Activitatea 2 Încheierea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări

Acti vitatea urmează în ordine logică activităŃii anterioare. Aceas tă activitate nu va
crea probleme deosebite solicitantului, aceasta având o experienŃă vas tă în
aces t dom eniu, dat fiind faptul că actele juridice civile reprezintă principalele
izvoare are obligaŃiilo r as umate în relaŃia autorităŃilor publice cu diferite entităŃi
juridice.

Activitatea 3: ExecuŃia lucrărilor de canalizare în localităŃile arondate oraşului
Miercurea Nirajului.
Pe parcurs ul realizării acestei activităŃi, prin grija echipei de im plem entare şi a
dirigintelui de ş antier se va urm ări evoluŃia lucrărilor, res pectarea prevederilor
caietului de sarcini, a proiectului tehnic, precum ş i, a graficului de execuŃie a
lucrării, anexat contractului de lucrări.
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1.5 Durata şi planul de acŃiune


Durata proiectului va fi de 12 luni.

Anul 1
Semestrul 1
Activitatea

Luna 1 2

3

4

5

Semestrul 2
6

7

8

9

10

11

12 OrganizaŃia

care

implementează
Pregătirea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Realizarea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Pregătirea activitatăŃii 2

Primăria

oraşului

Încheierea contractului de

Miercurea Nirajului

achiziŃie publică execuŃie
lucrări
Primăria

Realizarea activitatăŃii 2
Încheierea
achiziŃie

contractului
publică

de

oraşului

Miercurea Nirajului

execuŃie

lucrări
Pregătirea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrărilor

de

oraşului

canalizare;
Realizarea activitatăŃii 3

Primărial

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrărilor

de

canalizare;
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2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă
ÎmbunătăŃirea situaŃiei grupurilor Ńintă

•

acŃiunile vor avea ş i un efect indirect as upra

creş terii gradului de

educaŃie a populaŃiei în ceea ce priveş te as igurarea unui mediu de viata
curat şi s ănătos ;
•

cons ervarea, protecŃia şi igienizarea

m ediului prin utilizarea de

tehnologii nepoluante va duce la un mediu mai curat cu efecte directe
asupra s tării de s ănătate a locuitorilor şi a creş terii speranŃei de viaŃă a
aces tora;
•

armonizarea

cu standardele europene în domeniul as igurării calităŃii

apei potabile ş i a tratării apelor m enajere, are drept s cop as igurarea
unui standard de viata ridicat al locuitoril or;

2.2 Impact pe termen scurt si lung

(a) As pectul financiar

După term inarea proiectului cheltuielile privind întreŃinerea infras tructurii
vor fi as igurate din bugetul oraşului.

(b) Nivel ins tituŃional
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Obiectivele reabilitate vor răm âne în proprietatea publică al oraş ului, fiind
protejate de caracterele juridice cons tituŃionale ale aces tuia.

(c) Nivel politic
Prin implem entarea proiectului autoritatea adminis tarŃiei publice locale va
avea capacitatea de a contribui la as igurarea infras tructurii neces are
dezvoltării oraş ului, creându-se posibilitatea îm bunătăŃirii infras tructurii de
m ediu, în general, ş i a infras tructurii tehnico-edilitare, în s pecial.
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Titlu proiect:

Reabilitarea şi Modernizarea Şcolilor Generale cu Ciclu
Primar şi GrădiniŃele din Strada Sîntandrei şi localităŃile
Lăureni şi Moşuni

1. Descriere

1.1 Rezumatul proiectului

(a) s copul proiectului
Scopul proiectului este reabilitarea ş colilor generale cu ciclu primar din s trada
Sîntandrei ş i localităŃile Lăureni ş i Moş uni, în vederea îm bunătăŃirii procesului de
învăŃământ.
(b) grupurile Ńintă
Grupurile Ńintă afectate în mod direct s unt copii ş i părinŃii copiilor care
frecventează aces te ins tituŃii, res pectiv întreaga com unitate locală, educŃia
copiilor la nivelul preşcolar având un rol determinant în procesul lor de formare.

(c) principalele activităŃi
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
ExecuŃia lucrărilor de cons trucŃii;
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1.2 Obiective
1.3 Justificare

(a) relevanŃa proiectului faŃă de obiectivele s trategiei
Proiectul prevede reabilitarea şcolilor generale cu ciclu prim ar din s trada
Sîntandrei şi localităŃile Lăureni ş i Moş uni în vederea îmbunătăŃirii condiŃii lor de
învăŃământ, astfel proiectul contribuie la atingerea obiectivului special „Ridicarea
performanŃelor economice prin sprijinirea educaŃiei şi a cercetării” din cadrul
strategie i.

(b) relevanŃa proiectului faŃă de priorităŃile s trategiei
Având în vedere faptul că proiectul prevede reabilitarea unor ins tituŃii de
învăŃământ din ciclul gim nazial ş i faptul că educŃia copiilor la aces t nivel de s tudii
are un rol determ inant în procesul de formare a lor, proiectul contribuie în mod
evident la realizarea obiectivului de „îmbunătăŃire a condiŃiilor de învăŃământ
şi a calităŃii pregătirii profesionale”, în cadul PriorităŃii 1.3 din prezenta
strategie, res pectiv „Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de educaŃie”
c)

identificarea nevoilor s i constrângerilor
Datorita res tructurării indus triale şi a m utaŃiilor majore care au avut loc în

economial oraşului în ultim i ani, au apărut neconcordante în domeniul res urs elor
de munca, între cerinŃele econom iei şi dom eniile de pregătire care se realizează
în s is tem ul de învăŃăm ânt.
La nivel de Ńară pres iunea as upra reducerii cheltuielilor publice, s au
controlul s trict al aces tora, precum ş i fiscalitatea ridicată, au s acrificat în mod
cons tant s timularea programelor s ociale. În m od s pecial a fos t afectată
finanŃarea învăŃământului, consecinŃa inevitabilă fiind deteriorarea capitalului
uman şi reducerea potenŃia lului de dezvoltare econom ică pe termen m ediu ş i
lung. Prin urmare, s ituaŃia ins tituŃiilor de învăŃământ din mediu l preuniversitar s -a
agravat, m ajoritatea având deficienŃe atât în ceea ce priveş te gradul de
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siguranŃa, gradul de uzura al utilităŃilor de bază precum ş i dotarea cu
echipamente. UnităŃile de învăŃământ din m ediul rural ş i mic urban sunt mai
afectate, urm are a acces ul mai dificil.
Principala problem ă a infrastructurii de învăŃământ o reprezintă lips a de
siguranŃă în exploatare datorită avariilor provocate de cutremure dar ş i de
vechimea clădirilor.

(d)

lis ta grupurilor Ńintă şi num ărul es tim at al beneficiarilor direcŃi şi indirecŃi

Grupurile Ńintă afectate în mod direct s unt copii ş i părinŃii copiilor care
frecventează aceas tă ins tituŃie. Va fi afectată însă, în m od indirect întreaga
comunitate, educŃia fiind baza tuturor dezvoltărilor s ocio-economice ş u culturale
din oraş.

1.4 Descrierea detaliată a activităŃilor
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Activitatea 1: Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atrib uirea
contractului de execuŃie lucrări;
Se va avea în vedere res pectarea legis laŃiei privind achiziŃiile publice, alegerea
procedurii de atribuire, a criteriilor de calificare şi nu în ultim ul rând a criteriilor de
atribuire. Activitatea nu va pune problem e deosebite s olicitantului având în
vedere experienŃa sa în dom eniul organizării licitaŃiil or. Scopul activităŃii es te
atribuirea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări.

Activitatea 2 Încheierea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări

Acti vitatea urmează în ordine logică activităŃii anterioare. Aceas tă activitate nu va
crea probleme deosebite s olicitantului, aceasta având o experienŃă vas tă în
aces t dom eniu, dat fiind faptul că actele juridice civile reprezintă principalele
izvoare are obligaŃiilo r as umate în relaŃia autorităŃilor publice cu diferite entităŃi
juridice.
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Activitatea 3: ExecuŃia lucrărilor de cons trucŃii
Pe parcurs ul realizării acestei activităŃi, prin grija echipei de im plementare şi a
dirigintelui de ş antier se va urm ări evoluŃia lucrărilor, res pectarea prevederilor
caietului de sarcini, a proiectului tehnic, precum ş i, a graficului de execuŃie a
lucrării, anexat contractului de lucrări.

1.5 Durata şi planul de acŃiune
Anul 1
Semestrul 1
Activitatea

Luna 1 2

3

4

5

Semestrul 2
6

7

8

9

10

11

12 OrganizaŃia

care

implementează
Pregătirea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Realizarea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Pregătirea activitatăŃii 2

Primăria

oraşului

Încheierea contractului de

Miercurea Nirajului

achiziŃie publică execuŃie
lucrări
Primăria

Realizarea activitatăŃii 2
Încheierea
achiziŃie

contractului
publică

de

oraşului

Miercurea Nirajului

execuŃie

lucrări
Pregătirea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrărilor

de

construcŃii;
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oraşului

Realizarea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrărilor

de

construcŃii;

2. Rezultate aşteptate
● Îm bunătăŃirea generală a sis temului de învăŃământ local;
● Creş terea efectivelor de ele vi în şcolile din ciclul gim nazial;

2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă
ÎmbunătăŃirea situaŃiei grupurilor Ńintă
Va creşte în mod s em nificativ nivelul de pregătire a elevilor din ciclul primar ş i
as tfel a elevilor din clas ele gimnaziale.
Va s cădea nivelul abandonului ş colar ş i as tfel a analfabetismului din oraş .

2.2 Efecte multiplicatoare
Se va avea în vedere elaborarea şi implem entarea mai m ultor proiecte privind
dotarea şi modernizarea unităŃilor de învăŃământ, precum ş i implementarea
unor programe pentru diversificarea activităŃilor extracurriculare.

2.3 Impact pe termen scurt si lung

(a) As pectul financiar
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oraşului

După term inarea proiectului cheltuielile privind întreŃinerea clădirilor vor fi
asigurate din bugetul oraş ului.

(b) Nivel ins tituŃional

Obiectivele reabilitate vor răm âne în proprietatea publică al oraş ului, fiind
protejate de caracterele juridice cons tituŃionale ale aces tuia.

(c) Nivel politic
Prin implem entarea proiectului autoritatea adminis tarŃiei publice locale va
avea capacitatea de a contribui la as igurarea infras tructurii neces are
învăŃăm ântului local ca bază a dezvoltării generale al oraş ului.
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Titlu proiect:

ÎNFIINłAREA UNUI CENTRU DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU
VÂRSTNICI

1. Descriere

1.1 Rezumatul proiectului

(a) s copul proiectului
Proiectul are ca scop dezvoltarea sistemului de servicii socio - medicale primare
din cadrul autorităŃii ale administraŃiei publice locale din oraşulul Miercurea Nirajului, în
primul rând pentru vârstnicii fără sprijin sau parŃial sprijinite de familie, respectiv
dezvoltarea şi perfecŃionarea sistemului biroului de asistenŃă socială din cadrul primăriei.

(b) grupurile Ńintă
Grupurile Ńintă afectate direct de im plementarea proiectului sunt persoanele de
vârs ta a treia, din oraş ul Miercurea Nirajului, precum ş i convales cenŃi după
anum ite boli.
Va fi afectată de im plem entarea proiectului întreaga com unitate locală, dat fiind
faptul că un s is tem com plet de protecŃie s ocială, având ca s uport servicii
capabile s ă prevină ş i s ă trateze s ituaŃiile de criză ale pers oanelor cu nevoi
speciale, eliminând deficienŃele şi incapacităŃile trecutului va fi ba za unei s ocietăŃi
moderne şi decente.

(c) principalele activităŃi
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
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Des făşurarea ş i adjudecarea licitaŃiei pentru încheierea contractului de achiziŃii
bunuri – achiziŃionarea unui autovehicol şi echipamente m edicale;
Evaluarea s ituatiei persoanelor vars tnice care neces ita asis tenta sociala;
Elaborarea planului individualizat de as istenŃă şi îngrijire;
Im plementarea m ăsurilor prevăzute în

planul

de

intervenŃie ş i planul

individualizat ;
Cam pania de publicitate;
Monitorizare, reevaluare

1.2 Obiective

Obiectivul general al proiectului s unt:
- im plementarea unei politici integrate multianuale de dezvoltare prin proiecte de
servicii s ociale în conform itate cu prevederile Pla nului NaŃional de Dezvoltare
(PND);
- Îm bunătăŃirea capacităŃii autorităŃii adm in is traŃiei publice locale din oraşul
Miercurea Nirajului de a contribui la Strategia nationala de dezvoltare a
sis temului de as is tenta sociala pentru pers oanele vârs tnice ş i directiile de
dezvoltare globala in domeniu cum ar fi:
◊

Crearea unei societăŃi pentru toate vârs tele

◊

Res pectarea

drepturilor

om ulu i

si

as igurarea

libertăŃilor

fundamentale pentru persoanele vârs tnice
◊

Promovarea unei vieŃi s ănătoase, active, s igure, îm plinite, decente

s i demne
◊

Sănătatea s i bunăs tarea la vârs te înaintate;

- As igurarea măs urilor de s uport pentru persoanele vârs tnice s i a unui
mediu de viaŃa adecvat.
- Contribuirea la program e naŃionale în sus Ńinerea dezvoltării s erviciilor
sociale pentru categorii de pers oane aflate în s ituaŃii de dificultate şi în
dezvoltarea unei servicii practice, adaptate nevoilor populaŃiei conform HG nr.
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1826/22.12.2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a s erviciilor
sociale

Obiectivele s pecifice ale proiectului s unt:
- Dezvoltarea capacităŃii autorităŃii adm inis traŃiei publice locale din oraşul
Miercurea Nirajului de a acorda s ervicii sociale de calitate în contextul deficitului
de servicii sociale la nivel naŃional;
- Dezvoltarea unui serviciu s ocio-m edical primar de calitate, acces ibil,
flexibil adaptat nevoilor cu angajaŃi com petenŃi care să respecte individualitatea
fiecărei pers oane, să as igure tratam ent egal prin excluderea oricărei forme de
dis criminare, să asigure drepturile, s iguranŃa fiecărei pers oane şi protejând
totodată interesele aces tora ş i cele colective ale comunităŃii;
- Îm bunătăŃirea s ituaŃiei actuale privind îngrijirea bolnavilor, deoarece în
sis temul m edical actual perioada de s pitalizare es te tot mai s curtă, din aceas tă
cauză mulŃi din tre pacienŃi în perioada de reabilitare nu au posibilitatea de a prim i
ajutor medical de calitate, sarcina îngrijirii căzând deasupra mem brilor familiei, în
cel mai bun caz, s au a persoanei care nu are pos ibilitatea de a le îngriji în mod
cores punzător.

1.3 Justificare

(a) relevanŃa proiectului faŃă de obiectivele s trategiei
Prin dezvoltarea s erviciului s ocio – medical din cadrul Primăriei Oraş ului
Miercurea Nirajului conform aces tei propuneri, se va crea pos ibilitatea furnizării
unor s ervicii sociale complete de către autoritatea adm inis traŃiei publice locale,
atingându-se obiectivele generale ale s trategiei, respectiv îm bunătăŃirea
condiŃiilor de viaŃă din oraş .
Prin reducerea semnificativă a recidivei în boli după externalizare din
spital, prin recuperarea persoanelor vârstnice în m ediu familiar, precum ş i prin
dim inuarea s enzaŃiei de izolare şi excludere s e vor atinge priorităŃile din cadrul
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strategiei, cum ar fi: Prioritatea 1.4 Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de sănătate, şi Prioritatea 1.5 Reorganizarea, dezvoltarea
infrastructurii de asistenŃă socială

(b) relevanŃa proiectului faŃă de priorităŃile s trategiei

Prin atingerea obiectivelor specifice, prin simplicitatea ş i fezabilitatea
aces tei propuneri, proiectul are o m aximă relevanŃă privind atingerea priorităŃii
1.5 Reorganizarea, dezvoltarea infrastructurii de asistenŃă socială.

(c) identificarea nevoilor s i cons trângerilor in Ńările Ńintă.
Conform aprecierilor

EUROSTAT

ş i IIAS A efectele

negative

ale

fenom enului de îm bătrânire a populaŃiei, in s pecial cele care prives c piaŃa muncii
si sectorul de îngrijiri s ocio-m edicale de lunga durata, vor fi resim Ńite m ajor după
doua decenii. Totuş i, cons ecinŃele proces ului de îm bătrânire s e m anifes ta deja,
îm brăcând form e mai m ult s au m ai puŃin alarmante, in relaŃie directa cu
dezvoltarea s ocio-econom ica s i nivelul de trai înregis trat in fiecare stat mem bru.
La nivel european speranŃa de viata s e cifrează in jurul vârstei de 81 de ani la
fem ei si de 75 de ani la bărbaŃi. In perspectiva, dem ografii preconizează ca va
dis părea diferenŃa de 6 ani exis tenta intre femei ş i barbari in ceea ce priveş te
speranŃa

de

viata.

Prin urmare, odată cu fenomenul general de îmbătrânire a populaŃiei, s ocie tatea
va trebui s a facă fata: unui număr cres cut de pens ionari, unui număr crescut de
pers oane care trăiesc s ingure, unui număr cres cut de vârs tnici de s ex fem inin,
incapacităŃii fam iliei de a-s i rezolva s ingura problemele legate de îngrijirea
membrilor aflaŃi la vârs te înaintate, nevoii cres cute de s ervicii s ociale si m edicale
des tinate îngrijirii personale.
In afara ris cului de bătrâneŃe acoperit de s is temul de securitate socială prin
asigurarea unui venit reprezentat de pensie, in cazul pers oanelor de vârs ta a
treia se intălneş te o situaŃie particulara, aces tea având nevoie, în egala m ăsură,
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de doua tipuri de suport - res pectiv s ervicii s ociale si medicale. In aces te condiŃii,
iniŃierea, dezvoltarea s i acordarea s erviciilor sociale s i de s ănătate, in special a
celor de îngrijire personală, impun o politica unitară in dom eniu pentru a realiza
menŃinerea persoanelor vârs tnice la domiciliu.
Rolul social:
Aces t tip de mas uri vizeaza neces itatea dezvoltării unor s ervicii sociale
alternative pentru grupurile dezavantajate şi pers oanele exclus e s ocial, având ca
scop dim inuarea num ărului beneficiarilor de servicii din partea ins tituŃiil or de
specialitate.

(d) lis ta grupurilor Ńintă şi num ărul es tim at al beneficiaril or direcŃi şi indirecŃi
Grupurile Ńintă afectate direct de implementarea proiectului sunt as tfel,
pers oanele de vârs ta a treia, din oraşul Miercurea Nirajului, res pectiv cei care
trăies c s ingur fără s au parŃial s prijinit de familie, cei care trăies c din ajutor s ocial,
cu afecŃiuni acute sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependenta si o
capacitate limitata de a s e deplas a la o unitate s anitara în vederea as ig urării
îngrijirilor am bulatorii recomandate de medici. Vor fi afectate, de as em enea, în
mod direct convalescenŃi după anum ite boli (ex.: fracturi, accidente vas culare,
intervenŃii chirurgicale im portante), res pectiv cca. 60 de persoane aflate anual în
as tfel de situaŃii.
Va fi afectată în m od indirect întreaga comunitate locală, respectiv cei 5824 de
pers oane, prin im plem entarea unui s is tem com plet de protecŃie socială, capabilă
să prevină şi să trateze s ituaŃiile de criză ale pers oanelo r cu nevoi s peciale.
(e)

motivele alegerii grupurilor Ńintă s i a activităŃilor.

În oraşul Miercurea Nirajului momentan funcŃionează 3 cabinete medicale de
medicina familiei, medicii neavând posibilitatea de a trata pacienŃii din s atele
aparŃinătoare care nu s e deplasează în oraş .
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În foarte m ulte cazuri, bolnavii, bătrânii s e adres ează unui as is tent pens ionar
când neces ită injecŃii zilnice sau pans are, neavând pos ibilitatea de a s e deplas a
la cabinetul medical şi a respecta orarul fiecărei m edic de familie.
Deoarece pacienŃii sunt externaŃi din s pital m ai repede decât în anii anteriori, ş i
nevoile pentru continuarea s erviciilor de îngrijire la dom iciliu au devenit tot mai
importante pentru a facilita refacerea pacientului, m ediul familiar al propriei cas e
es te ades ea cel m ai bun loc pentru a primi îngriji re.
ÎnfiinŃarea unui s erviciu s ocial punând accent pe servicii socio- m edicale, va ajuta
la com pleta refacere ş i s upravegherea continuă a pacientului la domiciliu.
Planul de intervenŃie pentru fiecare pacient va fi elaborată conform unei evaluări
iniŃiale, care are ca bază atât s uges tiile medicului de familie cât şi a doctorului
specialis t.

1.4 Descrierea detaliată a activităŃilor

Activitatea 1. Desfăşurarea şi adjudecarea licitaŃiei pentru încheierea
contractului de achiz iŃii bunuri – achiziŃionarea unui autovehicul
Procedura licitaŃiei pentru achiziŃionarea unui autovehicol se va des făşura potrivit
legislaŃiei în dom eniul achiziŃiilor publice.

Activitatea 2. . Desfăşurarea şi adjudecarea licitaŃiei pentru achiziŃionarea
echipamentelor medicale, şi consumabile (bunuri medicale şi de igienă,
echipamente de protecŃie)

Se vor achiziŃiona echipamente medicale ca tens iometre, aparat EKG portabil,
unitate com pactă şi portabilă pentru tratarea durerii şi pentru s timularea
sis temului neurom us cular, aparat m ultifuncŃional portabil pentru măsurarea
glucozului, coles terolului, şi a trigliceridei, ins trumentar medical ş i consum abile:

218

Activitatea 3. Evaluarea situaŃiei persoanelor vârstnice care necesită
asistenŃă socială
Luarea în evidenŃă s e produce fie ca urm are a unei s olicitări telefonice sau
directe a vârstnicului, fie a altor pers oane, organizaŃii s au ins tituŃii, precum ş i
medicul de familie.
Evaluarea iniŃiala trebuie s ă fie o procedură destul de rapidă si eficientă pentru a
identifica nevoile reale ale s olicitantului. Evaluarea initială s e face pe baza unei
anchete s ociale reali zate la dom iciliul vârs tnicului de către Cons iliul Comunitar
Cons ultativ din care fac parte atât medicii de familie cât şi reprezentanŃii
autorităŃii publi ce locale ş i asis tentul m edico-social comunitar.
Activitatea 4. Elaborarea planului individualizat de asistenŃă şi îngrijire
As is tentul socio-medical com unitar res pons abil de anchetă prezintă concluziile
reieş ite din evaluarea iniŃială ş i cu acordul Cons ili ul Com unitar Consultativ
propune un plan de îngrijiri s ocio-m edicale corespunzator nevoilor identificate.
Planul de îngrijiri es te docum entul pe baza căruia s e vor derula activităŃile
neces are pentru remedierea s ituaŃiei vârstnicului.
Activitatea 5. Implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenŃie şi
planul individualizat
Im plementarea Planului s i a Graficului de îngrijiri es te verificată şi analizată la
şedinŃele săptăm ânale ale Cons iliului Comunitar Consultativ din cadrul Prim ăriei
la care participă coordonatorii de echipă s i coordonatorii de cazuri ş i după caz
alte pers oane. Responsabilul cu îndeplinirea Planului

este as istentul s ocio-

medical com unitar şi îngrijitorul, dar exista situatii când rolul de coordonare es te
preluat s i de o alta persoană calificată.
RelaŃia cu beneficiarul îngrijirii la domiciliu es te reglem entată pe baza unui
Contract de Îngrijiri unde sunt s pecificate activităŃile ce urmează a fi efectuate,
precum ş i frecvenŃa lor.
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Activitatea 6 Campania de publicitate

Se vor derula activităŃi prom oŃionale pentru disem inarea informaŃiilor legate de
dezvoltarea s erviciilor sociale furnizate de Prim ărial oraş ului Miercurea Nirajului.
În cadrul aces tei activităŃi s e vor dis trib ui afişe ş i pliante, redactate conform
regulilor Manualului de identitatea vizuală, anexă la contractul de finanŃare.

Activitatea 7. Monitorizarea, reevaluarea
Monitorizarea es te o form a de s upraveghere practică a implementarii Planului s i
cons tă în asigurarea atingerii obiectivelor propuse ş i adaptarea/ajus tarea planului
conform nevoilor mereu în s chimbare ale beneficiarilor. Monitorizarea se va
realiza prin vizite la dom iciliu, telefoane ale sau catre beneficiari, întâlniri ale
echipei de îngrijiri, s esizări divers e.
1.5 Durata şi planul de acŃiune

Anul 1
Activitatea

Luna 21

Semestrul 1
3
4
5

6

Pregătirea
activităŃii 1
Desfăşurarea
licitaŃiei autovehicul
Realizarea
activităŃii 1
Desfăşurarea
licitaŃiei autovehicul

7

8

Semestrul 2
9
10 11

12

OrganizaŃia care
implementează
Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
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Pregătirea
activităŃii 2
Desfăşurarea
licitaŃiei Echipamente
medicale,
consumabile
Realizarea
activităŃii 2
Desfăşurarea
licitaŃiei Echipamente
medicale,
consumabile
Pregătirea
activităŃii 3
Evaluarea
situatiei
persoanelor care
necesită
asistenŃă socială
Realizarea
activităŃii 3
Evaluarea
situatiei
persoanelor care
necesită
asistenŃă socială
Pregătirea
activităŃii 4
Elaborarea
planului
individualizat de
asistenŃă şi
îngrijire
Realizarea
activităŃii 4
Elaborarea
planului
individualizat de
asistenŃă şi
îngrijire
Pregătirea
activităŃii 5
Implementarea
măsurilor
prevăzute
în
planul
de
intervenŃie

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect
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Realizarea
activităŃii 5
Implementarea
măsurilor
prevăzute în
planul de
intervenŃie
Pregătirea
activităŃii 6
Campania de
publicitate

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect
Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect
Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect
Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect

Realizarea
activităŃii 6
Campania de
publicitate
Pregătirea
activităŃii 7
Monitorizare,
reevaluare
Realizarea
activităŃii 7
Monitorizare,
reevaluare

2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă

ÎmbunătăŃirea situaŃiei grupurilor Ńintă
Serviciul s ocio -m edical completând serviciile m edicale existente (pres tate de
medici de familie ş i clinicile din reşedinŃa de judeŃ), precum ş i serviciile sociale
actuale (serviciul de as is tenŃă socială din cadrul autorităŃii publice locale), va
înlătura incapacităŃile ş i deficienŃele s is tem ului actual, intervenind în s ituaŃii de
criză ale persoanelor vârstnice, a celor externaŃi din spitale, precum şi a
convales cenŃilor. Prin dezvoltarea s erviciului s ocio-m edical cu caracter primar, s e
va crea pos ibilitatea ca pers oanele vârstnice care prezintă un anum it nivel de
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dependinŃă, şi o capacitate limitată de s e a deplas a din satele aparŃinătoare
oraş ului până la dispensarul medical, s ă beneficieze de s ervicii s ocio - m edicale
prim are de calitate. Odată cu realizarea aces tor s ervicii se vor evidenŃia
următoarele rezultate:



se va reduce sem nificativ recidiva în boli după externalizare din s pital ş i s e
va reduce m ortalitatea din rândul grupului Ńintă;



se va dim inua s enzaŃia de izolare ş i de excludere a celor cu nevoi
speciale;



va creşte im plicarea m embrilor com unităŃii (în foarte multe cazuri conform
unei s tatis tici naŃionale bolnavul care a beneficiat de îngrijire la domiciliu
se oferă voluntar pentru un alt nevoiaş );



va fi realizat o com unicare permanentă între mem brii com unităŃii locale,
autoritatea publică locală ş i asistenŃi im plicaŃi în

proiect ş i totodată

serviciul social va atinge un alt nivel de dezvoltare în cadrul oraşului;


se va forma o s ocietate bazată pe res pect faŃă de vârs tnici, o s ocietate
sănătoasă din punct de vedere fizic ş i m ental

2.3 Efecte multiplicatoare

În vederea perfecŃionării utilizării serviciilor vor avea loc în m od permanent
activităŃi de dis em inare a inform aŃiilor legate de aces t s erviciu, respectiv s e vor
dem ara cam panii de informare în oraş şi în s atele aparŃinătoare, în rândul
vârs tnicilor precum şi fam iliil or aces tora.
Se va avea în vedere, de asem enea înfiinŃarea unui centru de zi pentru
satis facerea nevoilor de recuperare/refacere a vârstnicilor, în afara locuinŃei,
pentru vârs tnici care pot fi deplasabili. As tfel serviciul socio - m edical va pune
bazele unui centru de zi, care valorificând experienŃele acum ulate va însemna
eficientizarea activităŃilor derulate potrivit prezentei propuneri.
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Se va avea în vedere, de as emenea, lărgirea gamei de beneficiari (copii cu
deficiente grave, adulti cu probleme de mobilitate) fara a afecta m odul s i calitatea
satis facerii nevoilor primei categorii de beneficiari, respectiv vârs tnicii.

2.4 Impact pe termen scurt si lung

(a) As pectul financiar

Acti vitatea s erviciului socio-m edical se finanŃează din bugetul local conform
principiilor concurenŃei şi al eficienŃei, alocările financiare efectuându-se din
capitolul bugetar ”Asis tenŃă acordată persoanelor în vârs tă”. FinanŃarea aces tor
pres tări s e va as igura conform art.40 alin.(3) din Legea nr.47/2006 privind
Sis temul NaŃional de As is tenŃă Socială.
Cheltuielile salariale vor fi suportate atât din bugetul propriu al s erviciului socio –
medical din cadrul prim ăriei cât ş i din s ubvenŃiile acordate de stat, conform
Programului NaŃional de Sănătate, as tfel fiind posibilă repartizarea unui asis tent
socio – medical comunitar de către Autoritatea de Sănătate Publică a JudeŃului
Mureş .

(b) Nivel ins tituŃional

Obiectivul reabilitat va rămâne în proprietatea publică al oraş ului, fiind
protejată de caracterele juridice cons tituŃionale ale aces tuia.

(c) Nivel politic

Prin activităŃile de publicitate, diferite activităŃi informative ş i educative proiectul
va s chim ba mentalitatea generală în ceea ce priveş te problem a vârs tnicilor cu
nevoi speciale, şi în general problematica protecŃiei s ociale.
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Prin implem entarea proiectului autoritatea adminis traŃiei publice locale va avea
capacitatea de a contribui la completarea s is temului de protecŃie socială în
contextul deficitului de s ervicii sociale la nivel naŃional, creându-s e pos ibilitatea
îm bunătăŃirii managem entului aces tor s ervicii prin aces t proiect, precum ş i
pos ibilitatea de a pretinde cetăŃenilor o conduită adecvată exis tenŃei s erviciului
modern, în dom eniul protecŃiei sociale, utilizatorii trans formându-s e treptat în
operatori activi de s ervicii s ociale.

225

Titlu proiect:

ÎNFIINłAREA UNUI CENTRU DE ÎNGRIJIRE PENTRU V ÂRSTNICI
(CĂMIN)

2. Descriere

1.1 Rezumatul proiectului

(a) s copul proiectului
Proiectul are ca s cop dezvoltarea s is temului de servicii s ocio - m edicale
din

oraşul Miercurea Nirajului, prin înfiinŃarea unui centru de îngrijire pentru

vârs tnici.

(b) grupurile Ńintă
Grupurile Ńintă afectate direct de im plementarea proiectului sunt persoanele de
vârs ta a treia, din oraşul Miercurea Nirajului, precum ş i din satele aparŃinătoare.
Va fi afectată de im plem entarea proiectului întreaga com unitate locală, dat fiind
faptul că un s is tem com plet de protecŃie s ocială, având ca s uport servicii
capabile s ă prevină ş i s ă trateze s ituaŃiile de criză ale pers oanelor cu nevoi
speciale, eliminând deficienŃele şi incapacităŃile trecutului va fi ba za unei s ocietăŃi
moderne şi decente.
(c) principalele activităŃi
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
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Des făşurarea ş i adjudecarea licitaŃiei pentru încheierea contractului de achiziŃii
publice execuŃie lucrări.
Des făşurarea ş i adjudecarea licitaŃiei pentru încheierea contractului de achiziŃii
bunuri şi echipam ente medicale;
Cam pania de publicitate;
Încheierea contractelor de asis tenŃă;
Monitorizare, reevaluare

1.2 Obiective

Obiectivul general al proiectului s unt:
- im plementarea unei politici integrate multianuale de dezvoltare prin proiecte de
servicii s ociale în conform itate cu prevederile Planului NaŃional de Dezvoltare
(PND);
- Îm bunătăŃirea capacităŃii autorităŃii adm in is traŃiei publice locale din oraşul
Miercurea Nirajului de a contribui la Strategia nationala de dezvoltare a
sis temului de as is tenta sociala pentru pers oanele vârs tnice ş i directiile de
dezvoltare globala in domeniu cum ar fi:
◊

Crearea unei societăŃi pentru toate vârs tele

◊

Res pectarea

drepturilor

om ulu i

si

as igurarea

libertăŃilor

fundamentale pentru persoanele vârs tnice
◊

Promovarea unei vieŃi s ănătoase, active, s igure, îm plinite, decente

s i demne
◊

Sănătatea s i bunăs tarea la vârs te înaintate;

- As igurarea măs urilor de s uport pentru persoanele vârs tnice s i a unui
mediu de viaŃa adecvat.
- Contribuirea la program e naŃionale în sus Ńinerea dezvoltării s erviciilor
sociale pentru categorii de pers oane aflate în s ituaŃii de dificultate şi în
dezvoltarea unei servicii practice, adaptate nevoilor populaŃiei conform HG nr.
1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a s erviciilor
sociale
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Obiectivele s pecifice ale proiectului s unt:
- Dezvoltarea capacităŃii autorităŃii adm inis traŃiei publice locale din oraşul
Miercurea Nirajului de a acorda servicii sociale de calitate în contextul deficitului
de servicii sociale la nivel naŃional;
- Dezvoltarea unui s erviciu s ocio-m edical de calitate, acces ibil, flexibil
adaptat nevoilor cu angajaŃi competenŃi care s ă res pecte individualitatea fiecărei
pers oane, s ă as igure tratament egal prin excluderea oricărei forme de
dis criminare, să asigure drepturile, s iguranŃa fiecărei persoane şi protejând
totodată interesele aces tora ş i cele colective ale comunităŃii;

1.3 Justificare

(a) relevanŃa proiectului faŃă de obiectivele s trategiei
Prin dezvoltarea s erviciului s ocio – medical din cadrul Primăriei Oraş ului
Miercurea Nirajului conform aces tei propuneri, se va crea pos ibilitatea furnizării
unor s ervicii sociale complete de către autoritatea adm inis traŃiei publice locale,
atingându-se obiectivele generale ale s trategiei, respectiv îm bunătăŃirea
condiŃiilor de viaŃă din oraş .
(b) relevanŃa proiectului faŃă de priorităŃile s trategiei

Prin atingerea obiectivelor specifice, prin simplicitatea ş i fezabilitatea
aces tei propuneri, proiectul are o m aximă relevanŃă privind atingerea priorităŃii
1.5 Reorganizarea, dezvoltarea infrastructurii de asistenŃă socială.

(c) identificarea nevoilor s i cons trângerilor in Ńările Ńintă.

Conform aprecierilor

EUROSTAT

ş i IIAS A efectele

negative

ale

fenom enului de îm bătrânire a populaŃiei, in s pecial cele care prives c piaŃa muncii
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si sectorul de îngrijiri s ocio-m edicale de lunga durata, vor fi resim Ńite m ajor după
doua decenii. Totuş i, cons ecinŃele proces ului de îm bătrânire s e m anifes ta deja,
îm brăcând form e mai m ult s au m ai puŃin alarmante, in relaŃie directa cu
dezvoltarea s ocio-econom ica s i nivelul de trai înregis trat in fiecare stat mem bru.
La nivel european speranŃa de viata s e cifrează in jurul vârstei de 81 de ani la
fem ei si de 75 de ani la bărbaŃi. In perspectiva, dem ografii preconizează ca va
dis părea diferenŃa de 6 ani exis tenta intre femei ş i barbari in ceea ce priveş te
speranŃa

de

viata.

Prin urmare, odată cu fenomenul general de îmbătrânire a populaŃiei, s ocie tatea
va trebui s a facă fata: unui număr cres cut de pens ionari, unui număr crescut de
pers oane care trăiesc s ingure, unui număr cres cut de vârs tnici de s ex fem inin,
incapacităŃii fam iliei de a-s i rezolva s ingura problemele legate de îngrijirea
membrilor aflaŃi la vârs te înaintate, nevoii cres cute de servicii s ociale si m edicale
des tinate îngrijirii personale.

(d) lis ta grupurilor Ńintă şi num ărul es tim at al beneficiaril or direcŃi şi indirecŃi

Grupurile Ńintă afectate direct de implementarea proiectului sunt as tfel,
pers oanele de vârs ta a treia, din oraşul Miercurea Nirajului, res pectiv cei care
trăies c s ingur fără s au parŃial s prijinit de familie, cei care trăies c din ajutor s ocial,
cu afecŃiuni acute sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependenta si o
capacitate limitata de a s e deplas a la o unitate s anitara în vederea as ig urării
îngrijirilor ambulatorii recomandate de m edici.
Va fi afectată în m od indirect întreaga comunitate locală, respectiv cei 5824 de
pers oane, prin im plem entarea unui s is tem com plet de protecŃie socială, capabilă
să prevină şi să trateze s ituaŃiile de criză ale pers oanelo r cu nevoi s peciale.

(e)

motivele alegerii grupurilor Ńintă s i a activităŃilor.

În fiecare familie la un moment dat s e creează situaŃia cand copilul es te cel care
trebuie s a aiba grija de parintele sau. Este o res pons abilitate m are s i presupune
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activitati s pecializate, pe care în contextul socio-economic actual, cu cea mai
mare bunavointa uneori oameni nu poti sa le ducă la capăt singuri. Dezvoltarea
unui serviciu s ocio-medical de calitate, accesibil ş i cu angajaŃi com petenŃi va
crea posibilitatea ges tionării eficiente a s ituaŃiilor de criză as igurând servicii
socio-medicale com plete pentru pers oanele aflate în vârs ta a treia.

1.4 Descrierea detaliată a activităŃilor

Activitatea 1. Desfăşurarea şi adjudecarea licitaŃiei pentru încheierea
contractului de achiz iŃii lucrări
Procedura se va desfăş ura potrivit legis laŃiei în domeniul achiziŃiilor publice.

Activitatea 2. Desfăşurarea şi adjudecarea licitaŃiei pentru încheierea
contractului de achiziŃii bunuri – echipamente medicale, şi consumabile
(bunuri medicale şi de igienă, echipamente de protecŃie)

Se vor achiziŃiona: m obilier, echipamente electrocas nice, diferite dotări,
echipamente medicale ca tensiometre, aparat EKG portabil, unitate compactă ş i
portabilă pentru tratarea durerii şi pentru s timularea sis temului neurom uscular,
aparat multifuncŃional portabil pentru măs urarea glucozului, coles terolului, ş i a
trigliceridei, instrum entar m edical şi cons umabile.

Activitatea 3. Încheierea contractelor cu beneficiarii serviciului
Se vor încheia contracte de asis tenŃă în lim ita capacităŃii dis ponibile, res pectând
principiile egalităŃii şi nedis crim inării.

Activitatea 4 Campania de publicitate

Se vor derula activităŃi prom oŃionale pentru disem inarea informaŃiilor legate de
dezvoltarea s erviciilor sociale furnizate de Prim ărial oraş ului Miercurea Nirajului.
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În cadrul aces tei activităŃi s e vor dis trib ui afişe ş i pliante, redactate conform
regulilor Manualului de identitatea vizuală, anexă la contractul de finanŃare.

Activitatea 5. Monitorizarea, reevaluarea
Monitorizarea es te o form a de s upraveghere practică a im plem entarii proiectului
si constă în as igurarea atingerii obiectivelor propuse ş i adaptarea/ajus tarea
regulementului de funcŃionare conform nevoilor mereu în s chim bare ale
beneficiarilor.
1.5 Durata şi planul de acŃiune

Anul 1
Activitatea

Luna 21

Semestrul 1
3
4
5

6

Pregătirea
activităŃii 1
Desfăşurarea
licitaŃiei de
lucrări
Realizarea
activităŃii 1
Desfăşurarea
licitaŃiei de
lucrări
Pregătirea
activităŃii 2
Desfăşurarea
licitaŃiei de
bunuri şi
echipamente
medicale,
consumabile
Realizarea
activităŃii 2
Desfăşurarea
licitaŃiei de
bunuri şi
echipamente
medicale,
consumabile

7

8

Semestrul 2
9
10 11

12

OrganizaŃia care
implementează
Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
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Pregătirea
activităŃii 3
Semnarea
contractelor de
asistenŃă
Realizarea
activităŃii 3
Semnarea
contractelor de
asistenŃă
Pregătirea
activităŃii 4
Campania de
publicitate

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect
Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect
Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect
Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect
Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect
Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect

Realizarea
activităŃii 4
Campania de
publicitate
Pregătirea
activităŃii 5
Monitorizare,
reevaluare
Realizarea
activităŃii 5
Monitorizare,
reevaluare

2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă

ÎmbunătăŃirea situaŃiei grupurilor Ńintă
Serviciul s ocio -m edical completând serviciile m edicale existente (pres tate de
medici de familie ş i clinicile din reşedinŃa de judeŃ), precum ş i serviciile sociale
actuale (serviciul de as is tenŃă socială din cadrul autorităŃii publice locale), va
înlătura incapacităŃile ş i deficienŃele s is tem ului actual, intervenind în s ituaŃii de
criză ale persoanelor vârstnice. Prin dezvoltarea sistem ului de servicii s ocio232

medicale, s e va crea pos ibilitatea ca persoanele vârs tnice care neces ită
asis tenŃă permanentă, s ă beneficieze de aces te servicii în cadrul instituŃiei create
prin proiect. Odată cu im plem entarea proiectului s e vor evidenŃia următoarele
rezultate:



se va dim inua s enzaŃia de izolare ş i de excludere a celor cu nevoi
speciale;



se va forma o s ocietate bazată pe res pect faŃă de vârs tnici, o s ocietate
sănătoasă din punct de vedere fizic ş i m ental

2.3 Efecte multiplicatoare

În vederea perfecŃionării utilizării serviciilor vor avea loc în m od permanent
activităŃi de dis em inare a inform aŃiilor legate de aces t s erviciu, respectiv s e vor
dem ara cam panii de informare în oraş şi în s atele aparŃinătoare, în rândul
vârs tnicilor precum şi fam iliil or aces tora.
Se va avea în vedere, de asem enea înfiinŃarea unui centru de zi pentru
satis facerea nevoilor de recuperare/refacere a vârstnicilor, în afara locuinŃei,
pentru vârs tnici care pot fi deplasabili. As tfel serviciul socio - m edical va pune
bazele unui centru de zi, care valorificând experienŃele acum ulate va însemna
eficientizarea activităŃilor derulate potrivit prezentei propuneri.

2.4 Impact pe termen scurt si lung

(a) As pectul financiar

Acti vitatea s erviciului socio-medical s e finanŃează din contribuŃia pers oanelor
asis tate, precum ş i din bugetul local, conform principiilor concurenŃei ş i al
eficienŃei, alocările financia re efectuându-s e din capitolul bugetar ”Asis tenŃă
acordată persoanelor în vârs tă”.
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(b) Nivel ins tituŃional

Obiectivul reabilitat va rămâne în proprietatea publică al oraş ului, fiind
protejată de caracterele juridice cons tituŃionale ale aces tuia.

(c) Nivel politic

Prin activităŃile de publicitate, diferite activităŃi informative ş i educative proiectul
va s chim ba mentalitatea generală în ceea ce priveş te problem a vârs tnicilor cu
nevoi speciale, şi în general problematica protecŃiei s ociale.
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Titlu proiect:

„Se rvicii comunitare de prevenire a separării
copilului de familia sa”

3. Descriere

1.1 Rezumatul proiectului

(a) s copul proiectului
Proiectul are ca s cop dezvoltarea sis tem ului de servicii sociale din

oraşul

Miercurea Nirajului, prin înfiinŃarea unui centru com unitar de prevenire a s eparării
copilului de familia s a.
(b) grupurile Ńintă
Grupurile Ńintă afectate direct de implementarea proiectului s unt:
- copii ş i părinŃii cărora li s e acordă pres taŃii şi servicii des tinate prevenirii
separării lor;
- copii care au beneficiat de o m ăs ură de protecŃie s pecială şi au fos t reintegraŃi
în fam ili e;
- copii care beneficiază de o măs ură de protecŃie s pecială;
- copii care provind din fam ilii care prezintă relaŃii dis funcŃionale (părinŃi cu
comportam ent violent, etc.);
- copii aflaŃi în situaŃie de ris c de abandon, abuz, neglijare ş i exploatare ş i
fam iliile aces tora;
- părinŃii ai căror copii beneficiează de o măs ură de protecŃie specială ;
- părinŃi care au nevoie de cons iliere pentru îngrijirea şi educarea copiilor;
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Grupurile Ńintă afectate indirect de im plementarea proiectului sunt:
- reŃeaua locală de ins tituŃii publice şi organizaŃii private care des făşoară activităŃi
în domeniul protecŃiei copiilor;
- întreaga comunitate locală;
(c) principalele activităŃi
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Des făşurarea ş i adjudecarea licitaŃiei pentru încheierea contractului de achiziŃii
publice execuŃie lucrări.
Des făşurarea ş i adjudecarea licitaŃiei pentru încheierea contractului de achiziŃii
bunuri şi dotări;
Cam pania de publicitate;
Monitorizare, reevaluare

1.2 Obiective

Obiectivul general al proiectului este perfecŃionarea sistem ului de s ervicii sociale
în oraşul Mirecurea Nirajului, prin îm bunătăŃirea activităŃilor de protecŃia copilului
în oraşul nos tru.

Obiectivele s pecifice ale proiectului s unt:
- Dezvoltarea capacităŃii autorităŃii adm inis traŃiei publice locale din oraşul
Miercurea Nirajului de a acorda s ervicii sociale de calitate în contextul deficitului
de servicii sociale bazate pe s epararea copiilor de familiile lor;
- Adoptarea de măsuri preventive pentru a s e evita separarea copiilor de
fam ilia lor în viitor;
- Reducerea factorilor de risc pentru copii vulnerabili ş i fam iliile acestora;

236

1.3 Justificare

(a) relevanŃa proiectului faŃă de obiectivele s trategiei
Prin dezvoltarea serviciului de protecŃia copilului din cadrul Prim ăriei
Oraş ului Miercurea Nirajului conform aces tei propuneri, se va crea pos ibilitatea
furnizării unor s ervicii sociale complete de către autoritatea administraŃiei publice
locale, atingându-s e obiectivele generale ale strategiei, res pectiv îm bunătăŃirea
condiŃiilor de viaŃă din oraş .

(b) relevanŃa proiectului faŃă de priorităŃile s trategiei

Prin atingerea obiectivelor specifice, prin simplicitatea ş i fezabilitatea
aces tei propuneri, proiectul are o m aximă relevanŃă privind atingerea priorităŃii
1.5 Reorganizarea, dezvoltarea infrastructurii de asistenŃă socială.

(c) identificarea nevoilor s i cons trângerilor in Ńările Ńintă.
Începând cu anii 2005, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 272/2004, obligaŃia
înfiinŃării de servicii pentru prevenirea s eparării copilului de familie a fos t
trans ferată către autorităŃile publice de la nivelul m unicipiilor, oraş elor ş i
comunelor.
La nivelul oraş ului Miercurea Nirajului exis tă un număr ins uficient de servicii
comunitare s pecializate pentru protecŃia copiului, activităŃile exis tente lim itânduse la rezolvarea s ituaŃiilor de criză.

(d) lis ta grupurilor Ńintă şi num ărul es tim at al beneficiaril or direcŃi şi indirecŃi
Grupurile Ńintă afectate direct de implementarea proiectului s unt:
- copii ş i părinŃii cărora li s e acordă pres taŃii şi servicii des tinate prevenirii
separării lor;
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- copii care au beneficiat de o m ăs ură de protecŃie s pecială ş i au fos t reintegraŃi
în fam ili e;
- copii care beneficiază de o măs ură de protecŃie s pecială;
- copii care provind din fam ilii care prezintă relaŃii dis funcŃionale (părinŃi cu
comportam ent violent, etc.);
- copii aflaŃi în situaŃie de ris c de abandon, abuz, neglijare ş i exploatare ş i
fam iliile aces tora;
- părinŃii ai căror copii beneficiează de o măs ură de protecŃie specială ;
- părinŃi care au nevoie de cons iliere pentru îngrijirea şi educarea copiilor;
Va fi afectată îns ă, în m od indirect întreaga comunitate locală, res pectiv cei 5824
de pers oane, prin implementarea unui sis tem complet de protecŃie socială,
capabilă s ă prevină ş i s ă trateze problem ele copiilor provenite din fam ili i care
prezintă relaŃii dis funcŃionale.

(e)

motivele alegerii grupurilor Ńintă s i a activităŃilor.

Începând cu anul 2005, Prim ăria Oraş ului Miercurea Nirajului în parteneriat cu
FundaŃia Szent Ferencz, des făş oară program ul de îngrijire a copiilor provenite
din familii care prezintă relaŃii dis funcŃionale, în cadrul un centru de zi.
Unitatea are în îngrijire pes te 30 de copii, provenite din familii cu problem e
sociale şi es te finanŃată din res urse proprii.

1.4 Descrierea detaliată a activităŃilor

Activitatea 1. Desfăşurarea şi adjudecarea licitaŃiei pentru încheierea
contractului de achiz iŃii lucrări
Procedura se va desfăş ura potrivit legis laŃiei în domeniul achiziŃiilor publice.
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Activitatea 2. Desfăşurarea şi adjudecarea licitaŃiei pentru încheierea
contractului de achiz iŃii bunuri, dotări şi consumabile

Se vor achiziŃiona: m obilier, echipamente electrocas nice, diferite dotări ş i
cons umabile.

Activitatea 3. Campania de publicitate

Se vor derula activităŃi prom oŃionale pentru disem inarea informaŃiilor legate de
dezvoltarea s erviciilor sociale furnizate de Prim ărial oraş ului Miercurea Nirajului.
În cadrul aces tei activităŃi s e vor dis trib ui afişe ş i pliante, redactate conform
regulilor Manualului de identitatea vizuală, anexă la contractul de finanŃare.

Activitatea 4. Monitorizarea, reevaluarea
Monitorizarea es te o form a de s upraveghere practică a im plem entarii proiectului
si constă în as igurarea atingerii obiectivelor propuse ş i adaptarea/ajus tarea
regulementului de funcŃionare conform nevoilor mereu în s chim bare ale
beneficiarilor.
1.5 Durata şi planul de acŃiune

Anul 1
Activitatea

Luna 21

Semestrul 1
3
4
5

6

Pregătirea
activităŃii 1
Desfăşurarea
licitaŃiei de
lucrări
Realizarea
activităŃii 1
Desfăşurarea
licitaŃiei de
lucrări

7

8

Semestrul 2
9
10 11

12

OrganizaŃia care
implementează
Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
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Pregătirea
activităŃii 2
Desfăşurarea
licitaŃiei de
bunuri şi
consumabile
Realizarea
activităŃii 2
Desfăşurarea
licitaŃiei de
bunuri şi
consumabile
Pregătirea
activităŃii 3
Campania de
publicitate

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului

Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect
Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect
Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect
Primăria oraşului
Miercurea
Nirajului
şi
partenerul
din
proiect

Realizarea
activităŃii 3
Campania de
publicitate
Pregătirea
activităŃii 4
Monitorizare,
reevaluare
Realizarea
activităŃii 4
Monitorizare,
reevaluare

2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă

ÎmbunătăŃirea situaŃiei grupurilor Ńintă
Serviciul comunitar de prevenire a s eparării copilului de familia sa completând
serviciile sociale exis tente, va înlătura incapacităŃile ş i deficienŃele sis tem ului
actual, intervenind în s ituaŃii de criză ale fam ili ilor cu relaŃii dis funcŃionale. Prin
dezvoltarea s is temului s e va crea posibilitatea ca m inorii care necesită asis tenŃă
în cadrul centrului de zi să beneficieze de aces te servicii în cadrul instituŃiei
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modernizate prin proiect. Odată cu im plem entarea proiectului se vor evidenŃia
următoarele rezultate:
- reducerea numărului de copii s eparaŃi de familiil e lor;
- creş terea capacităŃii parentale;
- îm bunătăŃirea îngrijirii copilu lui în fam ilii;

2.3 Efecte multiplicatoare

În vederea perfecŃionării utilizării serviciilor vor avea loc în m od permanent
activităŃi de dis em inare a inform aŃiilor legate de aces t s erviciu, respectiv s e vor
dem ara campanii de informare în oraş ş i în s atele aparŃinătoare.
Se va avea în vedere, de as em enea, înfiinŃarea unor centre perm anente de tip
fam ilial.

2.4 Impact pe termen scurt si lung

(a) As pectul financiar

Acti vitatea s erviciului se finanŃează de către partenerii din proiect.

(b) Nivel ins tituŃional

Obiectivul reabilitat va rămâne în proprietatea publică al oraş ului, fiind
protejată de caracterele juridice cons tituŃionale ale aces tuia.

(c) Nivel politic
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Prin activităŃile de publicitate, diferite activităŃi informative ş i educative proiectul
va s chim ba mentalitatea generală în ceea ce priveş te problema copiilor cu nevoi
speciale, şi în general problematica protecŃiei s ociale.

Titlu proiect:

REABILITAREA CLĂDIRII SEDIULUI ADMINISTRATIV AL
ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI

1. Descriere

1.1 Rezumatul proiectului

(a) s copul proiectului
Scopul proiectului es te reabilitarea clădirii sediului adm inis trativ al oraş ului
Miercurea Nirajului.

(b) grupurile Ńintă
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect sunt cei 5824 de locuitori ai
oraş ului Miercurea Nirajului (ş i a satelor aparŃinătoare), respectiv toŃi cei care
apelează la serviciile adm inis trative din oraş ul Miercurea Nirajului.
(c) principalele activităŃi
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
ExecuŃia lucrărirol de cons trucŃii.

1.2 Obiective
242

Obiectivele general ale proiectului:

Obiectivul general al proiectului es te m odernizarea cursivă a adm inistraŃiei
publice locale, în concordanŃă cu obiectivele fixate în Programul NaŃional de
Reforme 2007 respectiv în s trategia de dezvoltare locală. Obiectivele generale
ca: dezvoltarea m ecanismelor ş i metodelor care s ă sprijine autorităŃile publice
locale de a as igura servicii de calitate, perfecŃionarea managem entului în
adm inistraŃie, prin prom ovarea s i im plementarea ins trum entelor de m odernizare
a adminis traŃie i publice,identificarea s i dezvoltarea de noi ins trumente care s ă
contribuie la îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor publice furnizate cetăŃenilor s unt, de
asem enea nişte aspecte, fără de care reforma adm inistraŃiei publice nu se poate
concepe.

Obiectivele s peciale ale proie ctului:
● Accelerarea procesului de reformă adminis trativă;
● Dezvoltarea infras tructurii adm inis trative;
● Servicii orientate pe cetăŃeni

1.3 Justificare

(a) relevanŃa proiectului faŃă de obiectivele s trategiei
Având în vedere faptul că proiectul prevede reabilitarea sediului adm inis trativ
din oraş ul Miercurea Nirajului, ea contribuie la atingerea obiectivului special
„Amenajarea unui mediu ambiant de locuinŃe şi de servicii orientate pe
cetăŃeni” din cadrul strategiei.

(b) relevanŃa proiectului faŃă de priorităŃile s trategiei
Luând în cons iderare că proiectul prevede atât reabilitarea sediului
adm inistrativ cât ş i reorganizarea m ecanism elor ş i proceselor de lucru interne în
vederea îndeplinirii tuturor dezideratelor din Programul naŃional de reform ă
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adm inistrativă, ea contribuie ş i la realizarea PriorităŃii 6.2 AdministraŃie publică
locală orientată spre clienŃi.

(c) identificarea nevoilor s i cons trângerilor
În ultim ii ani procesul de reformă a proces elor de managem ent a ins tituŃiilor
publice a m odificat profund viziunea asupra priorităŃilor reform ei administraŃiei
publice şi astfel a întregii s trategii generale de m odernizare a adminis traŃiei
publice locale.
Guvernul României în proces ul de reformă a adm inis traŃiei publice locale şi în
eforturile s ale de im plem entare a strategiei privind reforma aces tui sector impune
autorităŃilor publice lo cale luarea unor măs uri concrete în aces t s ens ş i fixează
term ene concrete ş i apropiate în vederea efectuării aces tor s chim bări. Separarea
anum itor s ervicii, funcŃii şi proces e interne sunt măsuri impus e cu term ene
definite pentru aceste ins tituŃii. ReputaŃia unei ins tituŃii depin de de m odul cum
sunt s atis făcute nevoile ş i în mare măs ură după percepŃia ce au cetăŃenii legat
de adminis traŃia publi că locală.
O altă măsură identificată ca prioritară în procesul de reform ă a
adm inistraŃiei publice locale es te rezolvarea unei s olicitări în tim p cât mai s curt
pos ibil, pentru care es te neces ară reorganizarea procedurilor de lucru în aş a fel
încât cetăŃeanul s ă fie în centrul atenŃei. Această reorganizare neces ită
separarea funcŃiilor “front office” şi “back office”, precum ş i asigurarea s paŃiilor, a
infras tucturii şi a logisticii neces are.
(d)

lis ta grupurilor Ńintă şi num ărul es tim at al beneficiarilor direcŃi şi indirecŃi

Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect sunt cei 5824 de locuitori ai
oraş ului Miercurea Nirajului, respectiv toŃi cei care vor folos i infras tructura creată.

1.4 Descrierea detaliată a activităŃilor
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
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Activitatea 1: Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atrib uirea
contractului de execuŃie lucrări;
Se va avea în vedere res pectarea legis laŃiei privind achiziŃiile publice, alegerea
procedurii de atribuire, a criteriilor de calificare şi nu în ultim ul rând a criteriilor de
atribuire. Activitatea nu va pune problem e deosebite s olicitantului având în
vedere experienŃa sa în dom eniul organizării licitaŃiil or. Scopul activităŃii es te
atribuirea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări.

Activitatea 2 Încheierea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări

Acti vitatea urmează în ordine logică activităŃii anterioare. Aceas tă activitate nu va
crea probleme deosebite s olicitantului, aceasta având o experienŃă vas tă în
aces t dom eniu, dat fiind faptul că actele juridice civile reprezintă principalele
izvoare are obligaŃiilo r as um ate în relaŃia autorităŃilor publice cu diferite entităŃi
juridice.

Activitatea 3: ExecuŃia lucrărilor de cons trucŃii.
Pe parcurs ul realizării acestei activităŃi, prin grija echipei de im plem entare şi a
dirigintelui de ş antier se va urm ări evoluŃia lucrărilor, res pectarea prevederilor
caietului de sarcini, a proiectului tehnic, precum ş i, a graficului de execuŃie a
lucrării, anexat contractului de lucrări.
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1.5 Durata şi planul de acŃiune


Durata proiectului va fi de 12 luni.

Anul 1
Semestrul 1
Activitatea

Luna 1 2

3

4

5

Semestrul 2
6

7

8

9

10

11

12 OrganizaŃia

care

implementează
Pregătirea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Realizarea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Pregătirea activitatăŃii 2

Primăria

oraşului

Încheierea contractului de

Miercurea Nirajului

achiziŃie publică execuŃie
lucrări
Primăria

Realizarea activitatăŃii 2
Încheierea
achiziŃie

contractului
publică

de

oraşului

Miercurea Nirajului

execuŃie

lucrări
Pregătirea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrărilor

de

construcŃii;
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oraşului

Realizarea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrărilor

de

construcŃii;

2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă

ÎmbunătăŃirea situaŃiei grupurilor Ńintă
● Prin im plementarea ei proiectul va perm ite s chimbarea m ecanismelor ş i a
procedurilor exis tente în relaŃiile din tre cetăŃeni şi adminis traŃia publică locală prin
modernizarea infras tructurii şi a logis ticii neces are operativităŃii;
● Prin dotarea clădirii cu echipamente IT moderne şi program e inform atice de
managem ent şi de ges tiune se va crea pos ibilitatea reorganizării prin
simplificarea şi eficientizarea procedurilor interne;
● Prin ges tionarea mult m ai eficientă a documentelor din cadrul ins tituŃiei va fi
creată o comunicare intra- şi inter comunitar Ńinând cont de s pecificul fiecărui
utilizator;
● Construirea reŃelei intranet, dotare cu server va oferi s ecuritate deplină atât la
nivelul e-m ailurilor, Internetului cât ş i în ceea ce priveş te arhivarea datelor;
● Prin im plementarea proiectului s e vor crea condiŃiile ca această clădire s ă
redevină un centru com unitar de acces la informaŃie şi de coeziune socială;

2.2 Efecte multiplicatoare
Se va avea în vedere elaborarea şi depunerea spre finanŃare a proie ctului
privind eficientizarea adminis traŃiei publice locale prin introducerea unor m etode şi
mecanisme noi, res pectiv prin perfecŃionarea cunoş tinŃelor funcŃionarilor din cadrul
ins tituŃiei.
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oraşului

2.3 Impact pe termen scurt si lung

(a) As pectul financiar

După term inarea proiectului cheltuielile privind întreŃinerea clădirii va fi
asigurată din bugetul oraş ului.

(b) Nivel ins tituŃional

Obiectivul creat va răm âne în proprietatea

publică al oraşului, fiind

protejată de caracterele juridice cons tituŃionale ale aces tuia.

(c) Nivel politic
Prin implem entarea proiectului autoritatea adminis tarŃiei publice locale va
avea capacitatea de a contribui la îmbunătăŃirea serviciilor publice locale în
general, şi la îmbunătăŃirea activităŃilor adm inis trative în s pecial.
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Titlu proiect:

CALE VERDE LA UN ORAŞ
MAI FRUMOS
(REABILITAREA PARCULUI CENTRAL DIN
ORAŞULMIERCUREA NIRAJULUI)
2. Descriere

1.1 Rezumatul proiectului

(a) s copul proiectului
Scopul proiectului „Cale verde la un oraş mai frum os” es te reabilita rea parcului
central din oraş ul Miercurea Nirajulu i în vederea îm bunătăŃirii fa ctorilor de mediu şi
a calităŃii vieŃii în oraşul Miercurea Nirajului.

(b) grupurile Ńintă
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect s unt cei 5824 de locuitori
ale oraş ului Miercurea Nirajului, res pectiv toŃi cei care vizitea ză oraş ul. Vor fi
afectate însă în mod indirect toŃi locuitorii Microregiunii Valea Nirajului, respectiv
cei 36679 de locuitori, oraşul Miercurea Nirajului fiind nucleul economic şi centrul
socio – cultural al aces tei zone, în aces t oraş fiind, de asem enea, şi sediul
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asociaŃiei de dezvoltare intercomunitară „Microregiunea Valea Nirajului –
Nyaradmente”.

(c) principalele activităŃi
În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
ExecuŃia lucrării de reabilitare a parcului central din oraşul Miercurea Nirajului ş i
dotarea ei;

1.2 Obiective

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăŃirea factorilor de m ediu ş i a calităŃii
vieŃii în oraşul Miercurea Nirajului.
Obiectivele s pecifice ale proiectului s unt:
-

apropierea factorilor de m ediu la standardele europene prin modernizarea
şi reabil itarea parcului central;

-

îm bunătăŃirea generală a esteticii centrului oraş ului;

-

reabilitarea ş i cons ervarea valorilor arhitecturale tradiŃionale ale oraş ului;

-

îm bunătăŃirea calităŃii aerului în oraş ;

-

prom ovarea specificului local prin utilizarea de material arbustiv ş i
arborescent din flora autohtonă;

-

intensificarea turismului, în centrul oraşului fiind amplasate majoritatea
unităŃilor turis tice din oraş (res taurante, pens iuni, cofetării, etc.)

1.3 Justificare

(a) relevanŃa proiectului faŃă de obiectivele s trategiei
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Pentru realizarea programului de reformă a administraŃiei publice centrale ş i
locale a Guvernului Rom âniei în ceea ce priveş te îm bunătăŃirea factorilor de
mediu şi a calităŃii vieŃii, respectiv pentru atingerea obiectivelor s trategiei proprii
de dezvoltare ale oraş ului, şi în acelaş i timp pentru a face faŃă tendinŃei evidente
a s ocietăŃii europene de a deveni din ce în ce mai m ult s ocietăŃi bazate pe valori
comune în ceea ce priveş te protecŃia mediului, pentru a s e adapta la realităŃile de
mediu ale s ocietăŃii rom âneş ti, es te neces ară reabilitarea şi modernizarea
parcului central din oraş , astfel prezentul proiect aliniându-s e perfect la obiectivul
general al s trategiei „reabilitarea inovativă al oraşului şi

îmbunătăŃirea

condiŃiilor de viaŃă din oraş păstrând tradiŃiile şi caracteristicile specifice
locale”.

(b) relevanŃa proiectului faŃă de priorităŃile s trategiei
Prin reabilitarea parcului central va creş te în mod sem nificativ cantitatea de
vegetaŃie vie (plante ornamentale), vor fi conservate elem entele tradiŃionale ş i
is torice (în parcul central es te aşezat s tatuia Bocs kai Is tvan, principele
Transilvaniei), vor fi folosite materiale arbus tive din flora autohtonă răs punzând
şi priorităŃii

„Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural” (3.4

Cons ervarea patrim oniului natural, is toric ş i cultural).
În acelaşi timp proiectul este relevant ş i din punctul de vedere al turism ului. În
turismul Văii Nirajului, Miercurea Nirajului ar trebui s ă fie factorul care reprezintă
caracterul urban şi civic într-un cadru rural a regiunii. Pentru îndeplinirea aces tui
rol es te nevoie nu num ai de as igurarea infras tructurii, dar şi image-ul localităŃii
trebuie să s e acom odeze noii situaŃii . Aces t proiect are un rol important chiar în
cons truirea image-ului oraşului. Este important în domeniul res pectiv reabilitarea
şi propagarea adecvată a valoril or cons truite, dar şi dezvoltarea, extinderea
suprafeŃelor verzi.

(c) identificarea nevoilor s i cons trângerilor in Ńările Ńintă.
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În ultimii ani procesul de reformă a mentalităŃii în ceea ce priveş te protecŃia
mediului, a îmbunătăŃirii factorilor de mediu ş i a calităŃii vieŃii a modificat profund
vi ziunea as upra priorităŃilor din diferite s trategii de dezvoltare regionale ş i locale.
Guvernul României în proces ul de implementare a aces tor priorităŃi sprijină
autorităŃile publice locale în luarea unor m ăsuri concrete în aces t s ens prin
programe de îmbunătăŃire a calităŃii m ediului.
Deoarece în centrul oraşului Miercurea Nirajului suprafaŃa de s paŃiu verde
amenajat pe cap de locuitori es te foarte mică, parcul central fiind s ingurul parc în
localitate, im plem entarea proiectului es te o prioritate fără de care îm bunătăŃirea
factorilor de mediu la nivel local nu s e poate concepe.

Rolul social:
- redarea rolului comunitar, de centru civic pe care aces t obiectiv o avea de-a
lungul secolelor, aceas ta fiind un adevărat „forum ” nu numai pentru acest oraş ,
dar şi pentru întreaga m icroregiune a Văii Nirajului;
- deas emenea, parcul es te locul tradiŃional al petrecerii tim pului liber, plimbării ş i
sportului, contribuind as tfel la cons truirea podului între diferitele generaŃii. Tot în
tradiŃia m icului oraş, în parcul central a localităŃii sunt prezenŃi în acelaşi tim p
reprezentanŃii diferitelor generaŃii prin activităŃile lor aparte. Terenurile de joacă
atrag copii m ici ş i îns oŃitorii lor, parcul es te locul preferat de întâlnire a tinerilor,
iar pentru cei în vârs tă es te locul ideal pentru dis cuŃiile lor în anotim purile mai
calde.
- reabilitarea şi etinderea parcului contribuie la formarea mentalităŃii „verzi” a
copiilor, la conş tientizarea res pectării naturii;

(d) lis ta grupurilor Ńintă şi num ărul es tim at al beneficiaril or direcŃi şi indirecŃi

Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect s unt cei 5824 de locuitori
ale oraş ului Miercurea Nirajului, res pectiv toŃi cei care vizitea ză oraş ul. Vor fi
afectaŃi îns ă în m od indirect toŃi locuitorii Microregiunii Valea Nirajului, respectiv
252

cei 36679 de locuitori, oraşul Miercurea Nirajului fiind nucleul economic şi centrul
socio – cultural al aces tei zone, în aces t oraş fiind, de asem enea, şi sediul
asociaŃiei de dezvoltare intercomunitară „Microregiunea Valea Niraju lui –
Nyaradmente”.

Va fi afectat îns ă în m od indirect întreaga activitate turistică microregională
având în vedere că prin dezvoltarea oraş ului şi a regiunii numărul turiş tilor va
creş te în m od s emnificativ.

(e) m otivele alegerii grupurilor Ńintă s i a activităŃilor.
Intensificarea activităŃilor econom ice în ultima vreme s -a dovedit a fi în dauna
spaŃiilor verzi în comunitatea noas tră, dezvoltarea activităŃilor s ocio-economice
cauzând deteriorarea lor. Aceas tă creştere econom ică a contribuit îns ă şi la
form area unei categorii sociale cu conş tiinŃă civică matură, creându-s e as tfel o
categorie s ocială cu exigenŃe clar definite în ceea ce priveşte dorinŃa de a trăi
într-un m ediu frum os ş i s ănătos .
(f) Relevanta proiectului pentru grupurile Ńinta.
As igurarea unor condiŃii de viaŃă mai s ănătoas e sunt beneficiile prim are ale
proiectului. În acelaş i tim p efecte le s ociale pozitive ş i de igiena m entală al
reabilitării parcului sunt evidente. Iar prin m anagementul eficient a suprafeŃelor
verzi ş i prin reabilitarea valorilor cons truite es te pos ibilă dezvoltarea turismului,
care contribuie la dezvoltarea generală a regiunii.

1.4 Descrierea detaliată a activităŃilor

Activitatea 1 Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atrib uirea
contractului de execuŃie lucrări;
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Se va avea în vedere res pectarea legis laŃiei privind achiziŃiile publice, alegerea
procedurii de atribuire, a criteriilor de calificare şi nu în ultim ul rând a criteriilor de
atribuire. Activitatea nu va pune problem e deosebite s olicitantului având în
vedere experienŃa sa în dom eniul organizării licitaŃiil or. Scopul activităŃii es te
atribuirea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări.

Activitatea 2 Încheierea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări

Acti vitatea urmează în ordine logică activităŃii anterioare. Aceas tă activitate nu va
crea probleme deosebite s olicitantului, aceasta având o experienŃă vas tă în
aces t dom eniu, dat fiind faptul că actele juridice civile reprezintă principalele
izvoare are obligaŃiilo r as umate în relaŃia autorităŃilor publice cu diferite entităŃi
juridice.

Activitatea 3 ExecuŃia lucrării de reabilitare a parcului central;

Pe parcurs ul realizării acestei activităŃi, prin grija echipei de im plem entare şi a
dirigintelui de ş antier se va urm ări evoluŃia lucrărilor, res pectarea prevederilor
caietului de sarcini, a proiectului tehnic, precum ş i, a graficului de execuŃie a
lucrării, anexat contractului de lucrări.

1.5 Durata şi planul de acŃiune



Durata proiectului va fi de 6 luni.

Anul 1
Semestrul 1

Semestrul 2
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Activitatea

Luna 1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 OrganizaŃia

care

implementează
Pregătirea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Realizarea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Pregătirea activitatăŃii 2

Primăria

oraşului

Încheierea contractului de

Miercurea Nirajului

achiziŃie publică execuŃie
lucrări
Primăria

Realizarea activitatăŃii 2
Încheierea
achiziŃie

contractului
publică

de

oraşului

Miercurea Nirajului

execuŃie

lucrări
Pregătirea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

reabilitare

lucrării
a

de

oraşului

parcului

central;
Realizarea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

reabilitare

lucrării
a

de

parcului

central;

2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă

ÎmbunătăŃirea situaŃiei grupurilor Ńintă
255

oraşului

Cele 5824 de locuitori ale comunităŃii noastre, precum şi s utele de
vi zitatori care se întorc anual la pensiunile şi campingurile din regiune vor fi
beneficiarii direcŃi ai proie ctului.
As tfel grupurilo r Ńintă definite mai sus vor fi asigurate drepturil e cetăŃeneş ti
ca garantarea dreptului la un mediu sănătos, creş terea perm anentă a calităŃii
vieŃii ş i s iguranŃa s ănătăŃii publice.
Valorile arhitecturale ale oraş ului se vor îm bogăŃi în mod evident ş i s e va
crea condiŃia perfecŃionării reŃelei turistice din zonă.
Reabilitarea es tetică a centrului oraşului ar influenŃa în mod cert viaŃa
oamenilor, creându-se o senzaŃie de confort ş i recreare.
Prin aceas tă îm bogăŃire a valorilor arhitecturale ale oraşului se va dim inua
poluarea fonică, vegetaŃia vie fiind un factor im portant în aces t sens .
Prin implem entarea proiectului se va intensifica turism ul local se vor
înfiinŃa noi unităŃi turis tice, iar în acelaş i timp investiŃia va genera dezvoltarea
celor exis tente.

2.2 Efecte multiplicatoare

Se va elabora o sis tem atizare arhitecturală integrată a centrului oraşului,
aceas ta fiind identificată în prezent la nivelul Strategiei de dezvoltare al
oraşului pe perioada 2007 – 2013.

2.3 Impact pe termen scurt si lung

(a) As pectul financiar

După terminarea proiectului cheltuielile privind întreŃinerea obiectivului vor
fi asigurate din bugetul oraş ului.
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(b) Nivel ins tituŃional

Obiectivul reabilitat va rămâne în proprietatea publică al oraş ului, fiind
protejată de caracterele juridice cons tituŃionale ale aces tuia.

(c) Nivel politic

Prin activităŃile de publicitate, diferite activităŃi informative ş i educative
proiectul va s chimba m entalitatea generală în ceea ce priveş te problematica
îm bunătăŃirii factorilor de mediu în oraşul nostru.
Prin implem entarea proiectul autoritatea adm inis tarŃiei publi ce locale va
avea capacitatea de a contribui la asigurarea unor condiŃii de viaŃă s ănătoase,
creându-s e pos ibilitatea îmbunătăŃirii m anagementului de m ediu prin aces t
proiect, precum şi pos ibilitatea de a pretinde cetăŃenilor o conduită adecvată
exis tenŃei obiectivului reabilitat, locuitorii oraş ului trans formându-s e treptat în
operatori activi de m ediu.
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Titlu proiect:

REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
3. Descriere

1.1 Rezumatul proiectului

(a) s copul proiectului
Scopul proiectului este reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căm inului Cultural
Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş, în vederea as igurării s erviciilor culturale de
calitate, respectiv crearea condiŃiilor ca această clădire s ă redevină un centru
comunitar de acces la informaŃie şi cultură şi de coeziune s ocială. As tfel căm inul
cultural reabilitat va asigura s paŃiul neces ar pentru derularea tuturor activităŃilor
comunitare de interes public din oraş , fiind forul principal al activităŃilor s ocioculturale şi spirituale, res pectiv un loc pentru dezbaterea treburilor publice.

(b) grupurile Ńintă
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect s unt cei 5824 de locuitori
ale oraş ului Miercurea Nirajului. Vor fi afectate îns ă în m od indirect toŃi locuitorii
Microregiunii Valea Nirajului, res pectiv cei 36679 de locuitori, oraşul Miercurea
Nirajului fiind nucleul econom ic ş i centrul socio – cultural al aces tei zone, în aces t
oraş fiind, de asemenea, ş i s ediul asociaŃiei de dezvoltare intercom unitară
„Microregiunea Valea Nirajului – Nyaradmente”.

(c) principalele activităŃi
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În vederea îndeplinirii s copului aces tui proiect, principalele activităŃi vor fi:
Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
ExecuŃia lucrării de reabilitare a parcului central din oraşul Miercurea Nirajului ş i
dotarea ei;

1.2 Obiective

Obiectivul general al proiectului es te facilitarea accesului locuitorilor oraşului
Miercurea Nirajului la program ele culturale, precum ş i îmbunătăŃirea calităŃii
serviciilor culturale în oraş .
Obiectivele s pecifice ale proiectului s unt:
-

As igurarea unei alternative pentru tineri în ceea ce priveşte petrecerea
tim pului liber, precum ş i promovarea valorilor literare clas ice.

-

Încurajarea tinerilor în ceea ce priveşte înfiinŃarea unor com panii de
teatru amatoare.

-

Dezvoltarea turismului local prin includerea program elor culturale în
oferta culturală a s taŃiunilor din zonă, lărgindu-se as tfel serviciile turis tice
din regiune.

1.3 Justificare

(a) relevanŃa proiectului faŃă de obiectivele s trategiei

Caracteris ticile is torice ş i geografice a zonei, peis ajele pitoreş ti adecvate
dezvoltării turism ului, înmulŃirea pens iunilor turis tice din zonă, precum ş i
dezvoltarea celor exis tente, au creat pos ibilitatea formării unei reŃele turis tice
regionale cu numeroase elem ente atractive, chiar unice din judeŃ. Organizarea
zilelor cultural-artis tice în cadrul zilelor oraşului ar îmbogăŃi în mod evident
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atractivitatea zonei, perfecŃionând s erviciile turis tice din microregiune, obiectiv
identificat prioritar atât în Strategia de dezvoltare a oraş ului Miercurea Nirajului
pe perioada 2007 - 2013, precum ş i în Strategia de dezvoltare generală a
judeŃului Mureş

(b) relevanŃa proiectului faŃă de priorităŃile s trategiei
În lum ina problem elor s ocio-culturale grave cu care se confruntă
comunitatea noas tră, proiectul are o maxim ă importanŃă, as igurând accesul
locuitorilor la teatru, literatură, res pectiv valorile clasice ale culturii noastre ş i
universale.
În acelaşi tim p proiectul es te relevant ş i din punctul de vedere al turism ului.
În turismul Văii Nirajului, Miercurea Nirajului ar trebui să fie factorul care
reprezintă centrul cultural microregional, iar pentru îndeplinirea aces tui rol es te
nevoie de as igurarea infrastructurii necesare.

(c) identificarea nevoilor s i cons trângerilor in Ńările Ńintă.
Proiectul corespunde unei necesităŃi evidente identificate la nivelul
comunităŃii locale, cons tând în lipsa acces ului la evenimentele cultural-artistice a
comunităŃii locale, precum şi a vizitatorilor punctelor turis tice din zonă. Oraşul
Miercurea Nirajului es te uşor acces ibil din s taŃiunile Sovata şi Câm pul CetăŃii,
localităŃi cu un potenŃial turistic cons iderabil în judeŃul Mureş .

(d) lis ta grupurilor Ńintă şi num ărul es tim at al beneficiaril or direcŃi şi indirecŃi
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect s unt cei 5824 de locuitori
ale oraş ului Miercurea Nirajului, res pectiv toŃi cei care vizitea ză oraş ul. Vor fi
afectaŃi îns ă în m od indirect toŃi locuitorii Microregiunii Valea Nirajului, respectiv
cei 36679 de locuitori, oraşul Miercurea Nirajului fiind nucleul econom ic şi centrul
socio – cultural al aces tei zone, în aces t oraş fiind, de asem enea, şi sediul
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asociaŃiei de dezvoltare intercomunitară „Microregiunea Valea Nirajului –
Nyaradmente”.

Va fi afectat îns ă în m od indirect întreaga activitate turistică microregională
având în vedere că prin dezvoltarea oraş ului şi a regiunii numărul turiş tilor va
creş te în m od s emnificativ.

(e) m otivele alegerii grupurilor Ńintă s i a activităŃilor.
Oraş ul Miercurea Nirajului es te foarte ataş at şi as tăzi de obiceiurile ş i
tradiŃiile populare, păs trându-şi până în prezent

ordinea şi

disciplina

străm oşeas că.
TradiŃia s culpturii de lemn, reprezintă şi as tăzi venituri complementare pentru
foarte multe familii din localitate.
Cons ervarea tradiŃiilor populare s e regăs eşte, de as emenea, şi în păstrarea
tradiŃiilor legate de dansul popular ş i cos tum urile populare, aces tea având un
caracter bine definit, iar în faŃa tendinŃelor de globalizare, integrarea aces tor
valori în cultura europeană es te datoria fiecăruia dintre noi. Purtarea cos tumurilor
populare în zilele de s ărbătoare, organizarea anuală a festivalului de dansuri
populare, organizarea diferitelor s erbări câm peneş ti tradiŃionale es te un efort
local remarcabil în aces t s ens .

As ociaŃia civilă „Titan” sprijinind activităŃile

culturale privind cons ervarea şi păs trarea tradiŃiilo r ş i valorilor populare,
organizează anual fes tivalul form aŃiilor amatoare de dans uri populare din
regiunile văii Târnavelor, Mureşului ş i a Nirajului. Program ul are ca s cop
conş tientizarea în rândul participanŃilor a res pons abilităŃii pe care o avem în
păs trarea tradiŃiilor populare, a res pectului reciproc faŃă de valorile culturale
specifice fiecărei etnii;

(f) Relevanta proiectului pentru grupurile Ńinta.
Având în vedere folosirea foarte intensă a
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aşezământului exis tent, luând în

cons iderare necesităŃile evidente identificate la nivel local, cons tând în lipsa
accesului la evenimente socio - culturale a com unităŃii locale, după implem entarea
proiectului se preconizează o creş te re s emnificativă a numărului solicitărilor privind
folosirea aş ezăm ântului reabilitat.

1.4 Descrierea detaliată a activităŃilor

Activitatea 1 Derularea procedurii de achiziŃie publică pentru atrib uirea
contractului de execuŃie lucrări;
Se va avea în vedere res pectarea legis laŃiei privind achiziŃiile publice, alegerea
procedurii de atribuire, a criteriilor de calificare şi nu în ultim ul rând a criteriilor de
atribuire. Activitatea nu va pune problem e deosebite s olicitantului având în
vedere experienŃa sa în dom eniul organizării licitaŃiilor. Scopul activităŃii es te
atribuirea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări.

Activitatea 2 Încheierea contractului de achiziŃie publică execuŃie lucrări

Acti vitatea urmează în ordine logică activităŃii anterioare. Aceas tă activitate nu va
crea probleme deosebite s olicitantului, aceasta având o experienŃă vas tă în
aces t dom eniu, dat fiind faptul că actele juridice civile reprezintă principalele
izvoare are obligaŃiilo r as umate în relaŃia autorităŃilor publice cu diferite entităŃi
juridice.

Activitatea 3 ExecuŃia lucrării de reabilitare a parcului central;

Pe parcurs ul realizării acestei activităŃi, prin grija echipei de im plem entare şi a
dirigintelui de ş antier se va urm ări evoluŃia lucrărilor, res pectarea prevederilor
caietului de sarcini, a proiectului tehnic, precum ş i, a graficului de execuŃie a
lucrării, anexat contractului de lucrări.
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1.5 Durata şi planul de acŃiune



Durata proiectului va fi de 6 luni.

Anul 1
Semestrul 1
Activitatea

Luna 1 2

3

4

5

Semestrul 2
6

7

8

9

10

11

12 OrganizaŃia

care

implementează
Pregătirea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Realizarea activitatăŃii 1

Primăria

Derularea

Miercurea Nirajului

achiziŃie

procedurii
publică

de

oraşului

pentru

atribuirea contractului de
execuŃie lucrări;
Pregătirea activitatăŃii 2

Primăria

oraşului

Încheierea contractului de

Miercurea Nirajului

achiziŃie publică execuŃie
lucrări
Primăria

Realizarea activitatăŃii 2
Încheierea
achiziŃie

contractului
publică

de

oraşului

Miercurea Nirajului

execuŃie

lucrări
Pregătirea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrării

de

oraşului

reabilitare;
Realizarea activitatăŃii 3

Primăria

ExecuŃia

Miercurea Nirajului

lucrării

de

reabilitare;
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oraşului

2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă

ÎmbunătăŃirea situaŃiei grupurilor Ńintă
Cele 5824 de locuitori ale comunităŃii noastre, precum şi s utele de
vi zitatori care se întorc anual la pensiunile şi campingurile din regiune vor fi
beneficiarii direcŃi ai proie ctului.
As tfel grupurilo r Ńintă definite m ai sus vor fi as igurate drepturile cetăŃeneş ti
ca garantarea

acces ului la evenimentele culturale, aşezăm ântul cultural

reabilitat as igurând, în acelaş i tim p spaŃiul necesar pentru derularea tuturor
activităŃilor com unitare de interes public din oraş , fiind forul principal al
activităŃilor s ocio-culturale ş i spirituale, respectiv un loc pentru dezbaterea
treburilor publice.
Valorile arhitecturale ale oraş ului se vor îm bogăŃi în mod evident ş i s e va
crea condiŃia perfecŃionării reŃelei turistice din zonă.

ACTIVITĂłILE CE S E VOR DERULA ÎN P RIMII 3 ANI DUPĂ FINALIZAREA
IMPLEM ENTĂRII P ROIECTULUI

Nr.
Descriere activităŃi
crt.

Număr
Perioada de Buget
estimat de
Rezultate aşteptate
desfăşurare estimat participan
Ńi

ANUL 1
1
CAP. I. ActivităŃi culturale
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1.

Festivitatea de inaugurare
a
noului
aşezământ
culturalactivitatea
organizată
de
Primăria Oraşului Miercurea
Nirajului în parteneriat cu
As ociaŃia Culturală „Bocs kai
Is tvan”, Şcoala Generală
,,Deak Farkas ” ş i Grupul
Şcolar
,,Bocs kai
Is tvan”
precum ş i biserici
din
comunitate reprezintă primul
program care s e derulează în
aşezământul
cultural
modernizat reprezentând, de
asem enea, prim a întâlnire a
cetăŃenilor în noul „centru
comunitar de cultură ş i de
coeziune s ocială.”

2.

Organizarea
balului
tradiŃional
de Carnaval program cultural îmbogăŃit cu
dans uri ş i cântece populare
Februarie
specifice localităŃii, organizat
de As ociaŃia Corală ,,Bocs kai
Is tvan”
din
Miercurea
Nirajului.

3.

Carnavalul copiilorprogram tradiŃional cultural
Februarie
dis tractiv pentru copiii din
grădiniŃă ş i ş coală

2.000
lei

800 pers .

4.

Zilele
Bocskai
–
sărbătorirea
anivers ării
alegerii lui Bocs kai Is tvan ca
Februarie
principile
Trans ilvaniei,
eveniment cultural cu un
program artis tic bogat

6.000
lei

1500 pers .

5.

,,A fost odată ..” –program
organizat de şcolile generale
Februarie
din oraş şi din m icroregiune,
având ca s cop identificarea

Im ediat după
terminarea şi
recepŃia
lucrărilor,
respectiv
11.000
dotarea
lei
aşezăm ântul
ui cultural

265

4.000
lei

500 lei

400
persoane

150
participanŃi

200 pers .

Redarea
rolului
divers ificat
al
căminului
cultural.Potrivit
obiceiurilor
şi
tradiŃiei locale, pe
lângă
biserică,
căminul cultural es te
forul principal al
activităŃilor
s ocioculturale
şi
s pirituale, respectiv
un
loc
pentru
dezbaterea treburilor
publice.

- conş tientizarea în
rândul participanŃilor
a
importanŃei
păstrării tradiŃiilor ş i
valorilor
populare
locale;
- întărirea relaŃiilor
interum ane în cadrul
comunităŃii.
activităŃile
divers ificate
în
cadrul
aces tui
program vor avea ca
rezultat dezvoltarea
personalităŃi copiil or
-programul va avea
ca
rezultat
conştientizarea
în
rândul participanŃilor
a rolului personajului
is toric
în
is toria
localităŃii
-identificarea copiilor
talentaŃi în vederea
promovări tinerelor
talente

elevilor talentaŃi în ceea ce
priveş te
interpretarea
diferitelo r creaŃii literale ca
basm e populare, fabule,
poveş ti,etc.

-dezvoltarea
capacităŃii acestor
elevi
-crearea
unei
alternative
în
vederea
petrecerii
tim pului liber
-prom ovarea
valorilor
literale
clasice
- întărirea relaŃiilor
interum ane în cadrul
comunităŃi
-întărirea identităŃii
naŃionale în s piritul
toleranŃei
şi
a
interculturalităŃii
transilvănene
-conş tientizarea în
rândul participanŃilor
a
importanŃei
păstrării tradiŃiilor ş i
valorilor
populare
locale
-prom ovarea
valorilor
culturale
locale

6.

Întîlnire
cu cititorii –
programul se organizează
trim es trial, asigurând prilejul Martie
întălnirii între autori (s criitori,
poeŃi, ziariş ti), cititori ş i editori
din Ńară ş i din s trăinătate

500 lei

200 pers .

7.

Aniversarea 15. Martie program cultural organizat cu
Martie
ocazia anivers ării revoluŃiei
din 1848

1.500
lei

350 pers .

8.

Sărbătoarea
tradiŃională
de Paşte -organizată de
Aprilie
ans am blul de dans popula r
Bekecs

800 lei

180 pers .

9.

Ziua Mamelor - s ărbătoarea
organizată de grădiniŃele şi Mai
şcolile elementare

600 lei

300 pers .

- întărirea relaŃiilor
interum ane în cadrul
comunităŃii

600 pers .

-prom ovarea
valorilor
muzicale
clasice
-prom ovarea
turismului cultural de
interes local
-crearea unui cadru
organizat pentru un
s chim b
de
experienŃă
privind
problem ele
contem porane
ale
educaŃiei muzicale

10.

Festival
Coral
internaŃional-organizat
de
Mai
As ociaŃia
corală Bocs kai
Is tván

8.000
lei
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11.

Ziua
Copiilorprogram
cultural dis tractiv, s portiv
organizat
de
prim ărie,
grădiniŃele şi şcolile generale Iunie
precum ş i de As ociaŃia Pro
Fam ilia
din
Miercurea
Nirajului

1.500
lei

700 pers .

-conş tientizarea în
rândul părinŃilor a
importanŃei creşterii
ş i educării copiilor în
s piritul de echipă ş i
s uport reciproc.
-cons tientizarea în
rândul copiilor a
importanŃei
petrecerii cât mai
folositoare a timpului
liber. Se propun
diferite program e de
recreare, dis tractive
ş i în aceleaş i tim p
educative
şi
constructive pentru
vacanŃă, oferind o
preocupare
s ănătoasă
pentru
tineri.
-trecerea in revis ta a
cunos tintelor copiilor
in toate dom eniile de
activitate

12.

Festivalul de închidere a
anului
şcolar-program
organizat de şcolile generale Iunie
şi grădiniŃele cu program
norm al

500 lei

500pers .

13.

Sărbătoarea
clasele I-a

500 lei

150 pers .

14.

,,Ultimul
clopoŃel!”
spectacol cu cântece, m uzică
Iunie
şi versuri dat de liceenii şi
studenŃii.

2.000
lei

-recunoaş terea
m eritelor copiilor cu
2.000 pers.
ocazia
terminarea
anului ş cola r

15.

,,ABC”-lui -

Iunie

Zilele Oraşului -cu târgul
29 Iulie
produselor m eş teşugăreşti
3Augus t
tradiŃionale
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- 30.000
lei

-reînvierea
şi
conservarea
tradiŃiilor
m eştesugăreş ti,
-dezvoltarea
s erviciilor
turistice
locale
prin
3.000 pers.
îm bogăŃirea
programului turis tic
de vară
-prom ovarea
produselor
m eşteşugăreş ti
locale

16.

,,Bine
aŃi
venit”întâm pinarea copiilor în clasa Septem brie
a I-a

500 lei

17.

Piese de teatru de păpuşi cu
abonamente
(Teatrul Septem brie
,,Ariel” din Tg. Mureş)

1.200
lei

18.

Ziua vârstnicilor

Octom brie
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600 lei

600 pers .

400 pers .

80 pers .

-evenimentul
organizat va da un
imbold
elevilor
începători ş i va
atenua
greutăŃile
începutului
anului
ş colar
-prom ovarea
valorilor li terare în
rândul copiilor
Crearea
unei
s ocietăŃi
pentru
toate vârs tele;
-Respectarea
drepturilor om ului s i
asigurarea
libertăŃilor
fundam entale pentru
persoanele
vârstnice;
- Prom ovarea unei
vieŃi
sănătoas e,
active,
s igure,
îm plinite, decente s i
demne;
Com baterea
s enzaŃiei de izolare
ş i de excludere a
celor
cu
nevoi
s peciale;
- Creş terea im plicării
m embrilor
comunităŃii
în
crearea
unei
s ocietăŃi
pentru
toate vârs tele;
- Form area unei
s ocietăŃi bazate pe
respect
faŃă
de
vârstnici, o s ocietate
s ănătoasă din punct
de vedere fizic ş i
m ental

19.

Spectacol
adulŃi

teatral

Organizat
periodic între
3.500
pentru lunile
lei/ocaz 250 pers .
octombrie ie
decem brie
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- As igurarea unei
alternative
pentru
tineri în ceea ce
priveş te petrecerea
tim pului
liber,
precum
şi
promovarea valorilor
literare
clasice.
Lipsa alternativei în
ceea ce priveş te
programele
recreative
şi
dis tractive
es te,
uneori,
cauza
comportamentului
antisocial a tinerilor.
SenzaŃia puternică a
unei opere literare
exercitată
as upra
psihicului
uman,
puterea elem entară
a unei creaŃii literare
apte s ă formeze
personalitatea
omului, ne im pune
neces itatea
organizării în mod
periodic a aces tui
eveniment cultural,
care es te una dintre
acele
posibilităŃi
rare, care ne oferă o
dis tracŃie
şi
o
recreare, în acelaş i
tim p educativă ş i
constructivă, oferind
o
preocupare
s ănătoasă
pentru
tineri;
- ÎnfiinŃarea unor
companii de teatru
amatoare;
Dezvoltarea
turismului rural prin
includerea
aces tui
program în oferta

culturală a s taŃiunilor
din zonă, lărgindus e as tfel s erviciile
turistice
din
m icroregiune;
as igurarea
acces ului locuitorilor
oraşului la teatru ş i
valorile
clasice
literare ale culturii
noas tre
şi
universale;

20.

21.

Balul strugurilor- program
cultural, tradiŃional pentru
copii din grădiniŃe, ş coli şi Octom brie
liceu,
cu defilare şi
prezentare de dans popular

Festival intercultural de
cântece
şi
dansuri
Octom brie
populare
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3.000
lei

1600 pers .

2.500
lei

400 pers .

- Conş tientizarea în
rândul participanŃilor
a res pons abilităŃii pe
care o avem în
păstrarea tradiŃiilor
şi
a
valorilor
populare;
- Crearea unui cadru
organizat pentru un
s chim b
de
experienŃă
privind
problem atica
activităŃii
formaŃiunilor
amatoare de dansuri
populare;
- Vom încerca s ă
dăm
un
im bold
formaŃiunilor
participante
în
vedera
continuării
eforturilor
pentru
păstrarea valorilor ş i
tradiŃiilor populare, ş i
să
încercăm s ă
convingem şi alŃi
tineri în vederea
înfiinŃării
altor
formaŃii
şi
a
asigurării
permanenŃei
a
acestei iniŃiative;
- conş tientizarea în

22.

Balul Bobocilor – pentru
Noiembrie
elevi ş i s tudenŃi

1.500
lei

rândul participanŃilor
a res pons abilităŃii pe
care o avem în
păstrarea tradiŃiilor
populare,
a
respectului reciproc
faŃă
de
valorile
culturale
s pecifice
fiecărei etnii;
- crearea unui cadru
organizat
pentru
s timularea
capacităŃii
de
1.200 pers. acomodare
a
elevilor din clasele
IX şi a s tudenŃilor
din Anul I;

23.

Expoz iŃii de arte plastice,
foto etc. –
e veniment Noiembrie
cultural organizat trimes trial

1.500
lei
/ 200 pers .
ocazie

24.

Sărbătoarea Zilei
M oş
Nicolae - program cultural
pentru copii ş i distribuirea Decem brie
cadourilor cu ocazia zilei de
Moş Nicolae

1.800
lei

700 pers

25.

Concert de Crăciun program cu muzică
şi
Decem brie
cântece
organizat
de
As ociaŃia Bocskai Is tvan

2.000
lei

150 pers .
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- Programul vizează
reducerea
m arginalizării
culturale
prin
asigurarea accesului
locuitorilor cu s tare
m aterială s labă la
programe culturale
de
aces t
gen.
Locuitorii
oraşului
nostru
vor avea
prilejul s ă viziteze
expoziŃii de
arte
plastice şi foto fără
s ă se deplaseze în
oraşele mari.
- întărirea relaŃiilor
interum ane în cadrul
comunităŃii;
- sprijinirea celor cu
nevoi s peciale sau
cu s tare materială
s labă.
crearea
unei
atmos fere solemne
pentru sărbătorile de
iarnă;
prom ovarea

valorilor
creştine
ecumenice;

26.

Spectacole şi concerte
distractive de revelion şi
de anul nou ( com paniile de Decem brie
teatru Hahota, şi Gruppen
Hecc din Tg. Mureş )

5.000
lei

27.

Frecventarea bibliotecii oraş ului de către cititori

16.000
lei/an

Permanent

- Crearea unui cadru
organizat pentru a
petrece
împreună
1.000 pers. aceas tă s ărbătoare;
- întărirea relaŃiilor
interum ane în cadrul
comunităŃii
- As igurarea unei
alternative
pentru
tineri în ceea ce
priveş te petrecerea
tim pului
liber;500 pers
Promovarea valorilor
literare clasice;
-As igurarea
acces ului locuitorilor
oraşului la informaŃii,
cultură, literatură.

2
CAP .II. ActivităŃi de informare

Organizarea periodică a
şedinŃelor
publice
de
informare
a
populaŃiei
privind
activitatea
autorităŃii
administraŃiei
publice locale.
1.

Acti vitatea
prevede
Ianuarie, Iulie 150 lei
inform area populaŃiei privind
bugetul
de
venituri
şi
cheltuieli
a
oraş ului,
ges tionarea
fondurilo r
publice,
s tadiul
de
implementare a diferitelo r
proiecte ş i nu în ultimul rând
dezbaterea
principalelo r
probleme ale com unităŃii.

272

200 pers .

Atingerea
obiectivelor
identificate
în
s trategia
privind
reforma
adminis traŃiei
publice locale din
oraşul nos tru, cum
ar fi: cons ultarea
permanentă
a
cetăŃenilor,
transparenŃă
în
gestionarea
fondurilor
publice,
eficientizarea
m anagem entului
fondurilor
publice,
implicarea
cetăŃenilor
şi
a
ONG-urilor locale în
luarea deciziilor.

2.

Informarea
periodică
privind oportunităŃile de
finanŃare
active –
La
programul de informare sunt periodic
invitaŃi reprezentanŃii IMMurilor şi a ONG-urilor din
oraş şi din m icroregiune

3.

ŞedinŃele
Adunării
Generale ale
AsociaŃiei
Microregiunea
Valea
Nirajului – Nyaradmente Căm inul Cultural Miercurea
Nirajului
asigură
infras tructura
neces ară
periodic
organizării
şedinŃelo r
ordinare
ale
As ociaŃiei
Microregiunea Valea Nirajului
– Nyaradm ente, asociaŃia
reprezentând un parteneriat
perm anent între UAT-urile
din m icroregiune.

4.

Accesul
publicului
la
internet
-Univers itatea
Corvinus
Budapes ta
–
Centrul
de
Cons ultaŃii
Miercurea Nirajului, având
Permanent
sediul în Căm inul Cultural
Miercurea Nirajului, asigură
comunităŃii
locale
acces
perm anent la Internet
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300 lei

150 lei

5.000
lei

60 pers .

îm bunătăŃirea
acces ării fondurilor
neram bursabile de
către IMM-urile ş i
ONG-urile locale;
- generarea mai
m ultor propuneri de
proiecte;
consilie re
permanentă în ceea
ce
priveş te
elaborarea
şi
m anagem entul
proiectelor.

30 pers .

- Sus Ńinerea relaŃiei
de
parteneriat
permanent
între
autorităŃile
adminis traŃiei
publice locale din
cadrul as ociaŃiei în
vederea dezvoltării
în egală m ăsură a
fiecărei
unităŃi
adminis trtive
din
m icroregiune;

30 pers ./zi

As igurarea
acces ului
la
inform aŃii
prin
intrem ediul
Internetului
,
a
elevilor,
cadrelor
didactice,
reprezentanŃilor
întreprinderilor din
oraş, respectiv a
întregii comunităŃi în
vederea
lărgirii
s ferei
de
cunoaş tere,
respectiv form area
unei societăŃi ş i
economii bazată pe
cunoaş tere.

5.

Întălniri
cu
delegŃiile
oraşelor
înfrăŃite
din
străinătate:
As zod,
s emes trial
Szerencs ,
Sim ontornya,
İrkény,
din
Ungaria,
Mous cron din Belgia

1.500
lei/ocaz 50 pers .
ie

îm bunătăŃirea
relaŃiilor
intercom unitare

3
CAP. III. ActivităŃi educaŃie perm anentă şi de form are profesională continuă

1.

Cursurile
UniversităŃii
Corvinus
Budapesta
–
Centrul
de
ConsultaŃii
Miercurea
NirajuluiUniversitatea
Corvinus
Budapes ta
– Centrul de
Cons ultaŃii
Miercurea
perm anent
Nirajului - Facultatea de
Horticultură îşi are sediul în
Căm inul Cultural Miercurea
Nirajului, pregătirile teoretice
şi practice a s tudenŃilor,
derulându-s e în sala de
conferinŃe.

2.

Organizarea cursurilor de
formare
în
domeniul
agroturismuluiActi vitatea s e organizează de
Primăria Oraşului Miercurea
Nirajului în parteneriat cu anual
Universitatea
Populară
Mureş ,
având ca s cop
pregătirea perticipanŃilor în
dom eniul
managem entului
turis tic.

3.

Derularea
concursurilor
interşcolareOrganizarea de concurs uri
interş colare
în
diferite
dom enii:
periodic
is torie locală – cunoş tinŃe
monografice, literatură –
recital de poezii, muzică –
participarea corurilor ş colare,

300.00
0 lei

7.000
lei
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-în urm a acestei
activităŃi, în fiecare
30
de an 30 de s tudenŃi
absolvenŃi s unt licenŃiaŃi în
s pecializarea
de
inginer horticultor.

24 pers .

2.000
80 lei/ocaz
elevi
ie

- înfiinŃarea de noi
s ocietăŃi comerciale
având ca obiect de
activitate
s ervicii
turistice;
dezvoltarea
agroturismului
pe
plan local;
valorificarea
resurs elor turistice
locale;
- crearea de noi
locuri de muncă;

-perfecŃionarea
cunoş tinŃelor elevilor
prin
activităŃi
100 extracuriculare;
-s prijinirea formării
parteneriatelor între
ş colile
din
m icroregiune.

etc.

4.

5.

6.

Zilele
HorticultorilorSeminar stiinŃific, expozŃie
şi târg internaŃional în
domeniul
horticulturiSeminarul es te organizat
5.000
m artie
anual de Prim ăria Oraşului
lei
Miercurea Nirajului îm preună
cu Universitatea Corvinus şi
As ociaŃia
Horticultorilo r
Maghiari din Rom ânia.
Organizarea de cursuri de
respecializare pentru adulŃi
-derularea unor cursuri de
respecia lizare pentru adulŃi în
dom enii competitive, pentru
şomeri şi pers oane cu Noiembrie - 20.000
dizabilităŃi.
Decem brie
lei
Acti vitatea va fi organizată de
Oraş ului Miercurea Nirajului
în parteneriat cu Centrul de
Ins truire
Mureş
–
Transilvania.
Curs
de
formareîn
agricultură
şi
creş terea
anim alelor
pentru
producătorii
agricoli
din
localităŃile rurale învecinate.

1.000 pers

s chimb
experienŃă
domeniul
horticulturii;
-dezvoltarea
cunoş tinŃelor
profes ionale;

de
în

reducerea
numărului ş omerilor;
- reintegrarea în
s ocietate
a
persoanelor
cu
40 – 50
dizabilităŃi;
participanŃi
creş terea
competitivităŃii
resurs elor
umane
locale
pe
piaŃa
forŃelor de m uncă;

Două curs uri
pe an, durata 2390 lei 150-180
fiind de câte
pers.
3 luni

dezvoltarea
cunoş tinŃelor
profes ionale;
îm bunătăŃirea
rezultatelor activităŃii
de producŃie.

ANUL 2
CAP. I. ActivităŃi culturale

1.

Spectacol
adulŃi

teatral

Organizat
periodic între
3.500
pentru lunile
lei/ocaz 250 pers .
ianuarie
ie
februarie
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- As igurarea unei
alternative
pentru
tineri în ceea ce
priveş te petrecerea
tim pului
liber,
precum
şi
promovarea valorilor
literare
clasice.
Lipsa alternativei în
ceea ce priveş te
programele

recreative
şi
dis tractive
es te,
uneori,
cauza
comportamentului
antisocial a tinerilor.
SenzaŃia puternică a
unei opere literare
exercitată
as upra
psihicului
uman,
puterea elem entară
a unei creaŃii literare
apte s ă formeze
personalitatea
omului, ne im pune
neces itatea
organizării în mod
periodic a aces tui
eveniment cultural,
care es te una dintre
acele
posibilităŃi
rare, care ne oferă o
dis tracŃie
şi
o
recreare, în acelaş i
tim p educativă ş i
constructivă, oferind
o
preocupare
s ănătoasă
pentru
tineri;
- ÎnfiinŃarea unor
companii de teatru
amatoare;
Dezvoltarea
turismului rural prin
includerea
aces tui
program în oferta
culturală a s taŃiunilor
din zonă, lărgindus e as tfel s erviciile
turistice
din
m icroregiune;
as igurarea
acces ului locuitorilor
oraşului la teatru ş i
valorile
clasice
literare ale culturii
noas tre
şi
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universale;

2.

Organizarea
balului
tradiŃional
de Carnaval program cultural îmbogăŃit cu
dans uri ş i cântece populare
Februarie
specifice localităŃii, organizat
de As ociaŃia Corală ,,Bocs kai
Is tvan”
din
Miercurea
Nirajului.

4.000
lei

150
participanŃi

3.

Carnavalul copiilorprogram tradiŃional cultural
Februarie
dis tractiv pentru copiii din
grădiniŃă ş i ş coală

2.000
lei

800 pers .

4.

Zilele
Bocskai
–
sărbătorirea
anivers ării
alegerii lui Bocs kai Is tvan ca
Februarie
principile
Trans ilvaniei,
eveniment cultural cu un
program artis tic bogat

6.000
lei

1500 pers .

5.

,,A fost odată ..” –program
organizat de şcolile generale
din oraş şi din m icroregiune,
având ca s cop identificarea
elevilor talentaŃi în ceea ce Februarie
priveş te
interpretarea
diferitelo r creaŃii literale ca
basm e populare, fabule,
poveş ti,etc.

500 lei

200 pers .

500 lei

200 pers .

1.500
lei

350 pers .

6.

7.

Întîlnire
cu cititorii –
programul se organizează
trim es trial, asigurând prilejul Martie
întălnirii între autori (s criitori,
poeŃi, ziariş ti), cititori ş i editori
din Ńară ş i din s trăinătate
Aniversarea 15. Martie program cultural organizat cu
Martie
ocazia anivers ării revoluŃiei
din 1848
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- conş tientizarea în
rândul participanŃilor
a
importanŃei
păstrării tradiŃiilor ş i
valorilor
populare
locale;
- întărirea relaŃiilor
interum ane în cadrul
comunităŃii.
activităŃile
divers ificate
în
cadrul
aces tui
program vor avea ca
rezultat dezvoltarea
personalităŃi copiil or
-programul va avea
ca
rezultat
conştientizarea
în
rândul participanŃilor
a rolului personajului
is toric
în
is toria
localităŃii
-identificarea copiilor
talentaŃi în vederea
promovări tinerelor
talente
-dezvoltarea
capacităŃii acestor
elevi
-crearea
unei
alternative
în
vederea
petrecerii
tim pului liber
-prom ovarea
valorilor
literale
clasice
- întărirea relaŃiilor
interum ane în cadrul
comunităŃi
-întărirea identităŃii
naŃionale în s piritul
toleranŃei
şi
a
interculturalităŃii

transilvănene

8.

,,Bine
aŃi
venit”întâm pinarea copiilor în clasa Septem brie
a I-a

500 lei

600 pers .

9.

Piese de teatru de păpuşi cu
abonamente
(Teatrul Septem brie
,,Ariel” din Tg. Mureş)

1.200
lei

400 pers .

10.

Ziua vârstnicilor

Octom brie
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600 lei

80 pers .

-evenimentul
organizat va da un
imbold
elevilor
începători ş i va
atenua
greutăŃile
începutului
anului
ş colar
-prom ovarea
valorilor li terare în
rândul copiilor
Crearea
unei
s ocietăŃi
pentru
toate vârs tele;
-Respectarea
drepturilor om ului s i
asigurarea
libertăŃilor
fundam entale pentru
persoanele
vârstnice;
- Prom ovarea unei
vieŃi
sănătoas e,
active,
s igure,
îm plinite, decente s i
demne;
Com baterea
s enzaŃiei de izolare
ş i de excludere a
celor
cu
nevoi
s peciale;
- Creş terea im plicării
m embrilor
comunităŃii
în
crearea
unei
s ocietăŃi
pentru
toate vârs tele;
- Form area unei
s ocietăŃi bazate pe
respect
faŃă
de
vârstnici, o s ocietate
s ănătoasă din punct
de vedere fizic ş i
m ental

11.

Spectacol
adulŃi

teatral

Organizat
periodic între
3.500
pentru lunile
lei/ocaz 250 pers .
octombrie ie
decem brie
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- As igurarea unei
alternative
pentru
tineri în ceea ce
priveş te petrecerea
tim pului
liber,
precum
şi
promovarea valorilor
literare
clasice.
Lipsa alternativei în
ceea ce priveş te
programele
recreative
şi
dis tractive
es te,
uneori,
cauza
comportamentului
antisocial a tinerilor.
SenzaŃia puternică a
unei opere literare
exercitată
as upra
psihicului
uman,
puterea elem entară
a unei creaŃii literare
apte s ă formeze
personalitatea
omului, ne im pune
neces itatea
organizării în mod
periodic a aces tui
eveniment cultural,
care es te una dintre
acele
posibilităŃi
rare, care ne oferă o
dis tracŃie
şi
o
recreare, în acelaş i
tim p educativă ş i
constructivă, oferind
o
preocupare
s ănătoasă
pentru
tineri;
- ÎnfiinŃarea unor
companii de teatru
amatoare;
Dezvoltarea
turismului rural prin
includerea
aces tui
program în oferta

12.

13.

Balul strugurilor- program
cultural, tradiŃional pentru
copii din grădiniŃe, ş coli şi Octom brie
liceu,
cu defilare şi
prezentare de dans popular

Festival intercultural de
cântece
şi
dansuri
Octom brie
populare

280

3.000
lei

1600 pers .

2.500
lei

400 pers .

culturală a s taŃiunilor
din zonă, lărgindus e as tfel s erviciile
turistice
din
m icroregiune;
as igurarea
acces ului locuitorilor
oraşului la teatru ş i
valorile
clasice
literare ale culturii
noastre
şi
universale;
- Conş tientizarea în
rândul participanŃilor
a res pons abilităŃii pe
care o avem în
păstrarea tradiŃiilor
şi
a
valorilor
populare;
- Crearea unui cadru
organizat pentru un
s chim b
de
experienŃă
privind
problem atica
activităŃii
formaŃiunilor
amatoare de dansuri
populare;
- Vom încerca s ă
dăm
un
im bold
formaŃiunilor
participante
în
vedera
continuării
eforturilor
pentru
păstrarea valorilor ş i
tradiŃiilor populare, ş i
să
încercăm s ă
convingem şi alŃi
tineri în vederea
înfiinŃării
altor
formaŃii
şi
a
asigurării
permanenŃei
a
acestei iniŃiative;
- conş tientizarea în
rândul participanŃilor

a res pons abilităŃii pe
care o avem în
păstrarea tradiŃiilor
populare,
a
respectului reciproc
faŃă
de
valorile
culturale
s pecifice
fiecărei etnii;

14.

Balul Bobocilor – pentru
Noiembrie
elevi ş i s tudenŃi

1.500
lei

- crearea unui cadru
organizat
pentru
s timularea
capacităŃii
de
1.200 pers.
acomodare
a
elevilor din clasele
IX şi a s tudenŃilor
din Anul I;

15.

Expoz iŃii de arte plastice,
foto etc. –
e veniment Noiembrie
cultural organizat trimes trial

16.

Sărbătoarea Zilei
M oş
Nicolae - program cultural
pentru copii ş i distribuirea Decem brie
cadourilor cu ocazia zilei de
Moş Nicolae

1.800
lei

700 pers

17.

Concert
program
cântece

2.000
lei

150 pers .

de Crăciun cu muzică
şi Decem brie
organizat
de
281

1.500
lei
/ 200 pers .
ocazie

- Programul vizează
reducerea
m arginalizării
culturale
prin
asigurarea accesului
locuitorilor cu s tare
m aterială s labă la
programe culturale
de
aces t
gen.
Locuitorii
oraşului
nos tru
vor a vea
prilejul s ă viziteze
expoziŃii de
arte
plastice şi foto fără
s ă se deplaseze în
oraşele mari.
- întărirea relaŃiilor
interum ane în cadrul
comunităŃii;
- sprijinirea celor cu
nevoi s peciale sau
cu s tare materială
s labă.
crearea
unei
atmos fere solemne
pentru sărbătorile de

As ociaŃia Bocskai Is tvan

18.

Spectacole şi concerte
distractive de revelion şi
de anul nou ( com paniile de Decem brie
teatru Hahota, şi Gruppen
Hecc din Tg. Mureş )

5.000
lei

19.

Frecventarea bibliotecii oraş ului de către cititori

16.000
lei/an

Permanent

iarnă;
prom ovarea
valorilor
creştine
ecumenice;
- Crearea unui cadru
organizat pentru a
petrece
împreună
1.000 pers. aceas tă s ărbătoare;
- întărirea relaŃiilor
interum ane în cadrul
comunităŃii
- As igurarea unei
alternative
pentru
tineri în ceea ce
priveş te petrecerea
tim pului
liber;500 pers
Promovarea valorilor
literare clasice;
-As igurarea
acces ului locuitorilor
oraşului la informaŃii,
cultură, literatură.

2
CAP.II. ActivităŃi de inform are

200 pers .

Atingerea
obiectivelor
identificate
în
s trategia
privind
reforma
adminis traŃiei
publice locale din
oraşul nos tru, cum
ar fi: cons ultarea
permanentă
a
cetăŃenilor,
transparenŃă
în
gestionarea
fondurilor
publice,
eficientizarea
m anagem entului
fondurilor
publice,
implicarea
cetăŃenilor
şi
a
ONG-urilor locale în
luarea deciziilor.

60 pers .

-

Organizarea periodică a
şedinŃelor
publice
de
informare
a
populaŃiei
privind
activitatea
autorităŃii
administraŃiei
publice locale.

1.

2.

Acti vitatea
prevede
inform area populaŃiei privind
Ianuarie, Iulie 150 lei
bugetul
de
venituri
şi
cheltuieli
a
oraş ului,
ges tionarea
fondurilo r
publice,
s tadiul
de
implementare a diferitelo r
proiecte ş i nu în ultimul rând
dezbaterea
principalelo r
probleme ale com unităŃii.

Informarea

periodică periodic
282

300 lei

îm bunătăŃirea

privind oportunităŃile de
finanŃare
active –
La
programul de informare sunt
invitaŃi reprezentanŃii IMMurilor şi a ONG-urilor din
oraş şi din m icroregiune

3.

4.

acces ării fondurilor
neram bursabile de
către IMM-urile ş i
ONG-urile locale;
- generarea mai
m ultor propuneri de
proiecte;
consilie re
permanentă în ceea
ce
priveş te
elaborarea
şi
m anagem entul
proiectelor.

ŞedinŃele
Adunării
Generale ale
AsociaŃiei
Microregiunea
Valea
Nirajului – Nyaradmente Căm inul Cultural Miercurea
Nirajului
asigură
infras tructura
neces ară
periodic
organizării
şedinŃelo r
ordinare
ale
As ociaŃiei
Microregiunea Valea Nirajului
– Nyaradm ente, asociaŃia
reprezentând un parteneriat
perm anent între UAT-urile
din m icroregiune.

Accesul
publicului
la
internet
-Univers itatea
Corvinus
Budapes ta
–
Centrul
de
Cons ultaŃii
Miercurea Nirajului, având
Permanent
sediul în Căm inul Cultural
Miercurea Nirajului, asigură
comunităŃii
locale
acces
perm anent la Internet

283

150 lei

5.000
lei

30 pers .

- Sus Ńinerea relaŃiei
de
parteneriat
permanent
între
autorităŃile
adminis traŃiei
publice locale din
cadrul as ociaŃiei în
vederea dezvoltării
în egală m ăsură a
fiecărei
unităŃi
adminis trtive
din
m icroregiune;

30 pers ./zi

As igurarea
acces ului
la
inform aŃii
prin
intrem ediul
Internetului
,
a
elevilor,
cadrelor
didactice,
reprezentanŃilor
întreprinderilor din
oraş, respectiv a
întregii comunităŃi în
vederea
lărgirii
s ferei
de
cunoaş tere,
respectiv form area
unei societăŃi ş i
economii bazată pe
cunoaş tere.

5.

Întălniri
cu
delegŃiile
oraşelor
înfrăŃite
din
străinătate:
As zod,
s emes trial
Szerencs ,
Sim ontornya,
İrkény,
din
Ungaria,
Mous cron din Belgia

1.500
lei/ocaz 50 pers .
ie

îm bunătăŃirea
relaŃiilor
intercom unitare

3
CAP. III. ActivităŃi educaŃie perm anentă şi de form are profesională continuă

1.

Cursurile
UniversităŃii
Corvinus
Budapesta
–
Centrul
de
ConsultaŃii
Miercurea
NirajuluiUniversitatea
Corvinus
Budapes ta
– Centrul de
Cons ultaŃii
Miercurea
perm anent
Nirajului - Facultatea de
Horticultură îşi are sediul în
Căm inul Cultural Miercurea
Nirajului, pregătirile teoretice
şi practice a s tudenŃilor,
derulându-s e în sala de
conferinŃe.

2.

Organizarea cursurilor de
formare
în
domeniul
agroturismuluiActi vitatea s e organizează de
Primăria Oraşului Miercurea
Nirajului în parteneriat cu anual
Universitatea
Populară
Mureş ,
având ca s cop
pregătirea perticipanŃilor în
dom eniul
managem entului
turis tic.

3.

Derularea
concursurilor
interşcolareOrganizarea de concurs uri
interş colare
în
diferite
periodic
dom enii:
is torie locală – cunoş tinŃe
monografice, literatură –
recital de poezii, muzică –

300.00
0 lei

7.000
lei

284

-în urm a aces tei
activităŃi, în fiecare
30
de an 30 de s tudenŃi
absolvenŃi s unt licenŃiaŃi în
s pecializarea
de
inginer horticultor.

24 pers .

2.000
80 lei/ocaz
elevi
ie

- înfiinŃarea de noi
s ocietăŃi comerciale
având ca obiect de
activitate
s ervicii
turistice;
dezvoltarea
agroturismului
pe
plan local;
valorificarea
resurs elor turistice
locale;
- crearea de noi
locuri de muncă;

-perfecŃionarea
cunoş tinŃelor elevilor
prin
activităŃi
100 extracuriculare;
-s prijinirea formării
parteneriatelor între
ş colile
din
m icroregiune.

4.

5.

6.

participarea corurilor ş colare,
etc.
Zilele
HorticultorilorSeminar stiinŃific, expozŃie
şi târg internaŃional în
domeniul
horticulturiSeminarul es te organizat
5.000
m artie
anual de Prim ăria Oraşului
lei
Miercurea Nirajului îm preună
cu Universitatea Corvinus şi
As ociaŃia
Horticultorilo r
Maghiari din Rom ânia.
Organizarea de cursuri de
respecializare pentru adulŃi
-derularea unor cursuri de
respecia lizare pentru adulŃi în
dom enii competitive, pentru
şomeri şi pers oane cu Noiembrie - 20.000
dizabilităŃi.
Decem brie
lei
Acti vitatea va fi organizată de
Oraş ului Miercurea Nirajului
în parteneriat cu Centrul de
Ins truire
Mureş
–
Transilvania.
Curs
de
formareîn
agricultură
şi
creş terea
anim alelor
pentru
producătorii
agricoli
din
localităŃile rurale învecinate.

1.000 pers

s chimb
experienŃă
domeniul
horticulturii;
-dezvoltarea
cunoş tinŃelor
profes ionale;

de
în

reducerea
numărului ş omerilor;
- reintegrarea în
s ocietate
a
persoanelor
cu
40 – 50
dizabilităŃi;
participanŃi
creş terea
competitivităŃii
resurs elor
umane
locale
pe
piaŃa
forŃelor de m uncă;

Două curs uri
pe an, durata
150-180
2390 lei
fiind de câte
pers.
3 luni

dezvoltarea
cunoş tinŃelor
profes ionale;
îm bunătăŃirea
rezultatelor activităŃii
de producŃie.

ANUL 3
CAP. I. ActivităŃi culturale

1.

Spectacol
adulŃi

teatral

Organizat
periodic între
3.500
pentru lunile
lei/ocaz 250 pers .
ianuarie
ie
februarie

285

- As igurarea unei
alternative
pentru
tineri în ceea ce
priveş te petrecerea
tim pului
liber,
precum
şi
promovarea valorilor
literare
clasice.
Lipsa alternativei în
ceea ce priveş te

programele
recreative
şi
dis tractive
es te,
uneori,
cauza
comportamentului
antisocial a tinerilor.
SenzaŃia puternică a
unei opere literare
exercitată
as upra
psihicului
uman,
puterea elem entară
a unei creaŃii literare
apte s ă formeze
personalitatea
omului, ne im pune
neces itatea
organizării în mod
periodic a aces tui
eveniment cultural,
care es te una dintre
acele
posibilităŃi
rare, care ne oferă o
dis tracŃie
şi
o
recreare, în acelaş i
tim p educativă ş i
constructivă, oferind
o
preocupare
s ănătoasă
pentru
tineri;
- ÎnfiinŃarea unor
companii de teatru
amatoare;
Dezvoltarea
turismului rural prin
includerea
aces tui
program în oferta
culturală a s taŃiunilor
din zonă, lărgindus e as tfel s erviciile
turistice
din
m icroregiune;
as igurarea
acces ului locuitorilor
oraşului la teatru ş i
valorile
clasice
literare ale culturii
286

noas tre
universale;

2.

Organizarea
balului
tradiŃional
de Carnaval program cultural îmbogăŃit cu
dans uri ş i cântece populare
Februarie
specifice localităŃii, organizat
de As ociaŃia Corală ,,Bocs kai
Is tvan”
din
Miercurea
Nirajului.

3.

Carnavalul copiilorprogram tradiŃional cultural
Februarie
dis tractiv pentru copiii din
grădiniŃă ş i ş coală

2.000
lei

800 pers .

4.

Zilele
Bocskai
–
sărbătorirea
anivers ării
alegerii lui Bocs kai Is tvan ca
Februarie
principile
Trans ilvaniei,
eveniment cultural cu un
program artis tic bogat

6.000
lei

1500 pers .

5.

,,A fost odată ..” –program
organizat de şcolile generale
din oraş şi din m icroregiune,
având ca s cop identificarea
elevilor talentaŃi în ceea ce Februarie
priveş te
interpretarea
diferitelo r creaŃii literale ca
basm e populare, fabule,
poveş ti,etc.

500 lei

200 pers .

500 lei

200 pers .

1.500
lei

350 pers .

6.

7.

Întîlnire
cu cititorii –
programul se organizează
trim es trial, asigurând prilejul Martie
întălnirii între autori (s criitori,
poeŃi, ziariş ti), cititori ş i editori
din Ńară ş i din s trăinătate
Aniversarea 15. Martie program cultural organizat cu Martie
ocazia anivers ării revoluŃiei
287

4.000
lei

150
participanŃi

şi

- conş tientizarea în
rândul participanŃilor
a
importanŃei
păstrării tradiŃiilor ş i
valorilor
populare
locale;
- întărirea relaŃiilor
interum ane în cadrul
comunităŃii.
activităŃile
divers ificate
în
cadrul
aces tui
program vor avea ca
rezultat dezvoltarea
personalităŃi copiil or
-programul va avea
ca
rezultat
conştientizarea
în
rândul participanŃilor
a rolului personajului
is toric
în
is toria
localităŃii
-identificarea copiilor
talentaŃi în vederea
promovări tinerelor
talente
-dezvoltarea
capacităŃii acestor
elevi
-crearea
unei
alternative
în
vederea
petrecerii
tim pului liber
-prom ovarea
valorilor
literale
clasice
- întărirea relaŃiilor
interum ane în cadrul
comunităŃi
-întărirea identităŃii
naŃionale în s piritul
toleranŃei
şi
a

din 1848

8.

,,Bine
aŃi
venit”întâm pinarea copiilor în clasa Septem brie
a I-a

500 lei

600 pers .

9.

Piese de teatru de păpuşi cu
abonamente
(Teatrul Septem brie
,,Ariel” din Tg. Mureş)

1.200
lei

400 pers .

10.

Ziua vârstnicilor

Octom brie

288

600 lei

80 pers .

interculturalităŃii
transilvănene
-evenimentul
organizat va da un
imbold
elevilor
începători ş i va
atenua
greutăŃile
începutului
anului
ş colar
-prom ovarea
valorilor li terare în
rândul copiilor
Crearea
unei
s ocietăŃi
pentru
toate vârs tele;
-Respectarea
drepturilor om ului s i
asigurarea
libertăŃilor
fundam entale pentru
persoanele
vârstnice;
- Prom ovarea unei
vieŃi
sănătoas e,
active,
s igure,
îm plinite, decente s i
demne;
Com baterea
s enzaŃiei de izolare
ş i de excludere a
celor
cu
nevoi
s peciale;
- Creş terea im plicării
m embrilor
comunităŃii
în
crearea
unei
s ocietăŃi
pentru
toate vârs tele;
- Form area unei
s ocietăŃi bazate pe
respect
faŃă
de
vârstnici, o s ocietate
s ănătoasă din punct
de vedere fizic ş i
m ental

11.

Spectacol
adulŃi

teatral

Organizat
periodic între
3.500
pentru lunile
lei/ocaz 250 pers .
octombrie ie
decem brie

289

- As igurarea unei
alternative
pentru
tineri în ceea ce
priveş te petrecerea
tim pului
liber,
precum
şi
promovarea valorilor
literare
clasice.
Lipsa alternativei în
ceea ce priveş te
programele
recreative
şi
dis tractive
es te,
uneori,
cauza
comportamentului
antisocial a tinerilor.
SenzaŃia puternică a
unei opere literare
exercitată
as upra
psihicului
uman,
puterea elem entară
a unei creaŃii literare
apte s ă formeze
personalitatea
omului, ne im pune
neces itatea
organizării în mod
periodic a aces tui
eveniment cultural,
care es te una dintre
acele
posibilităŃi
rare, care ne oferă o
dis tracŃie
şi
o
recreare, în acelaş i
tim p educativă ş i
constructivă, oferind
o
preocupare
s ănătoasă
pentru
tineri;
- ÎnfiinŃarea unor
companii de teatru
amatoare;
Dezvoltarea
turismului rural prin
includerea
aces tui
program în oferta

12.

13.

Balul strugurilor- program
cultural, tradiŃional pentru
copii din grădiniŃe, ş coli şi Octom brie
liceu,
cu defilare şi
prezentare de dans popular

Festival intercultural de
cântece
şi
dansuri
Octom brie
populare

290

3.000
lei

1600 pers .

2.500
lei

400 pers .

culturală a s taŃiunilor
din zonă, lărgindus e as tfel s erviciile
turistice
din
m icroregiune;
as igurarea
acces ului locuitorilor
oraşului la teatru ş i
valorile
clasice
literare ale culturii
noas tre
şi
universale;
- Conş tientizarea în
rândul participanŃilor
a res pons abilităŃii pe
care o avem în
păstrarea tradiŃiilor
şi
a
valorilor
populare;
- Crearea unui cadru
organizat pentru un
s chim b
de
experienŃă
privind
problem atica
activităŃii
formaŃiunilor
amatoare de dansuri
populare;
- Vom încerca s ă
dăm
un
im bold
formaŃiunilor
participante
în
vedera
continuării
eforturilor
pentru
păstrarea valorilor ş i
tradiŃiilor populare, ş i
să
încercăm s ă
convingem şi alŃi
tineri în vederea
înfiinŃării
altor
formaŃii
şi
a
asigurării
permanenŃei
a
acestei iniŃiative;
- conş tientizarea în
rândul participanŃilor

a res pons abilităŃii pe
care o avem în
păstrarea tradiŃiilor
populare,
a
respectului reciproc
faŃă
de
valorile
culturale
s pecifice
fiecărei etnii;

14.

Balul Bobocilor – pentru
Noiembrie
elevi ş i s tudenŃi

1.500
lei

- crearea unui cadru
organizat
pentru
s timularea
capacităŃii
de
1.200 pers.
acomodare
a
elevilor din clasele
IX şi a s tudenŃilor
din Anul I;

15.

Expoz iŃii de arte plastice,
foto etc. –
e veniment Noiembrie
cultural organizat trimes trial

16.

Sărbătoarea Zilei
M oş
Nicolae - program cultural
pentru copii ş i distribuirea Decem brie
cadourilor cu ocazia zilei de
Moş Nicolae

1.800
lei

700 pers

17.

Concert
program
cântece

2.000
lei

150 pers .

de Crăciun cu muzică
şi Decem brie
organizat
de
291

1.500
lei
/ 200 pers .
ocazie

- Programul vizează
reducerea
m arginalizării
culturale
prin
asigurarea accesului
locuitorilor cu s tare
m aterială s labă la
programe culturale
de
aces t
gen.
Locuitorii
oraşului
nostru
vor avea
prilejul s ă viziteze
expoziŃii de
arte
plastice şi foto fără
s ă se deplaseze în
oraşele mari.
- întărirea relaŃiilor
interum ane în cadrul
comunităŃii;
- sprijinirea celor cu
nevoi s peciale sau
cu s tare materială
s labă.
crearea
unei
atmos fere solemne
pentru sărbătorile de

As ociaŃia Bocskai Is tvan

18.

Spectacole şi concerte
distractive de revelion şi
de anul nou ( com paniile de Decem brie
teatru Hahota, şi Gruppen
Hecc din Tg. Mureş )

5.000
lei

19.

Frecventarea bibliotecii oraş ului de către cititori

16.000
lei/an

Permanent

iarnă;
prom ovarea
valorilor
creştine
ecumenice;
- Crearea unui cadru
organizat pentru a
petrece
împreună
1.000 pers. aceas tă s ărbătoare;
- întărirea relaŃiilor
interum ane în cadrul
comunităŃii
- As igurarea unei
alternative
pentru
tineri în ceea ce
priveş te petrecerea
tim pului
liber;500 pers
Promovarea valorilor
literare clasice;
-As igurarea
acces ului locuitorilor
oraşului la informaŃii,
cultură, literatură.
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CAP.II. ActivităŃi de inform are

20.

Organizarea periodică a
şedinŃelor
publice
de
informare
a
populaŃiei
privind
activitatea
autorităŃii
administraŃiei
publice locale.
Acti vitatea
prevede
inform area populaŃiei privind
Ianuarie, Iulie 150 lei
bugetul
de
venituri
şi
cheltuieli
a
oraş ului,
ges tionarea
fondurilo r
publice,
s tadiul
de
implementare a diferitelo r
proiecte ş i nu în ultimul rând
dezbaterea
principalelo r
probleme ale com unităŃii.

200 pers .

Atingerea
obiectivelor
identificate
în
s trategia
privind
reforma
adminis traŃiei
publice locale din
oraşul nos tru, cum
ar fi: cons ultarea
permanentă
a
cetăŃenilor,
transparenŃă
în
gestionarea
fondurilor
publice,
eficientizarea
m anagem entului
fondurilor
publice,
implicarea
cetăŃenilor
şi
a
ONG-urilor locale în
luarea deciziilor.

Informarea

60 pers .

-

periodică periodic
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300 lei

îm bunătăŃirea

privind oportunităŃile de
finanŃare
active –
La
programul de informare sunt
invitaŃi reprezentanŃii IMMurilor şi a ONG-urilor din
oraş şi din m icroregiune

21.

22.

acces ării fondurilor
neram bursabile de
către IMM-urile ş i
ONG-urile locale;
- generarea mai
m ultor propuneri de
proiecte;
consilie re
permanentă în ceea
ce
priveş te
elaborarea
şi
m anagem entul
proiectelor.

ŞedinŃele
Adunării
Generale ale
AsociaŃiei
Microregiunea
Valea
Nirajului – Nyaradmente Căm inul Cultural Miercurea
Nirajului
asigură
infras tructura
neces ară
periodic
organizării
şedinŃelo r
ordinare
ale
As ociaŃiei
Microregiunea Valea Nirajului
– Nyaradm ente, asociaŃia
reprezentând un parteneriat
perm anent între UAT-urile
din m icroregiune.

Accesul
publicului
la
internet
-Univers itatea
Corvinus
Budapes ta
–
Centrul
de
Cons ultaŃii
Miercurea Nirajului, având
Permanent
sediul în Căm inul Cultural
Miercurea Nirajului, asigură
comunităŃii
locale
acces
perm anent la Internet
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150 lei

5.000
lei

30 pers .

- Sus Ńinerea relaŃiei
de
parteneriat
permanent
între
autorităŃile
adminis traŃiei
publice locale din
cadrul as ociaŃiei în
vederea dezvoltării
în egală m ăsură a
fiecărei
unităŃi
adminis trtive
din
m icroregiune;

30 pers ./zi

As igurarea
acces ului
la
inform aŃii
prin
intrem ediul
Internetului
,
a
elevilor,
cadrelor
didactice,
reprezentanŃilor
întreprinderilor din
oraş, respectiv a
întregii comunităŃi în
vederea
lărgirii
s ferei
de
cunoaş tere,
respectiv form area
unei societăŃi ş i
economii bazată pe
cunoaş tere.

23.

Întălniri
cu
delegŃiile
oraşelor
înfrăŃite
din
străinătate:
As zod,
s emes trial
Szerencs ,
Sim ontornya,
İrkény,
din
Ungaria,
Mous cron din Belgia

1.500
lei/ocaz 50 pers .
ie

îm bunătăŃirea
relaŃiilor
intercom unitare

3
CAP. III. ActivităŃi educaŃie perm anentă şi de form are profesională continuă

1.

Cursurile
UniversităŃii
Corvinus
Budapesta
–
Centrul
de
ConsultaŃii
Miercurea
NirajuluiUniversitatea
Corvinus
Budapes ta
– Centrul de
Cons ultaŃii
Miercurea
perm anent
Nirajului - Facultatea de
Horticultură îşi are sediul în
Căm inul Cultural Miercurea
Nirajului, pregătirile teoretice
şi practice a s tudenŃilor,
derulându-s e în sala de
conferinŃe.

2.

Organizarea cursurilor de
formare
în
domeniul
agroturismuluiActi vitatea s e organizează de
Primăria Oraşului Miercurea
Nirajului în parteneriat cu anual
Universitatea
Populară
Mureş ,
având ca s cop
pregătirea perticipanŃilor în
dom eniul
managem entului
turis tic.

3.

Derularea
concursurilor
interşcolareOrganizarea de concurs uri
interş colare
în
diferite
periodic
dom enii:
is torie locală – cunoş tinŃe
monografice, literatură –
recital de poezii, muzică –

300.00
0 lei

7.000
lei
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-în urm a aces tei
activităŃi, în fiecare
30
de an 30 de s tudenŃi
absolvenŃi s unt licenŃiaŃi în
s pecializarea
de
inginer horticultor.

24 pers .

2.000
80 lei/ocaz
elevi
ie

- înfiinŃarea de noi
s ocietăŃi comerciale
având ca obiect de
activitate
s ervicii
turistice;
dezvoltarea
agroturismului
pe
plan local;
valorificarea
resurs elor turistice
locale;
- crearea de noi
locuri de muncă;

-perfecŃionarea
cunoş tinŃelor elevilor
prin
activităŃi
100 extracuriculare;
-s prijinirea formării
parteneriatelor între
ş colile
din
m icroregiune.

4.

5.

6.

participarea corurilor ş colare,
etc.
Zilele
HorticultorilorSeminar stiinŃific, expozŃie
şi târg internaŃional în
domeniul
horticulturiSeminarul es te organizat
5.000
m artie
anual de Prim ăria Oraşului
lei
Miercurea Nirajului îm preună
cu Universitatea Corvinus şi
As ociaŃia
Horticultorilo r
Maghiari din Rom ânia.
Organizarea de cursuri de
respecializare pentru adulŃi
-derularea unor cursuri de
respecia lizare pentru adulŃi în
dom enii competitive, pentru
şomeri şi pers oane cu Noiembrie - 20.000
dizabilităŃi.
Decem brie
lei
Acti vitatea va fi organizată de
Oraş ului Miercurea Nirajului
în parteneriat cu Centrul de
Ins truire
Mureş
–
Transilvania.
Curs
de
formareîn
agricultură
şi
creş terea
anim alelor
pentru
producătorii
agricoli
din
localităŃile rurale învecinate.

1.000 pers

s chimb
experienŃă
domeniul
horticulturii;
-dezvoltarea
cunoş tinŃelor
profes ionale;

reducerea
numărului ş omerilor;
- reintegrarea în
s ocietate
a
persoanelor
cu
40 – 50
dizabilităŃi;
participanŃi
creş terea
competitivităŃii
resurs elor
umane
locale
pe
piaŃa
forŃelor de m uncă;

Două curs uri
pe an, durata
150-180
2390 lei
fiind de câte
pers.
3 luni

dezvoltarea
cunoş tinŃelor
profes ionale;
îm bunătăŃirea
rezultatelor activităŃii
de producŃie.

2.2 Efecte multiplicatoare

Se va avea în vedere reabilitarea aşezăm intelor culturale din satele
aparŃinătoare, aceas ta fiind identificată în prezent la nivelul Strategiei de
dezvoltare a oraşului pe perioada 2007 – 2013.

2.3 Impact pe termen scurt si lung
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de
în

(a) As pectul financiar

După terminarea proiectului cheltuielile privind întreŃinerea obiectivului vor
fi asigurate din bugetul oraş ului.

(b) Nivel ins tituŃional

Obiectivul reabilitat va rămâne în proprietatea publică al oraş ului, fiind
protejată de caracterele juridice cons tituŃionale ale aces tuia.
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Titlu proiect:

Amenajarea unui centru operaŃional pentru situaŃii de
urgenŃă în oraşul Miercurea Nirajului

4. Descriere

1.1 Rezumatul proiectului

(a) s copul proiectului
Scopul proiectului este profes ionalizarea Serviciului de Voluntariat pentru SituaŃii
de UrgenŃă din Oraşul Miercurea Nirajului, denum it în continuare s erviciu de
urgenŃă, prin eficientizarea serviciilor pres tate şi modernizarea acestui s ector.
(b) grupurile Ńintă
Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect s unt cei 5824 de locuitori
care sunt arondate zonei de competenŃă al serviciului de urgenŃă din oraşul
Miercurea Nirajului. Va fi afectată îns ă în m od indirect de rezultatele aces tui
proiect s erviciul de urgenŃă al judeŃului Mureş, profesionalizarea serviciilor de
urgenŃă bazate pe voluntariat, respectiv delim itarea zonelor de competenŃă fiind
una dintre obiectivele principale ale Strategiei de protecŃie civilă a judeŃului
Mureş .
(c) principalele activităŃi
În vederea atingerii s copului aces tui proiect se vor im plem enta activităŃi de
achiziŃionare a unei autos peciale pentru s tingerea incendiilor, echipamente de
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intervenŃie ş i de protecŃie, precum ş i derularea unei cam panii de informare a
locuitorilor privind modernizarea serviciului de urgenŃă, respectiv m odul de
anunŃare a situaŃiilor de urgenŃă produse.

1.2 Obiective
Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului es te continuarea implementării reformei
adm inistraŃiei publice în domeniul des centralizării şi deconcentrării, în general ş i
a s erviciilor publice, în particular, eficientizarea activităŃii adm inis traŃiei publice
locale prin modernizarea cursivă a s erviciilor publice locale în vederea pres tării
unor s ervicii de calitate pentru cetăŃeni.

Obiectivele specifice :

Obiectivele specifice ale proiectului s unt:
- dezvoltarea capacităŃii autorităŃii adm inistraŃiei publice locale pentru ges tionarea
mai eficientă a serviciilor publice des centralizate prin continuarea proces ului de
modernizare;
- m odernizarea s erviciilor publice locale prin introducerea de noi ins trumente,
proceduri ş i mecanism e care s ă conducă la îm bunătăŃirea m anagementului
aces tor servicii;
- im plem entarea obiectivelor ş i priorităŃilor identificate în procesul elaborării
Strategiei de dezvoltare generală a oraş ului Miercurea Nirajului, respectiv
ÎmbunătăŃirea

infrastructurii

locale

-

Dezvoltarea,

reabilitarea

şi

modernizarea infrastructurii de sănătate.
- m odernizarea s erviciilor publice locale prin introducerea de noi ins trumente,
proceduri ş i mecanism e care s ă conducă la îm bunătăŃirea m anagementului
aces tor servicii;
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1.3 Justificare

a) relevanŃa proiectului pentru obiectivele şi priorităŃile strategiei
Modernizarea curs ivă a adminis traŃiei publice locale în oraşul Miercurea
Nirajului are ca s cop final realizarea programului de reformă a administraŃiei
publice locale în domeniul des centralizării ş i deconcentrării, obiectiv care poate fi
atins continuând procesul început prin implementarea reformei ş i în domeniul
serviciilor publice locale, as tfel proiectul s e aliniază perfect la obiectivele ş i
priorităŃile s trategiei ÎmbunătăŃirea infrastructurii locale - Dezvoltarea,
reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate.
CondiŃia realizării depli ne a reform ei adminis traŃiei publice locale es te deci,
continuarea proces ului de reformă ş i în domeniul serviciilor publice din cadrul
autorităŃilor adm inis traŃiei publice locale, proiectul vizând tocmai modernizarea
aces tui sector, s e aliniează perfect cu

idea “dezvoltării capacităŃii autorităŃii

adm inistraŃiei publice locale pentru ges tionarea m ai eficientă a s erviciilor publice
des centralizate prin continuarea procesului de m odernizare”, obiectiv specific
identificat în strategie.
Pentru a face faŃă tendinŃei evidente a s ocietăŃii europene de a avea un
sis tem complet de servicii publice, în vederea as igurării serviciilor identificate ca
neces ităŃi reale în procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare generală a
oraş ului Miercurea Nirajului, proiectul îşi propune modernizarea serviciului de
urgenŃă din oraş ul Miercurea Nirajului, aliniind perfect la obiective şi priorităŃile
identificate în cadrul s trategiei, res pectiv asigurarea unui pachet de servicii
sociale, m edicale, gos podăreş ti, edilitare ş i nu în ultimul rând de protecŃie civilă”.
b) relevanŃa proiectului
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Introducerea de noi instrumente, va contribui la eficientizarea intervenŃiilor,
respectiv operativitatea serviciului ş i as tfel la gestionarea mai eficientă a
serviciului de urgenŃă.
Introducerea unor noi proceduri precum elaborarea de planuri de intervenŃii
cu două autos peciale, as igurarea unei cantităŃi m ari de apă pentru s tingerea
incendiilor, intervenŃia cu doi agenŃi de s tingere deodată

(apă ş i spum ă),

pos ibilitatea de a efectua două intervenŃii în acelaş i timp, eficientizarea activităŃii
de s tingere a incendiilor prin folosirea cos tumului de protecŃie anticaloric, ar
contribui, de as em enea, la ges tionarea mai eficientă a aces tui s erviciu.
Prin profesionalizarea serviciului de urgenŃă din oraşul Miercurea Nirajului,
conform prevederilor art. 5, alin (2) din OrdonanŃa nr. 88/2001 privind înfiinŃarea,
organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice comunitare pentru s ituaŃii de
urgenŃă,

o dată cu asigurarea dotărilor minime prin aces t proiect, conform

prevederilor Ordinului nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanŃă
privind s tructura organizatorică ş i dotarea s erviciilor profes ionis te pentru s ituaŃii
de urgenŃă, s e va introduce un nou mecanism, respectiv integrarea s erviciului în
sis temul apelului unic de urgenŃă 112.

c) identificarea necesităŃilor şi constrângerilor percepute în regiunea
vizată

łinând cont de caracterul global al m ultiplicării ş i al creş terii gravităŃii a
ris curilor nonmilitare la adresa s ecurităŃii populaŃiei, pe fondul accelerării
tendinŃelor de globalizare, al s chim bărilor climatice radicale, având în vedere
pers is tenŃa, în dom eniul managementulu i prevenirii şi ges tionării s ituaŃiilor de
urgenŃă, a unui s is tem ins tituŃional parŃial închegat, cu funcŃionare tem porară ş i
care s e activează abia la mom entul producerii s ituaŃiilor de urgenŃă – incapabil
să as igure un răspuns adecvat noilor provocări, es te neces ar instituirea unor
mecanisme manageriale noi, perfecŃionate, m enite s ă as igure în mod
profes ionis t apărarea vieŃii ş i s ănătăŃii popula Ńiei, a m ediului înconjurător, a
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valorilor materiale şi culturale importante, pe tim pul producerii unor s ituaŃii de
urgenŃă, care s ă permită restabilirea rapidă a s tării de normalitate.
Dincolo de caracterul global al m ultiplicării ş i creş terii gravităŃii a riscurilor
nonm ilitare la adresa populaŃiei, în ultim ii ani exigenŃele crescânde ale s ocietăŃii
privind pres taŃiile s is temului de s ervicii publice a modificat profund viziunea
asupra priorităŃilor reformei adminis traŃiei publice ş i as tfel a întregii s trategii
generale de modernizare a adm inis traŃiei publice locale.
Guvernul Rom âniei în procesul de reformă a adminis traŃiei publice locale în
dom eniul descentralizării şi deconcentrării, în general şi a serviciilor publice, în
particula r,

impune autorităŃilor publice locale luarea unor măs uri concrete în

aces t sens şi fixează termene concrete şi apropiate în vederea efectuării aces tor
schim bări. Serviciul comunitar de asis tenŃă la domiciliu a pers oanelor vârstnice,
serviciul poliŃiei com unitare, s erviciul evidenŃei pers oanelor şi serviciul de urgenŃă
reprezintă numai câteva dintre s erviciile des centralizate care s -au înfiinŃat la nivel
local. În perioada următoare legiuitorul a definit în m od clar trecerea rapidă la o
nouă fază în ceea ce priveşte organizarea şi funcŃionarea aces tor s ervicii.
Astfel art. 5, alin (2) din OrdonanŃa nr. 88/2001 privind înfiinŃarea,
organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice comunitare pentru s ituaŃii de
urgenŃă, prevede că: „Profes ionalizarea s erviciilor publice comunitare ... s e va
realiza eş alonat, o dată cu dotarea ş i cu as igurarea res urselor neces are, potrivit
legii.” Conform art. 6, alin (1) din acelaşi act norm ativ s tructura organizatorică ş i
dotarea serviciilor publice com unitare s e realizează pe baza criteriilor m inim e de
performanŃă elaborate de Inspectoratul General pentru SituaŃii de UrgenŃă.
Începând cu aprobarea Criteriilor de perform anŃă privind s tructura organizatorică
şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaŃii de urgenŃă prin Ordinul
360/2004, s -a definit în mod foarte clar obligaŃiile autorităŃilor adminis traŃiei
publice locale în vederea asigurării condiŃiilor neces are pentru aces te s ervicii.
Deoarece echipam entele care se găs es c în dotarea s erviciului de urgenŃă
din oraş ul Miercurea Nirajului s -au dovedit insuficiente de a face faŃă aces tor
nevoi şi pentru o ges tionare modernă ş i eficientă a aces tui s erviciu, iar cele
exis tente nu m ai corespund din punct de vedere al performanŃei pentru
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asigurarea în mod profes ionis t apărarea vieŃii şi sănătăŃii populaŃiei, a mediului
înconjurător, a valorilor materiale ş i culturale im portante, pe tim pul producerii
unor situaŃii de urgenŃă, am cons iderat că s uplimentarea acestor echipam ente va
contribui la rezolvarea problem elor am intite.
Astfel, în dotarea serviciului de urgenŃă beneficiar al proie ctului, la m omentul
actual exis tă următoarele echipamente:

-

autos pecială pentru s tingerea incendiilor tip APCT R1835

-

echipam ente de lucru

Autos peciala ş i m ajoritatea echipamentelor sunt vechi ş i nu m ai cores pund
neces ităŃilor actuale.
Luând în considerare cele de m ai sus , Ńinând cont că dotarea actuală nu mai
face faŃă neces ităŃilor cres cânde ale zonei Ńintă, propunem achiziŃionarea
următoarelor echipamente:

-

autos pecială pentru s tingerea incendiilor;

-

aparat de respiraŃie independent;

-

costum de protecŃie anticaloric;

-

cască de protecŃie pentru pom pieri;

-

uniform ă tip cu s emne dis tinctive prevăzute de HG nr. 160/2007
pentru aprobarea Regulam entului privind portul, des crierea,
condiŃiile de acordare ş i folos ire a uniformei, echipam entului de
protecŃie şi însem nelor dis tinctive ale pers onalului s erviciilor
pentru s ituaŃii de urgenŃă voluntare/private

-

detector de gaze explozive,

-

generator de curent;

-

barcă pneum atică;

-

ves tă s alvare;

-

m otoferăs trău;

-

m otopom pă,
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-

lanternă cu acumulator

d) lista grupurilor Ńintă şi numărul estimat de benefic iari direcŃi şi
indirecŃi

Grupurile Ńintă afectate în mod direct de aces t proiect s unt locuitorii oraş ului
Miercurea Nirajului care s unt arondate zonei de com petenŃă a serviciului.
Va fi afectată îns ă în mod indirect de rezultatele aces tui proiect s erviciul de
urgenŃă al judeŃului Mureş, profesionalizarea serviciilor de urgenŃă bazate pe
voluntariat, res pectiv delimitarea zonelor de competenŃă fiind una dintre
obiectivele principale ale Strategiei de protecŃie civilă a judeŃului Mureş .
Prin profesionalizarea serviciului de urgenŃă din oraşul Miercurea Nirajului,
prin integrarea serviciului în sis temul apelului unic de urgenŃă 112, res pectiv în
Sis temul NaŃional de Managem ent al SituaŃiilor de UrgenŃă, va fi afectat în m od
indirect întregul Sis tem NaŃional de Managem ent al SituaŃiilor de UrgenŃă, care
potrivit prevederilor art. 1, alin (2) din OUG nr. 21/2004 „es te organizat de
autorităŃile adminis traŃiei publice ş i se com pune dintr-o reŃea de organism e,
organe ş i s tructuri abilitate în managementul situaŃiilor de urgenŃă, care dis pun
de infras tructură ş i de resurs ele neces are pentru îndeplinirea atribuŃiilor ”
prevăzute de lege.

1.4 Descrierea detaliată a activităŃilor

1. Desfăşurarea şi adjudecarea licitaŃiei pentru încheierea contractului de
achiziŃii bunuri şi echipamente
Se va avea în vedere respectarea legislaŃiei privind achiziŃia publică de bunuri,
alegerea procedurii de atribuire, a criteriilor de calificare şi nu în ultim ul rând a
criteriilor de atribuire. Activitatea nu va pune probleme deos ebite solicitantului
având în vedere experienŃa s a în dom eniul organizării licitaŃiilor. Scopul activităŃii
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es te achiziŃionarea unei autospeciale de mare capacitate pentru s tingerea
incendiilor, achiziŃionarea echipamentelor de protecŃie ş i de intervenŃie, după
cum urmează:

-

autos pecială „second hand” pentru s tingerea incendiilor – s e
anexează

nota

jus tificativă

privind

achiziŃionarea

unei

autos peciale semiuzate
-

aparat de respiraŃie independent;

-

costum de protecŃie anticaloric;

-

cască de protecŃie pentru pom pieri;

-

uniform ă tip cu s emne dis tinctive prevăzute de HG nr. 160/2007
pentru aprobarea Regulam entului privind portul, des crierea,
condiŃiile de acordare ş i folos ire a uniformei, echipam entului de
protecŃie şi însem nelor dis tinctive ale pers onalului s erviciilor
pentru s ituaŃii de urgenŃă voluntare/private

-

detector de gaze explozive,

-

generator de curent;

-

barcă pneum atică;

-

ves tă s alvare;

-

m otoferăs trău;

-

m otopom pă,

-

lanternă cu acumulator

2. Încheierea contractului de achiz iŃie publică furnizare bunuri
Acti vitatea urmează în ordine logică activităŃii anterioare. Aceas tă activitate nu va
crea probleme deosebite s olicitantului, aceasta având o experienŃă vas tă în
aces t dom eniu, dat fiind faptul că actele juridice civile reprezintă principalele
izvoare are obligaŃiilo r as umate în relaŃia autorităŃilor publice cu diferite entităŃi
juridice. Es te rem arcabil totuş i că din echipa de implementare va face parte o
pers oană cu pregătire juridică superioară, recrutată din cadrul aparatului
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perm anent de lucru al prim ăriei. Se va pune accent la definirea unor term ene din
contract s incronizate în m od riguros cu pla nul de activităŃi din proiect.

3. Achiz iŃia publică a materialelor publicitare

Se va avea în vedere respectarea legislaŃiei privind achiziŃia publică de bunuri,
Ńinându-s e cont în acelaş i timp de valoarea relativ redus ă a contractului.
Se vor achiziŃiona m ateriale PR respectiv afişe, pliante şi broşuri.
4. RecepŃia echipamentelor achiziŃionate

Se va urm ări conformitatea echipamentelor cu specificaŃiile tehnice din caietul de
sarcini ş i din oferta tehnică.

5. Derularea campaniei de informare a locuitorilor privind modernizarea
serviciului de urgenŃă, respectiv modul de anunŃare a situaŃiilor de urgenŃă
produse

Pe lângă asigurarea mijloacelor ş i echipamentelor necesare profes ionalizării
serviciului de urgenŃă din oraş ul Miercurea Nirajului, s e va derula o cam panie de
inform are a cetăŃenilor privind modernizarea s erviciului de urgenŃă, respectiv
modul de anunŃare a s ituaŃiilor de urgenŃă produse. Se va avea în vedere
confirmarea în conŃinutul tuturor materialelor publicitare ajutorul oferit de
finanŃator. Se va avea în vedere organizarea unei campanii „agres ive” vizând
toate segm entele s ocietăŃii. În cadrul şedinŃelor cu cetăŃenii s e va prezenta
proiectul „Modernizarea şi profesionalizarea Serviciului de Voluntariat pentru
SituaŃii de UrgenŃă din Oraşul Miercurea Nirajului” şi s e vor dis tribui afişe, pliante
şi broşuri conŃinând o s curtă des criere a proiectului, precum modul de anunŃare a
eventualelor situaŃii de urgenŃă produs e. Se vor organiza campanii de informare
în cadrul ş colilor din cele patru com une, elevilor fiind prezentat s erviciul de
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urgenŃă, ele fiind informaŃi în legătură cu prevenirea incendiilor, precum ş i m odul
de anunŃare a eventualelor situaŃii de urgenŃă produs e.

6. Organizarea concursului tradiŃional între serviciile de urgenŃă din judeŃ

Se va organiza concurs ul tradiŃional între s erviciile de urgenŃă com unale şi
orăş eneş ti la terenul de sport din oraşul Miercurea Nirajului. La des chiderea
programului va avea loc o paradă prin care vor fi prezentate echipamentele
achiziŃionate prin prezentul proiect, ş i cu ocazia s im ulării producerii unei incendii,
va avea loc o intervenŃie de s tingere a in cendiului cu ajutorul autospecialei ş i a
echipamentelor achiziŃionate.
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1.5 Durata şi planul de acŃiune



Durata proiectului va fi de 6 luni.

Anul 1
Sem es trul 1
Acti vitate

Luna 1

2

3

4

5

Sem es trul 2
6

7

8

9

10 11 12 OrganizaŃia
care
implementează
proiectul

Pregătirea

Beneficiarul

ActivităŃii 1

s prijin ului

LicitaŃie

neram burs abil

publică
pentru
achiziŃii
bunuri

şi

echipam ente

ExecuŃia

Beneficiarul

ActivităŃii 1

s prijin ului

LicitaŃie

neram burs abil

publică
pentru
achiziŃii
bunuri

şi

echipam ente
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Pregătirea

Beneficiarul

ActivităŃii 2

s prijin ului

Încheierea

neram burs abil

contractului de
achiziŃie
publică
furnizare
bunuri
ExecuŃia

Beneficiarul

ActivităŃii 2

s prijin ului

Încheierea

neram burs abil

contractului de
achiziŃie
publică
furnizare
bunuri
Pregătirea

Beneficiarul

ActivităŃii 3

s prijin ului

AchiziŃia

neram burs abil

publică

a

m aterialelor
publicitare
ExecuŃia

Beneficiarul

ActivităŃii 3

s prijin ului

AchiziŃia

neram burs abil

publică

a

m aterialelor
publicitare
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Pregătirea

Beneficiarul

ActivităŃii 4

s prijin ului

RecepŃia

neram burs abil

echipam entelo
r achiziŃionate
ExecuŃia

Beneficiarul

ActivităŃii 4

s prijin ului

RecepŃia

neram burs abil

echipam entelo
r achiziŃionate
Pregătirea

Beneficiarul

ActivităŃii 5

s prijin ului

Derularea

neram burs abil;

campaniei de

Partenerul

informare

proiect

ExecuŃia

Beneficiarul

ActivităŃii 5

s prijin ului

Derularea

neram burs abil;

campaniei de

Partenerul

informare

proiect

Pregătirea

Beneficiarul

ActivităŃii 6

s prijin ului

Organizarea

neram burs abil;

concurs ului

Partenerul

între

proiect

s erviciile

de

urgenŃă

din

judeŃ
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ExecuŃia

Beneficiarul

ActivităŃii 6

s prijin ului

Organizarea

neram burs abil;

concurs ului

Partenerul

între serviciile

proiect

de urgenŃă din
judeŃ

2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă

(a) s ituaŃia grupurilor Ńintă
(b) capacităŃile m anageriale ş i tehnice ale grupurilor Ńintă sau ale partenerilor
(unde es te cazul)

a) Prin achiziŃionarea echipam entelor prevăzute în proiect, res pectiv prin
modernizarea şi profes ionalizarea s erviciului de urgenŃă din oraşul Miercurea
Nirajului se va eficientiza as igurarea apărării vieŃii ş i s ănătăŃii populaŃiei, a
mediului înconjurător, a valorilor m ateriale şi culturale importante, pe tim pul
producerii unor s ituaŃii de urgenŃă.
Prin derularea campaniei de inform are, res pectiv conş tientizarea populaŃiei
privind im portanŃa prevenirii producerii de incendii, s e va reduce num ărul
incendiilor produs e în zona des ervită de serviciul de urgenŃă.
Prin modernizarea serviciului cu echipam ente noi se va reduce timpul de
intervenŃie în cazul producerii s ituaŃiilor de urgenŃă.
Prin introducerea unor ins trum ente, proceduri şi m ecanism e noi s e va eficientiza
în m od foarte evident activitatea de intervenŃie la faŃa locului.
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b) Sis temul serviciilor publice complete es te baza dezvoltării tuturor activităŃilor
economice dintr-o regiune. LegislaŃia actuală în vigoare defineş te în m od foarte
clar obligaŃiile autorităŃilor adminis traŃiei publice locale în vederea organizării
managem entului s ituaŃiilor de urgenŃă. Nu mai puŃin de important es te
respectarea de către agenŃii econom ici a obligaŃiilor care le revin potrivit legii,
respectiv elaborarea propriul lor pla n de ges tiune a s ituaŃiilor de urgenŃă produs e
în unităŃile proprii, iar condiŃia de bază a aces tor planuri es te încheierea
contractului de intervenŃie cu s erviciul de urgenŃă com petentă în zonă.

2.2 PublicaŃii si alte rezultate

Pe lângă publicarea de m ateriale informative finanŃate de prezentul proiect,
obiectivele ş i activităŃile din carul proiectului vor fi inclus e în publicaŃiile editate de
As ociaŃia Microregiunea Valea Nirajului, asociaŃie de dezvoltare intercom unitară
înfiinŃată de 13 autorităŃi publice din valea Nirajului.
Se va derula, de as emenea, o campanie de informare în ziarele locale, prin
comunicate de presă, s ubliniind s copul ş i obiectivele proiectului.
Se vor organiza conferinŃe de pres ă atât la începerea im plementării
proiectului cât ş i cu ocazia organizării concurs ului între s erviciile de urgenŃă,
aceas ta fiind ultim a activitate în cadrul perioadei de im plem entare a proiectului.
Serviciul de

urgenŃă din oraşul Miercurea Nirajului modernizat

şi

profes ionalizat prin prezentul proiect s e va integra în s is temul apelului unic de
urgenŃă 112, respectiv în Sis temul JudeŃean de Management al SituaŃiilor de
UrgenŃă a JudeŃului Mureş , fiind evidenŃiat pe hărŃile de com petenŃă şi în
publicaŃiile judeŃene în domeniu.

2.3 Efecte multiplicatoare
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Im plem entarea proiectului cons tituie încă un pas important în procesul de
perfecŃionare a s erviciului de urgenŃă din oraşul nos tru, în cadrul căreia s e
intenŃionează s ă se creeze condiŃiile pentru înfiinŃarea unui s erviciul m obil de
urgenŃă, reanim are şi des carcerare care va funcŃiona în parteneriat cu SMURD –
Târgu Mureş .
După im plem entarea proiectului s e va avea în vedere, de as emenea,
organizarea campaniilor de informare a populaŃiei privind prevenirea incendiilor,
iar în ş colile din comunele deservite urm ând s ă se deruleze în continuare
campanii de inform are privind acordarea de prim ajutor şi prevenirea producerii
incendiilor.

2.4 Impactul pe termen scurt şi lung

a) Aspectul financiar

După im plem entarea proiectului cheltuielile privind funcŃionarea serviciului vor
fi s uportate din bugetul oraşului. Se va a vea în vedere, de as em enea, elaborarea
unor proiecte de finanŃare în vederea continuării procesului de m odernizare,
respectiv crearea condiŃiilor pentru înfiinŃarea unui serviciul m obil de urgenŃă,
reanimare ş i des carcerare care va funcŃiona în parteneriat cu FundaŃia pentru
SMURD din Târgu Mureş .

b) Nivelul instituŃional
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La înfiinŃarea s erviciul de urgenŃă, oraşul a asigurat condiŃiile de bază
neces are funcŃionării serviciului. Sediul s erviciului public, remiza pentru
autos pecială, autos peciala pentru s tingerea incendiilor şi echipam entele de
intervenŃie au cons tituit baza materială alocată s erviciului. Toate bunurile mobile
şi imobile constituie proprietatea publică a oraş ului.
c) La nivelul politicilor
Prin derularea cam paniilor de informare agenŃii economici vor fi informaŃi în
legătură cu obligaŃia lor privind prevenirea incendiilor, echipamentele de s tingere
a incendiilor de care trebuie s ă dis pună, şi nu în ultim ul rând planurile de
ges tiune a situaŃiilor de urgenŃă pe care trebuie să elaboreze pentru unităŃile
proprii. În vederea res pectării aces tor obligaŃii serviciul de urgenŃă din oraş va
încheia contract de intervenŃie cu fiecare agent economic, le va acorda
cons ultanŃă perm anentă în problem ele de prevenire a incendiilor, întocm irea
planurilo r de ges tiune a situaŃiilor de urgenŃă având, de as emenea, com petenŃă
şi în verificarea respectării aces tor din urmă obligaŃii.
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