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Cuvânt înainte
Strategia de Dezvoltare Locală este un instrument pentru administraţia publică locală şi are un
caracter programatic, care permite focalizarea administraţiei publice locale către satisfacerea
nevoilor locuitorilor oraşului Miercurea Nirajului. Strategia de dezvoltare defineşte o imagine clară
a obiectivelor strategice pe care le-a asumat administraţia publică locală pentru perioada 20142020, ţinând cont de obiectivele strategice ale Uniunii Europene, de cele naţionale şi regionale.
Strategia de dezvoltare locală este un instrument pentru autorităţile locale care permite:


Identificarea nevoilor de dezvoltare, respectiv a potenţialului de dezvoltare a zonei;



Identificarea unor soluţii la problemele cu care se confruntă oraşul Miercurea NirajuluiM;



Utilizarea eficientă a resurselor prin direcţionarea acestora către priorităţi de dezvoltare;



Atragerea de fonduri din surse naţionale sau europene;



Transparenţa naţională, elaborarea strategiei implicând un proces de consultare publică.

Procesul de elaborare a acestei strategii a avut loc în mai multe etape, folosind o gamă largă de
instrumente metodice, oferind posibilitatea identificării nevoilor de dezvoltare ale oraşului şi
selectării domeniilor prioritare şi a tipurilor de intervenţii necesare pentru atingerea obiectivelor.
Pentru anul 2020 oraşul Miercurea Nirajului îşi propune să devină un oraş cu un mediu economic
competitiv, un oraş cu oameni mulţumiţi.
Pentru atingerea acestor obiective este necesar implicarea tuturor personajelor cheie atât din oraşul
Miercurea Nirajului, cât şi din judeţul Mureş.
Tabel nr. 1. Personajele cheie pe sfere organizaţionale



Sfera publică
Primăria
oraşului



Sfera privată
Unităţi economice

Miercurea Nirajului



Sindicate

Consiliul



Bănci



Camera de comerţ



Mass media

domeniul sănătăţii şi a



Asociaţii profesionale

educaţiei



Instituţii educative

Judeţean

Mureş


Instituţii



Centre

publice

de

din

cercetare,



Sfera civică
Persoane

din

conducerea oraşului


Asociaţii din diferite
domenii



Grupuri

de

interes

local

private din judeţ

universităţi din judeţ


Gospodării locale

Evoluţia oraşului va fi posibilă prin:


Valorificarea durabilă a poziţiei geo-strategice şi a resurselor naturale;
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Promovarea incluziunii sociale;



Susţinerea culturii antreprenoriale şi a inovaţiei;



Creşterea atractivităţii oraşului;



Facilitarea accesului la utilităţi, servicii de calitate în domeniile asistenţă socială,
sănătate şi educaţie;



Implicarea tuturor actorilor pentru dezvoltarea echilibrată a oraşului Miercurea
Nirajului.
Colaborarea actorilor pentru dezvoltarea oraşului

Sfera publică

Dezvoltarea
locală
Sfera
non-guvernamentală

Sfera privată
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Metodologia elaborării
Strategia de dezvoltare a oraşului Miercurea Nirajului este un document de planificare strategică
pentru perioada 2015-2020, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile cu rol în
orientarea dezvoltării economico-sociale şi în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune ale
Uniunii Europene. Strategia, prin obiectivele propuse, respectă direcţiile de dezvoltare ale oraşului
şi se încadrează în documentele programatice naţionale.
Strategia elaborată cu ajutorul efectiv al comunităţii locale reprezintă un document complex care
prezintă viziunea de dezvoltare a oraşului în context european.

Etapele parcurse în procesul de planificare strategică au fost:
1. Pregătirea procesului de planificare
În această etapă a avut loc pregătirea procesului de planificare, formarea echipei de coordonare,
responsabilă de elaborarea strategiei, stabilirea sarcinilor. În această etapă au fost stabilite şi
metodele de lucru. Ca rezultat, a fost aprobat un plan preliminar de lucru pentru perioada de
planificare.
2. Realizarea unui diagnostic al oraşului Miercurea Nirajului
În această etapă a avut loc întâlnirea cu comunitatea locală. La aceste întâlniri au fost identificate
problemele strategice, s-au dezbătut măsurile ce trebuie luate pentru atingerea obiectivelor.
Activităţile de la această întâlnire au îmbinat metodele teoretice cu cele practice în cadrul unui
proces interactiv, participanţii având posibilitatea să-şi manifeste aptitudinile şi să-şi expună
opiniile referitor la conceptele vizate.
Scopul întâlnirilor cu comunitatea locală a fost:


Formularea unei viziuni adecvate contextului extern şi intern pentru dezvoltarea durabilă a
oraşului Miercurea Nirajului;



Stabilirea unui sistem de obiective şi măsuri asociate, corelate cu viziunea formulată;



Crearea unui parteneriat consistent pentru validarea strategiei şi implementarea acesteia;



Îndeplinirea rolului de document cadru pentru atragerea de fonduri necesare dezvoltării
durabile a oraşului;

Rezultatele aşteptate în urma acestor întâlniri au fost:


Un sistem de obiective şi măsuri asociate, corelate cu viziunea formulată;



Un parteneriat consistent pentru validarea strategiei şi implementarea acesteia;



Un document cadru pentru atragerea de fonduri necesare dezvoltării durabile a oraşului şi a
zonei.
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Fig. nr.1. Etapele procesului de planificare strategică

În cadrul întâlnirilor s-a distribuit un chestionar pentru populaţie, chestionar care viza colectarea
datelor privind gradul de mulţumire a locuitorilor faţă de domeniile mai sus amintite. În această
etapă a avut loc colectarea datelor statistice. Unele date au fost colectate din baza de date a
Primăriei oraşului Miercurea Nirajului, altele din baza de date a Institutului Naţional de Statistică.
Pentru realizarea unui diagnostic cât mai amănunţit, s-au folosit şi alte baze de date din domeniul
economic, social şi cultural.
În cadrul acestor întâlniri s-au identificat problemele localităţilor şi comunitatea locală a formulat
propuneri privind viitorul.oraşului Miercurea Nirajului.
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Fig. nr.2. Imagini de la întâlnirea cu reprezentați din domeniul sănătății

În cadrul acestor întâlniri s-au identificat problemele din domeniul sănătății şi s-au formulat
propuneri privind viitorul serviciilor de sănătate din oraşul Miercurea Nirajului. La întâlnirea cu
reprezentați din domeniul sănătății s-au identificat următoarele probleme:


În spital nu sunt destule locuri



Momentan nu există locuințe pentru medici



Nu există spațiu pentru dispensar



În oraș nu există servicii de policlinică

În cadrul întâlnirii s-au formulat următoarele propuneri:


Renovarea, extinderea clădirii spitalului orășenesc



Renovarea dispensarului de stomatologie



Crearea unor condiții de locuire pentru tineri medici



Renovarea dispensarelor medicale ale medicilor de familie



Restabilirea gărzilor



Realizarea independenței spitalului



Independența financiară a căminului de bătrâni



Dezvoltarea cabinetelor și a serviciilor medicale în școli



Dezvoltarea serviciilor medicale la domiciliu



Colaborare cu Asociația Caritas

Fig. nr.3. Întâlnirea cu reprezentanţii instituţiilor de învățământ, părinți

9

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Miercurea Nirajului 2015-2020
La întâlnirea cu reprezentați din domeniul educației din Miercurea Nirajului s-au identificat
următoarele probleme:


Nefuncționalitatea sistemului de învățământ- pentru copiii de vârsta de 2 ani nu există
servicii educaționale



Creșterea numărului de copii pe clase



Lipsa colaborării dintre cadre didactice și părinți



Mulți elevi buni pleacă din oraș după terminarea studiilor gimnaziale



Calitatea actului educaţional



Mulți copii din medii defavorizate cu rezultate slabe



Lipsa dotării în unele școli



Există inițiative, dar aceste inițiative nu sunt implementate



Lipsa corelării cerinței de pe piața de muncă și ofertele școlilor profesionale



Nu există posibilități pentu motivarea cadrelor didactice



Planul cadru este prea încărcat, programele şcolare sunt prea încărcate



Elevii nu însușesc limba română la școală

În cadrul întâlnirii s-au formulat următoarele propuneri:
 Identificarea unor posibilități pentru motivarea cadelor didactice
 Dezvoltarea pregătirii profesionale a elevilor pe plan local prin corelarea ofertei cu cerințele
pieței muncii
 Construirea unei grădinițe pentru copii sub 3 ani
 Programe de tip after school pentru copii din medii defavorizate
 Locuințe pentru cadre didactice
 Sprijinirea școlilor în elaborarea proiectelor de finanțare
 Programe de tip after school pentru pregătirea suplimentară a copiilor cu rezultate bune
 Implicarea cadrelor didactice pensionate în activitățile de tip after school
 Sprijinirea organizării activităților practice prin inițierea colaborării întreprinzătorilor din
oraș cu școli
 Școlile din Șardu și Tîmpa să funcționeze ca o singură personalitate juridică
 Accent mai ridicat pe dans și sport în școli
 Sprijinrea școlilor prin direcționarea sumei de 2% din impozit spre Asociația de părinți
 Creșterea siguranței elevilor din școli, echiparea incintei și a zonei instituțiilor de învățământ
cu camera de supraveghere video
În cadrul întălnirii cu întreprinzători din Miercurea Nirajului s-au identificat următoarele probleme :


Lipsa școlilor profesionale (Mátyás János)
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Nu există persoane calificate în multe domenii, nu există nici interes pentru unele domenii
(Keresztesi Barna)



Mentalitatea necorespunzătoare în rândul celor care își caută un loc de muncă (Keresztesi
Barna)



Lipsa viziunii orașului referitor la economie



Nu sunt valorificate posibilitățile din domeniul informaticii

În cadrul întâlnirii s-au formulat următoarele propuneri:


În loc de realizarea unui parc industrial, mai bine să se pună accent pe dezvoltarea firmelor
mici și mijlocii (Nagy Zsolt)



Organizarea unor întâlniri periodice, dezbateri pentru întreprinzători



Organizarea unor concursuri pentru idei de afaceri



Crearea unui brand a orașului, bazat pe produsele locale autohtone



Oganizarea unor cursuri în domeniul managementului, marketingului



Sprijinirea întreprinzătorilor în elaborarea proiectelor de finanțare (Debreczeni J)



Promovarea produselor locale (Szentgyörgyi I )



Crearea unei strategii referitor la dezvoltarea mediului de afacere împreună cu localitățile
înfrățite și cu întreprinzători născuți în Miercurea Nirajului, dar care au plecat din localitate



Sprijinirea unui program de mentorat pentru tinerii întreprinzători (Nagy Zsolt)

În cadrul întălnirii cu fermieri și agricultori din Miercurea Nirajului s-au identificat următoarele
probleme:


Probleme

legate

de

managementul

pădurilor


În zootehnie există probleme referitor la
calitatea laptelui (Suba Kalman)



Crează probleme foarte mari boala
limbii albastre la oi (Siklodi Sandor)



Cerința foarte mică la carnea de bovineprobleme de desfacere



Lipsa unor asociații în agricultură
(cooperative, grupuri de producători)



Lipsa unor abatoare mai mici în microregune

În cadrul întâlnirii s-au formulat următoarele propuneri:


Sprijinirea producătorilor ecologici (Toth Sandor)



Sprijinirea agricultorilor în elaborarea proiectelor de finanțare
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Oganizarea unor cursuri de formare în domeniul agriculturii, managementului și
marketingului agricol



Înființarea unei asociații a proprietarilor de păduri atât la nivelul orașului, cât și la nivel
microregional



Înființarea unei asociații a producătorilor de lapte



Sprijinirea înființării unui centru de colectare a laptelui



Organizarea unor expoziții de bovine



Organizarea unor expoziții de flori în perioada aprilie-mai



Dezvoltarea pieței agricole în Miercurea Nirajului



Eliberarea titlurilor de proprietate

3. Analiza SWOT
Rezultatele colectate de la aceste întălniri au fost prelucrate sub forma unei analize SWOT, o
tehnică eficientă pentru identificarea potenţialelor de dezvoltare existente care permit stabilirea
direcţiilor şi ţintelor strategice, prin care este urmărită viziunea formulată de către comunitatea
locală. Analiza SWOT permite totodată identificarea stării actuale prin Punctele tari şi Oportunităţi,
care constituie resursele strategice. Punctele slabe şi Ameninţările permit identificarea ţintelor
strategice în termeni de Obiective şi Măsuri.
4. Identificarea problemelor strategice
Chestionarele distribuite în rândul localnicilor au ajutat la identificarea lipsurilor, la prioritizarea
obiectivelor strategice.
În această etapă era importantă prezenţa tuturor celor care vor contribui la implementarea măsurilor
formulate.
5. Definirea viziunii şi a obiectivelor strategice
În această etapă a avut loc formularea viziunii oraşului Miercurea Nirajului şi formularea
obiectivelor strategice pentru 6 domenii de activitate ce stau la baza planului strategic
(infrastructură, economie, servicii publice, servicii sociale, administraţie, mediu), au fost formulate
obiective specifice şi acţiuni pentru fiecare obiectiv strategic împreună cu Comitetul de coordonare.
Pentru acesta au fost organizate două reuniuni cu participare largă, asigurând reprezentativitatea
tuturor factorilor ce pot contribui la elaborarea şi la implementarea strategiei.
6. Structurarea obiectivelor în programe şi proiecte
La finele activităţii participanţii au identificat 24 de idei de proiect pentru a fi elaborate în baza lor
cereri de finanţare şi transmise potenţialilor finanţatori. În calitate de produs final au fost elaborate
24 de fişe de proiect.
Consultarea şi validarea, prin care s-a asigurat caracterul comprehensiv al documentului final, au
avut loc în urma unei şedinţe organizate de factorii de decizie ai oraşului Miercurea Nirajului.
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Înainte de şedinţa de validare a avut loc o prezentare a variantei consultative a strategiei, urmată de
o dezbatere şi de o perioadă de studiu a draftului strategiei locale.
7. Implementarea strategiei
Pentru implementarea strategiei au fost elaborate planurile operaţionale, anuale. Urmează ca la
nivelul autorităţii locale să se constituie structuri de implementare, de preferabil, pentru fiecare
direcţie strategică. În această etapă trebuie menţinut parteneriatul constituit pentru completăricorectări aduse documentelor elaborate, pentru implementarea măsurilor stabilite.
Mecanisme în procesul de elaborare a strategiei:


Întâlniri de abilitare a membrilor structurilor create;



Întâlniri tematice, workshopuri de consultare şi îmbunătăţire a documentelor elaborate;



Workshopuri de consultare şi validare parţială şi finală;



Consultanţă on-line pe perioada elaborării strategiei.

Fig. nr.4. Actori cu influenţă deosebită asupra dezvoltării oraşului Miercurea Nirajului

Unităţile educative
din oraş

Asociația Leader Valea
Nirajului

Spitalul orăşenesc

Dezvoltarea economică
a oraşului Miercurea
Nirajului

Primăria oraşului
Miercurea Nirajului

Centrul PAPI

Unităţi economice
din oraş

8. Monitorizarea şi evaluarea implementării sunt mecanisme prin care se asigură calitatea
procesului şi realizarea efectivă a obiectivelor stabilite.
Principiile care au stat la baza elaborării strategiei au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea
comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului.
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Însă pentru a da roade, planificarea strategică trebuie însoţită de promovare la nivelul administraţiei
publice, este nevoie de un management strategic integrat la toate nivelurile, capabil să identifice şi
să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.

Fig. nr.5. Strategii care influenţează Strategia de Dezvoltare Locală a oraşului

Strategia de
gestionare a
deşeurilor

Strategia
siguranţei
publice

Strategia
referitoare la
programe de
recreere a
comunităţii

Strategia de
utilizare a
terenurilor

Strategia de
transport a
oraşului

Strategia de
Dezvoltare
Locală

Strategia
referitoare la
dezvoltarea
locuinţelor

Strategia
educaţională

Strategia pentru
scăderea
sărăciei

Strategia de
ocrotire a
mediului

Scopul acestei strategii este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de
muncă implementând măsuri de reabilitare/modernizare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea
diferitelor forme ale turismului, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor sociale,
dezvoltarea culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri. Toate aceste
menţiuni vor avea ca rezultat transformarea oraşului Miercurea Nirajului într-un pol de dezvoltare
economico-socială. Oraşul Miercurea Nirajului va deveni un oraş curat, cu o infrastructură mai
modernă, cu activităţi educaţional-culturale intense şi cu o activitate economică ascendentă.
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Strategia de dezvoltare locală a oraşului Miercurea Nirajului 2015-2020
Prezenta strategie este structurată pe capitole după cum urmează:
1. Capitolul Contextul Strategiei de Dezvoltare a oraşului Miercurea Nirajului constituie
punctul de plecare în elaborarea cadrului strategic şi conţine obiectivele, priorităţile şi
măsurile propuse atât de către Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020, cât şi cele
naţionale, regionale şi judeţene.
2. Evaluarea Situaţiei actuale se bazează pe lângă examinarea datelor statistice şi a
documentaţiilor aferente şi pe interviurile realizate cu reprezentanţi ai administraţiei locale,
civili şi agenţi economici din oraşul Miercurea Nirajului, oferind astfel o imagine de
ansamblu a particularităţilor oraşului, analizând în acelaşi timp situaţia economică şi socială
actuală, precum şi direcţiile de dezvoltare.
3. Pornind de la evaluare s-au definit principalele necesităţi de dezvoltarea ale oraşului,
prezentate în acest capitol, utilizând metoda de analiză SWOT, arborele problemelor
respectiv al obiectivelor.
4. În acest capitol, numit Strategia oraşului Miercurea Nirajului este definită viziunea oraşui,
sunt structurate şi prioritizate obiectivele specifice. Acest capitol conţine încă planul local de
acţiune şi portofoliul cu cele mai importante proiecte.
Obiectivele globale, de lungă durată, şi cele specifice, direcţiile de dezvoltare desemnate de axele
prioritare, înglobate în sistemul de obiective strategice, au fost concepute în concordanţă cu
strategia anterioară, dar şi cu directivele de dezvoltare naţională, regională şi judeţeană. În fiecare
etapă de elaborare a strategiei s-a încercat formarea unor parteneriate solide între părţile locale
interesate.
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Partea I. Contextul Strategiei de dezvoltare a
oraşului Miercurea Nirajului
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1. Cadrul strategic european în perioada 2014-2020
Pentru realizarea obiectivelor propuse în Strategia de dezvoltare a oraşului Miercurea Nirajului
a fost nevoie de analiza programelor naţionale şi externe de finanţare, de identificarea
priorităţilor pe plan regional, naţional şi european.
Strategia Europa 2020 impune restabilirea unor finanţe publice solide, reforme structurale de
stimulare a creşterii şi investiţii orientate spre creştere economică şi locuri de muncă. O contribuţie
importantă în atingerea acestor obiective au fondurile CSC1. Fondurile CSC ar trebui să vizeze
promovarea în comun a competitivităţii, convergenţei şi cooperării, prin stabilirea priorităţilor
corecte de investiţii specifice fiecărei ţări. Este necesară reorientarea generală a cheltuielilor spre
cercetare şi inovare, sprijin pentru IMM-uri, educaţie şi formare profesională de calitate, pieţe ale
muncii favorabile incluziunii care să stimuleze crearea unor locuri de muncă de calitate şi
coeziunea socială, livrarea celor mai mari câştiguri de productivitate, integrarea obiectivelor
privind schimbările climatice şi trecerea la o economie ecologică, cu nivel scăzut de emisii şi care
utilizează eficient resursele. Obiectivele Strategiei Europa 2020 trebuie integrate în cadrul
diferitelor fonduri CSC, fiecare dintre acestea aducându-şi contribuţia la creşterea inteligentă,
durabilă şi favorabilă incluziunii.
Pentru elaborarea Acordului de parteneriat şi a programelor pe baza documentului strategic
Europa 2020, în România2 s-au definit principalele provocări specifice ţării şi principalele priorităţi
de finanţare din România pentru cheltuielile publice care favorizează creşterea.
Documentul de poziţie ţine seama de lecţiile învăţate în cursul perioadei de programare 20072013 şi de propunerile legislative ale Comisiei UE pentru perioada 2014-2020.
În contextul disciplinei fiscale, acest document de poziţie încurajează România să dezvolte şi să
pună în aplicare strategii pe termen mediu capabile să facă faţă provocărilor viitoare, în special
globalizării, contribuind, totodată, la păstrarea modelului social european. În final, documentul de
poziţie invită România şi regiunile sale să exploateze la maximum potenţialele sinergii între
fondurile CSC, precum şi cu alte surse de finanţare UE, într-o abordare strategică şi integrată.
Decalajul dintre nivelul de dezvoltare a României faţă de nivelul mediu al Uniunii Europene este
încă foarte mare. Astfel în anul 2012 PIB-ul pe cap de locuitor se situează încă la valoarea de 50%
din media UE3. După anul 2009 şi 2010 a avut loc o scădere economică de peste 8%, iar după
aceşti doi ani de declin, creşterea s-a reluat în 2011, în special datorită unei creşteri solide a

1

Fondurile UE reglementate de Cadrul Strategic Comun (CSC), și anume Fondul european de dezvoltare regională
(FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)
2
Position paper on the development of Partnership Agreement and programmes for the period 2014-2020
3
Eurostat,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1

17

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Miercurea Nirajului 2015-2020
producţiei industriale, precum şi unei recolte excepţionale, iar PIB-ul real a crescut în 2011 cu
2,5%.
România este caracterizată de o infrastructură de transport slab dezvoltată, de un declin demografic,
productivitate scăzută, ponderea redusă a populaţiei cu studii superioare, investiţiile reduse şi
insuficient bazate pe cerere în domeniul cercetării şi dezvoltării, nivelul redus de penetrare a benzii
largi sau importanţa sporită a sectorului agricol.4
România se confruntă şi cu probleme sociale grave, mare parte a populaţiei fiind expusă riscului de
sărăcie şi excluziune, în special minoritatea romă şi numărul în creştere de persoane vârstnice.
Problemele de mediu sunt, de asemenea, critice, este încă nevoie de eforturi substanţiale în
structurile de mediu pentru îndeplinirea cerinţelor directivelor sectoriale, în urma unui ritm foarte
lent de punere în aplicare.
Prin urmare, în ciuda progresului economic general, există provocări structurale grave. Analiza
progreselor înregistrate de România în vederea atingerii obiectivelor sale naţionale pentru 2020
indică lacune semnificative în domenii critice cum ar fi creşterea cheltuielilor de cercetare şi
inovare, stimularea ratelor de ocupare a forţei de muncă şi reducerea sărăciei.

1.1. Priorităţi de finanţare5
Intervenţia fondurilor CSC ar trebui să se concentreze asupra unui număr limitat de priorităţi. În
documentul de poziţie sunt propuse cinci priorităţi de finanţare complementare şi care se susţin
reciproc:
1. Îmbunătăţirea capitalului uman prin creşterea ratei ocupării forţei de muncă şi politici mai
bune de incluziune socială şi educaţie
Pe fondul evoluţiilor demografice negative, o atenţie deosebită ar trebui acordată grupurilor
vulnerabile, care reprezintă o importantă resursă de forţă de muncă şi o sursă de creştere
economică. Ar trebui promovată participarea pe piaţa forţei de muncă a romilor, vârstnicilor,
femeilor şi persoanelor cu handicap, precum şi a şomerilor de lungă durată, a persoanelor inactive
şi a celor angajate în activităţi agricole cu productivitate scăzută. Stimularea dezvoltării locale
plasate sub responsabilitatea comunităţii în zonele rurale, prin investiţii în infrastructura la scară
mică şi accesul la serviciile locale de bază, ar trebui, de asemenea, utilizată pentru promovarea
incluziunii sociale.
2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creştere economică şi locuri de muncă

4
5

http://amposcce.minind.ro/poi/pnd/I_Analiza.pdf
Poziţia serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea unui Acord de parteneriat şi a unor programe în ROMANIA în
perioada 2014-2020
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Ar trebui extinsă şi modernizată reţeaua de autostrăzi şi drumuri în continuare. Infrastructurile
de bandă largă ar trebui extinse în zonele în care există disfuncţionalităţi ale pieţei pentru a
stimula atractivitatea regională şi economia, în special în zonele rurale.
3. Promovarea competitivităţii economice şi a dezvoltării locale
O atenţie deosebită ar trebui acordată IMM-urilor care funcţionează în zone rurale. Ar trebui
promovat şi sprijinit spiritul antreprenorial, inclusiv în zonele rurale, prin îmbunătăţirea mediului
economic în zonele rurale, inclusiv îmbunătăţirea infrastructurii locale aferente.
Reconversia necesară a activităţilor agricole existente şi diversificarea activităţilor vor necesita
sprijinirea condiţiilor de dezvoltare locală în vederea promovării de noi oportunităţi de locuri de
muncă la nivel local. În acest sens, sunt esenţiale punerea în aplicare şi modernizarea
infrastructurilor locale. De asemenea, ar trebui mai bine exploatat potenţialul neutilizat pentru
dezvoltarea locală a patrimoniului cultural.
4. Optimizarea utilizării şi protejării resurselor şi a activelor naturale
Un potenţial important pentru creştere economică şi crearea de locuri de muncă reprezintă
gestionarea raţională a resurselor naturale. Ar trebui promovată intensificarea captării dioxidului de
carbon, reducerea emisiilor şi îmbunătăţirea calităţii aerului prin sisteme agrosilvice, plantarea şi
întreţinerea pădurilor. Fondurile CSC ar trebui să sprijine capacitatea de adaptare şi strategia
naţională de adaptare, integrând măsurile de adaptare necesare în politicile sectorului în cauză. În
special, măsurile de adaptare sunt esenţiale în sectorul agricol, inclusiv gestionarea sistemelor
durabile de irigaţii şi promovarea unor modele de recoltare care utilizează apa în mod eficient.
În agricultură, ar trebui sprijinite tehnicile de producţie care îmbunătăţesc funcţiile de tampon şi
filtru ale solurilor, precum şi promovarea unor practici de gestionare care îmbunătăţesc conţinutul
de materie organică din sol, la fel şi măsurile de îmbunătăţire a calităţii apei şi aerului.
Conservarea biodiversităţii, promovarea serviciilor ecosistemice şi investiţiile în infrastructuri
ecologice ar trebui consolidate, în special prin punerea în aplicare a planurilor de management
Natura 2000.
5. Modernizarea şi consolidarea administraţiei naţionale şi a sistemului judiciar
Fondurile CSC ar trebui să acorde sprijin adaptat pentru consolidarea profesionalismului, a
independenţei şi atractivităţii administraţiei publice, inclusiv capacitatea de gestionare a resurselor
umane.
Anexa din poziţia României conţine măsurile necesare pentru o programare şi realizare eficace,
evaluarea nevoilor de finanţare în raport cu obiectivele tematice. Este nevoie de o tranziţie generală
la abordări mai coerente, strategice şi inovatoare, precum şi de capacităţi administrative consolidate
şi competenţe de gestionare, cu scopul de a garanta realizarea efectivă a proiectelor durabile şi a
demonstra în mod clar impactul asupra atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020.
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2. Cadrul strategic de dezvoltare a României
2.1. Acord de parteneriat 2014-2020
Acordul de parteneriat (AP) include cinci fonduri structurale şi de investiţii europene (fonduri ESI):
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC), Fondul social european
(FSE), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondul european pentru
pescuit şi afaceri maritime (EMFF). AP vizează următoarele provocări şi priorităţile aferente:
 promovarea competitivităţii şi a dezvoltării locale, în vederea consolidării sustenabilităţii
operatorilor economici şi a îmbunătăţirii atractivităţii regionale;
 dezvoltarea capitalului uman prin creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi a numărului de
absolvenţi din învăţământul terţiar, oferind totodată soluţii pentru provocările sociale severe şi
combaterea sărăciei, în special la nivelul comunităţilor defavorizate sau marginalizate ori în zonele
rurale;
 dezvoltarea infrastructurii fizice, atât în sectorul TIC, cât şi în sectorul transporturilor, în vederea
sporirii accesibilităţii regiunilor din România şi a atractivităţii acestora pentru investitori;
 încurajarea utilizării durabile şi eficiente a resurselor naturale prin promovarea eficienţei
energetice, a unei economii cu emisii reduse de carbon, a protecţiei mediului şi a adaptării la
schimbările climatice;
 consolidarea unei administraţii publice moderne şi profesioniste prin intermediul unei reforme
sistemice, orientată către soluţionarea erorilor structurale de guvernanţă. Aceste fonduri sunt
cruciale pentru capacitatea României de a face faţă provocărilor în materie de dezvoltare pe termen
mediu şi lung. Acestea vor mobiliza finanţări publice şi private suplimentare destinate creşterii şi
creării de locuri de muncă şi vor reduce decalajele regionale şi sociale existente în România.
Investiţiile vor fi direcţionate către stimularea activităţilor de inovare şi a competitivităţii
întreprinderilor pentru sporirea valorii adăugate a acestora, stimularea creşterii şi creării de locuri de
muncă şi îmbunătăţirea performanţei sistemului de cercetare şi inovare, inclusiv a calităţii
învăţământului superior, a cooperării cu sectorul de afaceri şi a investiţiilor private. Una dintre
provocările cheie ale României este aceea de a dezvolta şi spori semnificativ potenţialul agricol, în
prezent extrem de concentrat pe activităţi cu valoare adăugată mică, în paralel cu sprijinirea
procesului de restructurare a exploataţiilor agricole şi cu asigurarea forţei de muncă necesare din
alte sectoare competitive.
Investiţiile în capitalul uman şi susţinerea accesului populaţiei pe piaţa muncii, precum şi a
îmbunătăţirii competenţelor acesteia va reprezenta una din principalele priorităţi ale României, cu
accent pe aspectele evidenţiate în recomandările specifice ţării. Un accent puternic este plasat pe
combaterea şomajului în rândul tinerilor. Fondurile vor finanţa iniţiative destinate îmbunătăţirii
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sistemelor de educaţie şi formare, în scopul asigurării unei mai bune corespondenţe între
competenţele forţei de muncă şi necesităţile pieţei, în special în ceea ce priveşte învăţământul terţiar
şi cel vocaţional, punând totodată accentul pe educaţia şi îngrijirea copiilor de vârstă fragedă, pe
învăţământul primar şi secundar, mai ales la nivelul comunităţilor defavorizate, printre care
minoritatea romă. Sectorul sănătăţii va beneficia la rândul său de un sprijin puternic, fiind vizate
comunităţile defavorizate şi promovându-se o alternativă la spitale, printre care unităţile de îngrijire
medicală primară şi ambulatorie sau serviciile de e-sănătate. Totodată, vor beneficia de sprijin din
fondurile ESI eforturile României de a trece de la structuri instituţionalizate la soluţii plasate sub
responsabilitatea comunităţii pentru copii, persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi. FSE va
sprijini, de asemenea, eforturile României de a îmbunătăţi calitatea administraţiei publice naţionale
prin reforme structurale, asigurând totodată sprijin adaptat instituţiilor publice cheie, plecând de la
planurile de acţiune elaborate cu sprijinul Băncii Mondiale. Investiţiile în aceste domenii vor fi
esenţiale pentru sprijinirea României astfel ca aceasta să răspundă priorităţilor strategiei Europa
2020 şi recomandărilor specifice ţării, precum şi reformelor de politică aferente din sectoarele
educaţiei, ocupării forţei de muncă, incluziunii sociale şi administraţiei publice.
O cotă semnificativă din fondurile ESI va fi alocată extinderii şi modernizării infrastructurii de
transport a României, în acord cu planul general pentru viitor care va creiona reţeaua existentă până
în anul 2030. În paralel, vor fi continuate investiţiile în sectorul deşeurilor, al apei şi al apei uzate, în
sensul conformării la cerințele de mediu. În ceea ce priveşte zonele rurale ale României, finanţările
din FEADR vor promova creşterea gradului de inovare şi a competitivităţii în sectorul
agroalimentar, precum a valorii adăugate a produselor. Agricultorii vor beneficia de asistenţă pentru
dezvoltarea sau restructurarea propriilor întreprinderi, iar diversificarea activităţilor economice va
reduce dependenţa excesivă de agricultură existentă în prezent şi va îmbunătăţi perspectivele creării
de locuri de muncă în zonele rurale. Aceasta va fi corelată cu o gestionare atentă a resurselor
naturale, centrată pe conservarea bogatei biodiversităţi naturale a României şi pe promovarea
gestionării durabile a terenurilor agricole şi forestiere. Sărăcia din mediul rural va fi combătută prin
investiţii destinate modernizării infrastructurii de bază şi ameliorării accesului la servicii, în vederea
îmbunătăţirii calităţii vieţii în comunităţile rurale şi creării precondiţiilor pentru dezvoltare locală.
În ceea ce priveşte sectorul pescuitului şi acvaculturii din România, EMFF va contribui la
sprijinirea obiectivelor în materie de dezvoltare durabilă din cadrul politicii comune în domeniul
pescuitului. În vederea atingerii acestor obiective, investiţiile vor fi direcţionate către proiecte care
limitează impactul pescuitului asupra mediului marin, alături de noi forme de venit, şi care
diversifică şi conferă valoare adăugată produselor din sectorul pescuitului şi acvaculturii.
În perioada 2014-2020, fondurile alocate României sunt de aproximativ 22,4 miliarde € în cadrul
politicii de coeziune (FEDR, FSE,Fondul de coeziune), la care se adaugă încă 106 milioane € din
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Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor (alături de o alocare identică din FSE).
Fondurile alocate pentru dezvoltarea sectorului agricol şi a zonelor rurale vor fi suplimentate cu 8
miliarde € din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Alocarea pentru Fondul
european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF) se ridică la aproximativ 168 milioane €.
Detaliile privind alocarea sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Tabel nr.2 Alocări financiare la nivelul programelor operationale pentru perioada 2014-2020
Alocarea financiară pentru perioada 20142020
Programul Operaţional Infrastructura Mare
9,41 mld. euro
Programul Operaţional Regional
6,7 mld. euro
Programul Operaţional Capital Uman
4,11 mld. euro
Programul Operaţional Competitivitate
1,32 mld. euro
Programul
Operaţional
Capacitate 0,55 mld. euro
Administrativă
Programul Operaţional Asistenţa Tehnică
0,21 mld. euro
Programele de cooperare transfrontalieră
0,45 mld. euro
Sursă: Acord de Parteneriat 2014-2020
Programul

2.2. Analiza socio-economică a spaţiului rural
Localităţile aparţinătoare oraşului Miercurea Nirajului sunt sate, unde principala sursă de venit
pentru majoritatea locuitorilor este agricultura. Datorită acestui fapt, în cadrul contextului strategiei
oraşului Miercurea Nirajului, s-a pus accent şi pe analiza spaţiului rural.
Pentru elaborarea strategiei de dezvoltare rurală a României 2014-2020 a fost elaborată analiza
socio-economică a mediului rural în România. Conform acestui document, teritoriul României este
în 59,8% rural, 39,4% intermediar şi doar 0,8% urban6. Procesul de îmbătrânire şi scăderea naturală
a populaţiei constituie principalii factori ai declinului populaţiei la nivel naţional. Numărul
persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială în anul 2011, era de 29,4% din
populaţie, comparativ cu media UE 27 de 8,8% în 20117. În 2011, peste 71% din populaţia săracă
din România trăia în localităţi rurale .
Având o suprafaţă agricolă utilizată de 13,3 milioane ha (reprezentând

55,8% din teritoriul

României) în anul 2010, România dispune de resurse agricole importante în Europa Centrală şi de
Est. Deşi zone semnificative din suprafaţa agricolă utilizată sunt clasificate ca fiind zone
defavorizate, condiţiile pedologice sunt deosebit de favorabile activităţilor agricole de producţie în
regiunile de sud şi de vest ale ţării. Cea mai mare parte a suprafeţei agricole utilizate este arabilă
(8,3 milioane ha), urmată de păşuni şi fâneţe (4,5 milioane ha), culturi permanente (0,3 mil. ha) şi
grădini familiare (0,2 mil. ha).
6
7

Conform metodologiei OCDE (Eurostat 2012)
Sursa Eurostat.
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Fig. nr.6. Suprafeţe agricole după categorii de folosinţă în România

Sursă: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/analiza-dezvoltariirurale-agricultura-iulie-2013.pdf
Forţa de muncă din agricultură rămâne mult supradimensionată în comparaţie cu alte state ale UE.
Rata de ocupare în activităţi agricole, forestiere şi piscicole rămâne la un nivel ridicat 28,6%, în 2011 comparativ cu media europeană (4,7%). În anul 2005, în UE-27, o cincime dintre
fermieri aveau pregătire în domeniul agricol, în timp ce în România ponderea acestora a fost de
2,7 ori mai mică (7,4%). La nivel regional, ponderea cea mai ridicată a fermierilor cu pregătire în
domeniul agricol se înregistra, în regiunea Centru (3,9%).
Fenomenul îmbătrânirii se reflectă fidel în date. Astfel, la nivelul anului 2011, numărul
fermierilor (capi de exploataţii) cu vârsta de 60 ani şi peste, reprezenta peste jumătate din numărul
fermierilor înregistraţi la APIA (51,88%) şi lucrau aproximativ 2,62 mil ha SAU8 (media suprafeţei
deţinute 4,66 ha). Performanţele sectorului agricol românesc rămân relativ modeste, în contrast cu
potenţialul său natural şi cu aşteptările populaţiei legate de facilitarea finanţării sistemului.
România prezintă discrepanţe semnificative faţă de UE-27 şi în materie de productivitate a
sectorului agricol: chiar şi în anii agricoli favorabili, nivelul productivităţii se situează sub 50%
din media UE-27. Productivitatea muncii în agricultură a înregistrat uşoare creşteri, arătând o
evoluţie pozitivă a competitivităţii agriculturii însă înregistrează una dintre cele mai scăzute rate de
creştere la nivel european (adică 1%).
În perioada 2010-2012, valoarea medie a indicatorului privind productivitatea muncii în agricultură
(VAB/UAM) a fost de patru ori mai mică decât media europeană.
În România un număr important de exploataţii (31,1% din total exploataţii agricole) nu utilizează
tractorul şi 91,1% exploataţii nu deţin un tractor.
Fenomenul de dualitate structurală a exploataţiilor agricole se menţine, fiind necesar un proces de
lungă durată pentru a produce efecte în restructurarea la nivelul exploataţiilor agricole.

8

SAU- Suprafaţa Agricolă Utilizată
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Fig. nr.7. Ponderea valorii adăugate brute în agricultură, vânătoare şi pescuit în VAB

Sursă:http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/analiza-dezvoltariirurale-agricultura-iulie-2013.pdf
Aşa cum arată Recensământul General Agricol din 2010 modificările structurale din România au
fost în continuare foarte mici. Numărul total al exploataţiilor agricole era în 2010 de 3,859 mii, cu
2% mai puţine decât în 2007. Dintre acestea, 99,2% erau exploataţii fără personalitate juridică
(exploataţii agricole individuale, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale), care operau
53,5 % din totalul suprafeţei agricole utilizate. Diferenţa de 30,228 mii exploataţii agricole cu
personalitate juridică (reprezentând 0,8%), utilizau 5,85 mil.ha (46,5% din total SAU), având o
mărime medie de 191 ha/exploataţie. Aproximativ 34% din SAU este utilizată de către exploataţii
agricole comerciale mari având o suprafaţă agricolă utilizată de peste 100 ha. Analizând
exploataţiile agricole în funcţie de suprafaţa acestora, cele sub 5 ha, reprezentau, în 2010,
aproximativ 93% din totalul exploataţiilor româneşti şi lucrau 29,7% din suprafaţa agricolă
utilizată.
Conform noii tipologii comunitare de clasificare a exploataţiilor agricole aplicabilă începând cu
anul 20109, exploataţiile agricole care se încadrează în clasa I de dimensiune economică deţin
ponderea cea mai mare din totalul exploataţiilor agricole (73%). România este un mare producător
de cereale şi plante oleaginoase, aceste plante ocupând 60%, respectiv 17% din totalul de teren
arabil. Valoric în perioada 2007-2011 ponderea cea mai mare în producţia totală au avut legumele
şi produsele horticole (18%). Din punct de vedere a structurii producţiei agricole, ponderea mai
mare o are producţia vegetală (67,5% din totalul producţiei) faţă de producţia animală care
reprezintă 31,6% din totalul producţiei agricole.

9

Regulamentul CE nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploataţiile agricole, dimensiunea
economică a exploataţiei se determină pe baza producţiei standard totale ale exploataţiei.
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Fig. Nr.8. Structura producţiei agricole a României

Sursă: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/
Din punct de vedere a gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor
climatice se poate afirma că piaţa biocombustibililor se află în plină dezvoltare, are potenţialul de
a modifica structura actuală a culturilor agricole. Având un potenţial de creştere a producţiei interne
de rapiţă şi soia şi date fiind capacităţile actuale de prelucrare, România atrage din ce în ce mai
mult interesul investitorilor străini în acest domeniu. În urma studiilor realizate la nivelul ţării,
potenţialul în domeniul producerii de energie verde este de 65% biomasă, 17% energie eoliană,
12% energie solară, 4% microhidrocentrale şi 2% voltaic şi geotermal.
Spaţiul rural românesc se caracterizează prin resurse naturale aflate într-o stare de conservare în
general bună, printr-un nivel ridicat de biodiversitate, asociat unei diversităţi de habitate şi
ecosisteme, de păduri şi de peisaje agricole valoroase. Dintre statele membre ale U.E.-27, România
deţine cea mai mare diversitate biogeografică (5 regiuni biogeografice din cele 11 europene),
aceasta aflându-se în majoritate într-o stare favorabilă de conservare.
O bună parte din teritoriul naţional este acoperită de reţeaua comunitară de arii protejate Natura
2000. Dintre cele 198 tipuri de habitate europene identificate în cadrul reţelei Natura 2000, dintre
care 65 sunt prioritare, în România se regăsesc 94 tipuri de habitate, dintre care 23 sunt prioritare la
nivel comunitar şi a căror conservare impune desemnarea unor Arii Speciale de Conservare (SAC).
România dispune de soluri de bună calitate - în special în zonele de câmpie, însă fenomene ca
eroziunea solului, seceta, balanţa negativă a apei în sol sau gleizarea, salinizarea, acidifierea sau
alcalinizarea şi compactarea afectează foarte mult fertilitatea acestora.
Resursele de apă dulce ale României sunt reduse faţă de media europeană şi nu au o repartiţie
spaţială şi temporală uniformă. Calitatea acestora este mai puţin afectată în prezent de consumul de
îngrăşăminte din agricultură şi mai mult de infrastructura precară a sistemelor de canalizare şi
epurare a apei din spaţiul rural.
România are emisii scăzute de gaze cu efect de seră. Atât agricultura cât şi fondul forestier
românesc pot juca un rol important în lupta cu schimbările climatice, puternic resimţite în ultimii
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ani mai ales prin inundaţii şi prin temperaturi ridicate şi secete prelungite. Aceste fenomene
afectează atât productivitatea agricolă şi forestieră cât şi valoroase habitate şi ecosisteme.
Economia rurală prezintă diferenţieri semnificative în funcţie de regiuni, de trăsăturile
demografice specifice, sociale şi economice. Această diferenţiere este vizibilă mai ales în ceea ce
priveşte sărăcia în spaţiul rural românesc, reflectată într-un nivel scăzut de trai al populaţiei şi în
lipsa de surse de venituri alternative.
Pentru o imagine mai corectă a structurii economiei dacă ne raportăm la celelalte state UE,
România ocupă al doilea loc (după Bulgaria, care are 6,4%) în ceea ce priveşte contribuţia
sectorului primar (agricultură, vânătoare, pescuit) la VAB (valoare adăugată brută) naţional,
(6,1%), deşi productivitatea acestui sector este scăzută comparativ cu celelalte sectoare de
activitate.
Conform datelor prelucrate de ICCV10 în baza cifrelor INS11, la nivelul anului 2011, din totalul
populaţiei ocupate din România, rata ocupării în mediul rural înregistrează un procent de 58,8%.
Salariaţii din cadrul populaţiei ocupate erau reprezentaţi într-o proporţie de 67,3%, iar din total
salariaţi din România, cei din rural erau 24,7%.
La nivel naţional, în perioada 2005-2011 au fost realizaţi 3800 km drumuri publice, 80% dintre
acestea fiind reprezentate de drumurile judeţene şi comunale. La sfârşitul anului 2011, densitatea
reţelei de drumuri publice la 100 km2 teritoriu era de 35,1%.
La sfârşitul anului 2011, din 31639 km drumuri comunale, doar 7% erau modernizate, cea mai
mare parte fiind drumuri pietruite (48%) şi drumuri de pământ (29%). Drumurile comunale au fost
susţinute atât prin programe naţionale cât şi europene (Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală-măsura 322 – Renovarea „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale“).
Asigurarea unei reţele de apă potabilă curentă reprezintă o altă problemă majoră ce condiţionează
calitatea vieţii şi dezvoltarea activităţilor economice în spaţiul rural. La nivel naţional, lungimea
totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile a crescut în perioada 2005-2011 cu 27,5%,
ajungând la 65900,9 km în 2011.
Reţeaua publică de canalizare a fost creată acolo unde exista deja reţea de distribuţie a apei
potabile sau s-a dezvoltat în paralel cu aceasta. În perioada 2005-2011, la nivel naţional, lungimea
reţelei publice de canalizare a crescut cu aprox. 21,6% ajungând la 23137,2 km în 2011, doar în
proporţie de sub 20% aflându-se în mediul rural.
În ceea ce priveşte lungimea reţelei publice de canalizare pe medii de rezidenţă, ea s-a triplat în
perioada 2005-2011 în mediul rural, ajungând în anul 2011 la 4048,8 km.
10
11

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii
Institutul Naţional de Statistică
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Gestionarea deşeurilor reprezintă una din problemele cu care se confruntă România în prezent. În
mediul rural, în general, serviciile pentru gestionarea deşeurilor sunt slab dezvoltate sau chiar
inexistente în unele localităţi. La nivel naţional, în perioada 2006-2010 gradul de conectare la
serviciul de salubritate a crescut cu 21%, ajungând la 70% în 2010, din care 52% în mediul rural şi
85% în mediul urban.
Din totalul energiei termice distribuite în anul 2011 pe teritoriul României, 99,87 % fiind distribuită
în mediul urban.
În perioada 2005-2011, la nivel naţional se constată o creştere cu aprox. 23% a lungimii totale a
conductelor de distribuţie a gazelor, din care 42% în mediul rural. De asemenea, în perioada
analizată a crescut şi numărul localităţilor în care se distribuie gaze naturale (de la 742 localităţi în
2005, la 846 în 2011). Astfel în mediul rural, la nivelul anului 2011 se înregistrau 635 localităţi în
care se distribuiau gaze naturale, cu 17,3% mai multe decât în 2005.
Referitor la aria de acoperire a reţelelor de distribuţie a energiei electrice în mediul rural,
situaţia localităţilor rămase de electrificat la nivelul întregii ţări se prezintă astfel: 98871 gospodării
neelectrificate amplasate în 2237 localităţi din care: 2360 gospodării amplasate în 95 localităţi total
neelectrificate, 61187 gospodării amplasate în 1992 localităţi rurale parţial electrificate, 35324
gospodării amplasate în 150 localităţi urbane care necesită extinderi.
În zonele rurale există o diversitate de forme de energie regenerabilă care pot fi utilizate în
alimentarea cu energie a acestor zone sau a zonelor urbane, principalele resurse disponibile fiind
biomasa care acoperă circa 7% din cererea de energie primară şi circa 50% din potenţialul de
resurse regenerabile al României, energia geotermală şi energia solară.
La nivelul anului 2012, ponderea gospodăriilor cu acces la internet în bandă largă atingea 73% la
nivelul UE 27 (Eurostat ), în timp ce în România rata de penetrare a conexiunilor de acces la
internet în bandă largă era de 43%.
În ceea ce priveşte numărul total de conexiuni de acces la internet în bandă largă furnizate la puncte
fixe, 23% sunt accesate de populaţia din mediul rural şi 77% de populaţia din mediul urban.
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3. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 este parte a Planului de
Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020, principalul document de planificare şi programare la
nivel regional.
Strategia de Dezvoltare Regională urmăreşte pe tot parcursul său firul roşu reprezentat de cele trei
priorităţi stabilite prin Strategia Europa 2020: creştere inteligentă, creştere durabilă, creştere
favorabilă incluziunii şi obiectivele propuse în cadrul celor cinci domenii de interes: ocupare,
inovare, schimbări climatice, educaţie, reducerea sărăciei.
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru cuprinde 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare
dintre acestea grupând un număr de priorităţi şi măsuri specifice:
1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale regionale
2. Creşterea competitivităţii economice, stimularea cercetării şi inovării
3. Protecţia mediului înconjurător, creşterea eficienţei energetice, stimularea utilizării surselor
alternative de energie
4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii şi silviculturii
5. Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităţilor culturale şi recreative
6. Dezvoltarea resurselor umane , creşterea incluziunii sociale
În cadrul Strategiei de dezvoltare a Regiunii, domeniul strategic 4 se referă la dezvoltarea zonelor
rurale, sprijinirea agriculturii şi silviculturii.
În anul 2010, Uniunea Europeană a adoptat o tipologie revizuită a zonelor urbane/rurale. Tipologia
agreată de Uniunea Europeană stabileşte 3 categorii de regiuni: regiuni predominant rurale, regiuni
intermediare şi regiuni predominant urbane. Această metodologie ia în calcul atât densitatea
populaţiei cât şi prezenţa unor centre urbane mari şi ponderea acestora în populaţia totală a regiunii.
Conform acestei tipologii, pentru nivelul teritorial 3 (NUTS 3), 2 judeţe din Regiunea Centru
(Braşovul şi Sibiul) se încadrează în grupa regiunilor intermediare, iar celelalte 4 în grupa
regiunilor predominant rurale.
Din motive ce ţin de disponibilitatea datelor şi de coerenţa strategiei, conceptul de zonă rurală
(localitate rurală) utilizat în acest document se bazează doar pe legislaţia românească actuală,
respectiv pe prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativ - teritorială a României,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismului. Potrivit datelor statistice de la finele anului 2012, în Regiunea Centru sunt 357 de
comune şi 1788 de sate.
Decalaje economice şi sociale majore faţă de mediul urban
Numărul populaţiei rurale din Regiunea Centru totalizează 1 028 971 locuitori, reprezentând
40,8% din totalul populaţiei regiunii la nivelul anului 2011. Cele mai ridicate procentaje ale
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populaţiei rurale se înregistrează în judeţele Harghita şi Covasna (56,4% respectiv 50,2%), iar cele
mai scăzute în judeţele Braşov şi Sibiu (26,8% respectiv 33,4%).
Unul din fenomenele interesante constatate în ultimii ani este acela de ,,re-ruralizare”, proces
determinat în principal de migraţia dinspre mediul urban spre mediul rural.
Previziunile demografilor arată o înrăutăţire în următorii ani a indicatorilor demografici din mediul
rural din Regiunea Centru (scădere accentuată a numărului populaţiei, creşterea dezechilibrelor
între grupele de vârstă).
Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă
din mediul rural din Regiunea Centru era de 50,4% în anul 2011, sensibil mai redusă decât cea
înregistrată în mediul urban – 64,2%. De asemenea, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 1564 ani din zona rurală a Regiunii Centru se situează la un nivel scăzut (45,4% în anul 2011), fiind
de asemenea vizibil inferioară celei înregistrate în mediul urban – 56,6%. Aceste valori sunt
departe de rata - ţintă de ocupare, stabilită prin Strategia Europa 2020 (75% din populaţia de 20-64
ani).
Economia zonelor rurale din Regiunea Centru. Trăsături specifice
Principala caracteristică a zonelor rurale din România este dependenţa masivă de o singură ramură
economică - agricultura. Pe de altă parte regiunea Centru dispune de un potenţial turistic
deopotrivă bogat şi divers, valorificat doar parţial în prezent. Turismul rural a înregistrat o
dinamică spectaculoasă în ultimii 20 ani, numărul pensiunilor turistice şi agroturistice din Regiunea
Centru depăşind 1000, iar cel al locurilor de cazare oferite ajungând la aproape 19 000. Regiunea
Centru deţine 37,9% din pensiunile agroturistice ale României şi 34,4% din pensiunile turistice. În
prezent, zonele cu cel mai dezvoltat agroturism din Regiunea Centru sunt: Bran – Moeciu –
Fundata, Mărginimea Sibiului, Zona Arieşului superior (Albac – Gârda - Arieşeni - Avram Iancu Vidra), Zona Săcele - Întorsura Buzăului, Valea Hârtibaciului, Valea Oltului şi câteva zone mai
restrânse: Rimetea-Colţeşti, Corund - Praid, cetăţi/biserici fortificate, etc..

3.1. Priorităţile specifice ale strategiei
Prioritatea 1. Eficientizarea activităţilor agricole prin modernizarea exploataţiilor agricole,
dezvoltarea serviciilor şi logisticii agricole şi susţinerea activităţilor de prelucrare a
produselor agricole
Prioritatea 2. Creşterea atractivităţii economice şi diversificarea activităţilor economice în
localităţile rurale din Regiunea Centru
Principala caracteristică a zonelor rurale din România este dependenţa masivă de o singură ramură
economică - agricultura. Turismul reprezintă o alternativă economică prea puţin exploatată în
prezent. Cele câteva localităţi rurale care au reuşit valorificarea atuurilor naturale şi antropice în
domeniul turismului pot constitui modele de urmat pentru multe alte localităţi din regiune ce dispun
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de un real potenţial turistic. Regiunea Centru dispune de un potenţial turistic deopotrivă bogat şi
divers, valorificat doar parţial în prezent. Prin punerea în valoare a potenţialului turistic al zonelor
rurale din Regiunea Centru se va crea o alternativă viabilă la activitatea economică preponderentă a
locuitorilor din mediul rural, agricultura. Dezvoltarea turismului va antrena totodată dezvoltarea
altor domenii economice şi sociale (infrastructura de transport, industriile artizanale, industria
agroalimentară, diverse servicii) generându-se astfel un efect multiplicator în economia locală.
Măsurile de stimulare a afacerilor în domenii economice neagricole (turism, servicii, industrii
artizanale etc) concomitent cu dezvoltarea competenţelor profesionale şi îmbunătăţirea
cunoştinţelor antreprenoriale ale locuitorilor din mediul rural vor contribui la reducerea
dependenţei de activităţile agricole, creşterea ocupării şi dezvoltarea economică a spaţiului rural.
Măsuri:
2.1. Susţinerea afacerilor în domenii economice neagricole
2.2. Îmbunătăţirea cunoştinţelor antreprenoriale ale locuitorilor din mediul rural
Prioritatea 3. Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităţilor rurale din
Regiunea Centru
În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani, infrastructura de utilităţi publice în localităţile rurale
ale regiunii continuă să fie subdezvoltată. Din cele 357 comune ale Regiunii Centru, doar 253
(70,9% din total) erau racordate în anul 2011 la reţelele publice de alimentare cu apă potabilă, 106
comune (29,7 %) dispuneau de instalaţii de canalizare publică şi în 191 comune (53,5% din
comunele Regiunii Centru) exista reţea de distribuţie a gazelor naturale. Trebuie menţionat faptul
că datele statistice utilizate sunt disponibile doar la nivel de unitate administrativ-teritorială
(comună) şi nu reflectă situaţia la nivel de sat.
În vederea reducerii decalajelor între mediile rezidenţiale în ce priveşte dezvoltarea şi pentru
îmbunătăţirea standardului de viaţă al locuitorilor şi creşterea atractivităţii localităţilor rurale se
impune deci, continuarea şi extinderea programelor actuale ce vizează dezvoltarea
infrastructurii tehnico-edilitare în toate zonele rurale ale Regiunii Centru.
Măsuri:
3.1. Extinderea şi modernizarea reţelelor de apă potabilă
3.2. Extinderea şi modernizarea reţelelor de canalizare
3.3. Extinderea şi modernizarea serviciilor de colectare şi gestionare a deşeurilor menajere
3.4. Dezvoltarea reţelei de drumuri comunale
Prioritatea 4. Dezvoltarea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate, susţinerea
dezvoltării comunitare
Dezvoltarea preconizată în următorii ani a serviciilor sociale din mediul rural impune o
redimensionare a infrastructurii sociale actuale. În perioada 2014-2020, în mod evident, vor trebui
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sprijinite investiţiile ce vizează reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii sociale în
comunele Regiunii Centru.
Nu în ultimul rând, este nevoie de refacerea şi dezvoltarea infrastructurii cultural- recreative din
mediul rural. O bună parte din această infrastructură este degradată sau este utilizată în diverse alte
scopuri, fiind necesare intervenţii pentru refuncţionalizare.
Proiectele de dezvoltare teritorială începute în anii anteriori pornind de la o abordare de tipul
,,Leader”, bazată pe iniţiativa locală şi conlucrarea factorilor interesaţi, au luat treptat amploare, iar
primele rezultate sunt încurajatoare. De aceea, în perioada următoare, se va intensifica sprijinul
pentru acţiunile integrate de tipul ,,Leader”, începând de la activarea cooperării intra şi
intercomunitare până la sprijinirea inovaţiei în cadrul proiectelor de dezvoltare integrată.
Măsuri:
4.1. Dezvoltarea infrastructurii sociale din mediul rural
4.2. Dezvoltarea infrastructurii cultural-recreative din mediul rural
4.3. Sprijinirea cooperării între diverşi actori şi comunităţi rurale în cadrul unor acţiuni integrate
vizând dezvoltarea teritorială
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4. Strategia de dezvoltare a judeţului Mureş 2014-2020
La iniţiativa Consiliului Judeţean Mureş au fost elaborate primele documente de programare pentru
accesarea fondurilor comunitare în perioada 2014-2020. Strategia de dezvoltare a judeţului Mureş a
fost elaborată cu scopul de a avea un instrument de lucru care să faciliteze luarea unor decizii
necesare dezvoltării armonioase şi echilibrate a judeţului.
La elaborarea strategiei s-a ţinut cont şi de politicile, strategiile şi programele existente la nivel
european, naţional şi regional, adică de cele cinci obiective principale (concretizate în opt ţinte
numerice) propuse pentru atingerea celor trei priorităţi la nivelul UE până în 2020.
Viziunea strategică a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020 o constituie construcţia
dezvoltării judeţului pe punctele tari, care se regăsesc în cadrul analizei SWOT, în vederea
valorificării oportunităţilor de creştere şi minimizarea efectelor punctelor slabe prin eliminarea
factorilor care blochează dezvoltarea.
În esenţă, prin această strategie se urmăreşte luarea unor măsuri care să permită continuarea
măsurilor adoptate pentru perioada 2007-2013 şi a acţiunilor ce contribuie la dezvoltarea
economică a judeţului şi îmbunătăţirea infrastructurii în zonele cu întârzieri în dezvoltare, fără a
neglija incluziunea socială ori protecţia mediului.
Pe baza analizei SWOT a judeţului Mureş au fost definite obiective specifice şi au fost identificate
7 domenii prioritare:
-

Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale

-

Creşterea competitivităţii economice, stimularea cercetării şi inovării

-

Protecţia mediului înconjurător, eficienţă energetică, utilizarea surselor alternative de
energie

-

Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, sprijinirea agriculturii şi a silviculturii

-

Dezvoltarea turismului

-

Dezvoltarea resurselor umane, creşterea incluziunii sociale

-

Asigurarea unei administraţii publice locale eficiente

Din punctul de vedere a zonelor rurale, cele mai importante priorităţi, măsuri şi activităţi prioritare
sunt:
Prioritatea 1.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnice (transport, utilităţi, energie, comunicaţii)
la nivelul judeţului Mureş:
Măsura 1.2.2. Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul
judeţului în perspectiva dezvoltării durabile şi administrare cât mai eficientă a teritoriului.
Măsura 1.2.3. Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii, în special, accesul populaţiei la
conexiuni în bandă largă în vederea eficientizării transferului de date şi informaţii.
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Activităţi prioritare:
- dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de acces la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor
de către operatorii economici, în vederea creşterii calităţii serviciilor de telefonie fixă, telefonie
mobilă şi internet.
Prioritatea 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă,
protecţie socială
Măsura 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ şi a serviciilor educaţionale, prin
construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora în mediul urban şi rural.
Măsura 1.3.2 Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de sănătate prin construirea, reabilitarea,
amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora în mediul urban şi rural.
Măsura 1.3.3. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor privind situaţiile de urgenţă în mediul
urban şi rural.
Măsura 1.3.4. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor sociale prin înfiinţarea, reabilitarea,
amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora, în mediul urban şi rural.
Prioritatea 2.1. Creşterea atractivităţii judeţului ca destinaţie de afaceri
Măsura 2.1.3. Crearea de clustere şi de reţele asociative pentru cooperare economică în domenii cu
perspective de creştere.
Măsura 2.1.4. Promovarea produselor locale şi a infrastructurii de sprijin a afacerilor din judeţul
Mureş pe plan intern şi extern.
Prioritatea 3.2. Asigurarea calităţii apelor
Măsura 3.2.1. Reducerea efectelor poluării apelor deversaţi de la aglomerări umane, din activităţi
industriale, activităţi agricole prin amenajarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnice de
mediu (canalizare, epurare, apă uzată, etc.).
Măsura 3.2.2. Renaturarea/reecologizarea sectoarelor de râu.
Prioritatea 3.3. Managementul durabil al deşeurilor, protecţia terenurilor şi a solului
Măsura. 3.3.1. Colectarea selectivă a deşeurilor, creşterea gradului de recuperare şi reciclare a
deşeurilor.
Măsura 3.3.2. Organizarea unui sistem integrat de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor
industriale nepericuloase şi periculoase.
Măsura 3.3.3. Plan de măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate.
Prioritatea 3.5. Protecţia biodiversităţii, a patrimoniului natural şi a peisajului
Măsura 3.5.1. Dezvoltarea cadrului de management şi de administrare a ariilor protejate, inclusiv a
siturilor Natura 2000.
Măsura 3.5.2. Întărirea sistemului instituţional în vederea asigurării mecanismelor de respectare a
regimului de arie protejată.
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Măsura 3.5.3. Exploatarea forestieră cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.
Prioritatea 4.1. Eficientizarea activităţilor agricole prin modernizarea exploataţiilor agricole,
dezvoltarea serviciilor şi logisticii agricole şi susţinerea activităţilor de prelucrare a
produselor agricole
Activităţile prioritare ar fi sprijinirea înfiinţării, restructurării şi consolidării fermelor şi stimularea
parteneriatului prin înfiinţarea de reţele/grupuri de producători agricoli.
Prioritatea 4.2. Diversificarea activităţilor economice în localităţile rurale din judeţ
Activităţi prioritare:
- promovarea antreprenoriatului pentru dezvoltarea activităţilor non-agricole în mediul rural
sprijinirea dezvoltării de investiţii private în localităţile rurale
- dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi consiliere în atragerea şi managementul fondurilor
europene
Prioritatea 4.3. Creşterea standardului de viaţă al locuitorilor din zonele rurale din judeţ
prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, educaţionale, sociale, culturale, de sănătate
şi de agrement
Activităţi prioritare:
- Întreţinere/reabilitare/modernizare drumuri comunale, pentru creşterea accesibilităţii în zonele
rurale şi ca suport pentru dezvoltarea economică a judeţului Mureş;
- Înfiinţarea/extinderea/modernizarea reţelelor de apă şi apă uzată, a staţiilor de epurare;
- Extinderea reţelei de electrificare în localităţi rurale, unde există minim 15 gospodării
neracordate;
- Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie;
- Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate;
- Îmbunătăţirea infrastructurii de cultură, culte, sport şi agrement ;
- Susţinerea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
- Dezvoltarea infrastructurii de asistenţă şi servicii sociale;
- Reabilitarea clădirilor de patrimoniu şi includerea acestora în circuitul turistic;
- Asigurarea unui fond de locuinţe în proprietatea autorităţilor locale, în vederea stabilizării
persoanelor tinere cu venituri reduse în mediul rural şi pentru atragerea/stabilizarea profesioniştilor
în mediul rural.
Prioritatea 5.1. Întărirea capacităţii instituţionale pentru dezvoltarea turismului în judeţul
Mureş
Măsura 5.2.1. Implementarea sistemului de management al destinaţiilor turistice în judeţul Mureş.
Masura 5.2.2. Crearea de clustere în domeniul turismului.
Masura 5.2.3. Implementarea unor sisteme informatice de management al informaţiei turistice.
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Prioritatea 5.4. Îmbunătăţirea serviciilor turistice.
Activităţi prioritare:
- modernizarea structurilor de primire turistică
- investiţii pentru creşterea calităţii serviciilor de alimentaţie publică, pentru promovarea bucătăriei
tradiţionale specifice judeţului Mureş; adaptarea bucătăriei la cerinţele, preferinţele oaspeţilor
- profesionalizarea resurselor umane în sectorul serviciilor turistice: marketing, gastronomie,
comportament, ghizi specializaţi, etc.
Prioritatea 7.1. Îmbunătăţirea procesului de politici publice în administraţia publică locală
Activităţi prioritare:
- Îmbunătăţirea competenţelor în materie de formulare şi implementare a politicilor publice/
strategiilor de dezvoltare locală;
- Întărirea capacităţii administrative a autorităţilor implicate în managementul programelor cu
finanţare nerambursabilă comunitară;
- Încurajarea întăririi capacităţii instituţionale a asociaţiilor microregionale/intercomunitare;
implicarea asociaţiilor în accesarea de fonduri nerambursabile;
- Încurajarea întăririi capacităţii instituţionale a grupurilor de acţiune locală LEADER existente şi
susţinerea înfiinţării acestor reţele în zonele unde ele nu există;
- Îmbunătăţirea gradului de transparenţă la nivelul instituţiilor publice;
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Partea a II.-a Situaţia existentă la nivel local
1. Cadru general
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1. Aşezarea geografică
Oraşul se află la altitudinea de 347 m peste nivelul mării, la intersecţia paralelei de 46 028` latitudine
nordică cu meridianul de 24049` longitudine estică. Din punct de vedere administrativ oraşul
Miercurea Nirajului cuprinde satele: Dumitreşti, Tîmpa, Şardu Nirajului, Lăureni, Moşuni, Beu şi
Veţa.
.Fig. nr.9. Harta judeţului Mureş (localizarea oraşului Miercurea Nirajului )

Sursă: http://pe-harta.ro/mures/
Localitatea Miercurea Nirajului aparține de județul Mures, are o conformare și configurație
rezultată din unirea a trei localități, este situată în centrul județului și este mărginită de următoarele
localități: la nord Ernei şi Vărgata, la sud Găleşti şi Neaua. la est Măgherani. la vest Livezeni şi
Sîngeorgiu de Mureş.
2. Relieful
Caracteristica generală a reliefului județului Mureş o constituie etajarea de la est la vest, județul
Mureş coboară în trepte de pe crestele Carpaților Orientali înspre Câmpia Transilvaniei şi Podişul
Tîrnavelor. În limitele județului se deosebeşte un sector mai înalt de munţi şi unul mai coborât, de
podiş. Toate aceste caracteristici pun amprentă pe distribuția florei şi faunei din această regiune.
Relieful zonei este dominat de Dealurile Nirajului, dealuri care ajung la peste 450 metri, altitudinile
regiunii variind între cotele de 330 şi 1079 m, purtând caracteristicile bine cunoscute a regiunii de
deal.
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Hidrografic, ținutul este situat în bazinul Nirajului Mic şi a Nirajului Mare (care se unesc în
localitatea Mercurea Nirajului) şi care au doar puține pârâiaşe secundare, unele doar temporare.
Oraşul Miercurea Nirajului este localizat în partea de est a municipiului Tîrgu Mureş si s-a
dezvoltat pe ambele maluri ale râului Niraj, la intersecția Nirajului Mic cu Nirajul Mare. În imediata
apropiere a oraşului se află un dom de joasă altitudine (între 600 şi 2.000 m).
Fig. nr. 10.Imagini din Miercurea Nirajului

Localitatea Veța este situată în zonă de dealuri, pe valea pârâului Moșuni, afluent al Nirajului; are
altitudini cuprinse între 350-400 m, este amplasată într-o vale formată de dealurile înconjurătoare
care au un pitoresc deosebit. Localitatea Veța este străbătută de pâraie cu debite mici, dar care în
condiții de viitură crează pagube și necazuri deosebite, cele mai importante fiind pârâul: Moșuni,
afluent al văii Spre Șardu.
Fig. nr. 11. Imagini din satul Veţa

38

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Miercurea Nirajului 2015-2020
Localitatea Tîmpa este situată în zona de deal a Podișului Târnavelor, pe valea pârâului Șardu,
afluent al Nirajului, cu altitudini cuprinse între 300-350 m. Vârfurile mai importante din preajma
satului sunt: dealul Cimitirului Tâmpei la est, şi dealul Maiadului la vest.
Localitatea Tâmpa este străbătută de pâraie cu debite mici, dar care în condiții de viitură crează
pagube si necazuri deosebite, cele mai importante fiind pârâul: Șardu.
Fig. nr.12. Imagini din satul Tîmpa

Localitatea Şardu Nirajului este situată în zona de dealuri a Podișului Târnavelor, pe valea râului
Niraj, afluent al Târnavei, cu altitudini cuprinse între 350,0- 400,00 m.
Fig. nr13.. Imagini din satul Şardu Nirajului

Localităţile Tîmpa, Lăureni şi Şardu Nirajului sunt singurele care sunt legate cu oraşul Miercurea
Nirajului prin drum judeţean.
Localitatea Moşuni este situată în nord-vestul teritoriului administrativ al oraşului Miercurea
Nirajului; este situată în zona de luncă a pârâului Șardu , afluent al Nirajului, având altitudini în jur
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de 400,0 m. Localitatea Moșuni este străbătută de la vest la sud de DC 24A, cale de acces care
favorizează legături directe și rapide cu reședința de județ.
Fig. nr.14. Imagini din satul Moşuni

Localitatea Lăureni, este situată în estul teritoriului administrativ al orașului Miercurea Nirajului;
este situată în zona de luncă a pârâului Recea, afluent al Nirajului, având altitudini în jurul valorii
de 400,0m.
Localitatea Lăureni este străbătută de la est la sud-vest de DJ135, cale de acces care favorizează
legături directe și rapide cu reședința de județ.
Localitatea Dumitrești este situată în sudul teritoriului administrativ al orașului Miercurea
Nirajului; este situată în zona de luncă a râului Niraj, având altitudini sub 350,0 m.
Localitatea Dumitresti este străbătută de la est la vest de DC 37, iar la nord este limitată de digurile
de protecție împotriva inundațiilor și la sud de calea ferată îngustă.
Fig. nr.15. Imagini din satul Dumitreşti
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Localitatea Beu este situată în extremitatea zonei de dealuri a Podișului Târnavelor, între dealurile
Popii, dl. Viilor și Coasta Moșunului, pe valea pârâului ce deversează în valea Spre Șardu, afluent al
Nirajului, cu altitudini cuprinse între 350-400 m.
Fig. nr.16. Imagini din satul Beu

3. Clima
Orașului Miercurea Nirajului îi sunt specifice verile mai călduroase, iernile relativ lungi și reci, mai
ales spre sectorul montan din partea de N si NE a regiunii.
Datorită etajării reliefului, temperaturile aerului prezintă diferențieri regionale. Urmărind valorile
anuale ale temperaturii medii lunare din Valea Nirajului, se constată, că luna cea mai rece este
ianuarie (cu medii de –3 °C, –8 °C), iar cea mai caldă, iulie (+18 °C, +19 °C). Numărul zilelor de
vară oscilează între 65–85. Numărul cel mai mare de zile cu îngheț aparține lunii februarie.
Cantitatea medie anuală a precipitațiilor însumează cca 700 – 900 mm în această parte a județului
Mureș. Cantitățile medii în luna iulie se încadrează între 80 si 180 mm, iar în ianuarie între 30 si 50
mm. Cantitățile maxime căzute în 24 ore au înregistrat valori mari de peste 100 mm, valoarea
maximă a fost de 145,5 mm la Miercurea Nirajului (18.06.1929). Grosimea medie a stratului de
zăpadă variază între 25 – 40 cm. Umiditatea relativă scade sub 76% în zona Văii Nirajului.
Datorită localizării înspre partea centrală a țării, zona este supusă în cea mai mare parte a anului
circulației maselor de aer dinspre vest si nord-vest, cu intensitate si fercvență mijlocie, viteza medie
fiind de 3,1 m/s. În timpul iernii sunt destul de frecvente vânturile dinspre nord-est care ating uneori
viteze ce depășesc 45 m/s.

4. Istoricul localității
Din vestigiile arheologice scoase la iveală se atestă că oraşul este locuit încă din epoca neolitică. Pe
teritoriul oraşului Miercurea Nirajului s-au găsit topoare din piatră (2000 – 1700 Î.Ch). La Lăureni
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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
menţionăm monezile romane scoase la suprafaţă în anii 80, în timpul modernizării drumului
Miercurea Nirajului – Bereni.
Denumirea localităţii (Szereda) provine din cuvântul de origine slavă ,,sreda”, care înseamnă ,,loc
de târguri” dar are şi înţelesul de ,,centru”. Nu există dovezi scrise în acest sens, dar cei mai mulţi
dintre istorici consideră Miercurea Nirajului, primul oraş din scaunul Mureşului.
Prima atestare documentară a oraşului este din anul 1493, într-un hrisov al voievodului Losonczi
Laszló. Miercurea Nirajului este numit ,,oppidium” într-o scrisoare a lui Sigismund Báthori. În
1527 Principele Báthori scuteşte Miercurea Nirajului, alături de Tg.Mureş de plata tuturor dărilor.
Miercurea plăteşte dări numai pentru Poartă. În 1585 oraşul

trimite reprezentanţi 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 István 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 ţinute 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 importanţă şi se
degradează la rangul unei aşezări rurale.
După revoluţia burgheză din 1848 începe o dezvoltare spectaculoasă. În 1863 se înfiinţează prima
staţie poştală, în 1916 funcţionează serviciul de telefonie, în 1914 se pune în funcţiune linia ferată
îngustă. După prima conflagraţie 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 potenţial 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 înfiinţarea primei Case de Depunere în 1866, în 1883
ia fiinţă prima bancă, din 1894 funcţionează Cooperativa de Credit, în 1915 se înfiinţează
Cooperativa Furnica. În 1923 se pune în funcţiune staţia de electrificare, care furnizează
electricitate pentru populaţie şi pentru iluminatul public. În 1941 începe exploatarea zăcămintelor
de gaz metan.
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După războiul devastator, în 1949 se înfiinţează Cooperativa Meşteşugărească Nirajul, cu
semnificaţii importante în viaţa locuitorilor zonei.
În anul 1950 intră în vigoare noua Lege a administraţiei, care desfiinţează judecătoria locală. În anul
1950 se înfiinţează Staţia de Mecanizare. În anul 1956 se înfiinţează Liceul Teoretic
În anul 1966 pentru prima dată în ţară se începe producerea făinii de lemn, necesară pentru
producerea explozibililor, şi care este a patra fabrică de acest profil din lume.
Piaţa mare din centrul comunei se amenajează într-un parc comunal frumos şi îngrijit, iar în anii
1969-73 se construiesc trotuare în Miercurea Nirajului.
Se extinde şi sistemul sanitar, se construiesc cămine culturale în satele aparţinătoare. Conducerea
era preocupată de ideea devenirii în oraş, dar din cauza lipsei apei potabile şi a canalizării această
idee rămâne numai perspectivă până în anul 2003.
În anii 70-80 se accelerează dezvoltarea industrială. Se extinde sistemul şcolar, în 1979-81 se
construiește cartierul de blocuri, se inaugurează căminul cultural spaţios şi multifuncţional.
După revoluţia din decembrie 1989, până în 1995 se observă o stagnare în toate domeniile. După
aceea 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.

5. Resurse naturale
Resurse naturale de suprafaţă
Valorile naturale de suprafaţă cele mai preţioase ale judeţului Mureş sunt rocile folosite în
construcţii, izvoarele sărate şi pădurile. O răspândire mai limitată, dar totuşi în rezerve
considerabile, o au depozitele mobile de pietriş şi nisip, extrase în numeroase puncte şi folosite ca
materiale de construcţie brute sau prelucrate industrial. Astfel de rezerve potenţiale de agregate
minerale se întâlnesc şi pe cursul pârâului Niraj, exploatarea lor continuă putând atrage după sine
modificarea substanţială a mediului înconjurător.
O altă comoară naturală considerabilă a oraşului Miercurea Nirajului sunt pădurile. Suprafaţa
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 mare importanţă.
Din suprafaţa oraşului 76,62%, respectiv 4282 ha sunt terenuri agricole. Pe lângă problemele
generale care afectează agricultura, cultivarea ineficientă a cerealelor este cauza înmulţirii
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suprafeţelor necultivate. Astăzi deja livezile sunt nesemnificative, iar pe lângă terenurile agricole
cultivate păşunile au caracter dominant.
Pădurile sunt reprezentate de asocieri de stejar, gorun (Quercus robur, Quercus petreae) şi carpen
(Carpenus betulus) de vârste diferite. Pe lângă acestea întâlnim o gamă variată de arbori şi arbuşti
cu masă lemnoasă tare şi moale, având un bogat subarboret din plante ierboase. Fagul (Fagus
silvatica) apare în componenţa pădurilor doar izolat. Pe lângă cursurile apelor putem găsi sălcii
(Salix alba, Salix babylonica, Salix caprea etc.), arin (Alnus sp.) şi plopi (Populus tremula, şi
hibrizii Populus x canadensis).
Tabel nr.3. Ponderea diferitelor clase de habitat în totalul de suprafaţă din Miercurea Nirajului
Clasele de habitat
Ape curgătoare
Mlaştini, lacuri
Pajişti uscate, păşuni şi fânete
Pajişti seminaturale umede
Culturi cerealiere extensive
Pajişti ameliorate
Terenuri agricole şi arabile (neirigate)
Păduri foioase
Păduri de conifere
Păduri mixte
Livezi, complexe viticole
Alte terenuri (zone urbane, rurale, căi de comunicaţie,
rampe de depozitare şi zone industriale)
Total suprafaţă habitat

pondere în %
1,0
0,12
10,69
0,1
2,97
28,06
20,59
23,59
0,25
0,14
6,10
6,40
100 %

Resurse naturale ale subsolului
Zăcămintele de gaz metan
În judeţul 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 proporţie de cca 99% din metan (proporţia metanului
variază, de regulă, între 95 şi 99,7%). Alături de metan, în proporţii neînsemnate se găsesc şi alte
hidrocarburi (etan, propan, butan).
Resurse hidrografice
Apele de suprafaţă
Datorită faptului că, oraşul Miercurea Nirajului este aşezat pe malul pârâului Niraj, caracterele
hidrologice sunt definite de acest pârâu. Dintre afluentele pârâului Niraj, pârâurile Nirajul Mare,
Nirajul Mic, Canalul Veţca, Şard şi Moşuni sunt cele care traversează teritoriul administrativ al
oraşului. Pârâul Niraj este principalul colector de apă în întreg bazinul Văii Nirajului, care străbate
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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 viaţa comunităţii, lucru dovedit şi prin legendele şi cântecele
populare formate în jurul ei. În oraş s-a creat şi un lac de interes piscicol aceasta având, însă, o
suprafaţă foarte restrânsă. Lacul îmbogăţeşte în mod foarte evident biodiversitatea zonei, fiind bogat
în peşte, dar nu putem vorbi de valorificarea turistică a ei.
Râul Niraj
Unul dintre principalii afluenți ai râului Mures pe sectorul Podisului Transilvaniei. Principalele
caracteristici la confluența aval Ungheni sunt:

Fig. nr.17. Râul Niraj

 suprafața bazinului hidrografic: 625 ha
 lungimea cursului natural: 79 km
 altitudinea medie: 500 m dMN
 gradul de împădurire: sub 20%
 debitul maxim asigurat 5%: 232 m3/s
 asimetrie

pronunțată

a

bazinului

hidrografic aval Miercurea Nirajului (2/3
km în favoarea versantului stâng).
Principalele caracteristici aval confluență cu
Nirajul Mic:
 suprafața bazinului hidrografic: 327 km2
 lungimea cursului natural: 44 km
 debitul maxim asigurat 5%: 169 m3/s (72% din total- din care aportul Nirajului Mare 73%)
 panta medie: 0,9 ‰
 panta medie aval confluența cu canalul Vețca: 0,65 ‰
Amenajări hidrotehnice
În bazinul hidrografic Mureş sunt amplasate 4 acumulări cu un volum total de 86,5 milioane mc, din
care 71,5 milioane mc. sunt volume pentru atenuarea viiturilor şi 15 milioane mc pentru
suplimentarea debitelor pe râul Tîrnava Mică în perioadele deficitare, necesare în secţiunea
Tîrnăveni, atât pentru apa potabilă, cât şi pentru apa industrială.
În oraşul Miercurea Nirajului pe râul Niraj a fost realizată o acumulare nepermanentă în amonte de
Miercurea Nirajului – acumularea Valea. Amenajarea hidrotehnică în bazinul hidrografic Niraj este
o lucrare de apărare împotriva inundaţiilor localităţilor de pe Valea Nirajului.
Frecvenţa inundaţiilor pe tronsonul Miercurea Nirajului, confluent cu râul Mureş, debitele foarte
mari, cum au fost în special cele din anii 1970, 1975, 1984, 1998 ş.a., au determinat autorităţile din
domeniul gospodăririi apelor să realizeze o acumulare nepermanentă, amonte de localitatea
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Miercurea Nirajului, pe cursul principal al râului Nirajul Mare, care să asigure reducerea debitului
de la 145 mc/s la 62 mc/s în aval de acumulare. În acelaşi timp, s-a recurs la recalibrarea canalului
Veţca pe întreaga lungime de 22,4 km în vederea creşterii capacităţii de transport de la 25-60 mc/s
la 73- 138 mc/s.
Acumularea controlează o treime din suprafaţa bazinului hidrografic Niraj. S-a rezolvat astfel
apărarea împotriva inundaţiilor a 23 de localităţi, 32 de kilometri de drumuri, 6.100 hectare de teren
agricol şi 30 de kilometri de cale ferată. Valoarea barajului Valea şi a lucrărilor de regularizare ale
canalului Veţca şi afluenţi, în preturi 2003, este de 376.288.081 mii lei. Prin promovarea acestui
obiectiv de investiţii sunt protejaţi de pagubele ce pot fi provocate de inundaţii aproximativ 27.000
de locuitori de pe Valea Nirajului, fără a mai vorbi de faptul că din bazinul Nirajului se
aprovizionează cu legume nu numai localităţile din zonă, dar şi din municipiul Tîrgu Mureş.
Cele mai mari pagube s-au produs în anul 1998, cănd trei viituri au distrus 4.000 hectare de teren
agricol, 450 de gospodării şi 32 de drumuri. Specialiştii de la Administraţia Naţională "Apele
Române" au constatat că la viitura din iunie 1998, digurile de apărare existente în zonă au fost
depăşite cu 1,2 metri. Realizarea barajului de la Valea Nirajului, baraj care poate prelua pana la 6
milioane de metri cubi în cazuri extreme, a redat încrederea în rândul populaţiei şi a agenţilor
economici.
Lucrări efectuate:


recalibrarea canalului Vețca, cu preluarea integrală a debitelor Nirajului Mic;



desfiinţarea celor două noduri hidrotehnice de pe canalul Vețca de la Nearos şi Roteni;



defrişări, consolidări de maluri, recalibrări de albie, completări de terasamente la diguri;

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 localităţilor. Debitul resurselor subterane
este de 3.500 l/s.
Solurile
Conform datelor furnizate de Consiliul Judeţean Mureş în documentul Strategia de Dezvoltare a
jud. Mureş, calitatea solurilor la nivel de microzonă se prezintă astfel:
Microzona III D-BO se întinde pe unitățile geomorfologice Dealurile Bistriței, Dealurile
Mureşului, Subcarpații Târnavelor, Dealurile Nirajului şi partea sudică a podişului Târnavelor, zone
acoperite predominant cu luvosoluri, preluvosoluri, planosoluri.
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Caracteristica acestor soluri este prezența orizontului argilofluvial în profil cu textură grea argiloasă
şi cu o textură mai uşoară lut argiloasă sau lutoasă în orizontul superior. Aceste soluri sunt de la
slab la foarte puternic acide. Aprovizionarea lor cu elemente fertilizante este medie, în afară de
conținutul de fosfor cu care sunt slab aprovizionate. Datorită orizontului argilofluvial, în unele
cazuri apar fenomene de pseudogleizare a solului cu un regim aerohidric defectuos. Fenomenul de
eroziune a solului este prezent cu diferite grade, ajungând la unele zone chiar şi la apariţia
erodosolurilor.
Conform datelor mai sus prezentate clasele de calitate ce aparţin oraşului Miercurea Nirajului sunt
următoarele:


Suprafaţa de 183 ha cl a II – a



Suprafaţa de 604 ha cl a III – a



Suprafaţa de 1240 ha cl a IV – a



Suprafaţa de 1177 ha cl a V – a

Flora și fauna
Caracteristica generală a reliefului județului Mures o constituie etajarea de la est la vest, județul
Mureş coboară în trepte de pe crestele Carpaților Orientali înspre Câmpia Transilvaniei şi Podişul
Târnavelor. În limitele județului se deosebeşte un sector mai înalt de munți şi unul mai coborât, de
podiş. Toate aceste caracteristici pun amprentă pe distribuția florei şi faunei din această regiune.
Relieful zonei este dominat de Dealurile Nirajului, dealuri care ajung la peste 450 metri, altutudinile
regiunii variind între cotele de 330 si 1079 m purtând caracteristicile bine cunoscute a regiunii de
deal.
Vegetatia lemnoasă
Pădurea ocupă suprafeţe restrănse. În zona înaltă găsim subetajul de gorun si fag. Fagetele se gasesc
de regulă la peste 400 m altitudine, acoperind culmile şi platourile. Însoţitorii obişnuiţi cu care fagul
formează arborete sunt gorunul (Quercus petraea), carpenul (Carpinus betulus), teiul pufos (Tilia
cordata). La înălţimi mai joase, o frecvenţă mai mare o au gorunetele, şi şleauri ale acestora cu
carpen, tei, mesteacăn şi alte esenţe în amestec. Arbuştii au o dezvoltare restrânsă, fiind reprezentaţi
prin salba moale, soc, alun, darmoz, corn, sănger.
Marea diversitate a condiţiilor ecologice impuse de relieful deluros a determinat o structură puternic
mozaicată a pădurilor din această zonă, cu numeroase interferenţe, constatate şi la nivelul stratelor
arbustiv şi ierbos. Pădurile Văii Nirajului sunt reprezentate de asocieri de stejar, gorun (Quercus
robur, 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 componența pădurilor doar izolat în partea de N şi
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NE a regiunii. Pe lângă cursurile apelor putem găsi sălcii (Salix alba, Salix babylonica, Salix caprea
etc.), arin (Alnus sp.) şi plopi (Populus tremula) şi hibrizii (Populus x canadensis).
Vegetaţia văii Nirajului
În valea Nirajului principalele tipuri de vegetaţie sunt reprezentate de asociaţiile de mlaştină,
specifice solurilor cu exces de umiditate cât şi vegetaţia de luncă, reprezentată de zăvoaie. Speciile
frecvent întălnite în zonele mlăştinoase şi inundabile sunt: papura (Thypha angustifolia, T. latifolia),
stuf (Phragmites communis), broscăriţa (Potamogeton natans), limbăriţa (Alisma plantagoaquatica), rosateaua (Butomus umbellatus), rogoz (Carex sp.), stănjenei de baltă (Iris pseudacorus),
săgeata apei (Sagitaria saggitifolia).
Formaţiunile de tufişuri sunt formate din: corn (Cornus mas, C. sanguinea), păducel ( Crataegus
monogyna), salcii ( Salix alba, S. cinerea, S. purpurea), Sambucus ebulus, S. nigra, porumbar
(Prunus spinosa), Rubus caesius.
Fauna văii Nirajului
Fauna acvatică: fauna piscicolă ce caracterizează această zonă este reprezentată de scobar
(Chondrostoma nassus), clean mic (Leuciscus leuciscus), morunaş (Vimba vimba carinata), mreana
vânătă (Barbus meridionalis), mreana (Barbus barbus), cleanul mare (Leuciscus cephalus),
porcuşorul (Cobio gobio), zvarluga (Cobitis taenia), carasul (Carassius auratus gibelio), biban
(Perca fluviatilis), ghibort (Acerina cernua).
Fauna terestră şi de mlaştină: Valea Nirajului adăposteşte o faună de vertebrate diversă. Dintre
amfibieni se întălneşte în bălţile din preajma Nirajului complexul de specii Rana esculenta, (broasca
de lac), în păduri se găseşte broasca de pământ (Pelobates fuscus), broasca râioasa verde (Bufo
viridis), brotacelul (Hyla arborea), buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata),
salamandra (Salamandra salamandra).
Reptilele din valea Nirajului sunt reprezentate de şopărla de câmp (Lacerta agilis), guster (Lacerta
viridis), şarpele de casă (Natrix natrix), şarpele de apa (Natrix tesselata). Zona umedă, reprezentată
de albia râului precum şi acumularea nepermanentă din amonte, atrage numeroase specii de păsări,
care cuibaresc aici, sau folosesc acest habitat ca loc de hrănire sau de popas în migraţie. În fânaţe
cuibăreşte cristelul de câmp (Crex crex) iar în preajma apelor cuibăreşte barza albă (Ciconia
ciconia), starci (Ardea cinerea), pescăruşi (Larus ridibundus), raţe (Anas platyrhychos), gâşte
(Anser albifrons).
In plantaţiile forestiere se găsesc specii de pădure cum sunt: acvila țipatoare mică (Aquila
pomarina), viespar (Pernis apivorus), ghionoaie sură (Picus canus), ciocănitoare de grădini
(Dendrocopos syriacus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), ciocănitoare neagră
(Dryocopus martius), sturzul (Turdus phylomelos), mierla (Turdus merula), piţigoiul (Parus major),
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sticletele (Carduelis carduelis), coţofana (Pica pica), ciocănitoarea (Dendrocopos major). cucuvea
(Athene nocturna), pupâza (Upupa epops), prigonie ( merops apiaster ), grangur ( Oriolus oriolus).
In zona pădurilor de foioase mamiferele sunt reprezentate prin veveriţă (Sciurus vulgaris),
şoareci de pădure (Apodemus sylvaticus, Apodemus flavicolis), pârsul comun (Glis glis), iepurele
(Lepus europaeus), porcul mistreţ (Sus scrofa), lupul (Canis lupus), vulpea (Vulpes vulpes),
căprioara (Capriolus capriolus), cerb (Cervus elaphus), bursucul (Mustela putorius), dihor (Putorius
putorius), viezure (Meles meles), ursul (Ursus arctos).
Pajiştile de pe teritoriul oraşului Miercurea Nirajului, sunt în general pajişti secundare, pe locul
fostelor păduri de stejar şi gorun. Fiind pajişti folosite în principal pentru păşunat, vegetaţia
caracteristică este reprezentată de specii ruderale şi cosmopolite. Cele mai frecvente sunt
gramineele precum: pir (Agopiron repens), Lolium perenne, firuta (Poa pratensis), Bromus inermis,
timoftica (Phleum pratense), paius (Festuca sp).
Fauna pajiştilor: Vertebratele caracteristice pajiştilor sunt relativ puţine, fiind reprezentate de
şoparla de câmp (Lacerta agilis), iepurele (Lepus europaeus), hârciogul ( Cricetus cricetus), cartiţa
(Talpa europaea). Dintre păsări, menţionăm cristelul de câmp (Crex crex).
Pajiştile reprezintă terenul de vănâtoare pentru păsările răpitoare de zi, cele mai frecvente fiind
acvila țipatoare mică (Aquila pomarina) şi viespar (Pernis apivorus).
6. Rezervații naturale
Reţeaua "Natura 2000" reprezintă principalul instrument al Uniunii Europene pentru conservarea
naturii în statele membre. Natura 2000 reprezintă o reţea de zone desemnate de pe teritoriul Uniunii
Europene în cadrul căreia sunt conservate specii şi habitate vulnerabile la nivelul întregului
continent. Programul Natura 2000 are la bază două Directive ale Uniunii Europene denumite
generic Directiva Păsări şi Directiva Habitate, directive transpuse în legislaţia naţională prin OUG
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice. Lista siturilor Natura 2000 cuprinde ariile de protecție specială avifaunistică
(SPA) şi siturile de importanţă comunitară (SCI) ce aparţin reţelei ecologice Natura 2000 în
România, încadrate în cele cinci ecoregiuni (bioregiuni) existente pe teritoriul țării: alpină,
continentală, panonică, pontică şi stepică.
Situri de Importanţă Comunitară (SCI) constituite conform Directivei Habitate a Uniunii
Europene sunt parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) constituite conform Directivei Păsări a Uniunii
Europene sunt parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Obiectivul principal al reţelei Europene de zone protejate NATURA 2000 - desemnate pe baza
Directivei Păsări respectiv Directivei Habitate - este ca aceste zone să asigure pe termen lung
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„statutul de conservare favorabilă” a speciilor pentru fiecare sit în parte care a fost desemnat.
România va trebui să raporteze periodic către Comunitatea Europeană cu privire la îndeplinirea
acestui obiectiv. Singurul indicator obiectiv şi cantitativ cu privire la statutul unei specii într-o
anumită zonă este mărimea populaţiei respectiv schimbarea mărimii populaţiilor. Este deci esenţial
ca impactul unor investiţii asupra acelor specii pentru care zona a fost desemnată ca sit Natura
2000, să fie evaluat complet prin metode ştiinţifice. În majoritatea cazurilor impactul poate fi
minimalizat sau sensibil micşorat prin selectarea atentă şi implementarea corectă a metodelor de
diminuare a impactului. Primele situri Natura 2000 au fost desemnate pe parcursul anului 2007 (au
fost desemnate 273 de situri de importanţă comunitară (SCI) aprobate prin OM Mediului şi
Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 și 108 arii de protectie specială avifaunistică (SPA), aprobate
prin HG nr. 1284/2007. Urmare a seminariilor biogeografice din 2008, Comisia Europeană a decis
ca România să includă anumite specii şi habitate de interes comunitar în formularele standard ale
siturilor Natura 2000 existente şi să desemneze noi situri Natura 2000, fapt ce s-a realizat pe
parcursul anului 2011, numărul siturilor de importanţă comunitară (SCI) ajungând la 408. De
asemenea a fost necesară desemnarea de noi arii de protecţie specială avifaunistică, numărul
acestora ajungând la 149.
Fig. nr.18. Harta siturilor Natura 2000 (anul 2011)

Sursă: CNND12: Strategia naţională de conştientizare a publicului cu privire la reţeaua europeană
Natura 2000 în România

12

CNND: Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă
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Tabel nr.4. Ariile protejate naturale de interes naţional - Rezervaţii naturale
Nr.
crt
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Judeţul Mureş
Rezervaţia de bujori Zau de Câmpie
Pădurea Mociar
Pădurea Săbed
Inclus în situl ROSCI0079 Fânaţele de pe
Dealul Corhat – Săbed
Rezervaţia de lalele pestriţă Vălenii de Mureş
Lacul Fărăgău
Inclus în situl ROSCI0100 Lacurile Fărăgău –
Glodeni (SCI)
Rezervaţia de stejar pufos Sighişoara
Inclus în ROSCI0227 Sighişoara – Târnava
Mare
Molidul de rezonanţă din pădurea Lăpuşna
Inclus în situl ROSCI0019 Călimani – Gurghiu
Arboretul cu Chamaecyparis lawsoniana
Inclus în ROSPA0028 Dealurile Târnavelor –
Valea Nirajului
Stejarii seculari de la Breite
Inclus în ROSCI0227 Sighişoara – Târnava
Mare
Lacul Ursu şi arboretele de pe sărături
Poiana cu narcise Gurghiu
Rezervaţia Defileul Deda – Topliţa
Inclus în siturile ROSCI0019 Călimani –
Gurghiu şi ROSPA0030 Defileul Mureşul Sup.
Rezervaţia Seaca 2151 / 2005
Inclus în siturile ROSCI0019 Călimani –
Gurghiu
ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului
Scaunul Domnului HG 2151 / 2005
Inclus în situl ROSCI0019 Călimani – Gurghiu

TOTAL REZRVAŢII NATURALE
15.
Parcul Naţional Munţii Călimani 24024 ha în
judeţul MS, SV, HR,
Inclus în situl ROSCI0019 Călimani – Gurghiu
16.
Parcul Natural Defileu Mureşului Superior
HG 1143/2007,
Inclus în siturile ROSCI0019 Călimani –
Gurghiu ROSPA0030 Defileul Mureşului Sup.
Sursă:

Supraf.
Administrator /
(ha)
Custode
3,10
Consiliul local Zau de
Câmpie
48
Direcţia silvică Mureş
59
Direcţia silvică Mureş

3
35

11,90

77,80
5,80

70

79
3
7733

813

50

8 991
10 890
în
Mureş
9 136

A.P.M. Mureş în
parteneriat cu ONG
Nycticorax
Progresul silvic filiala
Sibiu
Adminstraţia PNDMS în
coord. O.S.Gheorgheni
Admin. Microregiunea
Valea Nirajelor,
Târnavelor, ONG
Milvus
Progresul silvic filiala
Sibiu
Consiliul local Sovata
Administraţia PNDMS
în coord. O.S.
Gheorgheni
Administraţia PNDMS
în coord. O.S.
Gheorgheni
Administraţia PNDMS
în coord. O.S.
Gheorgheni
Administraţia PNC/
RNP
Administraţia PNDMS
în coord. O.S.
Gheorgheni
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Judeţul Mureş deţine valori ale capitalului natural deosebit de importante, prin care contribuie la
asigurarea coerenţei reţelei ecologice europene Natura 2000 pe teritoriul ţării. Totalul suprafeţelor
sit Natura 2000 în judeţul Mureş este de 251642 ha, ceea ce reprezintă 37,2% din suprafaţa
judeţului. Managementul acestor arii naturale protejate sunt incluse în cadrul managementul
siturilor şi au administratori sau custozi
Pe raza oraşului Miercurea Nirajului există două situri Natura2000, ROSPA0028 Dealurile
Târnavelor – Valea Nirajului, desemnat pentru ocrotirea speciilor de păsări şi ROSCI0297
Dealurile Târnavei Mici – Bichiş pentru protejarea habitatelor forestiere Natura2000 şi a
mamiferelor mari răpitoare. Suprafaţa teritoriului administrativ a oraşului inclus în aceste situri
reprezintă 2522,74 ha, 668,72 ha în ROSCI0297 și 2488,98 ha în ROSPA0028, menţionând că cele
două situri se suprapun aproape perfect. Suprafaţa inclusă în situri reprezintă 45% din suprafaţa
totală a teritoriului administrativ a oraşului, 3% din suprafaţa sitului ROSPA0028 şi 2% din
suprafaţa ROSCI0297.
Fig. nr.19. ROSPA0028 - Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului

Sursă: Strategia naţională de conştientizare a publicului cu privire la reţeaua europeană Natura
2000 în România
Situl ROSCI 0384 – Râul Târnava Mică: situl este important pentru pădurile aluviale cu Alnus
glutinosa şi sălcii (galerii pe porţiuni insemnate), pentru specii de peşti este bine reprezentată
Barbus meridionalis, dar şi Cobitis taeni, Gobio albipinnatus, Sabanejewia aurata, nevertebrate
ca Lycaena dispar, Unio crassus, respectiv 3 specii de amfibieni.
Inventarierea şi cartarea speciilor şi habitatelor s-a realizat de către biologi experţi pe parcursul
anului 2013-2014.
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Fig. n.r20. Situl Natura 2000, Râul Târnava Mică

Din inventarierea şi cartarea mamiferelor mari s-au tras următoarele concluzii:


Pe teritoriul administrativ al orașului s-a depistat vidra în râul Niraj, printr-un studiu de
evaluare adecvată făcută pentru proiectul

”Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic

Niraj”


Râsul nu a fost detectat de biologi în cursul studiului în tot situl ROSCI. Pentru detectare s-a
folosit depistarea urmelor în zăpadă.



La inventarierea ursului s-a folosit abundența semnelor de viață ale ursului, prin transecte pe
margini de pădure, pentru detectarea activității de primăvară pe baza mușuroaielor distruse și
prin delimitarea surselor și disponibilității de hrană pentru urs pe baza transectelor. Mărimea
populației nu s-a putut aprecia din mai multe motive ca: migrări sezoniere, migrații individuale,
urșii nu sunt teritoriali, activitate lor se schimbă frecvent din cauza a multor circumstanțe. Însă
s-a putut aprecia indicele de activitate după mușuroaie distruse, astfel în zona teritoriului
administrativ a orașului s-a constatat o activitate medie față de alte zone a sitului.



După diponibilitatea de hrană zona teritorială administrativă reprezintă un potențial mediu
pentru urs.



Lupul a fost monitorizat prin două procedee: pe baza urmăririlor în zăpadă și pe baza
chestionării ciobanilor. În urma acestor monitorizări s-a tras concluzia că mărimea populațiilor
de lup pe situl ROSCI0297 este foarte bun, fiind 16-21 exemplare din 3-5 haite pe un areal de
minim 476- 572 km2. În jurul zonei administrative a orașului Miercurea Nirajului au observat
un lup singuratic fără teritoriu stabil.

Pe raza teritoriului administrativ al oraşului Miercurea Nirajului, ce intră în ROSCI0297 s-au
depistat următoarele specii de reptile şi amfibieni pe parcursul inventarierii speciilor: Triturus
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cristatus, Triturus (Lissotrion) vulgaris ampelensis, Bombina variegata, Bufo bufo, Rana dalmatina,
Lacerta viridis. Pe lângă aceste specii au fost inventariate şi alte specii în situl ROSCI0297:
Salamandra salamandra, Ichthyosaura alpestris, Hyla arborea, Rana temporaria, Pelophylax
ridibundus, Lacerta agilis, Zootoca vivipara, Anguis colchica, Coronella austriaca, Natrix
natrix.(Speciile subliniate sunt specii Natura2000).
Din inventarierea speciei Lucanus cervus s-a tras concluzia că această specie este prezentă în situl
ROSCI0297, dar cu o populaţie mică. Cele mai multe exemplare s-au găsit în pădurile oraşului
Miercurea Nirajului.
În situl ROSCI0297 râul Niraj intră cu o lumgime de 3122 m, iar pârâul Nirajul Mic, confluentul
Nirajului, care izvoreşte din dealul Becheci este aproape cu toată lungimea lui, în afară de porţiunea
între Bereni şi Miercurea Nirajului, în acest sit.
Pe teritoriul administrativ al oraşului Miercurea Nirajului, care este inclus în situl ROSCI0297 nu
intră râul Niraj, numai Nirajul Mic, cu o lungime de 2178 m. Însă râul Niraj de pe teritoriul
administrativ al orașului intră în situl ROSPA0028 cu o lungime de 2787 m şi canalul Veţca cu
1937 m. În râul Niraj au fost identificate următoarele specii de peşti: Chonrostoma nasus, Sgualius
cephalus, Alburnoides bipunctatus, Alburnus alburnus, Rhodeus amarus, Gobio gobio, Gobio
kessleri,

Gobio

albipinnatus,

Barbus

barbus,

Barbus

(meridionalis)petenyi,

Cobitis

elongatoides(taenia), Sabanejewia(aurata)balcanica şi Barbatula barbatula. Speciile subliniate sunt
specii Natura2000. În zona teritoriului administrativ a oraşului dintre speciile enumerate nu a fost
găsit: Alburnus alburnus, Gobio kessleri, Barbus barbus, Sabanejewia (aurata) balcanica şi
Barbatula barbatula. În canalul Veţca au fost găsite următoarele specii de peşti Natura2000: Barbus
(meridionalis)petenyi, Cobitis elongatoides(taenia), Gobio albipinnatus, Rhodeus amarus, dintre
care în zona administrativă a oraşului numai Rhodeus amarus.
În pârâul Nirajul Mic următoarele specii de peşti s-au depistat în zona administrativă a oraşului:
Barbus (meridionalis)petenyi, Cobitis elongatoides(taenia) şi Sabanejewia (aurata) balcanica.
În râul Niraj s-au mai depistat colonii de Unio sp.
În situl ROSCI0297 au fost identificate următoarele specii de lilieci identificând adăposturile de
iernare şi de naştere, respectiv identificarea speciilor prezente prin capturări cu plase
chiropterologice

şi

înregistrarea/analiza

ultrasunetelor:

Rhinolopus

hipposideros,

Myotis

emarginatus, liliacul cu aripi late (Eptesicus serotinus), Myotis myotis, Myotis oxygnathus (blythii),
Rhinolophus ferrumequinum, B.barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis
daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis brandtii, Nyctalus lasiopterus, Nyctalus noctula,
Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pygmaeus, Vespertilio
murinus, Hypsugo savii, Myotis nattereri, Plecotus austriacus.
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În ciuda absenţei formaţiunilor carstice situl ROSCI0297 dispune de adăposturi antropice și habitate
de hrănire semnificative pentru lilieci.
Pe raza teritoriului administrativ al oraşului cuibăresc următoarele specii de păsări Natura2000:
Ciconia ciconia, Pernis apivorus, Aquila pomarina, Crex crex, Alcedo atthis, Picus canus,
Dryocopus martius, Dendrocopos medius, Lullula arborea, Anthus campestris, Sylvia nisoria,
Ficedula albicollis, Lanius collurio, Lanius minor, Dendrocopos syriacus. Pe lângă aceste specii mai
curbăresc şi alte specii ca: Perdix perdix, Strix uralensis, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Buteo
buteo, Falco tinnunculus, Falco subbuteo, Columba oenas, Asio otus, Merops apiaster, Upupa
epops, Jynx torquilla, Lanius excubitor. Pe lângă aceste specii au fost observate şi păsări de pasaj
Ixobrychus minutus, Circus cyaneus, Buteo lagopus, Aquila pennata, Philomachus pugnax, Anas
platyrhynchos. În afara speciilor enumerate au mai fost observate în situl ROSPA0028 Dealurile
Târnavelor – Valea Nirajului şi alte specii ca: Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus,
Circus pygargus, Aquila chrysaetos, Falco columbarius, Falco peregrinus, Bonasia bonasia, Tringa
glareola, Chlidonias hybridus, Bubo bubo, Asio flammeus, Caprimulgus europaeus, Dendrocopos
leucotos, Anthus pratensis, Bombycilla garrulus, Ficedula parva, Emberiza hortulana, Buteo
rufinus.(Speciile subliniate sunt specii Natura2000).
Pentru conservarea speciilor identificate sunt necesare următoarele măsuri minime:


Conștientizarea locuitorilor despre valorile naturale



Îndemnarea spre agricultură tradițională, intensivă



Interzicerea incendierii pajiștilor, stufului



Interzicerea transformării pajiștilor permanente în terenuri arabile



Limitarea dezvoltării rezidențiale şi a infrastructurii în afara zonelor destinate construcțiilor
din PUG-urile existente



Respectarea prevederilor legale referitoare la numărul câinilor ciobănești



Interzicerea transformării pajiștilor naturale în pajiști artificiale, prin ararea şi semănarea lor



Interzicerea folosirii rodenticidelor şi de evitat utilizarea pesticidelor



Menținerea vegetației arborescente şi arbustive de-a lungul pâraielor şi a râurilor



Interzicerea accesului vehiculelor motorizate în afara drumurilor publice, cu excepția
localnicilor, poliției şi protecției civile



Interzicerea drenarea şi desecarea bălților



Reducerea nivelului predaţiei de câini şi pisici



În cazul pădurilor, proporţia pădurilor bătrâne ar trebui să fie 40% şi tăierile principale
trebuie stopate în perioada 15 martie – 15 august, iar trebuie menținuţi 2-3 arbori morți la
ha, pe lângă pâraie trebuie menținută vegetația forestieră pe o distanță de 5-10 m,
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menținerea plopilor, cireșilor, sălciilor şi a altor specii de arbori cu lemn moale în păduri,
frecvent folosite de ciocănitori pentru excavarea scorburilor. Păstrarea tipurilor de păduri
naturale, şi transformarea pădurilor derivate înspre naturale.


Menținerea calității bune a apelor, prin interzicerea balastierelor, care funcționează în albia
minoră a râurilor, instalarea sistemelor de epurare în localități, ferme şi la alți factori
poluanți



Controlarea braconajului



Păstrarea unui procent de 10% de tufișuri sau grupuri/benzi de tufișuri răsfirate pe
păşuni/fânaţe



Lucrarea de curățare a păşunilor/fânaţelor trebuie realizate în afara periodei de cuibărit, în
cursul lunilor septembrie – februarie



Izolarea liniilor de medie tensiune



Interzicerea parcurilor eoliene



Păstrarea arborilor izolați pe păşuni



Sprijinirea creşterii bovinelor față de ovine, sprijinirea cositului faţă de pășunat



Asigurarea conectivității habitatelor pentru specii, mai ales mamiferelor mari, amfibienilor,
reptilelor și peștilor



Reabilitarea brațelor moarte a râurilor, unde este posibil



Interzicerea păşunatului în păduri



Interzicerea amplasării de noi microhidrocentrale



Interzicerea depozitării deşeurilor pe lângă râuri, pârâuri, păduri

Folosind oportunităţile oferite de situl Natura 2000 produsele locale se pot promova şi valorifca ca
produse ecologice, la valoare ridicată. Importanţă deosebită are apicultura în această privinţă, care
are perspective mari de dezvoltare în zonă.
În Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală există o linie de finanţare pentru plăţile
de agro-mediu dedicată agricultorilor care menţin şi utilizează tehnici agricole benefice pentru
siturile Natura 2000. Totodată, în cazul în care există anumite restricţii la utilizarea terenurilor, UE
oferă compensaţii utilizatorilor sau proprietarilor de terenuri în situri Natura 2000.
Între valorile naturale caracteristice zonei se enumeră şi biodiversitatea regiunii. Dintre ţările
Europei centrale şi de est România dispune de cea mai bogată biodiversitate, ceea ce explică şi
faptul că în ţară se regăsesc mai multe regiuni biogeografice decât în celelalte ţări din regiune. În
România sunt evidenţiate 3700 plante, din care 39 sunt primejduite, 171 sunt sensibile, 1253 sunt
rare. Dintre aceste plante 37% este caracteristică păşunilor.
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Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului – Nyárádmente în parteneriat cu Asociația Microregională
Târnava Mică - Bălăuşeri - Sovata

şi cu Asociaţia „Grupul Milvus”

a câștigat dreptul de

administrare al patru arii protejate Natura 2000, ROSPA0028, ROSCI0186, ROSCI0297 și ROSCI
0384 printr-un contract semnat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor pe o perioadă de 10 ani, până în
anul 2022. Cele trei organizaţii au format o structură de administraţie care funcţionează sub egida
Asociaţiei Microregiunea Valea Nirajului, denumită Administraţia Natura2000 Dealurile
Târnavelor - Valea Nirajului. Sediul acestei administraţie se găseşte în oraşul Miercurea Nirajului.
În urma unui proiect intitulat „Natura 2000 în Valea Nirajului – 2005”, iniţiat şi implementat de
Milvus Grup – Târgu Mureş, finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat între anii 2000 – 2001 şi 2002
– 2003 s-au efectuat următoarele activităţi:


S-au revizuit datele acumulate în anii precedenţi referitoare la distribuţia şi mărimea

populaţiilor speciilor ţintă



S-a mediatizat iniţierea programului şi importanţa acestuia în presa (ziar, radio) locală
S-au efectuat ieşiri regulate pe teren în perioada de reproducere a păsărilor ţintă cu scopul
identificării zonelor de cuibărit



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



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



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



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



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



Au avut loc întâlniri cu specialişti din Ungaria si Slovacia privind modalităţile de desemnare
a unor situri şi problemele legate de acestea



În cadrul proiectului au fost redactate 4 cărţi poştale despre speciile ţintă a proiectului,

acestea fiind distribuite cu alte materiale de popularizare relevante (pliante, broşuri)


S-au realizat două întâlniri cu reprezentanţi ai D.S. Mureş privind desemnarea sitului,

problemele legate de acesta, precum şi despre legile care vor reglementa activităţile forestiere
din pădurile private şi cele de stat


S-au purtat discuţii cu angajaţii D.S. Mureş cu privire la posibilitatea obţinerii statutului de

protecţie individuală a fiecărei cuib de acvilă ţipatoare mică pâna la desemnarea oficială a
sitului
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După înregistrarea tuturor datelor necesare s-au identificat graniţele sitului şi au fost

delimitate zonele pe hartă
Importanţa reţelei Natura 2000 în judeţul Mureş constă în faptul că prin aceste situri se asigură
protejarea celor mai importante specii din flora şi fauna sălbatică a judeţului.
Pe lângă asta, siturile Natura 2000 reprezintă adevărate zone de management durabil, în care
activităţile umane trebuie desfăşurate astfel încât să nu dăuneze capitalului natural. Impactul uman
ca factor negativ apare în pe mod deosebit în practicarea agriculturii pe parcele mari, exploatării
forestiere şi construcţiile necontrolate, care pentru zona noastră nu este caracteristic. Peisajul are un
aspect mozaicat, cu păduri de foioase, pajişti semi-naturale şi terenuri agricole extensive. În acestă
zonă a rămas relativ mare suprafaţa împădurită şi păşunile, nefiind transformate în terenuri arabile.
Ecosistemul original a rămas în mare parte neschimbată, nu au fost folosite chimicale în cantităţi
dăunătoare.
Din punct de vedere social, reţeaua Natura 2000 are o funcţie recreativ-turistică, care poate fi
exploatată de comunităţile locale prin dezvoltarea turismului. Mediul natural ferit de diferite
contaminări are importanţă deosebită în protejarea sănătăţii şi în reabilitarea sănătăţii populaţiei.
Un alt beneficiu pe care îl poate aduce reţeaua Natura 2000 este legat de posibilitatea de a accesa
fonduri europene, atât pentru protejarea şi menţinerea habitatelor şi speciilor din situri, cât şi pentru
dezvoltare economică.
Folosind oportunităţile oferite de situl Natura 2000 produsele locale se pot promova şi valorifica ca
produse ecologice, la valoare ridicată. Importanţă deosebită are apicultura în această privinţă, care
are perspective mari de dezvoltare în zonă.
În Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală există o linie de finanţare pentru plăţile
de agro-mediu dedicată agricultorilor care menţin şi utilizează tehnici agricole benefice pentru
siturile Natura 2000. Totodată, în cazul în care există anumite restricţii la utilizarea terenurilor, UE
oferă compensaţii utilizatorilor sau proprietarilor de terenuri în situri Natura 2000.

Resurse antropice
Sunt generate de fenomenele antropice datorate acţiunii omului cu urmări asupra reliefului,
vegetaţiei şi climei. Aceste resurse includ toate categoriile de bunuri mobile şi imobile care au fost
realizate de-a lungul evoluţiei istorice a societăţii umane. La nivelul oraşului Miercurea Nirajului
principalele resurse antropice sunt reprezentate de:
 Biserica reformată din sec. XII şi clopotniţa din lemn din 1670- Miercurea Nirajului, str.
Sîntana;
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 Poarta veche sculptată din lemn cu şindrilă, anul 1723;
 Biserica reformată din Miercurea Nirajului, str.Sîntandrei;
 Biserica catolică din sec.XVIII din Beu;
 Biserica din lemn greco-catolică "Sf. Arhangheli" 1843 Miercurea Nirajului, str.Bisericii;
 Piatra funerară (1888) a lui Deák Farkas, fost revoluţionar 1849 – cimitirul Sf. Andrei;
 Piatra funerară (1898) a lui Szász Károly, fost revoluţionar 1848/49 – cimitirul M.-Nirajului;
 Clădirea fostei judecătorii de plasă şi penitenciar din anul 1905;
 Bustul lui Boskai Istvan (sculptat de Horváth Geza, 1906);
 Casă de locuit (proiectată de dr. Kós Károly, 1908)
Până în prezent s-au păstrat următoarele monumente consemnate de către Lista monumentelor
istorice si de arhitectură publicată în MO nr. 996 bis / 10.11.2005:
Nr.
Crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Locaţie

Datare

1.

MS-II-m-A15720

str. Bisericii/14

1843

2.

MS-II-a-A15721

str. Sîntana/111

sec.XV-XVIII

3.

MS-II-m-A15721.01

Biserica de lemn Sf.
Arhangheli din
Sîntandrei
Ansamblul bisericii
reformate din
Sîntana Nirajului
Biserica reformată
din Sîntana Nirajului

str. Sântana/111

sec.XV-XVIII

4.

MS-II-m-A15721.02
MS-II-m-B15722
MS-II-m-B15723

Clopotniţa din lemn

str. Sântana/111

sec.XVIII

Casă

str. Trandafirilor/78

1908

Fosta Prefectură

str. Trandafirilor/79

1905

5.
6.

Biserica reformată a fost prima biserică din Miercurea Nirajului, construită în secolul al XVlea în stil gotic. În timpul reformei protestante, populaţia oraşului a devenit în majoritate reformată,
motiv pentru care fost schimbat şi cultul bisericii. În urma creşterii populaţiei şi puterii economice a
localităţii, prezbiteriatul a decis demolarea vechiului lăcaş de cult şi ridicarea unui nou care să
domine piaţa centrală unde erau ţinute târgurile.
În 1838 a fost ridicată nava principală, iar în 1898 a fost terminat turnul cu nava secundară care
oferă loc oficiului parohial. Astfel construcţia neoclasicistă are forma unei cruci.
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Fig. nr.21. Biserica reformată din M. Nirajului

Fig. nr.23. Biserica ortodoxă din Lăureni

Fig. nr.22. Biserica romano-catolică

Fig. nr.24. Biserica ortodoxă din Moșun

Biserica reformată din fostul sat Sîntana, a fost construită în secolul XV, iar clopotniţa în secolul al
XVIII.-lea.
Fig. nr.25. Biserica reformată din fostul sat Sîntana
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2. Demografie şi forţa de muncă
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Caracteristici demografice
Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, populaţia stabilă a oraşului Miercurea Nirajului
era de 6118 de locuitori în anul 2014. În ultimii ani însă se poate observa o scădere a numărului de
locuitori, care se datorează atât soldului negativ de spor natural, cât şi mişcării migratorii a
locuitorilor oraşului Miercurea Nirajului.
Fig. nr. 26. Evoluţia numărului de locuitori în oraşul Miercurea Nirajului

Sursă: INS
Există o neconcordanţă între datele Institutului Naţional de Statistică, şi datele obţinute la
Recensământul general din anul 2011. La analiza caracteristicilor demografici s-au utilizat date din
ambele surse. Conform recensământului, în anul 2011 numărul de locuitori al oraşului pe localităţi
s-a distribuit în felul următor:
Tabel nr.5. Distribuirea locuitorilor pe localităţi, 2011
POPULAŢIA 2011

TOTAL
POPULAŢIE
STABILĂ
TOTAL
5554
MIERCUREA NIRAJULUI
3543
BEU
100
DUMITREŞTI
306
LĂURENI
310
MOŞUNI
274
ŞARDU NIRAJULUI
401
TÎMPA
571
VEŢA
49
Sursă: Recensământul din anul 2011
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Structura etnică a oraşului Miercurea Nirajului în anul 2011 era următoarea: 80% maghiari,10%
români, 6% romi, şi 4% nedeclarate.
Tabel nr.6. Repartiţia locuitorilor după etnie, 2011
POPULAŢIA STBILĂ
DUPĂ PRINCIPALELE
ETNII
TOTAL
MIERCUREA
NIRAJULUI
BEU
DUMITREŞTI
LĂURENI
MOŞUNI
ŞARDU NIRAJULUI
TÎMPA
VEŢA

TOTAL ROMÂNI MAGHIARI

ROMI

INFORMAŢIE
NEDISPONIBILĂ

5554
3543

555
85

4452
3187

338
153

207
117

100
306
310
274
401
571
49

153
152
88
32
45

99
299
59
94
252
459
3

82
15
39
49
-

*
7
15
13
22
31
*

Sursă: Recensământul general, 2011
Structura populaţiei după confesiune
Principalele religii ale populaţiei oraşului Miercurea Nirajului sunt: religia reformată (50%), religia
ortodoxă (13%), religia romano-catolică (16%), unitariană (5,61%) şi altele (12,8%), 2,59% dintre
locuitorii oraşului sunt fără religie.
Tabel nr. 7. Repartiţia populaţiei după confesiune
Populaţia
stabilă
după
principalele
religii
Miercurea
Nirajului
Beu
Dumitreşti
Lăureni
Moşun
Şardu
Nirajului
Tîmpa
Veţa

Alte
le

234

Marto
rii lui
Iehova
254

44

Fără
reli
gie
144

251

205

139

--

--

42
6
*
3

9
7

4
19
7
5
28

------

------

289
22
9
13
*
*
Sursă: Recensământ general, 2011

52
-

---

--*-

Orto
doxă

Refor
mată

Unitari
ană

Adventistă

2731

Roma
nocatolică
822

724

312

3543

154

1971

621

100
306
310
274
401

--217
180
109

58
171
33
72
136

34
56
20
3
64

571
49

17
45

Total

Indicatori statistici demografici
Populaţia oraşului Miercurea Nirajului poate fi caracterizată cu ajutorul indicatorilor statistici
demografici. Structura pe sexe a populaţiei relevă preponderenţa populaţiei feminine, aceasta
reprezentând 51,1% din populaţia oraşului Miercurea Nirajului, în timp ce persoanele de sex
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masculin reprezintă 48,8% din totalul locuitorilor. Raportul de masculinitate este de 95,35%,
însemnând că la un număr de 95,35 bărbaţi revin 100 de femei, ceea ce denotă o structură pe sexe a
populaţiei destul de echilibrată.
Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi tendinţele demografice înregistrate în ultimul deceniu
relevă un proces de îmbătrănire denografică atât la nivelul regiunii Centru cât şi la nivelul oraşului
Miercurea Nirajului. În regiunea Centru ponderea populaţiei de peste 65 ani a crescut de la 9,7% în
1990 la 14,1% în 2009 în timp ce ponderea populaţiei tinere (0-14 ani) s-a redus de la 23,7% la
15,4%. În oraşul Miercurea Nirajului în anul 2011 ponderea populaţiei pe grupe de vârste era
următoarea: ponderea populaţiei tinere (0-14 ani) era de 19,84 %, ponderea celor cu vârsta cuprinsă
între 15-65 de ani era de 63,25%, iar a celor de peste 65 de ani era de 16,90%.
Tabel nr.8. Structura populaţiei pe categorii de vârstă şi sexe,2011
Vârsta
0 -19 ani
20 - 64 ani
65 ani +

Bărbaţi
nr.
709
1625
377

%
12,76
29,25
6,78

Femei
nr.
687
1594
562

%
12,36
28,70
10,10

Rata îmbătrănirii demografice (numărul de persoane vârstnice ce revin la 1000 persoane tinere) a
crescut, în Regiunea Centru, de la 407‰ în 1990 la 912‰ in 2009, regiunea plasându-se, totuşi, sub
media naţională (987‰), iar raportul de dependenţă demografică (nr. de persoane tinere şi vârstnice
ce revin la 1.000 persoane persoane adulte) s-a redus, în aceeaşi perioadă, de la 502‰ la 418‰.
Rata îmbătrănirii demografice reprezintă raportul dintre populaţia vârstnică (65 ani şi peste) şi
populaţia tânără (0-14 ani). Rata îmbătrănirii demografice în oraşul Miercurea Nirajului în anul
2011 a fost de 1098,00‰, peste media naţională, ceea ce demonstrează că populaţia se află într-un
proces de îmbătrânire demografică continuă.
Rata de dependenţă demografică caracterizează potenţialul de activitate al populaţiei şi avea
valoarea de 580,98‰ în oraşul Miercurea Nirajului în anul 2011. Acest indicator măsoară presiunea
exercitată de populaţia inactivă (tânără şi vârstnică) asupra populaţiei active (populaţia adultă).
Aşadar, în oraşul Miercurea Nirajului, la 1.000 de persoane cu vârsta cuprinsă între 15-64 de ani
revin aproximativ 580,98 persoane tinere (0-14 ani) şi persoane vârstnice (65 ani şi peste). Rata de
dependenţă demografică la nivel naţional înregistra o valoare de 429,2‰, deci indicatorul este mai
mare al oraşului Miercurea Nirajului. Aşadar, la 10 persoane adulte (15 – 64 ani) corespund
aproximativ 6 persoane tinere şi vârstnice (din care aproximativ 4 persoane au vârsta de până la 14
ani şi 2 persoane au vârsta de peste 65 de ani).
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Piramida vârstelor
Arată grafic structura unei populaţii pe vârstă şi sexe. Barele orizontale reprezintă numărul
bărbaţilor şi femeilor pentru fiecare grupă de vârstă. Piramida vârstelor ne dezvăluie o populaţie în
scădere, generată în primul rând de scăderea natalităţii mai ales în ultimii ani.
Fig. nr.27. Piramida vârstelor

Sursă: Institutul Naţional de Statistică, 2011
Vârsta

Masculin

Feminin

Total

sub 5

188

166

354

%
Masculin
6.9

%
Feminin
5.8

5-9

205

185

390

7.6

6.5

10-14

166

192

358

6.1

6.8

15-19

150

144

294

5.5

5.1

20-24

175

176

351

6.5

6.2

25-29

190

205

395

7.0

7.2

30-34

197

197

394

7.3

6.9

35-39

211

183

394

7.8

6.4

40-44

230

182

412

8.5

6.4

45-49

122

130

252

4.5

4.6

50-54

173

177

350

6.4

6.2

55-59

199

191

390

7.3

6.7

60-64

128

153

281

4.7

5.4

65-69

133

138

271

4.9

4.9
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70-74

95

136

231

3.5

4.8

75-79

70

118

188

2.6

4.2

80-84

49

115

164

1.8

4.0

peste 85

30

55

85

1.1

1.9

2711

2843

5554

100.0

100.0

Raportul de dependenţă a tinerilor reprezintă raportul dintre persoanele de vârstă 0-14 ani şi
persoanele adulte de vârstă cuprinsă între 15 şi 64 ani şi are o valoare de 313,69‰. Conform celor
prezentate anterior, la 1.000 de persoane adulte revin aproximativ 313,69 persoane tinere.
Rata de înlocuire a forţei de muncă13 la nivelul oraşului Miercurea Nirajului are o valoare de
941,07‰. Această valoare înseamnă că 1.000 de persoane adulte (15-64 ani) vor fi înlocuite peste
15 ani cu 941 de persoane, scăzându-se numărul de resursă de muncă.
Mişcarea naturală a populaţiei
Mişcarea naturală a populaţiei este un fenomen biologic-social aflat sub influenţa unor evenimente
demografice pure (naşterea şi decesul). Ea exprimă procesul de reînnoire al unei populaţii de tip
închis, nesupuse fluxurilor migratorii. Indicatorul care sintetizează mişcarea naturală a populaţiei
este sporul natural (Δn = N-M unde N este numărul născuţilor vii iar M numărul deceselor).
Fig. nr.28. Evoluţia numărului născuţi vii şi a numărului decedaţi pe an

Sursă: INS
Rata de natalitate la nivelul oraşului Miercurea Nirajului în anul 2013 era de 10,93‰, ceea ce
înseamnă că la 1000 de persoane revin 10,93 născuţi vii. Privind acest indicator, în oraşul Miercurea
Nirajului valoarea este mai mică decât cel de la nivel judeţean de 11,9‰.

13

Rata de înlocuire a forţei de muncă se calculează prin raportarea efectivului populaţiei tinere la o treime din
persoanele în vârsta de 15-59 ani, raportată la 1.000 de locuitori.
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Rata brută de mortalitate arată numărul de decese ce revin la 1000 de locuitori. În anul 2013 în
oraşul Miercurea Nirajului rata brută a mortalităţii a fost de 12,72 ‰. Această valoare este mai mare
decât valoarea de la nivel judeţean (10,42‰).
Sporul natural al unei localităţi înseamnă diferenţa dintre numărul de născuţi vii şi numărul de
decese în valori absolute sau valori relative (‰). La nivelul judeţului Mureş în anul 2012 acest
indicator a fost de -1,8‰, din care în mediul urban -1,3‰ şi de -2,4‰ în mediul rural. În oraşul
Miercurea Nirajului în acelaşi an (2012) sporul natural a fost de -0,97 ‰.
Fig. nr.29. Dinamica căsătoriilor

Durata medie de viaţă a crescut în ultimii ani şi este de 74,04 ani, care la sexul masculin se
contura la 70,34 ani şi la sexul feminin la 78,01 ani (surse INS) în regiunea Centru.
Tabel nr.9. Mişcarea migratorie în oraşul Miercurea Nirajului
INDICATOR

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Stabiliri de reşedinţă14

15

16

15

27

18

21

40

41

Plecări cu reşedinţă

40

63

59

73

46

38

35

40

Stabiliri cu domiciliul15

106

110

98

77

125

91

96

--

Plecări cu domiciliul

111

123

107

85

159

85

96

--

Sursă: INS
Din tabelul de mai sus se poate observa în anii 2006, 2007, 2008, 2009 un sold negativ în mişcarea
migratorie a oraşului Miercurea Nirajului, urmat de un echilibru între stabiliri şi plecări.

14

Stabiliri de reşedinţă în localitate - persoane sosite într-o altă localitate decât cea de domiciliu, care la data de 1 I sau
1 VII aveau înscrisă în actul de identitate şi în fişele de evidenţă a populaţiei menţiunea de stabilire a reşedinţei.
15
Numarul total al stabilirilor cu domiciliul se refera la persoanele care au sosit in localitate, inclusiv cele sosite din
strainatate
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Problemele constatate referitor la datele demografice sunt: scăderea numărului locuitorilor şi
adâncirea procesului de îmbătrănire. Se poate observa a rată a natalităţii mai mică decât la nivel
judeţean sau naţional, iar sporul natural a fost negativ în ultimii ani oraşul Miercurea Nirajului
(excepţie anul 2008).
Adâncirea procesului de îmbătrănire a populaţiei însă atrage după sine pericolul de depopulare a unor
aşezări în cazul în care procesul nu va fi stopat prin crearea condiţiilor dezvoltării economice şi
sustenabile, asigurând membrilor comunităţii posibilitatea de a trăi într-un mediu curat, prosper şi
competitiv.

Forţa de muncă
Deoarece pe lângă agricultură, industria a fost ramura care a asigurat cele mai multe locuri de
muncă în teritoriu odată cu închiderea unităţilor industriale au apărut probleme de ocupare a forţei
de muncă şi agravarea sărăciei.
Rstructurarea industrială a teritoriului a fost o perioadă lungă şi dureroasă. După schimbările din
1989 unităţile economice industriale au fost închise. Cele noi apărute în domeniul prelucrării
lemnului, industriei alimentare, domeniul servicii, nu au putut absorbi forţa de muncă
disponibilizată. În anul 2011 din populaţia activă 85,05% era ocupată.
Tabel nr.10. Populaţia activă în oraşul Miercurea Nirajului

TOTAL

Miercurea Nirajului
Beu
Dumitreşti
Lăureni
Moşuni
Şardu Nirajului
Tîmpa
Veţa

POPULAŢIA ACTIVĂ
din care:
Populaţie Şomeri
din care:
ocupată
În
În
căutarea căutarea
unui alt primului
loc de
loc de
muncă
muncă

TOTAL
POPULA
ŢIE
STABILĂ

TOTAL

5554
3543
100

2087
1390
32

1775
1201
32

312
189
*

178
123
*

134
66
*

306
310

135
124

93
105

42
19

12
9

30
10

274
401

77
127

66
103

11
24

5
15

6
9

571
49

179
19

156
19

23
*

12
*

11
*

Sursă: Recensământul general, 2011
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Populaţia activă16 în anul 2011 a fost în oraşul Miercurea Nirajului de 2087 de persoane. În
localitatea Miercurea Nirajului 39,23%, în satul Beu 32%, în satul Dumitreşti 44,11%, în satul
Lăureni 40%, în satul Moşuni 28,10%, în satul Şardu Nirajului 31,67%, în satul Tîmpa 31,34%, în
satul Veţa 38,77 % din populaţie a fost activă în anul 2011.
Perioada de tranziţie la economia de piaţă a avut un impact semnificativ asupra ocupării, afectând
volumul pieţei forţei de muncă, structura, eficienţa, instituţiile şi politicile ei. Dezvoltarea şi
diversificarea activităţilor în economie a dus la diversificarea ocupaţiilor pe care populaţia le
desfăşoară. Ca să-şi poată duce traiul de zi cu zi populaţia a desfăşurat diverse ocupaţii. Printre cele
mai vechi ocupaţii ale populaţiei oraşului Miercurea Nirajului au fost cultivarea pământului,
creşterea animalelor şi comerţul cu produsele obţinute. Turismul şi dezvoltarea serviciilor au
căpătat spaţiu doar în ultimul timp.
Tabel nr.11. Populaţia inactivă din oraşul Miercurea Nirajului
POPULAŢIA INACTIVĂ
Localitate

din care:

TOTAL
Elevi /
Studenti

Pensionari

Casnice

Întreţinuţi

Altă situaţie
economică

TOTAL

3467

885

1206

541

716

119

Miercurea
Nirajului
Beu

2153

558

825

270

422

78

66

12

26

20

8

-

Dumitreşti

167

40

79

19

26

3

Lăureni

186

47

47

31

56

5

Moşuni

197

46

55

49

47

-

Şardu
Nirajului
Tîmpa

273

55

89

70

50

9

390

126

65

77

99

23

Veţa

25

*

20

5

*

*

Sursă: Recensământul general, 2011
Din totalul de 3467 de persoane inactive, 25,52% sunt elevi, 34,78% sunt pensionari, 15,60% de
persoane sunt casnice, 20,65% persoane sunt întreţinute17, iar 3,43% persoane sunt în alte situaţii18.
Numărul mediu de salariaţi în oraşul Miercurea Nirajului în anul 2013 a fost de 484 de persoane. Se
poate observa o scădere destul de mare la numărul mediu de salariat faţă de anul 2007. În 6 ani
numărul mediu de salariaţi a scăzut cu 28,5% în oraşul Miercurea Nirajului.
16
17

18

Cuprinde populaţia ocupată civilă şi şomerii
Întreţinut de altă persoană (persoana care nu are nici o sursă de venit şi este întreţinută de familie sau de rude şi nu
urmează o instituţie de învăţământ), întreţinut de stat (persoane care se află în în întreţinerea unor instituţii publice
sau a unor organizaţii private), întreţinut din alte surse (persoane care au sursă de existenţă venituri ce nu provin
direct din muncă, de tipul veniturilor din chirii, dobânzi, arendă, drepturi de autor, etc.).
Persoanele care nu se încadrează în celelalte categorii
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Fig. nr.30. Evoluţia numărului mediu de salariaţi în oraşul Miercurea Nirajului

Sursă: Recensământul general, 2011
Tabel nr.12. Populaţia activă pe grupe de ocupaţii în oraşul Miercurea Nirajului
S Populaţia

Total

stabilă
ocupată

TOTAL
M.
Nirajului
Beu
Dumitreşti
Lăureni
Moşuni
Şardu
Nirajului
Tîmpa
Veţa

G R U P E D E O C U P A ŢI I
Funcţio
Lucr.
Muncit.
nari
Lucrător calificaţi calificaţi
adminis
în
în
şi
trativi
servicii
agricul
asimilaţi
tură,
silvic. şi
pescuit

Membri
corp
legislat.,
cond.
AP,
funcţion
ari sup.

Speciali
şti în
diverse
domenii

Tehnici
eni şi
alţi
specia
lişti
(tehnic)

Opera
tori la
instalaţii
maşini

Muncit.
necalifi
caţi

1775
1201

19
17

194
167

148
113

60
48

303
224

457
229

350
233

147
107

97
63

32
93
105
66
103

*
*
-

3
6
*
8

*
5
5
11
8

4
4
3

*
20
15
8
13

26
35
43
32
25

*
22
15
8
21

*
3
8
3
12

*
8
3
13

156
19

-

9
-

5
-

*
-

21
-

52
15

48
*

13
-

7
*

Din acest tabel se poate observa ponderea mai mare a populaţiei din oraşul Miercurea Nirajului în
domeniul serviciilor şi a muncitorilor calificaţi.
În judeţul Mureş, în anul 2013, principalele sectoare economice după efectivul de salariaţi au fost:
servicii (60,94%), industrie (29,15%), construcţii (7,76%), agricultură (2,13%). La nivelul judeţului
Mureş se poate observa o creştere a numărului mediu de salariaţi în agricultură şi în servicii.
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Tabel nr.13. Evoluţia numărului mediu al salariaţiilor pe sectoare de activitate în judeţul Mureş
(mii persoane)
2010
4101,6
76,8
1199,2
299,3
2526,3

Total judeţ
Agricultură
Industrie
Construcţii
Servicii

2011
4172,1
81,4
1231,9
315,3
2543,5

2012
4311,6
88,5
1265,6
344,8
2612,7

2013
4328,0
92,3
1262,0
336,0
2637,7

Sursă: INS, Buletin statistic lunar, jud. Mureş
Tabel nr.14. Structura comparativă a populaţiei ocupate civile în judeţele regiunii, 2010 (%)
ROMÂNIA

Regiunea
CENTRU

AB

BV

CV

HR

MS

Agricultură, silvicultură, pescuit

29,1

24,2

30,7

13,4

28,7

33,0

30,1

15,9

Industrie

20,7

26,6

26,9

25,5

28,4

24,6

24,5

30,9

Industrie extractivă

0,8

0,7

0,5

0,3

0,2

0,4

1,3

1,2

Industrie prelucrătoare

17,6

23,7

24,6

22,7

25,8

22,4

20,9

27,6

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

0,9

0,7

0,6

0,9

0,4

0,5

0,9

0,7

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea
deşeurilor, activităţi de decontaminare

1,5

1,4

1,2

1,6

2,0

1,3

1,3

1,5

Construcţii

7,5

6,7

4,3

11,4

4,0

4,7

5,8

6,9

Servicii

42,6

42,5

38,1

49,7

38,9

37,7

39,7

46,2

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
repararea autovehiculelor şi motocicletelor

13,6

14,3

13,6

16,4

14,6

13,4

13,4

14,0

Transport şi depozitare

5,1

5,6

5,7

6,4

4,1

4,5

5,6

6,1

Hoteluri şi restaurante

1,6

2,1

1,3

3,2

2,2

1,9

1,6

2,4

Informaţii şi comunicaţii

1,6

1,0

0,3

1,8

0,6

1,1

0,6

1,1

Intermedieri financiare şi asigurări

1,6

1,0

0,8

1,1

0,9

0,8

0,9

1,4

Tranzacţii imobiliare

0,4

0,3

0,2

0,6

0,1

0,1

0,3

0,2

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

1,9

1,3

1,3

2,0

1,4

1,2

1,0

1,0

şi

2,4

2,3

1,1

3,0

1,2

1,6

1,4

4,3

Administraţie publică şi apărare; asigurări
sociale din sistemul public

2,4

2,2

2,4

2,4

2,5

2,1

2,1

2,1

Învăţământ

4,7

5,0

4,4

4,9

5,5

5,5

5,0

5,2

Sănătate şi asistenţă socială

4,8

4,8

4,7

4,7

4,2

4,0

5,4

5,2

0,8

0,7

0,4

0,9

0,9

0,5

0,8

0,9

1,8

1,8

1,8

2,3

0,7

1,1

1,8

2,3

100,0

100,0

100,
0

100,
0

100,0

100,
0

100,0

100,0

Activităţi de servicii administrative
activităţi de servicii suport

Activităţi
recreative

de

spectacole,

Alte activităţi de servicii
TOTAL

culturale

şi

SB

Sursă: PLAI MURES, 2013-2020

Şomajul
În oraşul Miercurea Nirajului în ultimii ani a scăzut numărul şomerilor înregistraţi. La începutul anului
2015 în în oraşul Miercurea Nirajului erau înregistrate 93 de persoane, dintre care 53 bărbaţi şi 40
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femei. Faţă de anul 2010 în anul 2015 a scăzut numărul şomerilor cu 201 de persoane. Există însă în
oraşul Miercurea Nirajului şomeri neînregistraţi.
Fig. nr.31. Evoluţia numărului şomerilor înregistraţi19

Sursă: INS
Conform datelor Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, în luna ianuarie 2014 în judeţul
Mureş rata şomajului a fost de 7,23%, iar în oraşul Miercurea Nirajului era de 5,23%. Deci în oraşul
Miercurea Nirajului rata şomajului era mai mică decât la nivel de judeţ, dar şi faţă de valorile
naţionale şi cele înregistrate la nivelul regiunii Centru20.

Veniturile populaţiei
În luna iulie 2015, câştigul salarial mediu net la nivel naţional a fost de 1849 lei/persoană (418,32
euro/pers.21), în creştere față de luna precedentă cu 31 lei (1,7%). Valorile cele mai mari ale
câştigului salarial mediu nominal net s‐au înregistrat în extracția petrolului brut şi a gazelor naturale
(4907 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1088 lei).

19

In sensul prevederilor noii legi, somer inregistrat este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de
pensionare;
b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici
decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in
vigoare;
d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca;
e) este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Asimilatii somerilor sunt:
- absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap, in varsta de minim
16 ani, care, intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire, nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii
profesionale;
- persoanele care inainte de efectuarea stagiului militar nu au fost incadrate in munca si care, intr-o perioada de 30
de zile de la data lasarii lor la vatra nu s-au putut incadra in munca.
20
Rata somajului inregistrat reprezinta raportul dintre numarul somerilor (inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei
de munca) si populatia activa civila (someri + populatie ocupata civila, definita conform metodologiei balantei
fortei de munca).
21
Calculat conform cursului valutar BNR, septembrie 2015
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În tabelul de mai jos putem observa valorile PIB/locuitor şi indicile de disparitate ale judeţului
Mureş faţă de nivelul regional şi faţă de nivelul naţional.
Tabel nr.15. Valoarea PIB/locuitor, indici de disparitate
PIB
(în mil. lei preţuri
curente)

PIB/locuitor
(în lei preţuri
curente)

Indici de disparitate (%)

Faţă de nivelul
regional
(Regiunea = 100)

Faţă de nivelul
national
(România =100)

România

501139,4

23341,4

:

:

Reg. Centru

57100,9

22618,8

:

96,9

Alba

8391,6

22452,1

99,3

96,2

Brașov

16443,0

27522,5

121,7

117,9

Covasna

4030,3

18096,6

80,0

77,5

Harghita

5975,1

18405,4

81,4

78,9

Mureş

10854,0

18687,5

82,6

80,1

Sibiu

11406,9

26831,3

118,6

115,0

Sursă: PLAI Mureş,2009
Câştigul salarial nominal mediu net lunar în judeţul Mureş în anul 2012 a fost de 1315 lei, puţin
mai mic comparativ cu regiunea Centru (1330 RON/lună). Cele mai înalte venituri înregistrează
angajaţii din domeniul producţiei şi furnizării energiei electrice, energie termică, gaze, apă caldă şi
aer condiţionat, 3.221 RON/lună, şi angajaţii în domeniul intermedierii financiare, 2.628
RON/lună. Cele mai mici venituri le revin angajaţilor din hoteluri şi restaurante, 782 RON/lună şi
angajaţilor în domeniul activităţilor de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 826 RON/lună22.

22

Datele Institului Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/
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Tabel nr.16. Centralizatorul datelor statistice cu privire la demografie, 2011, 2015
Mureş

România

Loc/km2

Miercurea
Nirajului
99,51

79,10

89,40

%
%

48,82
51,18

48,82
51,18

48,65
51,35

%
%
%
‰

19,84
63,25
16,90
580,98

16,81
66,75
16,44

15,85
68,01
16,14

465,33

429,2

Raportul de dependenţă a
tinerilor
Rata de înlocuire a forţei
de muncă

‰

313,63

235,26

234,48

‰

941,07

705,79

703,46

Rata natalităţii

‰

10,9323

11,90

10,5

Rata mortalităţii

‰

12,72

10,42

9,2

Indicatori

u.m.

Densitatea populaţiei
Structura pe sexe
a. masculine
b. feminin
Structura pe grupe de
vârstă
a. 0-14 ani
b. 16-64 ani
c. 65 ani şi peste
Rata de dependenţă
demografică

Sursă: Calcule proprii după datele INS

Concluzii referitoare la demografie şi forţa de muncă


Se poate observa scăderea numărului locuitorilor şi adâncirea procesului de îmbătrănire.
Rata natalităţii este mai mică decât la nivel judeţean sau naţional, iar sporul natural a fost
negativ în ultimii ani în oraşul Miercurea Nirajului (excepţie anul 2008).



Rata de înlocuire a forţei de muncă este mai mare decât cel la nivel judeţean sau naţional.



Numărul şomerilor este mic şi arată o tendinţă descrescătoare, dar există un număr mare de
şomeri neînregistraţi la nivelul oraşului.



Există forţă de muncă în oraş, însă calificările forţei de muncă disponibile nu corespund de
multe ori cu cerinţele pieţei muncii.



Veniturile locuitorilor sunt mici, există un număr mare de gospodării care trăiesc în sărăcie.

Direcţii posibile de acţiune


Susţinerea tinerilor de câtre autorităţile locale prin asigurarea unor locuinţe de tip ANL
pentru încurajarea întemeierii familiilor.



23

Corelarea competenţelor formate de şcoli cu cerinţele pieţei muncii.

Date din 2013
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Revigorarea mediului de afaceri prin susţinerea activităţilor economice de câtre autorităţile
locale.



Organizarea împreună cu sfera civică a unor programe de formare pentru antreprenori sau
pentru potenţialii antreprenori din oraş.
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3. Terenuri şi locuinţe
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Terenuri. Zonificare teritoriu
Oraşul Miercurea Nirajului se întinde pe o suprafaţă de 5581,28 ha din care 4232 ha teren agricol
(arabil, livezi, pomi, vii, păşuni, fâneţe), 931,82 ha forestiere, 39 ha ape, bălţi, 120 ha căi de
comunicaţie şi căi ferate, 76,46 ha terenuri degradate şi neproductive.
Din suprafaţa totală a oraşului 1247,44 reprezintă ha intravilan şi 4333,84 ha extravilan.
Fig. nr.32.Localizarea oraşului Miercurea Nirajului

Sursă: http://miercurea-nirajului-ms.pe-harta.ro/
Tabel nr.17. Terenuri pe categorii de folosinţă
Localitate
Total

Total
Intravilan
(ha)
(ha)
5581,28
1247,44
Sursă: Primăria Miercurea Nirajului
Tabel nr.18. Terenuri pe categorii de folosinţă

Total
Ha
4232
Terenuri agricole
1349,28
Terenuri neagricole
931,82
Păduri şi altă vegetaţie forestieră
39
Ocupată cu ape, bălţi
182
Ocupată cu construcţii
120
Căi de comunicaţii şi căi ferate
76,46
Terenuri degradate şi neproductive
Sursă: Primăria Miercurea Nirajului
Din totalul de 5581,28 hectare, 1025 ha se află în proprietate publică, iar din totalul de 4232 ha de
teren agrciol, 394 ha se găsesc în proprietate publică.
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Tabel nr. 19. Distribuţia terenurilor pe grupe de proprietari şi destinaţii
Terenuri
cu ape şi
cu sulf

TOTAL

Păduri,
terenuri
forestier
e
932

Proprieteta publică-total
Proprieteta
publicăaparţinând statului

Grupe de proprietari

Terenuri
cu
construcţi
i şi curţi
171

Terenur
i
degrada
-te
94

Terenuri
neagricole
total

Total

39

Căi de
comunic
aţii şi
căi ferate
120

1356

5581

435

29

110

51

6

631

1025

0

27

26

44

0

97

104

Ministerul Sănătăţii

5

5

5

Ministerul Culturii

16

16

16

Alte ministere şi organe

27

26

23

76

79

2

84

7

139

143

7

7

139

143

6

395

778

88

675

4455

88

675

4455

50

100

-

0

Proprietate
publică
aparţinând
unităţilor
administrativ- teritoriale

435

Judeţeană

125

Orăşenească

310

2
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PRPRIETATE PRIVATĂ
–TOTAL
Proprietatea
persoanelor
juridice

447

10

10

120

Proprietate
privată
persoanelor fizice

a

447

10

10

120

Proprietate obştească
cooperatistă

şi

50

Terenuri
deţinute
investitori străini

de

-

-

-

Sursă: Primăria Miercurea Nirajului
În proprietatea administraţiei publice se găsesc 778 de hectare, ceea ce în perspectivă înseamnă
posibilităţi de dezvoltare pentru oraşul Miercurea Nirajului. Pe teritoriul oraşului nu deţin terenuri
persoane străine, iar în proprietatea privată a persoanelor fizice se găsesc 675 hectare de teren
neagricol.
În ultimii ani datorită dezvoltării infrastructurii rutiere, apariţiei unor construcţii noi, dezvoltării
infrastructurii educaţionale, au avut loc modificări asupra mediului construit şi cel natural.
Miercurea Nirajului se află în medie la aproximativ 30 km distanţă de principalele centre
urbanistice din zonă, astfel:


Miercurea Nirajului – Sovata - 29 km



Miercurea Nirajului – Târgu Mureş- 24 km



Miercurea Nirajului – Sighişoara- 59 km



Miercurea Nirajului - Odorheiu-Secuiesc- 70 km

2. Fondul locativ
Numărul total de locuinţe în oraşul Miercurea Nirajului în luna martie anul 2011 era de 2188. În
oraşul Miercurea Nirajului conform Recensământului general (2011) există 2016 de gospodării.
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Locuinţele private beneficiază de acces la diferite servicii publice, precum asigurarea apei potabile,
accesul la reţeaua de canalizare, conectarea la reţeaua telefonică, conectarea la reţeaua electrică şi
energie termică. Dinamica asigurării gospodăriilor cu servicii publice este în creştere, dar această
sporire este diferită ca ritm cu referire la diferite servicii menţionate.
Tabel nr.20. Fondul locativ în localităţile aparţinătoare oraşului Miercurea Nirajului
Localitate
ORAS MIERCUREA
NIRAJULUI
Miercurea Nirajului
Beu
Dumitreşti
Lăureni
Moşuni
Şardu Nirajului
Tîmpa
Veţa

Nr. locuinţelor
convenţionale
2188

Camere de locuit
Număr
Suprafaţa
5020
86321

1358

3315

57789

56
125
128
132
155
178
56

120
241
274
278
325
357
110

1803
4132
4990
4657
5517
5697
1736

Tabel nr.21. Repartiţia gospodăriilor pe localităţi
Localitate
Numărul gospodăriilor
Numărul persoanelor
Oraşul Miercurea Nirajului
2016
5510
Miercurea Nirajului
1298
3499
Beu
40
100
Dumitreşti
123
306
Lăureni
107
310
Moşuni
102
274
Şardu Nirajului
141
401
Tîmpa
177
571
Veţa
28
49
Sursă Recensământul general, 2011
Referitor la evoluţia numărului de locuinţe în oraşul Miercurea Nirajului se poate afirma că în
ultimii ani a crescut numărul de locuinţe, s-au construit 51 de locuinţe noi în ultimii 4 ani.
An
2010
2011
2012
2013
2014

Tabel nr.22. Evoluţia fondului locativ între 2010-2013
Case construite
Demolări
Extindere, mansardare
15
11
3
7
2
4
8
2
2
10
4
2
Sursă: Primăria Miercurea Nitajului
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Forme
proprietate

de

Total
Proprietate privată
Proprietate publică

Tabel nr.23. Evoluţia suprafeţei locuibile
Anul 2010
Anul 2011 Anul 2012

85214
2374
82840

Anul 2013

UM: M.p. arie desfăşurată
86756
86937
87132
1416
1416
1416
85340
85521
85716
Sursă: INS

Din tabelul de mai sus se poate observa că în ultimii 4 ani a crescut suprafaţa locuibilă în oraşul
Miercurea Nirajului. În localitatea Miercurea Nirajului suprafaţa locuibilă de 57.100 mp
înseamnă:
- 11,25 mp /locuitor,
- 0,76 camere/locuitor,
- 0,34 locuitori/locuinţă,
- 0,37 locuitori/gospodărie.
Rezultă că suprafețele de locuit sunt insuficiente, sub normative, ceea ce presupune un program de
dezvoltare durabilă consistentă, realizarea de noi spații de locuit, prin extinderi sau construire
efectivă.
Pentru localitatea Beu se constată un excedent de spaţiu locuibil:
- 1,74 locuitori/gospodărie
- 1,74 locuitori/locuință ocupată
- 0,85 locuitori/locuințe
- 25,96 mp/locuitor-indice cu mult peste media pe țară sau norme de locuire.
Rezultă un excedent de spații construite.
Pentru localitatea Dumitreşti există un număr de 125 locuințe cu 3955 mp construibili, ceea ce
înseamnă următorii indicatori:
-

2,96 persoane/ locuință

-

31,64 mp. locuibili/locuință

-

10,68 mp/persoană.

Indicatorii de mai sus relevă insuficiența spațiilor necesare conform standardelor de locuire, ceea ce
presupune completarea şi suplimentarea spațiilor acestora cu noi locuințe.
Pentru localitatea Lăureni există un număr de 93 locuințe cu 2755 mp construibili, ceea ce
înseamnă următorii indicatori:
- 2,96 persoane/ locuință
- 29,62 mp locuibili/locuință
- 10,16 mp/persoană.
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Indicatorii de mai sus relevă insuficiența spațiilor necesare conform standardelor de locuire, ceea ce
presupune completarea si suplimentarea spațiilor acestora cu noi locuințe.
Pentru localitatea Moşuni rezultă următorii indicatori:
- 33,38 mp/gospodărie.
În Şardu Nirajului există 141 locuine cu 241 camere, ocupate de 133 gospodării. Datele de mai sus
înseamnă următorii indicatori:
- 9,80 mp/locuitor
- 29,72mp/gospodărie
- 28,03mp/locuință.
Rezultă că sunt necesare spații suplimentare pentru a asigura o locuire durabilă.
Pentru localitatea Tîmpa rezultă următorii indicatori:
- 3,41 locuitori/gospodărie
- 3,00 locuitori/locuință ocupată
- 9,87 mp/locuitor - indice cu mult sub media pe țară sau norme de locuire.
Rezultă un necesar de spații construite.
Pentru localitatea Veta Nirajului rezultă următorii indicatori:
- 1,74 locuitori/gospodărie
- 1,74 locuitori/locuință ocupată
- 0,85 locuitori/locuințe
- 25,96 mp/locuitor-indice cu mult peste media pe țară sau norme de locuire.
Rezultă un excedent de spații construite.
Concluzii :
In ceea ce priveşte suprafaţa necesară pentru locuit se constată că numai localitatea Beu prezintă un
excedent de spaţiu, în rest pentru celalalte localităţi este necesar creşterea spaţiilor pentru locuire pe
cap de locuitor. În aceste condiţii extinderea intravilanului localităţii este justificată.
Totuşi se constată o cerere mai mare de teren intravilan decât necesarul, iar marea majoritate a
suprafeţelor cerute a fi trecute în intravilan nu au infrastructura şi posibilitatea de a avea acces la
utilităţi într-un timp util, ceea ce va conduce la crearea unui impact negativ asupra apelor freatice şi
a solului.

Condiţii de locuire
Grad de racordare la utilităţi
Apă potabilă
În prezent alimentarea cu apă a oraşului Miercurea Nirajului se realizează din sursă subterană, prin
opt puţuri săpate, amplasate în zona centrală a localităţii. Aceste puţuri asigură alimentarea cu apă a
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instituţiilor din oraş (Primărie, Poştă, Căminul cultural, Şcoală, Sala de sport, etc.) şi a blocurilor de
locuinţe. Restul gospodăriilor nu beneficiază de alimentare cu apă în sistem organizat, ei fiind
alimentaţi cu apă din fântâni particulare.
Canalizare
Oraşul Miercurea Nirajului dispune în prezent de un sistem de canalizare. Colectarea apelor uzate în
localitatea Miercurea Nirajului din zona centrală a localităţii (cca. 1000 locuitori) se realizează prin
intermediul reţelei vechi de canalizare. Există şi o reţea nouă de canalizare.
Energie electrică
Oraşul Miercurea Nirajului este în prezent aproape complet electrificat, adică în procent de 98 %.
Servicii de învăţământ şi sănătate
Reţeaua de unităţi de învăţământ public din oraşul Miercurea Nirajului este alcătuită din: nivel
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.
În anul 2015, reţeaua unităţilor de sănătate cuprindea: un spital cu 7 medici şi trei secţii: boli
interne, pneumologie, pediatrie.
Există dificultăţi legate de accesarea serviciilor medicale şi educaţionale ale populaţiei din
localităţile aparţinătoare oraşului Miercurea Nirajului, accesul este împiedicat de serviciile de
transport deficitare între localităţi.
Servicii bancare
În oraşul Miercurea Nirajului există două sucursale: o sucursală a băncii Raiffeisen Bank şi o
sucursală a băncii CEC Bank.
Spaţii verzi/Parcuri
Având in vedere caracterul „aerisit” al aşezării şi al
localităţilor componente ale oraşului Miercurea
Nirajului, spaţiile libere aflate în intravilanul
existent, precum şi amplasarea geografică a acestor
sate, zonele plantate existente prezintă un potenţial
ambiental de valoare.
Pădurea existentă pe versaţi prezintă o valoare nu
numai ecologică şi ambientală ci şi un viitor
potenţial de agrement.
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In cadrul intravilanelor existente, spatiile libere sunt insuficient valorificate în sensul de spaţii
plantate. Excepţie face localitatea Miercurea
Nirajului, zona centrală, în care a fost amenajată
un parc cu plantaţii şi mobilier adecvat. În
localitatea Miercurea Nirajului suprafaţa spaţiilor
verzi existente este de 17,8 ha, ceea ce înseamnă
4.66mp spaţiu verde/locuitor. Deoarece acest
indicator este mic faţă de cea propusă de Uniunea
Europeană, se propune creşterea în continuare a
spaţiilor verzi. În oraş există două dotări sportive special amenajate: o sală de sport şi stadion.

Centre comerciale
Există mai multe magazine alimentare şi mixte în Miercurea Nirajului şi 9 magazine mixte în
localităţile aparţinătoare oraşului Miercurea Nirajului: Şardu Nirajului: 2, Moşuni: 3, Beu: 1,
Tîmpa: 1, Lăureni: 1, Dumitreni: 1. În Veţa nu există magazin.
Condiţii de parcare
În Miercurea Nirajului există spaţii amenajate pentru parcare. Parcarea autovehiculelor are loc în
centru în parcare amenajată, pe o suprafaţă de 1635 mp.
Transport în comun
În orașul Miercurea Nirajului există serviciu public de transport oferit de firma SC Karin Con SRL.
Transportul în cadrul localității se face în principal cu ajutorul mijloacelor proprii de transport ale
locuitorilor sau prin serviciul de taximetrie, în timp ce transportul între localități se realizează cu
ajutorul microbuzelor (maxi-taxi).
Cel mai apropiat aeroport este aeroportul de la Vidrasău, lângă Târgu Mureş, la o distanţă de 40 km
de oraş. Accesul în oraş se face prin drumurile judeţene DJ 151 Ungheni – Acăţari -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 funcţiune, fiind considerată nerentabilă.
În anul 2015 s-a terminat reabilitarea drumului judeţean DJ113 Măgherani-Sărăţeni, ceea ce va
creşte considerabil circulaţia rutieră prin oraşul Miercurea Nirajului începând din acest an.

Concluzii referitoare la terenuri şi locuinţe


În ultimii ani a crescut numărul de locuinţe şi s-au îmbunătăţit condiţiile de locuire. Există
însă disparităţi între localităţi, în ceea ce priveşte utilităţile, condiţiile de locuire.
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Aspectul localităţii Miercurea Nirajului începe să se asemene cu a unui oraş, dar atât în zona
centrală, cât şi la periferie ar fi nevoie încă de schimbări.

Direcţii posibile de acţiune


Elaborarea Planului de Amenajare a Oraşului, urmărind în special asigurarea condiţiilor
de natură spaţial-urbanistică necesare rezolvării disfuncţionalităţilor teritoriale din cadrul
oraşului Miercurea Nirajului prin definirea relaţiilor (relaţii de interdependenţă în domeniul
economic, al infrastructurii, asigurărilor cu spaţii verzi şi de agrement, asigurărilor cu
produse agro-alimentare etc.)



Rezolvarea disparităţilor existente între localităţi prin investiţii în infrastructură, prin
asigurarea transportului în oraş, pentru ca locuitorii să beneficieze de serviciile publice
existente.
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4. Infrastructură
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1. Drumuri
Reţeaua de străzi şi drumuri însumează drumuri judeţene, drumuri comunale, drumuri vicinale,
drumuri forestiere conform tabelului următor.
Tabel nr.24. Tipul şi lungimea străzilor
Denumire
Drumuri vicinale în Miercurea Nirajului
Drumuri vicinale în satul Tîmpa
Drumuri vicinale în Şardu Nirajului
Drumuri vicinale în Lăureni
Drumuri vicinale în Moşuni
Drumuri vicinale în Veţa
Drumuri vicinale în Beu
TOTAL drumuri vicinale
Drum forestier DF-1Kis Berek
DF-2 Varga
DF-3 Kerek Erdo
DF-4 Bogdan
DF-5 Torok ut
DF-6 Faget
TOTAL drumuri forestiere
DC- 37 Miercurea Nirajului-Dumitreşti

LUNGIMEA
(KM)
25,359
10,950
17,408
9,728
8,664
4,356
12,595
89,06
0,210
2,625
2,140
2,800
1,200
0,650
9,346
3

DC- 24 A Şardu Nirajului-Beu-Veţa

6

TOTAL drumuri comunale
DJ-135, km 0+0,00 – km 3+794,349

9
3,794

DJ-135A ,
km 0+0,00 - km 2+277,669

2,277

DJ 135 A
km 0+0,00 – km 0+345,413

0,345

TOTAL drumuri judetene / - artere
principale

6,416

Străzi asfaltate

STRĂZI
7,311

Tipul drumului
Drumuri de pământ
Drumuri de pământ
Drumuri de pământ
Drumuri de pământ
Drumuri de pământ
Drumuri de pământ
Drumuri de pământ
Drum pietruit
Drum pietruit
Drum pietruit
Drum pietruit
Drum pietruit
Drum pietruit
Drum asfaltat, stare de
viabilitate - bună
Drum pietruit, stare de
viabilitate- rea
Tronson de drum judeţean
aflat în administrarea oraşului
M-Nirajului, în curs de
reabilitare.
Tronson de drum judeţean
aflat în administrarea oraşului
M-Nirajului, se află în curs de
reabilitare.
Tronson de drum judeţean
aflat în administrarea oraşului
M-Nirajului, se află în curs de
reabilitare.

Unele reabilitate, restul în curs
de reabilitare
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Străzi pietruite

12,207

În ultimii 5 ani majoritatea
străzilor au fost pietruite.

TOTAL străzi M-Nirajului
19,518
Sursă: Primăria Miercurea Nirajului
Tabel nr.25. Situaţia podurilor şi podeţelor în oraşul Miercurea Nirajului
Nr crt.

Poduri peste râul Niraj

1

Podul beton armat Miercurea Nirajului str Gării

2

Podul beton armat Miercurea Nirajului spre Dumitreşti

3

Podul beton armat Dumitreşti spre Tîmpa
Sursă: Primăria Miercurea Nirajului

Poduri peste canalul de protecţie Veţca: pod de reglare cu stăvilar, podul beton armat, str.
Sîntana, podul de lemn sat Dumitreşti spre Sîntana, podul beton armat sat Dumitreşti, podul beton
armat sat Dumitreşti.
Poduri peste pârâul Niraj Mic: podul beton armat Miercurea Nirajului spre str. Sîntana, podul de
fier calea ferată Miercurea Nirajului, podul de pământ cu tub Sîntandrei, podul beton armat
Sîntandrei, podul beton armat Sîntandrei spre Bereni.
Poduri peste pârâul Tâmpa – Beu: podul
beton armat Tîmpa – Găleşt, podul beton
armat Tîmpa, podul beton armat Şardu
Nirajului, podul beton armat Moşuni, podul
de tub Veţa, podul de tub Beu.
Podeţe sub drumul Judeţean:


Sîntandrei - 5 buc



Miercurea Nirajului - 9 buc



Sîntana - 4 buc



Dumitreşti - 3 buc



Tîmpa - 4 buc



Şardu Nirajului - 3 buc



Lăureni - 3 buc

Podeţe sub drumurile de exploatare:
 Sîntandrei -11 buc
 Miercurea Nirajului- 14 buc.
 Sîntana – 7 buc
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 Dumitreşti – 6 buc
 Tîmpa – 4 buc
 Şardu Nirajului – 5 buc
 Lăureni – 6 buc.
 Moşuni -7 buc.
 Veţa- 5 buc.

 Beu – 3 buc
2. Alimentare cu apă
În prezent oraşul Miercurea Nirajului deține un sistem centralizat de alimentare cu apă, numai
pentru localitatea Miercurea Nirajului, locuitorii satelor componente utilizează apa din fântâni
pentru care nu există program de control şi monitorizare. În localitatea Miercurea Nirajului se
asigură alimentarea cu apă a instituţiilor din oraş (Primărie, Poştă, Căminul cultural, şcoală, sala de
sport, etc.) şi a blocurilor de locuinţe. Restul gospodăriilor nu beneficiază de alimentare cu apă în
sistem organizat, ei fiind alimentaţi cu apă din fântâni particulare.
Alimentarea cu apă se realizează din captarea de apă din zona barajului. Apa este pompată în
rezervorul situat lângă pădurea Rotundă şi de aici prin cădere distribuită populaţiei.
Atât captarea cât şi rezervorul au zona de protecţie sanitară. Pentru rezolvarea alimentării cu apă, la
cererea Consiliului Local al oraşului, s-a realizat în anul 2006 Studiul de Fezabilitate la lucrarea
’’Alimentarea cu apă a satelor oraşului Miercurea Nirajului’’. Scopul proiectului era creşterea
calității vieții şi a stării de sănătate a populației din satele oraşului, prin reducerea riscului
îmbolnăvirilor hidrice prin furnizarea unei ape cu parametri calitativi conform directivei CE
98/93/EC privind calitatea apei potabile nr. 458/2002.
Aprovizionarea cu apă potabilă reprezintă un indice important în aprecierea calităţii vieţii şi
asigurării unui mod sănătos de viaţă. Lungimea reţelei de apă în oraşul Miercurea Nirajului este de
9,346 km. Numai 17 gospodării sunt racordate la reţeaua de apă în Miercurea Nirajului.
În localitatea Miercurea Nirajului sunt finalizate lucrările de investiţii privind execuţia sistemului
nou de alimentare cu apă, care captează apa din sursă de suprafaţă a râului Niraj, dar acest sistem nu
este pus în funcţiune, deoarece se impune realizarea branşamentelor la gospodării.
Acest sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă, care corespunde standardelor şi normativelor
în vigoare, trece doar pe străzile principale din localitatea Miercurea Nirajului.
Sistemul de alimentare cu apă a localităţii cuprinde următoarele obiective:


captarea apă prin intermediul unei prize de mal;



staţie de tratare apă;



conductă de transport a apei tratate la rezervorul de apă (aducţiune), L=2.675 m;
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rezervor de înmagazinare – compensare apă cu V=1000 mc (2×500 mc);



reţea de distribuţie apă potabilă, L=9.346 m;

Având în vedere faptul că sistemul centralizat de alimentare cu apă încă nu este funcţional, Primăria
oraşului a demarat procedurile de punerea lui în funcţiune şi va asigura forma legală pentru
administrarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării sistemului public de alimentare cu apă.

3. Canalizare apă menajeră şi epurare
Lungimea reţelei de canalizare este de 14,51km. Colectarea apelor uzate în localitatea Miercurea
Nirajului se realizează astfel: colectarea apelor uzate rezultate din zona centrală a localităţii (cca.
1000 locuitori) se realizează prin intermediul reţelei vechi de canalizare având: Dn 200 mm şi
lungimea de 1.500m. Reţeaua veche de canalizare dirijează apele uzate într-un decantor Imhoff.
Pe traseul reţelei noi de canalizare, în zona în care colectarea apelor uzate nu se poate face
gravitaţional, sunt executate nouă staţii de pompare, echipate fiecare cu pompe submersibile tip
Vortex.
Pentru epurarea apelor uzate urbane colectate din oraşul Miercurea Nirajului, s-a executat o staţie
de epurare mecano – biologică tip Resetilovs. Conceptul staţiei de epurare este următorul: trei
module biologice care se vor monta etapizat- în funcţie de gradul de racordare la reţeaua de
canalizare. Staţia de epurare este amplasată la o distanță de cca. 30 m de malul drept al râului Niraj,
în zona îndiguită.
Administrarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării sistemului public de canalizare şi epurare a
apelor uzate al oraşului este asigurată de Compartimentul de intreţinere reţea de canalizare, reţea de
apă şi staţie de epurare din cadrul Primăriei.

4. Gestionarea deşeurilor
Colectarea deşeurilor pe teritoriul oraşului Miercurea Nirajului, se face conform Directivei
Europene şi Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a
deşeurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004).
Deşeurile orăşeneşti sunt colectate de firme specializate, sunt comprimate pentru a ocupa mai puţin
spaţiu şi sunt transportate la depozitul de gunoi din Sighişoara. Prestatorii de servicii în ultimii ani
au fost: SC Salubriserv SA, SC Sylevi Salubriserv SRL, SC Salubritate Valea Nirajului SRL, SC
Schuster Ecosal SRL.
Miercurea Nirajului este membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «ECOLECT
MUREŞ«, care a preluat activităţile de precolectare/colectare/transport/sortare/transfer a deşeurilor.
olectarea deşeurilor de pe teritoriul oraşului Miercurea Nirajului şi a localităţilor componente se
face conform proiectului PHARE CES 2003 Pro Regione Pura care a prevăzut infiinţarea unor
servicii de salubritate şi de colectare de deşeuri menajere în microregiunea Väii Nirajului cu termen
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de finalizare anul 2008. Denumirea proiectului era "Colectare selectivă la sursă, staţie de transfer
deşeuri, pregătire pentru transport a deşeurilor la groapa de gunoi".
În oraş nu există depozite de deşeuri industriale.
In vederea respectării normelor de igiena, conform Strategiei Judeţene de Gestionarea Deşeurilor, sau impus următoarele măsuri:


colectarea se face selectiv în recipiente speciale;



punctele de colectare sunt racordate la o staţie de transfer - Acăţari - de pe raza
judeţului Mureş, de unde sunt transportate şi depozitate la depozitul ecologic de
deşeuri al judeţului Mureş din localitatea Sighişoara;

Deşeurile spitaliceşti şi de la dispensare veterinare şi umane considerate periculoase (infecţioase şi
înţepătoare) sunt transportate în condţii de siguranţă şi incinerate într-un incinerator spitalicesc
autorizat, fie neutralizate termic şi depozitate la depozitul zonal în regim de deşeuri menajere
nepericuloase.
Este necesar a se avea în vedere reţinerea unor suprafeţe limitrofe în cazul extinderii cimitirelor, cu
respectarea prevederile normativelor cu privire la zonele de protecţie sanitară (50 m faţă de zonele
locuite) a cimitirelor.
Comform directivei 2002/96/EC care a fost transpusă în legislaţia naţională prin HG 448/2005
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (publicată în MO 491/10 iunie 2005),
deşeurile se predau unităţilor care se ocupă cu valorificarea şi neutralizarea componentelor
considerate deşeuri periculoase.

5. Tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor
Pe plan regional, numărul abonaţilor de telefonie fixă a crescut continuu până în 2004, iar din
2005 se observă o tendinţă de scădere. Dezvoltarea telecomunicaţiilor se consideră pozitivă, iar
apariţia pe piaţă a noilor operatori de telefonie fixă a rezultat formarea unei situaţii de concurs,
care a accelerat modernizarea telecomunicaţiilor. Rolul jucat de noii operatori de telefonie este
important şi din motivul că, datorită acestora, s-a dezvoltat reţeaua de Internet. Dacă în anul 2003
serviciile de internet au fost relativ scumpe şi depăşeau preţurile practicate în UE, astăzi acesta a devenit
uşor accesibil nu numai tehnic, ci şi financiar. Accesul la servicii de telecomunicaţii de calitate
(telefonie fixă şi telefonie mobilă) s-a sporit considerabil în ultimii 5 ani, prestatorii oferind
servicii noi şi diversificate (se referă la telefonia mobilă) pentru populaţie.
În domeniul telecomunicaţiilor în oraşul Miercurea Nirajului funcţionează un oficiu Romtelecom.
De asemenea, au apărut operatori noi pe piaţa locală cum ar fi Orange şi Vodafone. Reţelele
telefonice sunt în curs de extindere şi modernizare, se înlocuiesc traseele uzate cu sisteme moderne
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şi se asigură preluarea din centralele analogice în cele digitale. Serviciile de telefonie mobilă sunt
oferite de operatorii de telefonie Orange şi Vodafone.
Oraşul Miercurea Nirajului este prevăzut cu o centrală telefonică digitală ce deserveşte societăţile
comerciale şi abonaţii casnici.
Tabel nr.26. Servicii de telefonie şi internet
Nr.
crt.

1

Localitatea

TELECOM
nr. abonamente
Internet
TV
Cablu
cca. 150

LORINFONET
nr. abonamente
Intern TV
et
cablu
200
-

x
x

5
1
1

2
3

Miercurea
Nirajului
Dumitreşti
Tîmpa

4

Şardu Nirajului

x

5
6

Moşuni
Veţa

-

7

Lăureni

x

Nu există
TV
cablu,
numai
TV
satelit

Tangent Electro Trade
nr. abonamente
Internet
TV Cablu
118

744

28

79

Veszi
SRL
Veszi
SRL
-

1
-

-

-

Veszi
SRL

În prezent este introdusă telefonia pe bază de fibră optică până la centrala telefonică al oraşului.
Oraşul beneficiază şi de serviciul de televiziune prin cablu şi internet în sate, mai puţin Veţa,
Moşuni şi Beu. Serviciul de internet este asigurat de reţeaua Romtelecom prin conexiunea Click Net
Express ADSL, prin SC LORINFONET SRL , SC TANGENT ELECTRO SRL si VESZI SRL.
Tabel nr.20 Caracteristici ale stării infrastructurii

M-Nirajului
Satele

Retea de apa
(km) /
Nr.
gospodarii

Retea de gaz
(km) /
Nr. gospodarii

9,346 km/ 17

21,9 km / 967

-

Telefon
(numar
abonamente)

T.V, radio /
(nr.abonament
e)

26,91 /422
Sursă: Primăria Miercurea Nirajului

2076
abonament
radio/TV

Canalizare
menajera
(km)/
Nr.
gospodarii
14,51 km /
480
-
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6. Servicii poştale, bancare, informare
Există un oficiu poştal în Miercurea Nirajului şi unul în Şardu Nirajului. Informarea cetăţenilor are
loc prin site-ul local, www.miercureanirajului.ro, administrat de Primăria Miercurea Nirajului.
Nu există ziar local, doar Ziarul Microregiunii Văii Nirajului, denumit Nyárádmenti Kis újság,
editat de Gligor Róbert Laszló. În oraşul Miercurea Nirajului îşi desfăşoară activitatea două agenţii
bancare: există o sucursală a băncii Raiffeisen Bank şi a băncii CEC Bank.

7. Spaţii verzi
Spaţiul verde din oraşul Miercurea Nirajului se reduce la localitatea Miercurea Nirajului. În centrul
localităţiise găsesc următoarele spaţii verzi:
Tabel nr.27. Suprafeţe verzi din Miecurea Nirajului

Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Adresa
Miercurea Nirajului,
P-ţa Bocskai István

PARCUL CENTRAL
Amplasament
În faţa bisericii reformate din oraşul Miercurea
Nirajului
În faţa Casei de cultură din oraşul Miercurea
Nirajului, aflat pe partea dreaptă a pieţei Bocskai
István
În faţa Primăriei oraşului Miercurea Nirajului şi a
imobilelor aflate pe partea stg a pieţei Bocskai
István până la DJ 135A
Din dreapata căii de acces pe str. Pompierilor
Din stg căii de acces pe strada Pompierilor
În faţa Primăriei oraşului Miercurea Nirajului şi a
imobilelor aflate pe partea stg a pieţei Bocskai
István
Din faţa Şcolii generale
Sursă: Primăria Miercurea Nirajului

Suprafaţa
(mp)
701
364

510

2503
3500
2087

335

http://www.szerencsihirek.hu/85-hirek/2227-nyaradszereda-bocskai-napok
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8. Transport in comun (firme de transport, linii de transport)
Transportul în cadrul localităţii se face în principal cu ajutorul mijloacelor proprii de transport ale
locuitorilor sau prin serviciul de taximetrie, în timp ce transportul între localităţi se realizează cu
ajutorul microbuzelor (maxi-taxi). Firma de transport SC Karin Con SRL oferă servicii pe rutele:
Tabel nr.28. Transport rutier public de persoane prin curse regulate
Autog./loc.
Tg.Mureş
Tg.Mureş
Tg.Mureş
Tg.Mureş
Tg.Mureş
Miercurea
Niraj
Tg.Mureş

Loc.intermed.
AcăţariM.Nirajului
M.Nirajului
(Livezeni)
Livezeni
Miercurea
Nirajului
Miercurea
Nirajului
VărgataGrauşor-VaduMitreşti
Acăţari

Autog./loc.
Ghineşti Neaua
Sovata Băi

Km
47

Miercurea
Nirajului
Mitreşti

27

Măgherani

44

Damieni

32

Miercurea
Nirajului
Sursă: Primăria Miercurea Nirajului

66

34

30

9. Energie electrică, iluminatul public
Oraşul Miercurea Nirajului este alimentat cu energie electrică din Sistemul Energetic Naţional prin
intermediul unei reţele de distribuţie de tensiune medie. Reţeaua de medie şi de joasă tensiune este
aeriană. În ultimii ani au fost realizate lucrări de întreţinere, reparaţii, extindere şi modernizare a
reţelei electrice/iluminatului public. În condiţiile dezvoltării imobiliare a oraşului din ultimii ani
numărul de autorizaţii de branşare la curent electric a cunoscut o creştere continuă.
În anul 2013 în oraşul Miercurea Nirajului au fost înlocuite becurile cu vapori de mercur de 125 W
si 250 W montate pe stâlpi, cu tuburi compacte tip STREET de 36 W, cu scopul eficientizării
instalaţiilor de iluminat public. Astfel se economisesc anual cca. 37.000 kWh energie electrică.
Tuburile sunt montate pe stâlpi de joasă tensiune şi comandate centralizat pentru fiecare localitate în
parte.
Datorită extinderii intravilanului, a creşterii numărului de locuinţe, de obiective social
administrative, economice şi comerciale, se poate aprecia o creştere a consumului de energie
electrică la nivelul oraşului. Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori, s-au
propus extinderi ale reţelei de joasă tensiune LEA 0.4 KV şi s-a avut în vedere următoarele criterii :
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-

Alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigenţă impuse de
normativele tehnice în vigoare.

-

Toate circuitele principale să fie trifazate.

-

Alimentarea reţelei de iluminat particular şi utilizările casnice se recomandă a se face
prin 2-4 plecări, iar cea a reţelei de iluminat public prin 1-3 plecări.

-

Posturile de transformare să fie aeriene, montate pe stâlpi; acestea să fie amplasate la
distanţe aproximativ egale, cât mai în centrul de greutate al consumatorilor şi în
apropierea consumatorilor importanţi.

10. Investiţii în infrastructură
În oraşul Miercurea Nirajului putem observa un grad ridicat de absorbţie a fondurilor
guvernamentale. În ultimii ani s-au realizat mai multe investiţii în infrastructură, atât din bugetul
local, cât şi din surse guvernamentale.
Tabel nr.29. Investiţii realizate în ultimii ani în infrastructură
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Denumire investitie

Modernizare drumuri forestiere
în Miercurea Nirajului, jud.
Mureş
Reconstruirea
podurilor
şi
podeţelor de acces în satele
aparţinătoare oraşului Miercurea
Nirajului
Reabilitare,
modernizare
şi
mansardare la Grupul Şcolar
Bocskai Istvan din Miercurea
Nirajului
Utilităţi, extindere şi reabilitare
la Şcoala Generală cu clasele IIV şi Grădiniţa din Sîntana
Nirajului
Reabilitare şi modernizare la
Şcoala cu clasele I-IV din satul
Dumitreşti
Reabilitare,
modernizare la
internat, cantină, Grădiniţa cu PP
şi ateliere la Şcoala Generală din
Miercurea Nirajului
Reabilitarea parcului central din
oraşul Miercurea Nirajului

Valoare
investitie
-lei
3.388.742

3.494.800

2.421.581

1.047.803

800.000

1.520.000

416.120

Sursa de finantare

Perioada
investitiei

SAPARD
bugetul local

şi

2007-2009

–

2007- în curs
de realizare

şi

2007- în curs
de realizare

şi

2007- în curs
de realizare

şi

2007nefinalizat

şi

2007nefinalizat

Surse
guvernamentale
Ministerul
Dezvoltării
Surse
guvernamentale
locale
Surse
guvernamentale
locale
Surse
guvernamentale
locale
Surse
guvernamentale
locale

Surse
guvernamentaleAdministraţia
Fondului
pentru

2008-2009
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66.960

Mediu şi Bugetul
local
Surse
guvernamentale –
Ministerul
Mediului
Surse
guvernamentale –
Administraţia
Fondului
pentru
Mediu
Surse
guvernamentale Compania
Naţionala
de
Investiţii
Surse
guvernamentale Admistraţia
Fondului
pentru
Mediu şi bugetul
local
Surse
guvernamentale
Bugetul local

53.320

Bugetul local

2011

31.540

Bugetul local

2011

8.

Lucrari prioritare de extindere a
reţelelor de canalizare în oraşul
Miercurea Nirajului

3.769.000

9.

Staţie de epurare în oraşul
Miercurea Nirajului şi satele
componente

2.503.608

10.

Alimentare cu apă a localităţii
Miercurea Nirajului

94.810.000

11.

Amenajare spaţii verzi în oraşul
Miercurea Nirajului

586.399

12.

Amenajare teren de sport

478.331

13.

Amenajare piaţa de zi şi spaţii
verzi în jurul blocurilor ANL
Lucrări de reparaţii la clădirea
spitalului
din
Miercurea
Nirajului
Lucrări de reaparaţii la podul de
lemn din satul Dumitreşti
Reabilitare,
modernizare
şi
extindere a clădirilor la şcolile
primare din satul Moşuni, satul
Lăureni şi Şcoala Primara
Sîntandrei, str. Sîntandrei
Lucrări de modernizare a
grupurilor sanitare în căminele
culturale
Modernizare drum judeţean DJ
135 si DJ 135A în oraşul
Miercurea Nirajului
Amenajare punct de lucru centru
operaţional pentru situaţii de
urgenţă
Realizarea monumentului bust
pe soclu, dedicat personalităţii
lui Deak Farkas

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

7.753.122

FEDR (POR)
bugetul local

si

2008-2011

2008-2011

2009-2012

2010-2011

2010nefinalizat
2011

2011-2013

200.000

Bugetul local

2012

7.750.000

Bugetul local

2012 - în curs
de realizare

145.930

Bugetul local

2012

58.187

Bugetul local

2012
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21.
22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.

Lucrări de montaj racorduri apă
menajeră
Lucrări de amenajare baie,
toaletă şi saună la stadionul local
Modernizare
instalaţii
de
iluminat public în Miercurea
Nirajului
Amenajari
interioare
şi
exterioare
la
Şcoala
din
Sîntandrei
Amenajări
interioare
şi
exterioare la şcolile din Moşuni
şi Lăureni

545.600

Bugetul local

2013-2015

30.000

Bugetul Local

2013

20.800 euro

Bugetul local

2013

547.824

Bugetul local

2013

72.531

Bugetul local

2013

158.080 Bugetul local
Reparaţii trotuare, parcări și
canalizare ape pluviale
Extinderea centrului de ingrijire
3.142.600 FEDR (POR)
medico-social Niraj
bugetul local
Lucrări de montaj racord apă
496.000 Bugetul local
potabilă
Sursă: Primăria Miercurea Nirajului

2014
si

2013- în curs
de realizare
2014-în curs
de realizare

Fig. nr.33. Investiţii realizate în ultimii 10 ani
Rețea de apă potabilă

Fig. nr.34. Modernizare drumuri, poduri

Principalele probleme identificate
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Există reţea de apă şi sistem de canalizare din Miercurea Nirajului, dar există nevoia
extinderii atât în localitatea Miercurea Nirajului, cât şi în celelalte localităţi aparţinătoare
oraşului.



Starea infrastructurii rutiere constituie o problemă importantă pentru locuitorii oraşului,
mai ales pentru satele aparţinătoare oraşului.



Accesul spre ferme constituie o problemă pentru mulţi locuitori.

Direcţii posibile de acţiune


Racordarea la utilităţi a populaţiei. Conectarea la reţeaua de apă potabilă şi canalizare
conduce la dezvoltarea condiţiilor de trai a populaţiei, iar necesitatea unor investiţii
importante pentru extinderea acestora, în special spre zonele cu disparităţi ridicate.



Dezvoltarea reţelei de străzi moderne menite să faciliteze accesul în zonă.



Accesarea fondurilor europene atât pentru dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de transport,
cât şi pentru extinderea şi modernizarea reţelelor de utilităţi.
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5. Servicii publice
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1. Servicii de sănătate
Din punctul de vedere al sistemului de sănătate oraşul Miercurea Nirajului este într-o situaţie
avantajoasă. Existenţa spitalului oferă avantaje pentru locuitorii oraşului, dar şi pentru locuitorii
comunelor din microregiune. Spitalul deserveşte populaţia cu satele arondate. Numărul de angajaţi al
spitalului este 44 din care: 7 medici, 4 medici rezidenţi, 1 farmacist, 17 asistenţi medicali, 7
infirmiere, 4 îngrijitoare, 4 personal TESA. În spital funcţionează trei secţii: boli interne,
pneumologie şi pediatrie. Există un laborator de analize şi o radiologie.
Spitalul Sovata-Niraj, înfiinţat prin Hotărârea de Guvern nr.540 din 25 mai 2011, este o unitate
sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, aflată în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Oraşului
Sovata, cu sediul în oraşul Sovata, str.Principală nr.156, judeţul Mureş. Spitalul Sovata-Niraj s-a
înfiinţat în urma comasării prin fuziune a Centrului de Sănătate Sovata, cu sediul în localitatea
Sovata, unitate sanitară publică cu personalitate juridică, cu Centrul de Sănătate MiercureaNirajului. Ca efect al comasării, Centrul de Sănătate Miercurea-Nirajului s-a reorganizat ca secţie
exterioară,

structură

fără

personalitate

juridică

în

cadrul

Spitalului

Sovata-Niraj.

Spitalul Sovata-Niraj se află la limita de judeţ Mureş-Harghita, în imediata apropiere a salinei
Praid, deservind un număr de aproximativ 25.000 de locuitori ai oraşului Sovata şi zonele limitrofe,
cu pondere relativ crescută a populaţiei de peste 65 ani. Morbiditatea este cea caracteristică pentru
populaţia adultă şi vârstnică, principalele cauze de internare fiind afecţiunile cardio-vasculare,
afecţiunile căilor respiratorii, afecţiunile degenerative osteo-articulare, diabetul zaharat cu sau fără
complicaţii.
Secţia exterioară se situează în centrul oraşului Miercurea-Nirajului într-o clădire monobloc,
asigurând asistenţă medicală de specialitate medicină internă pentru populaţia din oraş şi mai multe
localităţi limitrofe, deservind în jur de 23.000 de locuitori.

Structura organizatorică a spitalului din Miercurea Nirajului:
- Compartiment medicină internă - 8 paturi
- Compartiment pediatrie - 6 paturi
- Laborator analize medicale
- Laborator radiologie și imagistică medicală
- Microstație de ambulanță
- Punct de farmacie
- Aparat funcțional
http://www.aspms.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=291&Itemid=99 )
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Fig. nr.35. Spitalul din Miercurea Nirajului

În oraş pe lângă serviciile de sănătate oferite de spital, există şi medici de familie, dispensare
dentare, farmacii conform tabelelor de mai jos.
Tabel nr.30. Medici de familie din oraşul Miercurea Nirajului

Tabel nr31.. Medici dentişti din oraşul Miercurea Nirajului

Sursă: http://www.cnas.ro/casamures/map-location/idCounty/36
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Tabel nr.32 Evoluţia numărului de medici de familie

Medici
Asistenţi
Infirmieri
La

Miercurea

2009
2
4
1

2010
2011
2012
2
2
2
5
5
5
1
1
1
Sursă: Primăria Miercurea Nirajului

2013
2
5
2

2014
2
5
2

Nirajului

există un punct de lucru al
SMURD-ului. În Mureş, ISU
are cinci subunităţi. Lor li se
adaugă Garda de Intervenţii
de la Miercurea Nirajului şi
alte două puncte de lucru, la
Râciu şi Deda.
La

Miercurea

lucrează

13

Nirajului
paramedici

voluntari şi 20 de pompieri
care au la dispoziţie o autospecială de intervenţie cu apă şi spumă.
Noul punct de lucru asigură intervenţia mult mai rapidă a echipajelor în cazurile de urgenţă.
Maşinile ajung în 8 minute, faţă de 30 până acum.

http://content.bitsontherun.com/
2. Servicii de asistenţă socială
În Miercurea Nirajului există serviciu public de asistenţă socială organizat la nivel local. Direcţia de
Asistenţă Socială are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii, din
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu dizabilităţi, cu venituri
mici, precum şi a altor persoane aflate în situaţie de risc. Primăria Miercurea Nirajului are contract
pentru servicii sociale cu Caritas Alba-Iulia. De
servicii de asistenţă socială anual beneficiază în total
aproximativ 200 de persoane. Serviciile oferite sunt:
• Servicii de bază: ajutor pentru igienă corporală,
îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi
hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior,
comunicare;
Sursă: http://www.caritas-ab.ro/?page_id=2904
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• Servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături,
activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării
în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului liber;
• Servicii de îngrijiri medicale: monitorizarea parametrilor fiziologici, manevre terapeutice de tipul
injecţiilor, pansamentelor, cateterisme, tratamentul stomelor şi fistulelor, prevenirea şi tratamentul
escarelor de decubit, prevenirea complicaţiilor venoase, pulmonare şi osteo-musculo-articulare
aferente imobilizării etc;
În afara serviciului de bază Caritas organizează şi programe de instruire şi de conştientizare.
În acest demers se înscrie şi expunerea anuală despre viaţa sănătoasă şi prevenirea cancerului ţinut
de specialişti din domeniu.
Tabel nr.33. Variația numărului de persoane care beneficiază de ajutor social, șomeri, persoane
cu handicap și veterani de război.
Ajutor social
2010
2011
2012
2013
2014

315
87
88
66
97

Şomeri

Pensionari

Persoane cu
handicap
143
320
147
111
325
112
96
310
99
88
239
120
112
245
125
Sursă: Primăria Miercurea Nirajului

Veterani de
război
7
6
5

În anul 2015 s-a dat ajutor de susţienere a familiei pentru 208 persoane (50 dosare).
În oraşul Miercurea Nirajului există un cămin pentru bătrâni (centru socio-medical pentru vârstnici)
şi un centru pentru copii (casă de tip familial). Furnizorul acestor servicii în cazul Căminului de
bătrâni este Primăria Miercurea Nirajului, iar centrul pentru copii funcţionează sub Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
În august 2015 a avut loc renovarea şi extinderea centrului pentru vârstnici.
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Fig. nr.36. Copii de la centrul de zi Sf. Veronica (Fundaţia Sf. Framcisc)
Fundaţia „Sf. Francisc” oferă servicii sociale
prin Centrul de zi „Sf. Veronica”. Fundaţia
desfăşoară o activitate susţinută în domeniul
asistenţei sociale din anul 1993 constând în:


identificarea copiilor aflaţi în situaţii
de risc social



oferirea în cadrul instituţiilor a
condiţiilor

unei

vieţi

normale

(asigurarea hranei, cazării şi a unei educaţii în spirit creştin) în grupe de familii sociale şi în
internate ajutorarea familiilor din care provin copiii pentru facilitarea reîncadrării lor în
familia naturală.


sprijinirea tinerilor absovenţi de liceu sau de studii supeioare în integrarea lor în societate

3. Învăţământ
Sistemul educaţional al oraşului Miercurea Nirajului este format din instituţii preşcolare, instituţii
de învăţământ primar, gimnazial şi liceal. Grădiniţa desfăşoară activitatea în regim de program
normal, respectiv prelungit. La grădiniţa cu program prelungit se lucrează în două schimburi şi se
oferă în afara activităţii instructiv-educative şi trei mese pe zi, precum şi program de relaxare prin
somnul de zi, alte activităţi specifice.
Grădinițe în oraşul Miercurea Nirajului


Grădiniță cu Program Normal Sîntandrei



Grădiniță cu Program Normal Sîntana



Grădiniță cu Program Normal Dumitrești



Grădiniță cu Program Normal Tîmpa



Grădiniță cu Program Normal Șardu Nirajului



Grădiniță cu Program Normal Lăureni



Grădiniță cu Program Normal Moșuni

Învățământul primar:


Școala Primară Sîntandrei



Școala Primară Sîntana



Școala Primară Dumitrești



Școala Primară Tâmpa



Școala Primară Moșuni

103

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Miercurea Nirajului 2015-2020


Școala Primară Lăureni
Tabel nr.34. Datele şcolilor primare şi gimnaziale din Miercurea Nirajului

Denumire
instituţie

Anul şcolar

Nr.
elevi

Şcoala Primară
M.-Nirajului, str.
Sîntandrei nr. 80

2008-2009

47

2009-2010

47

2010-2011

53

2011-2012

53

2012-2013

52

2013-2014

59

2008-2009

125

2009-2010

133

2010-2011

139

2011-2012

142

2012-2013

163

2013-2014

150

coala Primară MNirajului,
str.
Trandafirilor nr. 6

Denumire
instituţie

Anul şcolar

Nr.
elevi

2008-2009

16

2009-2010

18

2010-2011

17

2011-2012

17

2012-2013

16

2013-2014

16

2008-2009

249

2009-2010

268

2010-2011

266

2011-2012

250

2012-2013

255

2013-2014

-

Şcoala Primară
M-Nirajului, str.
Sîntana nr. 67

Şcoala
Gimnazială
clasele I-VIII, MNirajului,
str.
Teilor nr. 5

Sursă: Primăria Miercurea Nirajului
Tabel nr.35. Date despre grădiniţe cu PN din Miercurea Nirajului
Denumire
instituţie
Grădiniţa cu
program normal
M-Nirajului, str.
nr. 80

Grădiniţa
cu
program
normal
M-Nirajului, str.
Trandafirilor nr.
11

Anul școlar

Evol.
nr.
copiii

Denumire
instituţie

Anul școlar

Evol.
nr.
elevi

2008-2009

47

Grădiniţa cu
program normal
str. Sîntana nr. 67

2008-2009

25

2009-2010

21

2010-2011

21

2009-2010

45

2010-2011

38

2011-2012

40

2011-2012

21

2012-2013

39

2012-2013

17

2013-2014

37

2013-2014

18

2008-2009

54

2008-2009

51

2009-2010

60

2009-2010

55

2010-2011

54

2011-2012

56

2012-2013

49

2013-2014

51

Grădiniţa
cu
program prelungit
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La Grădiniţa cu program prelungit, numărul
în ultimii ani a rămas aproape neschimbat.

M-Nirajului, str.
Trandafirilor nr. 9

Activitatea didactică se desfăşoară în 8 săli cu

2010-2011

61

2011-2012

58

2012-2013

50

2013-2014

52

copiilor

6 cadre

didactice.
Învățământul gimnazial:


Școala Generală „Miercurea Nirajului”



Școala Generală „Șardu Nirajului ”
Nirajului se poate observa o creştere a
numărului de elevi, la una dintre şcolile
primare şi la şcoala gimnazială a rămas
aproape neschimbat numărul de elevi. La
Şcoala Gimnazială din Miercurea Nirajului
paralel cu creşterea numărului de copii, a avut
loc o scădere a numărului sălilor de clasă.
Numărul de calculatoare a rămas neschimbat
La

cele două şcoli primare din Miercurea

în ultimii 6 ani. La grădiniţe însă numărul
copiilor este în scădere.

Tabel nr.36. Datele instituţiilor de învăţământ din Şardu Nirajului
Denumire școală

Şcoala Gimnazială clasele IVIII, Şardu Nirajului nr.130

Grădiniţa
cu
normal Şardu
nr.45

program
Nirajului

Anul școlar

Nr. elevi

Nr. cadre
did.

Califica
te

Nr.
săli

Nr.
calculatoare

2008-2009

90

9

9

5

10

2009-2010

90

9

9

5

10

2010-2011

83

10

10

5

10

2011-2012

71

9

9

5

10

2012-2013

80

8

8

5

10

2013-2014

76

8

8

5

10

2008-2009

25

1

1

4

-

2009-2010

23

1

1

4

-

2010-2011

23

1

1

4

-

2011-2012

32

1

1

4

-

2012-2013

28

1

1

4

-

2013-2014

33

1

1

4

-

În satul Şardu Nirajului putem observa la şcoala gimnazială o scădere a numărului de elevi, iar la
grădiniţă o uşoară tendinţă de creştere a numărului de copii.
Tabel

nr.37.
Denumire
instituţie

Şcoala Primară

Datele

instituţiilor

Anul şcolar

2008-2009

Evoln
r.
elevi
17

2009-2010

13

de

învăţământ

din

Dumitreşti

Dumitreşti nr. 22

Grădiniţa

cu

şi

Tîmpa

2010-2011

15

2011-2012

19

2012-2013

19

2013-2014

15

2008-2009

13
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program normal
Dumitreşti nr. 22

Denumire
instituţie

Şcoala Primară
Tîmpa nr.17

2009-2010

13

2010-2011

13

2011-2012

15

2012-2013

10

2013-2014

13

Anul şcolar

2008-2009

Evoln
r.
elevi
49

2009-2010

44

2010-2011

40

2011-2012

42

2012-2013

43

2013-2014

41

Grădiniţa cu

2008-2009

26

program normal

2009-2010

27

Tîmpa nr.17

2010-2011

20

2011-2012

23

2012-2013

25

2013-2014

27
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În satele Dumitreşti şi Tîmpa numărul de copii la şcoli şi grădiniţe s-a menţinut aproape constant în
ultimii ani. În satul Lăureni în anul şcolar 2008-2009 au existat în total 24 de copii, crescând în anul
2013-2014 la numărul de 29.
Tabel nr.38. Datele instituţiilor de învăţământ din Lăureni şi Moşuni
Anul şcolar

Denumire
instituţie
Şcoala
Primară
Moşuni nr.26

Grădiniţa
cu
program normal
Moşuni nr.26

2008-2009

Evol.
nr.
elevi
15

2009-2010

13

Denumire
instituţie

Anul şcolar

2008-2009
Şcoala Primară
Lăureni nr.20

Evol.
nr.
elevi
10

2009-2010

6

2010-2011

13

2010-2011

16

2011-2012

14

2011-2012

12

2012-2013

14

2012-2013

13

2013-2014

11

2013-2014

18

2008-2009

14

2009-2010

15

2010-2011

12

Grădiniţa
cu
program normal
Lăureni nr.80

2008-2009

15

2009-2010

16

2010-2011

13

2011-2012

13

2011-2012

13

2012-2013

12

2012-2013

11

2013-2014

10

2013-2014

11

În satul Moşuni în aceste perioade numărul de copii a scăzut de la 30 la 21 în anul şcolar 20132014. În localitatea Miercurea Nirajului funcţionează un liceu teoretic cu următoarele profile
teoretice: ştiinţe ale naturii (intensiv engleză), filologie (intensiv germană). La liceu există şi forma
de învăţământ de profesional cu profilele: conducător auto, lucrător comerciant, mecanic
electrotehnic.
Tabel nr.39. Evoluţia nr. de elevi şi a cadrelor didactice
la Liceul Teoretic „Bocskai Istvan”
Anul școlar

Nr. elevi

2008-2009
2009-2010

Calific.
cadre
did.
89%

Nr.
săli

472

Nr.
cadre
did.
27

455

31

87%

10

2010-2011

494

37

95%

10

2011-2012

487

35

89%

21

2012-2013

455

33

82%

21

2013-2014

399

32

91%

21

10

Sursă: Primăria Miecurea Nirajului
În ultimii ani a scăzut numărul de copii la liceul teoretic, dar datorită creşterii numărului de profile,
a crescut numărul şi gradul de calificare al cadrelor didactice.
Un rol important din punct de vedere al sistemului de învăţământ din oraşul Miercurea Nirajului a
avut Filiala Universităţii Corvinus din Budapesta, Facultatea de Horticultură, care a fost înfiinţat în
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anul 1993. Ultima promoţie îşi va termina studiile în anul 2016. Prezenţa acestei forme de
învăţământ a avut un efect pozitiv asupra dezvoltării economice a oraşului Miercurea Nirajului.
Analizând nivelul de instruire a locuitorilor oraşului, se poate observa ponderea mai mare a
persoanelor de sex feminin la persoanele cu studii universitare, iar la nivel liceal şi profesional
numărul bărbaţilor este mult mai mare.
Tabel nr.40. Nivelul de instruire a locuitorilor oraşului Miercurea Nirajului
Populaţia
stabilă de
peste 10
ani

Nivelul de instruire
Superior

Fără şcoală
absolvită

Secundar

Univer
sitar

Postliceal

Liceal

Profesio
nal/
Ucenici

Gimna
zial

Primar

Total

Analfa
beţi

Total

4810

326

149

1164

683

1665

656

147

43

Masculin

2318

149

69

532

525

712

262

62

12

Feminin

2492

177

80

158

158

953

394

85

31

Sursă: Recensământul general, 201124
Din datele statistice referitor la nivelul de instruire a populaţiei, se poate observa că 6,77% din
populaţia stabilă de peste 10 ani a oraşului are studii superioare, 3,09% studii postliceale, 34,61%
din populaţia stabilă de peste 10 ani a oraşului are numai studii gimnaziale, 13,63% are numai studii
primare, 3,05% sunt fără şcoală şi există 43 de analfabeţi.
În ultimii ani s-a pus un accent deosebit pe dezvoltarea insfrastructurii educaţionale a oraşului
Miercurea Nirajului. Astfel, a avut loc renovarea clădirilor şcolilor din localitatea Miercurea
Nirajului, precum şi clădirile şcolilor din satele Lăureni şi Moşuni.
Fig. nr. 37. Renovarea clădirii Școlii Deak Farkas şi a şcolii din Sîntandrei

Sursă: http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/4115-korszeru-tanintezmennyel-gazdagszik-anyaradmente

24

http://www.mures.insse.ro/phpfiles/Mures_RPL_2011_Comunicat_date_definitive.pdf
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Fig. nr. 38. Renovarea școlii din Lăureni şi din Moşuni

Totodată a avut loc reabilitarea, modernizarea şi etajarea la Grupul Şcolar Bocskai Istvan din
Miercurea Nirajului, reabilitarea şi extinderea grădiniţei şi a şcolii primare de pe strada Sîntana (200
mp), modernizarea, reabilitarea Şcolii Primare din Tîmpa, reabilitarea şi modernizarea Şcolii
Primare din Dumitreşti (200mp), modernizarea producerii energiei termice la Grupul Şcolar
Bocskai Istvan din Miercurea Nirajului.
Biblioteca
Fondul de carte al bibliotecii publice al oraşului este constituit din 15.456 volume, în valoare de
79.784 lei. Fondul de carte este expus pe etajere, cu acces liber, pe baza clasificării zecimale
universale. Clasificarea cărţilor în funcţie de conţinut: ştiinţe sociale 738 volume, ştiinţe naturale
654 volume, ştiinţe tehnice 630 volume, ştiinţe agricole 27 , literatură beletristică 8792 volume,
literatură pentru copiii 2094 volume, alte domenii 2276 volume
În biblioteca oraşului 1694 de volume sunt în limba română, iar 13.762 de volume în limba
maghiară. În ultimii 5 ani fondul de carte al bibliotecii a crescut cu 1568 de volume.
Tabel nr41. Variaţia fondului de carte de la biblioteca oraşului Miercurea Nirajului.
Anul
2010
2011
2012
2013
2014

Stocul de volume
13.888 buc
14.325 buc
14.528 buc
15.016 buc
15.456 buc

Valoare
-lei
31.568
45.853
50.309
65.389
79.782

Dintre cititorii înscrişi (516 persoane), 366 sunt femei şi 150 sunt bărbaţi. Cititorii după ocupaţie
sunt 259 elevi, 47 studenţi, 23 muncitori, 66 şomeri, 23 casnice, 19 profesori, 48 lucrători în
administraţia publică locală şi 31 pensionari. În anul 2014 au fost împrumutate 10.482 de volume,
din care:
- 5683 volume de literatură beletristică;
- 4066 volume de literatură ptr. copii;
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- 100 volume de ştiinţe sociale;
- 158 volume de ştiinţe naturale;
- 105 volume de ştiinţe agricole;
- 370 volume din alte domenii;
În lb. română au fost împrumutate 298 de volume, iar în lb. maghiară 10.184 de volume. Numărul
volumelor studiate în sediul bibliotecii a fost de 1832. Numărul vizitatorilor bibliotecii, pe anul
2014, a fost de 6175. În anul 2014 biblioteca s-a îmbogăţit cu 440 de cărţi, din donaţii. În afară de
acestea s-a primit 86 buc. C.D.-D.V.D.-uri din Ungaria, tot ca donaţii.
Prin programul MARAI s-a primit, tot din Ungaria, 351 de volume, iar ca donaţii 34 de volume din
oraşul Örkény, 4 volume din oraşul Szerencs şi 30 de volume din oraşul Hajdúdorog. Fidel tradiţiei
din anii precedenţi, în anul 2014, au fost organizate neîntrerupt programe bogate pentru cititori şi
pentru vizitatori. În anul 2014, pentru popularizarea cititului şi a vizitelor la bibliotecă în rândul
elevilor, au fost organizate expoziţii de cărţi noi, iar la fiecare aniversare a unor scriitori şi poeţi,
împreună cu conducerea şcolilor, au fost ţinute ore pentru şcolari şi elevi.
Serviciile de acces gratuit la lucrul pe calculator şi reţeaua Internet sunt foarte populare în rândul
vizitatorilor: aceştia au acces la calculatoare pe toată durata programului bibliotecii, având
posibilitatea să lucreze pe calculator sau să acceseze reţeaua Internet.
Reţeaua Biblionet, în anul 2014, a fost accesat de către 9425 utilizatori. Majoritatea vizitatorilor
sunt elevi, care în aşteptare pentru un calculator liber, îşi fac temele de casă sau răsfoiesc cărţile
bibliotecii sau publicaţiile periodice.

5. Activităţi culturale, obiceiuri, tradiţii
În oraşul Miercurea Nirajului există un cămin cultural. În oraş funcţionează multe asociaţii culturale
şi sportive.
Fig. Nr.39. Casa de cultură din Miercurea Nirajului
În Miercurea Nirajului funcționează formația de
dansuri populare ”Bekecs”. Coordonatorul formației
se ocupă cu aproximativ 900 de copii din zona
orașului Miercurea Nirajului. Formația ”Bekecs” este
deja foarte renumită și în străinătate. În ultimii ani au
participat la mai multe festivaluri și concursuri, iar în
anul 2014 au participat la concursul de la Budapesta
”Fölszállott a páva”, unde au fost premiați.
Fig. Nr.40. Formația de dans popular ”Bekecs”
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În anul 1866 s-a înfiinţat în Miercurea Nirajului Asociaţia Cercul de Tineret şi de Muzică, care în
anul 1868 înfiinţează cu ajutorul cantorului reformat Szabó Lajos primul cor al oraşului. Corul a
funcţionat în comtinuu până în anul 1945. În anul 1929 s-a înfiinţat Asociaţia Corală „Bocskai
István”, care a funcţionat tot până în anul 1945. După anul 1945 au fost mai multe încercări de a
restabili în oraşul Miercurea Nirajului această mişcare culturală.
Încercările s-au fructificat prin înfiinţarea în anul
1988 a corului feminin al căminului cultural. Acest
cor în anul 1991 a reînfiinţat Asociaţia Corală
„Bocskai István”. Corul în ultimii 20 de ani a
participat la mai mult de 200 de evenimente culturale:
întâlniri, serbări, etc. S-au organizat deja de opt ori
„Întâlniri ale corurilor” în oraşul Miercurea Nirajului,
la care participă anual peste 100 de coruri din mai
multe ţări: România, Ungaria, Serbia, Slovacia.
Tabel nr.42. Activităţi culturale- sportive organizate la nivelul oraşului
Eveniment

Perioada

Carnavale, baluri
Zilele lui Bocskai
Aniversarea revoluţiei din 1848
Ziua Mamelor
Ziua Copiilor
Zilele Oraşului
Sezonul teatral
Sezonul teatrului de păpuşi
Ziua internaţională a oamenilor vârstnici
Balul strugurilor
Balul bobocilor
Sărbătoarea Mikulás

06.01.-Lăsatul Secului
20.02.-22.02.
13-15.03.
Prima duminică din mai
01.06.
26.07.-01.08.
25.09-01.08
15. 09- 15.06
01.10.
10.10.-30.10.
10.11.-30.11.
06.12.
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Concert de Advent
Premiera spectacolului Ansamblului de dans popular
Bekecs
Gala dansului popular

01.12.-23.12.
18.12
26.12.

Fig. nr.41. Zilele Bocskai, 2015



În perioada Bobotează (se încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă) - Lăsatul

secului se organizează programe tradiţionale şi distractive culturale. În cadrul acestui program se
organizează carnavaluri pentru copiii preşcolari, pentru elevii claselor primare I-IV.și gimnaziale
V-VIII., precum şi pantru liceenii. Asociaţia Corală Bocskai István Dalkar are o tradiţie de două
secole în organizarea balului de Bobotează unde se prezintă şi un spectacol de comedie, în cadrul
căruia se cântă despre diferitele isprave ale edililor şi despre evenimente importante din Miercurea
Nirajului din anul precedent.


Zilele lui Bocskai István se sărbătoreşte încă din anul 1994 în cinstea evenimentului din 21

februarie 1605, când la Miercurea Nirajului (Maros Szereda), a fost convocată o congregaţie
secuiască, la care şi-au anunţat participarea şi reprezentanţii nobilimii şi împreună l-au ales pe
Bocskai principiile Transilvaniei. Aniversarea acestui act istoric se organizează în jurul datei de
21. februarie cu omagiere, concursuri de istorie pentru elevi, prezentare de cărţi, expoziţii de artă,
slujbă ecumenică, spectacol poetic-muzical, comemorare şi depunere de coroane la statuia lui
Bocskai.


Aniversarea 15. Martie – se organizează în căminul cultural şi la biserici şi în locuri

memoriale ale revoluţionarilor din 1848/1849. De obicei se organizează expoziţii cu desenele
elevilor cu temă istorică. Se pregătesc programe culturale (poezii, cor, dans) adecvate la
mormântul revoluţionarilor Deák Farkas (cimitirul din Sîntandrei), Szász Károly (cimitirul din
Miercurea Nirajului) cu defilare cu torte şi comemorare la Monumentul Revoluţionarilor din
Tîmpa şi la bustul lui Deák Farkas.
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Ziua Mamelor - este de regulă sărbatorită anual în prima duminică a lunii mai. Elevii claselor

elementare şi preşcolarii se pregătesc cu poezii şi cântece în cinstea mamelor.


Ziua Copiilor se ţine de obicei la iarbă verde. Se organizează programe cultural-distractive şi

sportive (întreceri, concursuri), jocuri tradiţionale.


Zilele Oraşului – se organiziază încă din anul 2000 în jurul datei de 1. august. Oraşul

primeşte cu această ocazie vizita delegaţiilor din localităţile înfrăţite din Ungaria, se ţin
simpozioane, spectacole distractive, meciuri amicale, expoziţii de artă, concerte de muzică clasică,
muzică modernă, spectacole de dans, spectacole de teatru ş.a.


Ziua Internaţională a Persoanelor vârstnice este sărbătorită în fiecare an, în data de 1

octombrie. Cu această ocazie, primarul ne reaminteşte cât de valoroşi sunt oamenii, indiferent de
vârsta lor. Se fac consultaţii medicale gratuite (măsurarea tensiunii şi nivelul zahărului din sânge),
de obicei medicul şi preotul vorbesc despre viaţa sănătoasă atăt din punct de vedere corporal cât şi
spiritual, iar copii prezintă un spectacol artistic cu recital şi cântece.


Sezonul teatral- În fiecare an în Miercurea Nirajului se ţin o serie de spectacole de teatru.

Sunt invitate atât companiile profesioniste ale Teatrelor din Transilvania, precum şi ansambluri
sau companii care realizează spectacole de teatru coregrafic.


Sezonul teatrului de păpuşi. Teatrul de păpuşi Ariel din Târgu Mureș organizează o serie de

4 spectacole anual pentru elevii claselor primare şi pentru grădiniţe. Cu această ocazie sunt invitaţi
şi copiii din comunele periferice, spectacolele se ţin cu sala plină de copiii care se aventurează
împreună cu artiştii în lumea poveştilor.


Balul strugurilor – este un program tradiţional pentru copii şi tineri. Începe cu plimbatul

prin oraş cu căruţe şi cu cai pentru a chema lumea la bal. La petrecere se organizează prezentarea
de dans popular tradiţional, dansatorii trebuie să păzească şi nişte struguri, pentru ca aceştia să nu
fie furaţi. Cu această ocazie se vând tombole, prin intermediul cărora se câştigă şi anumite premii
specifice acestei sărbători.


Balul bobocilor – se organizează de către clasele absolvente pentru elevii claselor

începătoare din şcoala generală şi liceu. Se pregătesc cu programe distractive şi culturale,
concursuri de aptitudini şi de frumuseţe. Evenimentul se termină cu un bal.


Ziua Mikulás, este o sărbătoare legată de personalitatea istorică Nicolae din Mira, adică

Sfântul Nicolae din Mira. În data de 6 decembrie, copiii în speranţa că vor primi cadouri (constând
în general, în dulciuri, fructe, şi o nuieluşă) se pregătesc cu cântece, recitale pentru întâmpinarea
moşului, care distribuie cadouri.


Concert de muzică în Advent, sau Postul Crăciunului: această perioadă reprezintă pentru

creştini o perioadă de aşteptare şi pregătire spirituală. Se organizează concerte de către corurile
şcolare, bisericeşti şi Corul Bocskai István.
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Premiera spectacolelor Ansamblului de dans popular Bekecs. De obicei, în fiecare an are

loc o premieră a unui spectacol folcloric sau a unui spectacol de teatru coreografic al grupei de
adulţi a ansamblului.


Gala dansului popular – organizat de Ansamblul de dans popular Bekecs este un spectacol

care prezintă o recenzie a activităţii tuturor grupelor de dans din Ansamblu, se prezintă dansurile
învăţate de copii în anul curent. De obicei spectacolul este legat de momente, obiceiuri specifice
sărbătorilor de iarnă, a Crăciunului precum şi a zilelor onomastice István şi János.


Târg tradiţional

Târgul tradiţional din Miercurea Nirajului are loc în fiecare an.
Fig. nr.42. Zilele oraşului Miercurea Nirajului

Obiceiurile populare locale reprezintă o adevărată bogăţie a patrimoniului cultural local, dar în
acelaşi timp fiind permanent ameninţate de efectele negative ale globalizării. Obiceiurile legate de
sărbătorile de paşti, rusalii, crăciun, anul nou, etc. sunt nişte elemente etnografice care fac ca
însăşi localităţi învecinate să fie diferenţiate, ele oferind patrimoniului cultural local o valoare
adăugată aparte.
Tabel nr.43. Organizaţii în oraşul Miercurea Nirajului
Denumirea organizaţiei
Asociaţia Breckner Gusztav Baráti
Társaság
Asociaţia Corală Bocskai István
Dalkor
Asociaţia de Dans Bekecs

Domeniu de
activitate
Motocicilism

Persoană de contact

Cultură

Ferencz Csaba

Cultură

Beno Barna Zsolt

Lengyel János
Dósa Zoltán
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Táncegyüttes
Asociaţia Kerecsen
Asociaţia Pescarilor Sportivi Valea
Nirajului
Asociaţia Sportivă Miercurea
Nirajului
Asociaţia Tinerilor din Miercurea
Nirajului - NYISZ
Asociaţia Titan
Clubul Sportiv Miercurea Nirajului
Fundaţia Bocskai István
Fundaţia Pro Sport
Fundaţia Remedium
Asociaţia Pro Familia
Asociaţia Crescătorilot de Ovine
Asociaţia Crescătorilot de Bovine
Asociaţia Crescătorilot de Albine
Asociaţia LEADER Valea Nirajului
Asociaţia pentru Beu

Promovarea valorilor
locale
Pescuit şi protecţia
mediului
Sport

Dr. Butyurka Peter

Promovarea valorilor
locale
Social-umanitar
Sport
Învăţământ
Sport
Sănătate
Social
Agricultură
Agricultură
Agricultură

Nagy Zsolt

Matyas Janos
Toth Sandor

Toth Sandor
Toth Sandor
Laszlo Janos
Fanaragiu Kuti Neculai
Benedek Imre

Social-economic
Sediul în Tg. Mureş
Sursă: Baza de date ONG Mure

Asociaţia Bocskai István Dalkar
Sediu: Miercurea Nirajului
Obiective: Sprijinirea activităţilor formaţiei de dansuri populare din Miercurea Nirajului, activităţi
muzicale corale, etc.
Fundaţia Bocskai István
Sediu: Miercurea Nirajului
Obiective: Sprijinirea dezvoltării oraşului Miercurea Nirajului, conservarea şi promovarea valorilor
comunităţii locale în domeniul culturii şi a tradiţiei.
Asociaţia Titan
Sediu: Miercurea Nirajului
Obiective: Sprijinirea dezvoltării oraşului Miercurea Nirajului, conservarea şi promovarea valorilor
comunităţii locale în domeniul culturii şi a tradiţiei şi a protecţiei mediului.
Asociaţia Sportivă Miercurea Nirajului
Sediu: loc. Miercurea Nirajului
Obiective: Organizarea şi dezvoltarea continuă a activităţii sportive, şi a sportului de performanţă
Asociaţia Pro Familia
Sediu: Miercurea Nirajului
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Obiective: Sprijinirea familiilor mari, precum şi a celor cu probleme sociale, sprijinirea copiilor
provenite din familii sărace.
Asociaţia Pescarilor Sportivi Valea Nirajului
Sediu: Miercurea Nirajului
Obiective: sprijinirea activităţilor de protecţia mediului, protecţia fondului cinegetic şi piscicol,
gestionarea fondului piscicol în Valea Nirajului
Club Sportiv Miercurea Nirajului
Sediu: loc. Miercurea Nirajului
Obiective: Organizarea şi dezvoltarea continuă a activităţii sportive, şi a sportului de performanţă
Asociaţia de Tineret Miercurea Nirajului
Obiective: Sprijinirea iniţiativelor tinerilor, sprijinirea dezvoltării oraşului Miercurea Nirajului,
conservarea şi promovarea valorilor comunităţii locale în domeniul culturii şi a tradiţiei şi a
protecţiei mediului.
Fig. nr. 43. Curtea Tinerilor

Fig. nr.44. Zumba pentru toţi

Asociaţia LEADER Valea Nirajului
Sediu:Loc. Miercurea Nirajului
Obiectiv: crearea bazelor pentru o dezvoltare economică şi socială durabilă pornind de la resursele
şi posibilităţile locale şi bazată pe parteneriat şi colaborare la nivel local.
Localităţi componente: Acăţari, Bereni, Corunca, Crăciuneşti, Eremitu, Găleşti, Gheorghe Doja,
Hodoşa, Livezeni, Măgherani, Miercurea Nirajului, Păsăreni, Vărgata.
În anul 2002, cu sediul în Miercurea Nirajului, a fost înfiinţată o asociaţie pentru dezvoltarea
microregiunii, care regrupează în prezent 13 unităţi administrativ-teritoriale, din care 12 comune şi
oraşul Miercurea Nirajului. Parteneriatul strâns şi neîntrerupt între comune a fost extins ajungânduse la implicarea treptată a sectoarelor civil şi privat în demersul de planificare, prin consecinţă
actualul plan cadru de dezvoltare locală se sprijină pe bazele solide a parteneriatului între sectoarele
civil, privat și public. Se poate afirma deci că planificarea strategică condusă de o asociaţie
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microregională cu scopuri multiple, compusă până nu demult exclusiv din membri venind din
sectorul public (primării) devine treptat obiectul activităţii Asociaţiei LEADER Valea Nirajului, şi
că prin acest demers comun de planificare se creează în mod concomitent instrumentele concrete de
implementare.
Asociația LEADER Valea Nirajului a fost înregistrată în anul 2010, ca entitate juridică
reprezentând Grupul de Acţiune Locală, cu scopul de a exploata oportunităţile de dezvoltare în
cadrul Axei IV a Planului Naţional de Dezvoltare Rurală.
Misiunea principală a Asociaţiei este crearea bazelor pentru o dezvoltare economică şi socială
durabilă pornind de la resursele şi posibilitățile locale şi bazată pe parteneriat şi colaborare la nivel
local. (http://www.valeanirajului.ro/leader-pe-valea-nirajului-scurt-istoric.html).

6. Oraşe înfrăţite


Mouscron, Belgia



Aszód, Ungaria



Simontornya, Ungaria



Örkény, Ungaria



Szerencs, Ungaria



Mór, Ungaria



Hajdúdorog, Ungaria

Fig. nr.45. Delegaţia din Hajdudorog, 2015

http://www.hajdudorog.hu/galeria/xxii_bocskai_napok_nyaradszeredan_150226
Fig. nr.46 Programul pentru copii talentaţi (Szerencs) şi Delegaţie din Mor şi Szerencs

bolyai.szerencs.hu/

www.szekelyhon.ro

7. Siguranţa şi ordinea publică
În cadrul poliţiei locale lucrează ...persoane, având în dotare .... maşini. În afară de poliţia locală,
în oraş funcţionează şi poliţia comunitară ( persoană).
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Tabel nr.44. Evoluţia numărului de infracţiuni
Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tipul de infracţiuni

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Mărturie mincinoasă
Primirea de foloase
necuvenite
Furt
Furt calificat
Tulburare de posesie
Ameninţare

-

-

-

16
21
2
6
-

11
30
1
2
-

6
10
3
3
-

-

-

-

1
10
-

1
20
-

1
12
-

6
3

8
8

5
5

9
1
4

9
2
1

10
3
2

1
-

-

1

1
4
4
90

-

1

șantaj
Violarea secretului de
corespondenţă
Tăiere arbori
Distrugere
Nerespectarea
măsurilor
privind
încredinţarea minorului
Abandon de familie
Moarte subită
Abuz de încredere
Lovire sau alte violenţe
Conducere fără permis
Conducere
sub
influență de alcool
Fals în înscrisuri
Deținere armă neletală
fără drept
Tentative furt
Tulburarea ordinii
Vătămare corporală
Violare de domiciliu
Total

4
10
107
Sursă: Poliţia locală

8
4
74

Alte genuri de infracţiuni: abuz de încredere (1), furt de arbori (1), înşelăciune (3), distrugere
din culpă (1), emitere cec fără acoperire (1), nerespectarea unor hotărări judecătoreşti (2),
tăinuire (1), continuare lucrări de construcţie fără autorizaţie (1), lipsire de libertate (1), act
sexual cu minor (1), punere la muncă forţat (1).
Din datele statistice ale Poliţiei locale ale oraşului Miercurea Nirajului se poate observa o
creştere a numărului de infracţiuni în anul 2013, urmată de o scădere în anul 2014. Acest lucru
se explică şi prin problemele social-economice existente la nivelul oraşului.
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8. Administraţia publică locală
Administraţia publică locală a oraşului Miercurea Nirajului este formată din Consiliul Local, ca
autoritate deliberativă şi Primarul comunei, ca autoritate executivă. Primăria reprezintă aparatul
Fig. nr.47. Clădirea Primăriei Oraşului Miercurea Nireajului

propriu de specialitate al

Consiliului

Local

îndeplinire

hotărârile

Consiliului

dispoziţiile

primarului,

Local

şi

şi

aduce

la

soluţionând problemele curente ale
colectivităţii locale. Consiliul Local al
oraşului Miercurea Nirajului este
format din 15 consilieri.
Oraşul Miercurea Nirajului se poate
caracteriza printr-un grad ridicat de absorbţie a fondurilor nerambursabile, angajaţii primăriei
oraşului Miercurea Nirajului având experienţă în domeniul elaborării şi a managementului
proiectelor de finanţare.
Atât în perioada de preaderare cât şi în cea de post - aderare a României în structurile UE au fost
depuse eforturi considerabile în vederea accesării fondurilor nerambursabile disponibile,
dezvoltările planificate prin documentele strategice elaborate au fost realizate parţial, acestea
datorând atât unor probleme generale la nivel naţional, cât şi în anumite cazuri a lipsei de capacitate
administrativă şi ineficienţă în elaborarea cererilor de finanţare.

7. Fiscalitate şi fondurile publice
Veniturile locale au fost şi continuă să fie principala sursă a veniturilor bugetului local. Valoarea
impozitelor şi taxelor pe proprietate în total buget a crescut. Se poate observa creşterea numărului
de contribuabili. În oraşul Miercurea Nirajului există o colectare destul de bună ale impozitelor pe
clădiri şi pe terenuri. În anul 2014 s-a colectat 96,09% din impozitul pe teren

Tabel nr. 45.Veniturile fiscale
Nr.
crt
1
2
3

Indicatori/perioada

UM

Populaţia -nr locuitori
Numar gospodării
Nr contribuabili
înregistraţi, din care

nr
nr
nr

2010

2456
2994

2011

2467
3096

2012

2013

2473
3177

2014

2483
3308

2495
3369
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4

5

6

7

3.1 persoane fizice
3.2 persoane juridice
Total impozite şi taxe
locale de încasat
-impozite pe clădiri
-impozite pe teren
Total încasări
efective din impozite
şi taxe locale din
care:
-impozite pe clădiri
-impozite pe teren
Total restanţe la
încasări de impozite
şi taxe locale din
care:
-impozite pe clădiri
-impozite pe teren
Gradul de colectare a
impozitelor şi taxelor
locale:
-impozite pe clădiri
-impozite pe teren

Mii lei

2902
92
780

2981
115
811

3052
125
918

3174
134
1081

3233
136
1160

Mii lei

183
341
685

198
330
700

197
368
749

255
422
884

256
435
1028

161
307

168
304

155
301

199
393

212
418

95

111

230

197

132

22
34

30
26

42
67

56
29

44
17

87,82

86,31

81,59

81,77

88,62

87,97
90,02

84,84
92,12

78,68
81,79

78,03
93,12

82,81
96,09

Mii lei

%

Sursă: Primăria Miercurea Nirajului
În ultimii ani gradul de colectare al impozitelor şi taxelor s-a menţinut constant.

Principalele probleme identificate


În domeniul serviciilor sociale se evidenţiază lipsa unei cantine sociale. Serviciile oferite de

Asociaţia Caritas pot fi îmbunătăţite.


Transportul public local prezintă o serie de deficienţe care ar trebui rezolvate în

următoarea perioadă. Cea mai importantă problemă este rezolvarea transportului din unele localităţi
aparţinătoare oraşului Miercurea Nirajului.


Ar fi nevoie de investiţii în domeniul serviciilor de sănătate, de lărgirea serviciilor oferite

de spitalul orăşenesc, de achiziţionarea unor aparate medicale moderne necesare pentru creşterea
calităţii serviciilor medicale.


Calitatea serviciilor oferite de sistemul de învăţământ din oraşul Miercurea Nirajului a

scăzut în ultimii ani. Acest fenomen se datorează instabilităţii sistemului de învăţământ. Anual se
schimbă cadrele didactice, multe cadre didactice fac naveta din Tg. Mureş. Cadrele didactice nu
sunt destul de motivate din punct de vedere financiar. La nivel general principalele probleme ale
sistemului de învăţământ românesc sunt determinate de instabilitatea măsurilor adoptate, motivaţia
financiară redusă a cadrelor didactice, dar şi de rata de cuprindere școlară.
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Sistemul de educaţie este deficitar la indicatorul „elevi care revin la un calculator”.



În domeniul siguranţei şi ordinii publice prezenţa Poliţiei Comunitare este scăzută.

Creşterea numărului de angajaţi ai poliţiei comunitare ar putea genera o scădere a fenomenului de
infracţionalitate la nivelul oraşului Miercurea Nirajului.


În oraş există un deficit de spaţii verzi, există un singur parc în centrul oraşului.



În oraş există organizaţii civile, dar numărul lor este redus faţă de numărul de locuitori.

Rolul organizaţiilor civile în luarea deciziilor este scăzut.

Direcţii posibile de acţiune
Servicii sociale
În domeniul asistenţei sociale este necesară disiparea serviciilor sociale la nivelul comunităţii
locale prin intermediul parteneriatului între instituţiile statului şi anumite ONG-uri, ce oferă
coordonatele mediului asociativ activ din punct de vedere al asistenţei sociale.
Serviciile sociale vor fi furnizate în parteneriat de către toţi factorii implicaţi, atât publici cât şi
privaţi şi se vor baza pe evaluarea nevoilor personale şi vor fi orientate către susţinerea individului
şi integrarea acestuia în cadrul comunităţii.
Se impune o mai mare implicare a autorităţilor publice locale în identificarea problemelor sociale de
la nivel local şi asumarea responsabilităţii pentru asigurarea serviciilor de asistenţă socială necesare
categoriilor defavorizate.
Vor trebui identificate şi atrase fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor, iniţierea de
proiecte cu finanţare din fonduri structurale sau din alte fonduri europene accesibile.
Învăţământ şi educaţie


Asigurarea educaţiei de bază şi creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului obligatoriu
necesită continuarea lucrărilor de reabilitare şi de modernizare a unităţilor de
învăţământ. Totodată ar fi nevoie de atragerea cadrelor didactice prin oferirea posibilităţii
de cazare sau restituirea cheltuielilor navetei.



Pentru reducerea abandonului şcolar ar fi nevoie de programe de tip “after school”.



Sensibilizarea elevilor, a populaţiei asupra problemelor referitoare la mediul înconjurător,
se poate realiza prin proiecte ecologice derulate în colaborare cu organizaţii civile, primăria
oraşului Miercurea Nirajului şi instituţile de învăţământ din oraş.



Este o oportunitate apropierea Universităţii Sapientia şi existenţa a mai multor facultăţi.
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Siguranţă şi ordine publică
Continuarea măsurilor de diminuare a infracţionalităţii în oraşul Miercurea Nirajului este necesar,
inclusiv prin instalarea unor sisteme de supraveghere video mai performante în zonele cele mai
expuse.
Spaţii verzi şi amenajare urbană
În oraşul Miercurea Nirajului ar fi nevoie încă de înfiinţarea sau amenajarea unor parcuri, locuri de
joacă pentru copii, precum şi amenajarea spaţiilor verzi existente.
Administraţie publică
În perioada 2014-2020 există programul operaţional POCA, finanţat din cadrul Fondului Social
European (FSE), program ce finanţează dezvoltarea capacităţii administrative în România. În cadrul
acestui program există posibilitatea creşterii eficienţei serviciilor oferite de administraţia publică.
Organizaţii civile
În viitor ar fi nevoie de înfiinţarea unor noi organizaţii civile şi de creşterea rolului acestor asociaţii
în luarea deciziilor referitoare la viitorul oraşului Miercurea Nirajului.

Este foarte important implementarea unor proiecte privind promovarea valorilor sustenabile,
precum: cooperare, solidaritate, creativitate, satisfacţie, diversitate, frumuseţe, filantropie,
participare socială etc.
Este foarte important, de asemenea, implementarea unor proiecte mici privind crearea unor
parcuri tematice în centrul localităţilor, precum şi a unor spaţii verzi multifuncţionale, în vederea
îmbunătăţirii imaginii localităţilor, dar şi în vederea creării unor modele pentru locuitori.
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6. Economie
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1. Economia
Activitatea economică a oraşului este destul de dezvoltată comparativ cu localităţile învecinate şi cu
restul localităţilor din apropierea oraşului Miercurea Nirajului. Conform datelor Primăriei şi
conform http://www.firme.info/mures/miercurea-nirajului, în oraşul Miercurea Nirajului în 2014,
erau înregistraţi 460 de agenţi economici, dintre care 141 societăţi comerciale cu răspundere
limitată (SRL), 8 societăţi pe acţiuni, o cooperativă de credit, o cooperativă de consum, 7 cabinete
medicale şi stomatologice. În oraş există şi 237 persoane fizice autorizate (PFA) şi întreprinderi
individuale (II) şi 65 asociaţii familiale. Densitatea întreprinderilor (agenţilor economici) la 1000 de
locuitori permite realizarea unor comparaţii cu nivelul judeţean şi poate fi privit ca un indicator al
spiritului antreprenorial al populaţiei şi al mediului economic. În oraşul Miercurea Nirajului
densitatea firmelor în anul 2014 era de 27,18‰, situându-se peste nivelul judeţean (24‰) şi
naţional (25,8‰).
Producţie
În oraşul Miercurea Nirajului numărul unităţilor de producţie este mic faţă de numărul unităţilor
economice din domeniul prestărilor de servicii şi a comerţului. Principalele activităţi de producţie
sunt: produse de panificaţie, produse lactate, cultivarea legumelor, jucării din lemn, ferestre şi uşi
din lemn stratificat, mobilă, produse de patiserie, haine din piele.
Fig. nr.48. Fabrica de produse lactate din Sîntandrei

Fig. nr.49. Produse de panificaţie şi de mobilier

http://www.binalestratificate.ro/mobiladegradina.html
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Fig. nr.50. Jucării din lemn ale firmei Hanben Toys SRL

Fig. nr.51. Produsele firmei SC ERMA

http://www.ermastyle.ro/promotii/1/ro
Activitatea de bază a populației localităţii este însă agricultura prin cele două activități de bază:
cultivarea plantelor şi cresterea animalelor, activități ce constituie principala sursă de existență. În
domeniul agriculturii se cultivă toate culturile specifice zonei, începând cu produse cerealiere,
legume, pomi fructiferi, viță de vie, păduri şi păşuni.
Potențialul economic al localității Beu este exclusiv agricol. În localitatea Beu a existat C.A.P. care
între timp s-a desființat, din care se mai păstrează un grajd de animale. În sat nu există unități
industriale.
Principalele activități economice ale locuitorilor din localitatea Dumitreşti sunt cu caracter agricol.
Întreprinderile agricole sunt cele ce au rezultat prin transformarea CAP-ului: în Asociaţia Agricolă
cu grajduri.
Principalele activități economice ale locuitorilor din localitatea Lăureni sunt cu caracter agricol.
În localitatea Moşuni a existat CAP, dar pe teritoriul căreia s-au produs deja unele mutații
funcţionale. Astfel funcționează fermele de animale particulare. Potențialul economic al localității
Şardu Nirajului este tot cel agricol.
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Concluzii


În Miercurea Nirajului există mai multe tipuri de activităţi de producţie.



Se constată însă lipsa unităţilor de tip industrial şi a serviciilor în localităţile componente ale
oraşului Miercurea Nirajului.

Prestări de servicii
Au apărut mai multe întreprinderi din domeniul serviciilor, private, dar o industrie semnificativă nu
există încă, deşi potenţial ar fi. În oraşul Miercurea Nirajului 16 unităţi economice oferă servicii în
diferite domenii: servicii funerare, televiziune prin cablu şi internet, atelier de copiat chei, proiectare
locuinţe, proiectare case şi design, cosmetică, regenerare turbocompresoare, coafură, service auto,
medic, medic veterinar, farmacie, etc.
Fig. nr52.. Regenerare turbocompresoare

Fig. nr.53. Servicii internet, calculatoare

http://www.turbo-tec.eu/ro/map/regenerare-turbocompresoare-miercurea-nirajului/
http://www.lorinfo.ro/
În localitatea Beu nu există unităţi de tip comercial, de alimentaţie publică sau servicii.
În localitatea Tâmpa există unităţi de tip comercial, de alimentaţie publică sau servicii. Acestea
sunt magazin mixt şi bar, remiza PSI. În localitatea Veța nu există unităţi de tip comercial, de
alimentaţie publică sau servicii.
Unităţi comerciale
Din cele 149 unităţi economice, 24 activează în domeniul comerţului, ceea ce înseamnă un procent
de 16,10% din totalul unităţilor economice. Unităţile comerciale cuprind magazine mixte, baruri,
magazine second hand, etc.
Piaţa agricolă din Miercurea Nirajului este locul principal de desfacere a prduselor agricole pentru
producătorii agricoli din zonă.
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Fig. Nr. 54. Piaţa agricolă din Miercurea Nirajului

Piaţa agricolă necesită modernizări, ar fi nevoie de amenajarea pieţei căt mai urgent, investiţia fiind
prioritară din punctul de vedere al locuitorilor oraşului Miercurea Nirajului.

2. Turism
Potenţialul turistic al oraşului Miercurea Nirajului are la bază atât potenţialul peisagistic,
biogeografic cât şi antropic.
Potenţialul peisagistic este prezent prin frumuseţea peisajului localităţii, prin locurile de excursii
preferate de localnici.
Potenţialul biogeografic este prezent prin pădurile întinse de foioase sau amestec din zona
Miercurea Nirajului şi a localităţilor aparţinătoarea oraşului, care sunt de asemenea locurile de
excursii al localnicilor şi a vizitatorilor care vin în sat.
Potenţialul antropic este prezent prin:
 Biserica reformată din sec. XII şi clopotniţa din lemn din 1670- Miercurea Nirajului, str.
Sîntana;
 Poarta veche sculptată din lemn cu şindrilă, anul 1723;
 Biserica reformată din Miercurea Nirajului, str.Sîntandrei;
 Biserica catolică din sec. XVIII din Beu;
 Biserica din lemn greco-catolică "Sf. Arhangheli" 1843 Miercurea Nirajului, str.Bisericii;
 Piatra funerară (1888) a lui Deák Farkas, fost revoluţionar 1849 – cimitirul Sf. Andrei;
 Piatra funerară (1898) a lui Szász Károly, fost revoluţionar 1848/49 – cimitirul M.-Nirajului;
 Clădirea fostei judecătorii de plasă şi penitenciar din anul 1905;
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 Bustul lui Boskai Istvan (sculptat de Horváth Geza, 1906);
 Casă de locuit (proiectată de dr. Kós Károly, 1908)
În oraşul Miercurea Nirajului turismul nu este dezvoltat pe măsura oportunităţilor existente. În oraş
există câteva pensiuni, dar oraşul nu dispune de un program turistic complex.
Pensiunea Bekecs din Miercurea Nirajului are 15 camere cu 30 de locuri de cazare.
Fig. Nr.55. Pensiunea Bekecs

https://www.szekelyszallas.hu/jomres/uploadedimages/1040/slideshow/0/bekecs_panzio_vendeglo_
008.jpg
Fig. Nr.56. Pensiunea Elly

Pensiunea Elly se află în apropierea localităţii Miercurea Nirajului, într-un mediu deosebit de
frumos. Pensiunea oferă oportunitatea de a petrece timpul liber împreună cu familia sau prietenii,
organizănd excursii şi drumeţii prin imprejurimi. Locuri: 3 camere pentru 6 persoane.
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Fig. nr.57. Pensiunea Nyarady

În Pensiunea Nyarady 5 camere stau la dispoziţia turiştilor cu 16 locuri, iar în Pensiunea Kocsis
există tot 5 camere cu 16 locuri.
Fig. nr. 58. Pensiunea Kocis

Probleme identificate


Cu toate că regiunea oferă posibilităţi turistice excelente, traficul turistic în zonă este
scăzut, până la momentul de faţă nu s-a profitat la maxim de aceste posibilităţi.



Pe piaţa turistică oraşul Miercurea Nirajului se află pe o poziţie superioară, deoarece ar
pute oferi servicii şi produse turistice complexe şi atractive, condiţie primară în ceea ce
priveşte competitivitatea.



Nu există acţiuni integrate în vederea direcţionării iniţiativelor private în domeniul turistic



Se constată lipsa unor reţele locale de promovare şi furnizare a acestor servicii, cu
implicarea activă a populaţiei, în special a femeilor şi a tinerilor;



Nu există programe turistice sezonale complete şi integrate care ar include toate unităţile
turistice din zonă;



Se constată lipsa unui parteneriat stabil între actorii implicaţi în activităţi economice din oraşul

Miercurea Nirajului.
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Direcţii posibile de dezvoltare


Este nevoie de dezvoltarea agroturismului, ca alternativă pentru reorientarea unora dintre
gospodarii şi de obţinere a veniturilor suplimentare.



Este nevoie de idei, acţiuni şi proiecte inovative în domeniul turistic, în vederea
diversificării activităţilor în acest segment.



Este nevoie de elaborarea unor programe turistice sezoniale complete, unice, integrate şi
comune pentru toate unităţile turistice din zonă, este nevoie de formarea unui parteneriat
între actorii implicaţi din microregiune.



Este nevoie de coordonarea la nivel microregional a activităţilor de marketing şi promovare
în vederea integrării tuturor operatorilor, obiectivelor, a programelor şi a lanţurilor de valori
existente în zona oraşului Miercurea Nirajului, precum şi în vederea realizării unui „brand
turistic” unic şi integrat la nivelul microregiunii.



Oferta turistică competitivă, de bună calitate, se bazează pe caracteristicile oraşului
Miercurea Nirajului. Oraşul dispune de atracţii culturale şi naturale excepţionale, care ar
putea fi un pol de dezvoltare al oraşului.

3. Infrastructura pentru iniţiere şi dezvoltare de afaceri
Nu este asigurată sprijinirea întreprinderilor în oraşul Miercurea Nirajului. Nu există instituţie
responsabilă cu prestarea unor servicii de informare şi consiliere, sau care ar acorda sprijin în
managementul dezvoltării întreprinderilor, în identificarea surselor de finanţare şi în elaborarea
proiectelor de finanţare.
Unul dintre cele mai mari obstacole în calea dezvoltării economice al 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 capacităţii de management al proiectelor, lipsa suportului şi educaţiei
profesionale ceea ce ar ajuta la dezvoltarea întreprinderilor.

Probleme identificate


Lipsa serviciilor de consiliere de specialitate pentru întreprinderi;



Lipsă de cunoştinţe în ceea ce priveşte creşterea competitivităţii întreprinderilor;



Lipsa sau eficienţa scăzută a programelor de formare în domeniul dezvoltării afacerilor;



Migrarea forţei de muncă bine pregătite în străinătate sau spre zone mai dezvoltate;



Lipsa structurilor şi a programelor care ar încuraja afacerile orientate spre piaţă;
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Lipsa iniţiativelor de afaceri din partea tinerilor;



Baza tehnico-materială în unele ramuri ale industriei mici este învechită;



Lipsa desăvârşită a investiţiilor pentru protecţia mediului în cadrul întreprinderilor;



Lipsa activităţilor inovatoare la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Direcţii posibile de acţiune


Asigurarea serviciilor de consiliere de specialitate pentru întreprinderi;



Asigurarea informării şi identificării surselor de finanţare pentru întreprinderi;



Încurajarea tinerilor pentru dezvoltarea unor afaceri;



Încurajarea mediului de afaceri pentru învestiţii în activităţi de producţie specifice regiunii.

2. Agricultura
Aşeazarea geografică a comunei, categoria terenurilor, fertilitatea acestora şi interesul locuitorilor
determină o dezvoltare, dar încă destul de lentă, a agriculturii moderne, materializată în prezent prin
utilizarea raţională a terenurilor agricole, obţinându-se în final producţii bune la culturile de
porumb, grâu, secară, cartof, sfeclă de zahăr, legume, viţă-de-vie şi mai nou la flori, domeniu care
se dezvoltă an la an. Acest fenomen se datorează şi existenţei şi funcţionării în curs de 18 ani a
Facultăţii de Horticultură.
Tabel nr.46. Fondul funciar după categorii de folosinţă, 2013
Modul de folosinţă pentru
suprafaţa agricolă
Agricolă
Arabilă
Păşuni
Fâneţe
Vii şi pepiniere viticole
Livezi şi pepiniere pomicole

13%

Ha
4225
2925
727
554
11
8

0,9

Arabil

17%

Păşuni
Fâneţe
Vii şi pepiniere viticole
Livezi şi pepiniere pomicole
70%

Sursă: INS
Conform datelor primăriei Miercurea Nirajului, în anul 2012 suprafaţa totală a localităţii era de
5581 ha din care 4225 ha era suprafaţa agricolă. Suprafaţa agricolă în anul 2012 după categorii de
folosinţă se prezenta în felul următor: 2925 ha teren arabil, 727 ha păşuni, 554 ha fâneţe naturale, 11
ha vii şi 8 ha livezi şi pepiniere pomicole şi viticole. În oraşul Miercurea Nirajului există pe 110,82
hectare grădini familiale. Suprafaţa agricolă utilizată este de 3773,37 hectare. 223,04 ha reprezintă
suprafaţa agricolă neutilizată. Din totalul de 2251,95 hectar arabil, 103,99 ha se află în proprietatea
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persoanelor juridice. Din totalul de 1381,15 ha de păşuni şi fâneţe, 359,52 ha se află tot în
proprietatea persoanelor juridice.
Fig. nr.47.Principalele culturi în anul 2010
Denumirea culturilor

Suprafaţa (ha)

Cereale boabe
Grâu comun
Secară
Ovâz
Orz şi orzoaică

1416,67
584,86
10,12
144,88
52,03

Porumb boabe
Alte cereale boabe
Cartofi
Legume de câmp şi în solarii
Flori şi plante ornamentale
Fân şi masă verde
Porumb verde
Alte plante de nutreţ
Sfeclă de zahăr
Alte culturi

612,04
12,74
16,28
15,50
2,86
142,20
34,30
169,08
0,17
2,81

Sursă: Recensământul agricol, 2010
Din datele din anii 2003, respectiv din anul 2013, privind suprafeţele ocupate de principalele
culturi, se poate observa ponderea cea mai mare a cerealelor boabe, ocupând 62,90% din suprafaţa
arabilă.
Fig. Nr.59. Ferma Nyiri

http://www.nyirikerteszet.eu/kepgaleria.html
Din cele 11 hectare de vii şi pepiniere viticole, se cultivă pe 2,37 hectare vin de calitate, pe 3,52
hectare alte tipuri de vin şi struguri de masă pe 0,46 de hectare.
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Dintre pomi fructiferi, suprafaţa ocupată de mere este de 4,87 hectare (2540 de pomi), de pruni 5,62
hectare, peri 0,52 hectare, piersici 0,04 hectare, cireşi şi vişini 0,41 hectare, nuci 0,60 hectare şi alţi
pomi fructiferi 8,24 hectare.
Un eveniment important atât pentru horticultori, cât şi pentru toţi agricultori este târgul organizat
anual în luna martie în Miercurea Nirajului. Cu această ocazie se întâlnesc din microregiune toate
persoanele interesate de agricultură şi au loc şi simpozioane pe diferite teme actuale.
Fig. nr.60. Zilele horticultorilor

Procesul de privatizare a terenurilor agricole, a generat în agricultura oraşului Miercurea Nirajului
două dezavantaje structurale principale:
1. Fragmentarea excesivă a proprietăţii în agricultură;
2. Suprafeţe importante de teren în proprietatea prea multor agricultori care se apropie sau au trecut
de vârsta pensionării, în special în cadrul exploataţiilor mai mici.
Se constată, astfel o tendinţă de îmbătrânire a şefilor de exploataţii. Majoritatea din suprafeţele
deţinute de exploataţiile de semi-subzistenţă sunt conduse de persoane care au depăşit vârsta
pensionării. Analizând structura de vârsta a managementului în cadrul exploataţiilor agricole
individuale mai mari de 1 UDE, se constată că o pondere foarte mare de 65% o reprezintă şefii de
exploataţii cu vârsta de 55 de ani şi peste, comparativ cu ponderea celor cu vârsta între 35 şi 55 de
ani de 30% şi a tinerilor sub 35 de ani de numai 5%.
Creşterea animalelor
În oraşul Miercurea Nirajului, datorită caracteristicilor de relief are o mare tradiţie creşterea de
bovine, porcine şi păsări, precum şi creşterea oilor.
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Tabel nr.48. Efectivele de animale
Animale

Nr.

Bovine

793

Ovine

4893

Caprine

505

Porcine

1477

Păsări
Cabaline
Măgari şi catâri

15615
164
5

Iepuri de casă

189

Familii de albine

559

Sursă:Recensământul Agricol, 2010,
În oraşul Miercurea Nirajului există 189 de exploataţii cu bovine, două ferme având peste 30 de
bovine. Există şi 580 de exploataţii cu porcine dintre care 21 de ferme cu peste 10 porcine. În
Sîntandrei există două ferme mair de porcine, unul cu 80 de capete şi unul cu 110 de capete.
Densitatea bovinelor, în oraşul Miercurea Nirajului este de 18,76 capete/100 hectare teren agricol,
mai scăzută decât la nivel naţional (23,2 capete/100 hectare de teren agricol).
Densitatea medie a ovinelor este de 115,81 capete/100 ha teren agricol, mult mai mare decât media
naţională (73 capete/100 ha teren agricol), iar cea a caprinelor este de 11,95 capete/100 ha teren
agricol. Se remarcă o corelaţie între suprafaţa mare a pajiştilor naturale şi numărul însemnat al
ovinelor.
Creşterea porcinelor are un rol mult mai scăzut, cu o densitate de 34,95 capete/100 ha teren agricol,
nesemnificativ faţă de media pe ţară (83 capete/100 ha teren agricol).
În oraşul Miercurea Nirajului se remarcă şi un număr însemnat de cabaline, având o densitate de
3,88 capete/100 ha teren agricol.
În perioada 2007-2013 a crescut mărimea suprafeţei aprobate pentru plăţi directe. Acest lucru
pozitiv poate indica creşterea numărului gospodăriilor, a beneficiarilor pentru plăţi directe sau
comasarea terenurilor, ţinând cont de condiţiile acordării acestor plăţi (beneficiarul trebuie să deţină
minim 1 hectar de teren agricol).
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Fig. nr. 61. Evoluţia suprafeţei aprobate pentru plăţi directe
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Sursă: APIA25
Mecanizarea agriculturii joacă un rol fundamental din punct de vedere tehnic, economic şi social în
agricultură, oferind reduceri substanţiale ale costurilor. În oraşul Miercurea Nirajului aproximativ
80% din parcul de tractoare însă este învechit. Ar fi nevoie de investiţii în maşini agricole şi
tractoare pentru producători, de sprijinirea agricultorilor prin informarea despre posibilităţile de
finanţare.

Oraşul

TRACTOARE TOTAL GENERAL
Total
din care :
Gosp
Neamortizate
individ

Miercurea-N

56

56

6

Amortizate
50

În ultimii ani în oraşul Miercurea Nirajului au avut loc investiţii în agricultură. Prezenţa benefică a
Asociaţiei Leader Valea Nirajului s-a simţit şi în oraşul Miercurea Nirajului, atât pentru locuitori,
care au accesat fonduri pentru dezvoltarea propriilor afaceri, cât şi pentru autorităţi locale. Astfel în
cadrul programului LEADER s-au accesat fonduri pentru achiziţie de tractoare, pentru formarea
agricultorilor, pentru achiziţie de utilaje multifuncţionale şi modernizare drumuir forestiere.
Fig. nr.62. Modernizare drumuri forestiere

25

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură
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Principalele probleme identificate


Lipsă de cunoştinţe în ceea ce priveşte creşterea competitivităţii şi diversificării produselor
agricole;



Dispariţia sau scăderea cantităţii culturilor tradiţionale, specifice zonei;



Lipsa competitivităţii produselor agricole şi agro-alimentare locale;



Gradul redus de asociere a fermierilor.



Lipsa inovaţiei în domeniul agricol;

Direcţii principale de acţiune


Programe de formare în domeniul agriculturii şi a prelucrării alimentelor;



Identificarea oportunităţilor de finanţare în domeniul agriculturii;



Creşterea competitivităţii produselor agricole;



Dezvoltarea agroturismului;



Iniţierea asocierii fermierilor.
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7. Protecţia şi conservarea mediului
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I. Analiza stării mediului
1. Caliitatea aerului
În judeţul Mureş calitatea aerului înconjurător este influenţată într-o măsură moderată de emisiile
din activităţile economico-sociale. Sursele antropice de emisie în atmosferă cu potenţial
semnificativ sunt amplasate în Târgu Mureş, Iernut, Luduş şi Târnăveni în timp ce în zone, precum
Reghin şi Sovata sursele de emisie antropice nu produc poluare semnificativă.
O scurtă caracterizare a surselor fixe se prezintă astfel:
A. Surse industriale: industria chimică, industria de prelucrare a lemnului, producerea materialelor
de construcţie;
- industria energetică;
- stocarea şi distribuţia carburanţilor;
- utilizarea solvenţilor.
În general, combustibilul utilizat este gazul natural (peste 98 %). Sursele de emisie în atmosferă din
agricultură sunt reduse dar nu de neglijat. Depozitele de deşeuri reprezintă surse moderate de emisie
a poluanţilor în atmosferă.
B. Surse mobile:
- traficul rutier care se desfăşoară în principal pe DN13A (E60), DN 13 (A) şi DN15 (Târgu Mureş Topliţa) şi care traversează localităţile urbane şi rurale ale judeţului Mureş;
- traficul feroviar
Emisii de substanţe ce pot provoca acidifierea în atmosferă, ca de exemplu, dioxidul de sulf (SO2)
sau oxizii de azot (NOx), în special rezultaţi de la arderea combustibililor fosili, pot persista în aer
câteva zile şi astfel pot fi transportaţi la sute de kilometri, unde devin prin conversie chimică, acizi
(sulfuric sau nitric). Acest proces interferă cu ecosistemele, conducând la cunoscuta problematică a
“acidifierii”.
Începând cu anul de raportare 2012 colectarea datelor pentru realizarea raportului “Calitatea aerului
în judeţul Mureş” se menţine într-o tendinţă uşoară de îmbunătăţire. Începând cu anul 2006 s-au
redus substanţial emisiile provenite din procesele industriale iar numărul de incidente de poluare
este în scădere. Cu toate acestea, traficul rutier în creştere cauzează încă probleme locale de calitate
a aerului. În judeţul Mureş nu sunt probleme de poluare a aerului care să impună instituirea de
măsuri speciale de gestionare a calităţii aerului pentru încadrarea în standardele de calitate conform
legislaţiei în vigoare.
Legislaţia naţională privind calitatea aerului identifică substanţele care au nevoie de control, din
cauza efectelor acestora asupra oamenilor şi a mediului, aceste substanţe sunt oxizi de azot, ozonul,
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monoxidul de carbon, bioxidul de sulf, benzenul şi alţi compuşi organici volatili, particulele în
suspensie (fracţiunea PM 10 şi fracţiunea PM 2,5), plumb, cadmiu, mercur, arsen, nichel.
Presiuni asupra stării de calitate a aerului
Activitatea industrială are un impact semnificativ asupra mediului prin emisiile de poluanţi în aer,
apă, sol prin generarea de deşeuri, prin consumul neraţional de energie. Industria este ramura cu
ponderea cea mai mare în economia judeţului. După evenimentele din anul 1989, procesul de
tranziţie caracteristic economiei judeţului s-a resimţit şi în sectorul industrial, care a trecut de la un
sistem puternic centralizat la promovarea liberei iniţiative. Procesul de privatizare a tuturor
unităţilor de producţie industrială care s-a desfăşurat în anii '90, a fost însoţit de reducerea
volumului producţiei şi a capacităţilor de producţie, precum şi de dispariţia unor ramuri industriale.
Totuşi, judeţul Mureş dispune de un potenţial de dezvoltare ridicat, determinat de aşezarea
geografică centrală şi de condiţiile naturale variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice.
Industria se caracterizează în oraşul Miercurea Nirajului printr-o varietate nu prea mare a ramurilor
producătoare, cu specializări în:
- agricultură
- industria de exploatare şi prelucrare a lemnului
- industria de pielărie
- produse de panificaţie
Activitatea industrială are un impact semnificativ asupra mediului prin emisiile de poluanţi în aer,
apă, sol prin generarea de deşeuri, prin consumul neraţional de energie. Industria este ramura cu
ponderea cea mai mare în economia judeţului. După evenimentele din anul 1989, procesul de
tranziţie caracteristic economiei judeţului s-a resimţit şi în sectorul industrial, care a trecut de la un
sistem puternic centralizat la promovarea liberei iniţiative.
2. Calitatea apei
În oraşul Miercurea Nirajului calitatea apei este de nivel mediu, rezultatele analizelor arată valori
sub cele maxime admise ale poluanţilor. Calitatea apei este afectată de activitatea de creştere a
animalelor. Totodată datorită dezvoltării turismului necontrolat, există pericol mare de poluare a
mediului înconjurător.
3. Calitatea solului
Calitatea solului în oraşul Miercurea Nirajului este afectată de activităţile de creştere a animalelor,
mai ales în cazurile în care locuitorii nu respectă legislaţia în vigoare. Totodată lipsa canalizării în
se poate considera o sursă de poluare a solului.
4. Poluare acustică
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Analizând ultimele rapoarte ale Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, nu s-a constatat
depăşiri ale nivelului de zgomot.
5. Modificări climatice
Lipsa unor soluţii alternative de asigurare a încălzirii locuinţelor, a iluminatului public, precum şi
menţinerea activității industriale fără implementarea de măsuri privind reducerea poluării vor face
ca emisiile de gaze cu efect de seră să se mențină la nivelul actual sau să crească.
6. Biodiversitate, patrimoniu cultural
Trebuie să existe la nivelul oraşului Miercurea Nirajului o viziune strategică de ansamblu care va
permite extinderea activităţilor antropice în zonele naturale valoroase sau în vecinătatea acestora
neafectând diversitatea biologică şi funcţionalitatea acestor sisteme.
În condiţiile neimplementării măsurilor propuse, defrişările ilegale, braconajul, păşunatul intensiv,
turismul neorganizat vor continua să contribuie la degradarea ecosistemelor, distrugerea habitatelor
şi chiar dispariţia unor specii de flora şi fauna.
7. Sănătatea populaţiei
Trebuie menţinute eforturile actuale pentru dotarea edilitară a localităţilor, de sistare continuă a
activităţilor neconforme de gestiune a deşeurilor şi de reducere a poluării din industrie, ceea ce va
permite o reducere a riscurilor asupra sănătăţii umane.
8. Riscuri naturale
Conform Legii privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Zone de risc natural,
oraşul Miercurea Nirajului este pe lista UAT-urilor cu risc de inundaţii pe torenţi şi există în oraş un
nivel mediu de alunecare de teren primară.
9. Conservarea/utilizarea eficientă a resurselor naturale
Asigurarea surselor energetice va continua să se facă preponderent din resurse neregenerabile.
Trebuie să existe la nivelul oraşului Miercurea Nirajului o politică privind economisirea şi
conservarea energiei şi utilizarea resurselor regenerabile.
10. Peisajul şi moştenirea culturală
Trebuie să existe o viziune strategică de dezvoltare care va contribui la eliminarea degradării
peisajului rural şi a zonelor de interes cultural, peisagistic sau de agrement, la eliminarea
abandonării terenurilor agricole, a defrişărilor necontrolate.
11. Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu
Trebuie să existe la nivelul comunei un program de informare şi sensibilizare a populaţiei va face în
continuare ca aceasta să fie în egală măsură expusă direct riscurilor legate de poluare, dar şi să
reprezinte un factor important de presiune asupra mediului înconjurător.
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II. Dezvoltare durabilă
În anul 1987, Comisia Brundtland, a creat un document intitulat „Viitorul nostru comun”, unde se
precizează:
„Dezvoltarea durabilă este un proces al schimbării, în care se exploatează resursele, se alege
direcţia de investiţie, se orientează tehnologiile de dezvoltare şi în care instituţiile au acţiuni
convergente, sporind un viitor potenţial pentru nevoile şi dorinţele umane”.
Pe plan internaţional este recunoscută oficial necesitatea de a integra dezvoltarea economică şi protecţia
mediului în obiectivul de dezvoltare durabilă şi s-a afirmat importanţa, în continuă creştere, a dreptului
internaţional al mediului, ca mecanism de codificare şi promovare a dezvoltării durabile.

In urma conferinţei au rezultat Declaraţia de la Rio, care conţine 27 de principii şi Agenda 21, care
constituie un plan de acţiune pentru dezvoltarea durabilă cu începere din secolul al XXI-lea.
Cele 40 de capitole ale Agendei 21 şi cele 27 de principii ale Declaraţiei de la Rio au definit
dezvoltarea durabilă ca fiind “dezvoltarea care îndeplineşte necesiăţile generaţiei prezente, fără a
compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile necesităţi”.
Raportul mondial al dezvoltarii Umane (1996), elaborat sub egida Programului Naţiunilor Unite
pentru dezvoltare (PNUD), sintetizează patru componente esenţiale ale paradigmei dezvoltare
durabilă:
a) Productivitatea - populaţia trebuie să-şi sporească productivitatea şi să participe deplin la
procesul de generarea veniturilor, creşterea economică reprezentând un subsistem al modelelor de
dezvoltare umană;
b) Echitatea - populaţia trebuie să aibă acces echitabil la opţiuni;
c) Durabilitatea - accesul la opţiuni trebuie asigurat nu numai pentru generaţiile prezente, ci şi
pentru generaţiile viitoare. Toate formele de capital-fizic, uman şi mediu - trebuie reîntregite;
d) Imputernicirea - omul trebuie să participe deplin la deciziile şi la procesele care-i modifică viaţa.
Pentru realizarea condiţiilor compatibilitate a celor patru cerinţe, strategia dezvoltării durabile
include, ca un element esenţial, simultaneitatea progresului în toate cele patru dimensiuni.
Se poate afrima că conceptul de dezvoltare economică durabilă reprezintă acea formă de dezvoltare
economică în cadrul căreia se urmăreşte ca satisfacerea cerinţelor prezente, de consum, să nu
compromită sau să prejudicieze pe cele ale generaţiilor viitoare. Preocupările tot mai accentuate
privind dezvoltarea economică durabilă sau viabilă, sunt legate de un complex de probleme cu care
se confruntă, în prezent omenirea, şi anume: sărăcia în mijlocul belşugului; degradarea mediului
înconjurator, extinderea necontrolată a urbanizării; nesiguranţa ocupării unui loc de muncă;
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înstrăinarea tineretului; înlăturarea valorilor tradiţionale; inflaţia, şomajul, crize monetare,
economice şi geografice etc.
Strategia de dezvoltare locală a oraşului Miercurea Nirajului este un document pe termen lung,
realizat prin efortul participativ al administraţiei publice, instituţiilor şi societăţii civile, mediului de
afaceri, într-un cuvânt, comunitatea locală.

Planul Local de Acţiune reprezintă planificarea reală pe termen mediu şi lung în vederea îndeplinirii
obiectivelor prevăzute în strategia locală. Măsurile respective se concretizează prin acţiuni,
programe şi proiecte, cu specificarea resurselor, rezultatelor şi planificarea în timp.
Portofoliul de Proiecte Prioritare cuprinde acele programe şi proiecte care răspund la problemele
comunităţii locale, şi care pot conţine indicatorii de implementare, ce urmează a fi realizaţi în
viitorul apropiat.
La elaborarea prezentei strategii s-a ţinut cont de principiile dezvoltării durabile şi acest document
complex oferă viziunea şi drumul pe care îl parcurge comunitatea locală pentru a crea “o lume mai
bună”. Este un document de lucru flexibil şi dinamic elaborat printr-un proces participativ al comunităţii
locale în concordanţă cu priorităţile UE, naţionale şi cele regionale. Aici comunitatea locală îşi regăseşte
aspiraţiile, dorinţele şi eforturile în transformarea comunei în cel mai dorit loc în care oricine ar dori să
trăiască o viaţă sănătoasă, îndreptată spre valorile de familie, cu grijă şi respect pentru viitorul
generaţiilor următoare.

Materialele, energia, chiar şi mediul înconjurător nu stau în cantităţi infinite la dispoziţia noastră,
trebuie să ne folosim de ele cu prudenţă. Este indispensabilă educarea şi formarea modului de a
privi mediul în aşa fel încât atât populaţia cât şi agenţii economici să ajute la:
a) conervarea forţelor de energie neregenerabilă;
b) tehnologiile economice în ceea ce priveşte energia;
c) reducerea şi combaterea poluării mediului;
d) folosirea surselor de energie regenerabilă.
Una dintre sarcinile principale este conservarea mediului ce are efect asupra modului de viaţă şi a
valorilor naturale.

Direcţii posibile de acţiune


Existenţa unei strategii pentru scăderea substanţelor poluante ale aerului, apelor şi a
solului;



Soluţii alternative de încălzire şi de iluminare;



Dotarea edilitară a localităţilor aparţinătoare oraşului Miercurea Nirajului



Sensibilizarea populaţiei privind protecţia mediului
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Implementarea

unor proiecte privind promovarea valorilor sustenabile, precum:

cooperare, solidaritate, creativitate, satisfacţie, diversitate, frumuseţe, filantropie,
participare socială etc.


Implementarea unor proiecte mici privind crearea unor parcuri tematice în centrul
localităţilor, precum şi a unor spaţii verzi multifuncţionale, în vederea îmbunătăţirii
imaginii localităţilor, dar şi în vederea creării unor modele pentru locuitori.
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Partea a III.-a Analiza SWOT

144

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Miercurea Nirajului 2015-2020_________

1. Analiza potenţialului oraşului
În cursul sondajului de opinie, li s-a oferit locuitorilor oraşului Miercurea Nirajului posibilitatea de aşi expune părerea atât despre situaţia actuală a oraşului Miercurea Nirajului, cât şi despre aşteptările
lor privind viitorul. Referitor la situaţia actuală a oraşului Miercurea Nirajului s-a încercat
identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale localităţilor, şi localnicii au avut ocazia de a-şi
exprima părerea despre cum ar dori ei să arate localitatea peste 10 ani.
Analiza SWOT (puncte forte, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) se bazează pe de o parte pe
opiniile relevate în cursul sondajului, pe de altă parte pe rezultatele activităţii grupului comunităţii
locale, precum şi pe factorii identificaţi în cursul activităţii de planificare. Punctele tari şi
oportunităţile identificate reprezintă resursele strategice comune care vor fi valorificate în urmărirea
obiectivelor strategice, iar acestea depind în mare măsură de punctele slabe interne şi ameninţările
externe existente.
Participanţii sesiunilor în grup au fost aleşi în aşa fel încât să fie reprezentate mai multe sectoare ale
economiei (agricultură, sănătate, educaţie, cultură, mediul de afaceri, tineri etc.) pentru a obţine o
imagine de ansamblu asupra necesităţilor oraşului, însumând părerile localnicilor cu privire la stadiul
de dezvoltare al domeniilor majore din comunitate.
La elaborarea analizei SWOT a oraşului Miercurea Nirajului am considerat următoarele domenii
conform capitolelor prezentate în analiza de nevoi:
1. Cadru general
2. Demografie şi forţa de muncă
3. Terenuri şi locuinţe
4. Infrastructură
5. Servicii sociale, servicii de sănătate, învăţământ, cultură şi sport
6. Dezvoltare economică
7. Protecţia şi conservarea mediului
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1. Cadru general
Puncte tari


Traversarea oraşului

Puncte slabe
de rute de



oraşului Miercurea Nirajului;

transport rutier;




Demararea unor proiecte de dezvoltare



spaţiilor

edilitare;

sectorului imobiliar;

Existenţa unor resurse naturale, spaţii



verde

Suprafaţă
Existenţa

îngrijită,

parc



prin

dezvoltarea

Existenţa reţelelor de utilităţi doar în



Lipsa unor amenajări de petrecere a
timpului liber;

unor

programe

culturale

tradiţionale;


verzi

Miercurea Nirajului

amenajat;


Atropizare reliefului şi diminuarea

a infrastructurii rutiere şi tehnico-

întinse de păduri şi păşuni;


Poziţionarea mai puţin avantajoasă a



Nr. redus de organizaţii civile;



Lipsa fondurilor pentru investiţii de

Climă şi tipuri de sol favorabile

reabilitare şi restaurare a monumentelor

diversificării activităţilor agricole;

istorice sau a obiectivelor arhitecturale

Bucătărie

de interes turistic;

şi

reţete

tradiţionale:

prepararea pâinii de casă, produse
agroalimentare specifice regiunii;
Ameninţări

Oportunităţi


Reabilitarea drumului judeţean DJ 135;



Demararea unor proiecte de dezvoltare
a infrastructurii rutiere şi tehnico-





Dezvoltarea amenajărilor într-un ritm
mai slab.



Dezvoltarea imobiliară haotică poate

edilitare;

avea un impact puternic asupra unei

Existenţa unor resurse naturale, spaţii

dezvoltări tradiţionale armonioase;

întinse de păduri şi păşuni;



Încetinirea/neimplementarea proiectelor
de dezvoltare a oraşului;



Efectele industrializării şi a globalizării
pătrund din ce în ce mai adânc în
teritoriul oraşului în detrimentul culturii
populare, a tradiţiilor şi a obiceiurilor
locale, şi în mod indirect în defavoarea
dezvoltării turismului rural;
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2. Demografia şi forţa de muncă
Puncte tari


Puncte slabe

Echilibru în împărţirea populaţiei pe



teritoriul oraşului (104 locuitori/km2);

sexe: 51,10 % persoane de sex feminin


şi 48,90% persoane de sex masculin;




Diversitatea

religioasă

extrem

Densitatea mare a populaţiei pe
Rata de natalitate mai scăzută (10,93‰
faţă de nivelul judeţean de 11,9‰);

de

accentuată (reformaţi 50%, ortodocşi



Scăderea numerică a populaţiei stabile;

13%, romano-catolici 16%, unitarieni



Soldul natural negativ;

5,61% şi altele 12,8%, 2,59% fără



Rata mortalităţii destul de ridicată;

religie)



Adâncirea procesului de îmbătrânire a

Numărul populaţiei de peste 60 de ani

populaţiei

relativ mic faţă de alte oraşe din

depopulare a unor aşezări;

România: aceasta reprezintă un procent



Populaţia

atrage

activă

pericolul

reprezintă

de

numai

de 16,90% din populaţia totală a

37,27% din totalul populaţiei oraşului

oraşului;

Miercurea Nirajului;



Diversitate culturală



Forţă de muncă bine reprezentată la

programelor de formare în domeniul

nivelul segmentării populaţiei pe grupe

agricol şi agro-alimentar;



de vârstă;





Forţă de muncă disponibilă;



Scăderea numărului şomerilor (294 de

Lipsa



competitivităţii

şi

Ameninţări

Apropierea de oraşe mai mari creşte
pe



piaţa

Criza economică şi financiară de la
nivel naţional ce are impact asupra

muncii pentru locuitori;

dezvoltării economice şi a pieţei

Atractivitatea zonei pentru turişti,

locurilor de muncă;


care pot genera locuri de muncă;


a

din agricultură şi silvicultură;

Oportunităţi
oferite

scăzută

diversificării produselor şi activitatilor

aceaşi perioadă în anul 2015);

oportunităţile

eficienţa

Lipsă de cunoştinţe în ceea ce priveşte
creşterea

şomeri în anul 2010 şi 93 de şomeri în



sau

Proiectele
infrastructurii

de

dezvoltare
pentru

accesibilităţii zonei;

Posibilitatea creării unui deficit de
forţă de muncă, peste 20 de ani, la

a

nivelul oraşului;

creşterea


Subfinanţarea

sistemului

de
147

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Miercurea Nirajului 2015-2020_________


Posibilitatea finanţării proiectelor

învăţământ

de

calităţii

infrastructură

din

fonduri

astfel

actului

determina

nerambursabile;

şi

scăderea

educaţional

scăderea

va

numărului

persoanelor cu studii medii şi
superioare;

3. Terenuri şi locuinţe
Puncte tari


Puncte slabe

Dezvoltarea numărului de locuinţe

 Serviciu de transport între localităţi şi

(51 de case construite din anul

Miercurea Nirajului slab dezvoltat.
 Inexistenţa

2010);


Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire,
Implicarea

autorităţilor

de

utilităţi

în

localităţi;
 Diferenţe de dezvoltare între localităţi;

prin dezvoltarea noilor proiecte;


reţelei

în

rezolvarea problemelor de echipare

 Spaţii verzi insuficiente;
 Punerea în posesie a terenurilor;

edilitară;
Oportunităţi
 Apropierea

de

oraşe

Ameninţări
creşte

oportunităţile oferite pe piaţa muncii

 Dezvoltare imobiliară haotică

 Încetinirea implementării proiectelor de

pentru locuitorii oraşului;

dezvoltare;

 Atractivitatea zonei pentru turişti, care



pot genera locuri de muncă;

Criza economică poate genera stoparea
unor proiecte imobiliare

 Proiectele de dezvoltare a infrastructurii
pentru creşterea accesibilităţii zonei;
 Posibilitatea finanţării proiectelor de
infrastructură

din

fonduri

nerambursabile;

4. Infrastructură
Puncte tari


Creşterea lungimii srăzilor modernizate
ale oraşului;

Puncte slabe


Drumuri neasfaltate în multe localităţi
aparţinătoare oraşului Miercurea
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Implicarea autorităţilor în rezolvarea


problemelor de echipare edilitară;



Nirajului;
Lipsa

unui

Acces facil la infrastructura feroviară şi

centralizată

aeriană (30 km acces aerian);

localităţilor;

Sistem
electrice

de

distribuţie

bine

a

dezvoltat

energiei
(grad



cu

de

apă

alimentare
la

nivelul

Nu există centre civice moderne,
integrate, reabilitate în mod inovativ;

de


acoperire 98%);

sistem

Centrele localităţilor sunt nedezvoltate



Reţea de iluminat public corespunzător;

sau chiar degradate, creând o imagine



Acoperire relativ bună a zonei cu reţea

nefavorabilă,

de telefonie fixă şi mobilă 80%;

asupra întregii localităţi.


o

influenţă

negativă

Acoperire slabă a zonei cu reţea de
telefonie mobilă în Moşuni, Beu şi
Veţa.

Oportunităţi


Ameninţări

Posibilitatea finanţării proiectelor de
infrastructură

din

nerambursabile

europene



Adâncirea actualei crize economice

fonduri

poate genera reducerea surselor proprii
de

prin

venituri

Programul Operaţional Regional, prin

sumelor

PNDR şi prin alte programe de

infrastructură;

finanţare;

Posibile



şi

implicit

alocate
dificultăţi

reducerea

investiţiilor

în

în

asigurarea

cofinanţării unor proiecte majore de
reabilitare a infrastructurii şi reţelelor
edilitare.

5. Servicii publice
Puncte tari
Asistenţa socială
 Existenţa serviciilor oferite prin

Puncte slabe
Asistenţa socială


Asociaţia comunitară Caritas;
 Servicii comunitare dezvoltate pentru
persoanele vârstnice.
 Existenţa Centrului pentru copii;

Inexistenţa asociaţiilor şi fundaţiilor
care activează în domeniul social;



Prezenţa mare a grupurilor vulnerabile;

Învăţământ şi cultură
 Unităţile de învăţământ sunt dotate
necorespunzător;
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 Creşterea ratei abandonului şcolar,
Învăţământ şi cultură


Şcoli

renovate

 Lipsa programului prelungit la grădiniţă
în

majoritatea

şi la şcoală;

localităţilor aparţinătoare oraşului;

 Necorelarea ofertei educaţionale cu



Existenţa terenului de sport;

nevoile de pe piaţa muncii;



Organizarea de evenimente cultural-

 Nu există Casă de cultură în fiecare

artistice periodice;


Funcţionarea Casei de Cultură are un
rol important în organizarea acţiunilor
cultural-artistice,

educative,

de

informare şi de divertisment;


Existenţa şi funcţionarea bibliotecii;



Existenţa şi funcţionarea Centrului de
informare PAPI în Miercurea Nirajului.



Existenţa şi funcţionarea ansamblului

localitate;
Sănătate


Servicii de telemedicină neexploatate;



Lipsa unor programe de promovare a
sănătăţii.

Administraţia publică
 Probleme

în

asigurarea

calităţii

serviciilor de salubritate;

Bekecs.

 Numărul relativ mare de infracţiuni

Sănătate

 Probleme

 Existenţa

şi

corespunzătoare

funcţionarea
a

spitalului-

funcţionează ca un centru de sănătate al
 Existenţa altor unităţi sanitare care
asigură

serviciile

medicale

asigurarea

calităţii

serviciilor de alimentare cu apă şi
canalizare;
 Pregătirea şi specializare insuficientă a
resurselor

Văii Nirajului;

în

umane

din

instituţiile

publice.

pentru

populaţie (dispensare medicale, de
stomatologie);
 Existenţa punctului de lucru SMURD;
 Reabilitarea drumului judeţean DJ 135
favorizează legătura spitalului cu oraşul
Sovata ;
 Condiţii de locuire pentru medici
tineri ;
Administraţia publică


Exitenţa unui site de informare a
cetăţenilor;
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Transparenţă decizională.
Oportunităţi

Ameninţări

Asistenţa socială

Învăţământ şi cultură

 Dezvoltarea unor proiecte în parteneriat

 Dezinteresul pentru educaţie şi scăderea

cu organizaţiile non-guvernamentale;

calitativă a învăţământului românesc;

 Accesarea fondurilor europene şi a

 Subfinanţarea sistemului de învăţământ

programelor naţionale în domeniul

românesc;
 Lipsa

asistenţei sociale;
 Existenţa cadrului legislativ ce creează

în

condiţiile din şcoli, locuinţe);

grupurile

 Politica de salarizare existentă în

vederea

integrării

domeniul educaţional care poate avea
influenţe

acestora în societate;
 Posibilitatea dezvoltării de parteneriate
între

şi

APL

sectorul

non-



Dezvoltarea activităţilor educative care
populaţiei tinere;




schimbări

sistemul

legislative

românesc

de

Lipsa de interes a cetăţenilor faţă de
Insuficienţa fondurilor alocate pentru

Dezvoltarea activităţilor educative care

instituţiile culturale şi investiţiile în

să stimuleze înclinaţia spre cultură a

acest domeniu;

populaţiei tinere;

Sănătate
europene



Subfinanţarea sistemului medical;

direcţionate spre perfecţionarea actului



Scăderea calităţii serviciilor medicale

Existenţa

fondurilor

la nivel naţional;

Existenţa

fondurilor

europene



Scăderea gradului de atractivitate a

disponibile pentru reabilitarea clădirilor

sistemului public de sănătate pentru

instituţiilor de învăţământ şi dotarea

tinerii medici;

corespunzătoare a acestora;


calităţii

cultură;

didactic;


asupra

învăţământ;

să stimuleze înclinaţia spre cultură a



Frecventele
privind

Învăţământ şi cultură



negative

actului educaţional;

guvernamental;


pentru

din

persoane

vulnerabile

atractive

cadrele didactice tinere (salarizare,

facilităţi pentru mediul economic ce
angajează

condiţiilor



Programe şcolare internaţionale;

rândul personalului medico-sanitar spre

Sănătate
 Înfiinţarea
ambulatoriu;

Amploarea fenomenului migratoriu în

statele Uniunii Europene;
unui

dispensar



Politica de salarizare în domeniul
sănătăţii slab motivantă;
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 Accesarea

de

fonduri

europene

destinate reabilitării, modernizării
sau

echipării

Administraţia publică


infrastructurii

administraţiei

serviciilor de sănătate;
 Dezvoltarea

privat



slab

medicale

Capacitatea

insuficientă

de

absorbţie a fondurilor europene

(dezvoltarea

cabinetelor

publice

motivantă.

mediului

medico-sanitar

Politica de salarizare în domeniul

destinate administraţiei publice;

de

specialitate);
Administraţia publică


Dezvoltarea
parteneriat

de
cu

proiecte

societatea

în
civilă

pentru sprijinirea şi îmbunătăţirea
serviciilor publice;


Informatizarea furnizării serviciilor
publice;



Accesarea

fondurilor

nerambursabile

destinate

îmbunătăţirii serviciilor publice;


Specializarea

resurselor

umane

cuprinse în instituţiile furnizoare de
servicii publice;

6. Dezvoltare economică
Puncte tari


Creşterea numărului de persoane

Puncte slabe


juridice active la nivelul oraşului;


Tradiţie în producţia agricolă;



Existenţa produselor tradiţionale;



Implicarea autorităţilor publice în
sprijinirea activităţilor economice;



Accesibilitatea facilă a oraşului din

Inexistenţa reţelelor de utilităţi în
localităţi ătoare oraşului;



Atitudine negativă a unor persoane
referitor la dezvoltare şi cooperare;



Numărul mic de întreprinderi în
domeniul producţiei;

 Lipsa persoanelor calificate în
anumite domenii;

punct de vedere rutier, feroviar;
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Existenţa şi funcţionarea Asociaţiei



posibilităţilor de finanţare de către

LEADER Valea Nirajului;


Accesarea

unor

fonduri

persoane juridice şi fizice;

pentru

dezvoltarea mediului de afaceri;




Prezenţa activităţilor meşteşugăreşti
şi

de

artizanat

desfăşurate

în

tradiţionale,
cadrul



unor

de

Horticultură

ca

posibilă

destinaţie

Lipsa terenurilor/locaţii disponibile
pentru investiţii;
Dispariţia sau scăderea cantităţii
tradiţionale,

Existenţa unor specializări în cadrul

culturilor

liceului,

microregiunii;

favorabile

mediului


specifice

Lipsa inovaţiei în domeniul agricol
sau a valorificării cunoştinţelor

Existenţa unor resurse naturale;

moderne în acest domeniu;


Turism





economic;


Promovarea insuficientă a imaginii
oraşului

din

Budapesta;


sprijin a

pentru investiţii;

Existenţa şi funcţionarea Filialei
Facultăţii

Lipsa structurilor de
afacerilor;

întreprinderi mici;


Utilizarea necorespunzătoare a

Lipsa competitivităţii produselor

Potenţial turistic ridicat utilizabil pe

locale agricole şi agro-alimentare

tot

locale;

parcursul

anului

datorat

peisajului diversificat, tradiţiilor,
monumentelor

arhitecturale

şi



Scăderea efectivului de animale pe
parcursul perioadei de tranziţie;

istorice;


Numărul crescător

al

unităţilor



Fragmentarea excesivă a proprietăţii
în agricultură;

turistice;



Valori

arhitecturale

specifice

redus

de

asociere

a

fermierilor;

oraşului– monumete istorice cu
valoare arhitecturală deosebită;

Grad



Numărul mare al exploataţiilor de
subzistenţă şi semi-subzistenţă;



Valori imateriale locale specifice;



Ospitalitatea locuitorilor;



Intenţiile


ferme

ale

Numărul redus al exploataţiilor
comerciale;

membrilor

comunităţii în vederea iniţierii de



Slaba dezvoltare a activităţii de
marketing

în

domeniul

mici afaceri în domeniul turistic;
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agroalimentar;


Lipsa

inovaţiei

la

nivelul

întreprinderilor mici şi mijlocii;


Lipsa programelor de sprijin pentru
întreprinderi start-up;



Capacitatea

redusă

intreprinderilor

a

existente

microde

a

răspunde necesităţii de a furniza
locuri de muncă pentru populaţia
din spaţiul rural;
Oportunităţi


Ameninţări

Programele naţionale de sprijin



pentru IMM-uri;


mediului de afaceri din România;

Programele europene de finanţare



pentru mediul economic şi pentru
Dezvoltarea

comunicării

afaceri de a accesa, cofinanţa

reprezentanţii mediului de afaceri şi

proiectele finanţate din fonduri

reprezentanţii autorităţilor publice

europene;


Dezvoltarea

unor



Posibilitatea

de

a

atrage

investiţii datorită apropierii oraşelor


Crearea unei societăţi
populare,

tradiţiile,

transferului de tehnologie;


în care

valorile imateriale ca obiceiurile
cultura



muzee,

centre

înfiinţării

unor

multifuncţionale

foarte

slabă

între

economic;


Oportunitatea

Cooperare

cercetarea universitară şi sectorul

reprezinte o valoare adăugată a



Lipsa serviciilor de consiliere de
specialitate pentru întreprinderi;

populară, meşteşugurile străvechi să
oraşului;

Lipsa totală a întreprinderilor în
domeniul dezvoltării cercetării şi a

noi

Tg. Mureş şi Sovata;

Orientarea turiştilor români către
destinaţiile străine;

platforme

logistice;


Capacitatea limitată a mediului de

între

locale;


Modificări ale legislaţiei privitoare
la activitatea agenţilor economici;



creşterea competitivităţii;


Impactul crizei economice asupra

Lipsa

de

competenţă

a

întreprinzătorilor în ceea ce priveşte
dezvoltarea micro-întreprinderilor;
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pentru înfiinţarea de ateliere pentru
promovarea

meşteşugurilor

tradiţionale şi a istoriei oraşului;

7. Protecţia şi conservarea mediului
Puncte tari


Puncte slabe


Existenţa unui plan de management
de gestionare a deşeurilor la nivel



cauza

activităţii

judeţean;



Poluare din cauza traficului;

Există un program de colectare



Poluare

Există

operatori


de

din

cauza

turismului

neorganizat;

carton şi PET-uri;
protecţia

Lipsa unor proiecte ecologice la
nivelul comunităţii locale;

mediului în judeţ;


din

agricole şi industriale;

selectivă a deşeurilor de hârtie,


Poluarea



Lipsa

promovării

Existenţa unor zone întinse de

referitor

Natura 2000.

înconjurător;


la

voluntariatului

protecţia

mediului

Utilizarea îngrăşămintelor chimice
şi

pesticide, pentru fertilizare,

respectiv combaterea bolilor şi a
dăunătorilor;


Fonduri insuficiente alocate pentru
protecţia mediului;



Lipsa desăvârşită a investiţiilor
pentru protecţia mediului în cadrul
întreprinderilor;

Oportunităţi
 Implicarea populaţiei în activităţile de

Ameninţări


educaţie ecologică;


Dezvoltarea de parteneriate în vederea
protecţiei mediului;

Lipsa de colaborare a populaţiei pentru
colectare selectivă a deşeurilor;



Schimbări climatice globale pot duce la
alunecări de teren;
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Fonduri disponibile din surse europene
sau

naţionale

pentru



susţinerea

fauna) în cazul dezvoltării necontrolate

proiectelor de mediu;


a turismului;

Introducerea surselor regenerabile de



Potenţial de poluare accidentală cu
privire la evacuarea apelor uzate;

energie;


Degradarea cadrului natural (flora şi

Oportunitatea creării unor parteneriate
între ONG-urile care derulează proiecte
privind conservarea biodiversităţii sau
promovarea valorilor imateriale locale
şi administraţia publică locală;

 Investiţii în sisteme de producere şi
furnizare

de

energie

din

surse

regenerabile pentru instituţiile publice;
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Partea a IV.-a Strategia de dezvoltare
1. Arborele problemelor şi obiectivelor
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Diagnoza şi identificarea categoriei de abordare strategică
Caracteristici pozitive:
Existenţa unui potenţial economic.
Oraşul Miercurea Nirajului deţine câteva atuuri economice care îl disting: implicarea autorităţilor
publice în sprijinirea activităţilor economice, infrastructură rutieră avantajoasă pentru transportul de
mărfuri, cadru natural deosebit, varietatea formelor de relief care permit practicarea multiplelor
forme de turism şi din care rezultă diversificarea activităţilor agricole, condiţii favorabile pentru
dezvoltarea diferitelor forme de turism, numărul persoanelor juridice active din punct de vedere
juridic ce revine la 1.000 de locuitori, este mare faţă de alte localităţi. În oraşul Miercurea Nirajului
densitatea firmelor în anul 2014 era de 27,18‰, situându-se peste nivelul judeţean (24‰) şi
naţional (25,8‰). În oraş există tradiţie în anumite meşteşuguri artizanale.
Poziţionarea geografică strategică şi accesibilitate ridicată
Oraşul Miercurea Nirajului beneficiază de o accesibilitatea din punct de vedere rutier, feroviar şi
aerian; este traversat de rute importante de transport rutier: DJ 135, DJ 113, DJ 135A; este situat la
24 km de oraşul Tg. Mureş şi la 29 km de oraşul Sovata.
Existenţa unui potenţial în domeniul locuirii
Oraşul dispune de terenuri pentru dezvoltare. Suprafaţa locuibilă medie este corespunzătoare (11,25
mp/locuinţă în Miercurea Nirajului). Miercurea Nirajului este racordată la utilităţi, poluarea
mediului este medie, accesul la infrastructuri de comerţ este corespunzător. În oraş există un număr
ridicat de proiecte imobiliare, au avut loc îmbunătăţiri ale condiţiilor de locuire, prin dezvoltarea
noilor proiecte. Autorităţile locale s-au implicat în rezolvarea problemelor de echipare edilitară.
Potenţial demografic
Există echilibru în împărţirea populaţiei pe sexe: 51,1% persoane de sex feminin şi 49,9% persoane
de sex masculin. Diversitatea religioasă extrem de accentuată: 50% reformaţi, 13% ortodocşi, 16%
romano-catolici, 5,61% unitarieni, restul populaţiei este de altă religie, atei sau fără religie
(15,39%). Oraşul este caracterizat şi de diversitate culturală: 80% maghiari, 10% români, 6% romi,
4% nedeclaraţi sau de alte etnii;
Numărul şomerilor este în scădere, există forţă de muncă disponibilă în oraş.
Sănătate
Existenţa spitalului poate fi considerat un punct tare pentru oraş, deoarece spitalul deserveşte
locuitorii localităţilor învecinate.
Învăţământ
În ultimii ani au avut loc investiţii în reabilitarea clădirilor şcolilor. Prezenţa Filialei Universităţii
Corvinus, Facultatea de Horticultură a avut un rol însemnat în dezvoltarea oraşului.
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Caracteristici negative:
Demografie şi forţa de muncă
Rata natalităţii a avut evoluţii negative în ultimii ani. Rata mortalităţii este mai mare decât cel la
nivel judeţean ( 12,72‰ în oraşul Miercurea Nirajului, 10,4‰ la nivelul judeţului Mureş în anul
2013), gradul de îmbătrânire, rata de dependenţă demografică au valori mai mari decât la nivel
judeţean sau naţional.
Datele statistice arată o scădere a numărului şomerilor, dar există un număr mare de şomeri
neînregistraţi. Calificarea forţei de muncă disponibilă nu corespunde cererilor pieţei de muncă.
Calitatea relativ scăzută a serviciilor
Deşi existente, serviciile de alimentare cu apă, canalizare, servicii de asigurare a siguranţei
cetăţeanului, serviciul de transport public nu este satisfăcător şi necesită investiţii importante în
continuare.
Serviciile comunitare sunt insuficient dezvoltate pentru persoanele vârstnice/cu handicap, pentru
victime ale violenţei domestice etc..
Nu există asociaţii sau fundaţii care activează în domeniul social. Nu există grădiniţă cu program
prelungit.
Suprafaţa spaţiilor verzi existente raportată la numărul de locuitori este scăzută. Se constată lipsa
unor locuri amenajate pentru petrecerea timpului liber.
Sănătate
Se constată lipsa unui dispensar ambulatoriu, lipsa unor secţii din spital.
Se constată dotarea insuficientă a spitalului din Miercurea Nirajului.
Învăţământ
Se constată necorelarea între oferta liceului şi cererea de pe piaţa muncii. Se constată lipsa unui
program prelungit pentru clasele primare.
Administraţia publică
Se constată o absorbţie scăzută a fondurilor în domeniul administraţiei publice locale.
Economie
Se constată lipsa sau eficienţa scăzută a programelor de formare în domeniul dezvoltării afacerilor.
În ultimele decenii s-a intensificat migrarea forţei de muncă bine pregătite în străinătate sau spre
zone mai dezvoltate.
Lipseşte inovaţia în domeniul agricol şi valorificarea cunoştinţelor moderne în acest domeniu. În
ultimele decenii a avut loc dispariţia sau scăderea cantităţii culturilor tradiţionale, specifice
microregiunii.
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Numărul femeilor întreprinzători sau manageri în cadrul întreprinderilor din oraş este redus, nu
există structuri şi programe care ar încuraja afacerile orientate spre piaţă. Din partea tinerilor se
constată lipsa iniţiativelor de afaceri.
Nu există locuri de muncă pentru persoane din categorii vulnerabile.
Turism
Avantajele existente în domeniul turismului nu sunt valorificate. Se constată lipsa unui turism
organizat. Nu există programe complete, nu este suficient de dezvoltat marketingul turistic, sunt
reduse elementele de informare şi de publicitate.
Mediul înconjurător
Poluarea se datorează mai ales activităţii agricole, industriei prelucrătoare, turismului neorganizat şi
traficului în oraşul Miercurea Nirajului Se constată lipsa unor proiecte ecologice la nivelul
comunităţii locale, lipsa promovării voluntariatului referitor la protecţia mediului înconjurător.

Direcţii posibile de acţiune


Dezvoltarea oraşului nu reprezintă doar o problemă a autorităţilor locale, ci ţine de voinţa şi
capacitatea comunităţii de a defini obiective strategice şi de a le transpune în programe
operaţionale;



Oraşul Miercurea Nirajului se confruntă cu probleme specifice unui oraş în dezvoltare;



Oraşul Miercurea Nirajului se confruntă cu probleme similare existente în oraşele mai mici
din România;



Oraşul Miercurea Nirajului deţine un potenţial deosebit în ceea ce priveşte dezvoltarea
economică (potenţial natural, resurse umane);



Creşterea calităţii vieţii în oraşul Miercurea Nirajului este un element strategic indispensabil
dezvoltării viitoare a oraşului;



Succesul strategiei depinde de capacitatea administraţiei publice locale de a coopera cu
mediul privat şi comunitatea, de a implementa proiectele, de a le monitoriza, evalua şi a le
corecta în timp.
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Elemente din arborele problemelor
1. Stagnarea economiei, venituri mici
1.1.
Agricultură
dezvoltată

slab Lipsă
grupuri
de
producă
tori
Producţie necorelată cu
cerinţe
Potenţial
agroturistic
neexploatat
1.2. Sector de producţie slab Lipsă
de
muncitori
dezvoltat
calificaţi

Lipsa programelor de formare

Lipsa programelor de formare,
informare
Lipsa programelor de formare
Lipsa programelor de formare

Spirit
antreprenorial Lipsa programelor de formare
slab dezvoltat

2. Infrastructură fizică slab dezvoltată
Alimentare cu apă potabilă nesatisfăcătoare
Reţea de canalizare nesatisfăcătoare
2.1. Reţea de utilităţi publice
Drumuri neasfaltate, nearanjate în unele localităţi
insuficient dezvoltată
2.2. Parcări, zone de agrement Lipsa terenurilor de joacă
slab dezvoltate
Lipsa zonelor de agrement

3. Coeziune socială slabă
3.1. Nr. mic de asociaţii în Spirit de comunitate redus- Lipsa iniţiativelor
domeniul social-cultural
3.2. Segregarea romilor

Părăsirea timpurie a şcolii- abandon şcolar
Lipsa unor programe pentru comunitatea de etnie romă
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4. Servicii slab dezvoltate
4.1. Servicii
dezvoltate

sociale

slab Servicii sociale existente insuficient dezvoltate

insuficientă
a Lipsa fondurilor
4.2. Servicii de sănătate slab Dotarea
spitalului
dezvoltate
Lipsa unor serviciilor medicale de specialitate

4.3. Nivelul slab al serviciilor
în învăţământ

Dotarea slabă a şcolilor
Lipsa echipării incintei și a zonei instituțiilor de învățământ
cu camera de supraveghere video în vederea creșterii
siguranței copiilor
Lipsa unor programe educaţionale
Lipsa programului after school

4.4. Capacitatea adminitraţiei
publice

Lipsa cunoştinţelor în anumite domenii administrative
Lipsa experienţei în anumite domenii

5. Starea necorespunzătoare a mediului
5.1.Curăţenia
necorepunzătoare a străzilor

Lipsa promovării voluntariatului
Lipsa educaţiei pentru mediul înconjurător

5.2. Lipsa promovării energiei Lipsa cunoştinţelor şi informaţiilor referitor la dezvoltare
durabilă
alternative
Lipsa becurilor cu consum redus în clădiri publice
Lipsă panouri solare pe clădiri publice
5.3. Sistem slab de prevenire a Terenuri degradate
riscurilor
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Viziunea
Viziunea oraşului Miercurea Nirajului a fost formulată de membrii comunităţii locale ca urmare a
întâlnirilor, workshopurilor derulate:

Oraşul Miercurea Nirajului va fi un oraş dezvoltat în care tradiţiile şi specificul local cultural
vor sta la baza dezvoltării localităţilor
Sistemul de obiective al oraşului Miercurea Nirajului

Dezvoltarea
economică,
socială şi
culturală,
oportunităţi de
muncă prin
valorificarea
potenţialelor
locale

Obiectiv
strategic nr.1

Obiectiv
strategic nr.2.

Obiectiv
strategic nr.3

Obiectiv
strategic nr.4

Obiectiv
strategic nr.5

Dezvoltarea
economiei

Modernizarea şi
extinderea
infrastructurii

Dezvoltarea
comunitară

Dezvoltarea
serviciilor
sociale, de
sănătate,
învățământ

Asigurarea
calităţii
mediului

Obiectivele strategice au fost elaborate pe baza descrierii situaţiei actuale, pe domeniile studiate.
Măsurile şi planul de acţiune şi proiectele elaborate pe aceste domenii sunt în corelaţie cu arborele
obiectivelor.

Obiectivul strategic nr. 1
Dezvoltarea economiei
Reprezintă principalul element al dezvoltării unei comunităţi, fundamentul dezvoltării globale.
Practic, activităţile sociale şi culturale trebuie susţinute din punct de vedere financiar de activitatea
economică. Abordarea viitoare a dezvoltării durabile a economiei locale va trebui să ţină cont de
avantajele ce derivă din amplasarea oraşului relativ la căile de comunicaţie şi transport.
De aceea, se va sprijini dezvoltarea agrciulturii, extinderea gamei de produse tradiţionale (pălincă,
obiecte artizanale, etc.) şi servicii oferite la nivel local astfel încât aceste avantaje să fie valorificate
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corespunzător. Se pune accent pe dezvoltarea reţelelor de marketing în domeniul turismului,
susţinerea

desfacerii

produselor

agricole

şi

orientarea-

valorificarea potenţialului de comercializare al produselor alimentare tradiţionale.

Obiectivul strategic
nr. 1
Dezvoltarea
economiei

Obiectiv specific nr.1.1
Dezvoltarea agriculturii

Obiectiv specific nr.1.2
Dezvoltarea industriei

Obiectiv specific nr.1.3.
Dezvoltarea agroturismului

Se va oferi sprijin pentru creşterea competitivităţii prin stimularea asocierii producătorilor.
Fructificarea avantajelor ce derivă din amplasarea oraşului faţă de căile de comunicaţie şi transport,
precum şi potenţialul de valorificare a terenurilor disponibile trebuie să ducă pe termen lung la o
creştere a numărului de investiţii.
Contactul permanent al administraţiei publice cu mediul privat, crearea unor centre de informaţii,
introducerea mijloacelor electronice în comunicare, transparentizarea administraţiei locale sunt
factori care pot spori încrederea investitorilor şi pot genera noi locuri de muncă.

Obiectivul strategic nr. 2
Modernizarea şi extinderea infrastructurii
Trebuie să fie o prioritate în cadrul oricărei strategii de dezvoltare locală din România, cu atât mai
mult cu cât ea este o constantă în elaborarea strategiilor de la nivel regional şi naţional. Influenţa
semnificativă a gradului de dezvoltare a infrastructurii (tehnico-edilitară, de transport şi a serviciilor
publice) asupra nivelului de trai al locuitorilor şi dezvoltării economice reclamă rezolvarea
problemelor existente la nivelul oraşului.
Modernizarea şi extinderea infrastructurii (drumuri, utilităţi), cât şi dezvoltarea infrastructurii de
agrement este o necesitate şi poate bloca dezvoltarea economică, spaţială şi socială. O
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infrastructură modernă reprezintă punctul de pornire în transformarea zonelor rurale în zone
atractive, în care cetăţenii să-şi desfăşoare activitatea economică şi să trăiască într-un mediu curat.

Obiectivul strategic
nr. 2 Modernizarea şi
extinderea
infrastructurii

Obiectiv specific nr. 2.1.
Modernizarea reţelei de
utilităţi publice

Obiectiv specific nr.2.2
Înfiinţare şi modernizare
zone de agrement

Obiectiv specific nr2. .3.
Modernizarea reţelei de
transport

Necesitatea intervenţiilor în dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii locale este actuală şi chiar
stringentă. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor oraşuşui Miercurea Nirajului implică accesul la
utilităţi publice de calitate a tuturor locuitorilor săi. Lucrările trebuie coordonate astfel încât
succesiunea acestora să aibă o logică: mai întâi se intervine asupra reţelelor de utilităţi, se îngroapă
reţelele de telecomunicaţii, apoi se asfaltează străzile şi trotuarele. De aceea, se recomandă ca
activităţile referitoare la utilităţi să fie incluse într-un proiect integrat, de amploare, care să fie urmat
de unul similar pentru modernizarea drumurilor.
Dezvoltarea infrastructurii de agrement, precum şi construirea unor obiective pentru petrecerea
timpului liber vor putea valorifica mai mult potenţialul de dezvoltare al oraşului şi resursele sale
naturale (păduri, terenuri pentru dezvoltare).

Obiectivul strategic nr. 3
Dezvoltarea comunitară
Este foarte important dezvoltarea comunităţilor de romi în contextul drepturilor civile, sociale,
politice şi economice, dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi de parteneriat cu asociaţii private,
publice, naţionale şi internaţionale, specializate în cercetarea şi implementarea programelor sociale.
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Asta înseamnă îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, crearea unor locuri de muncă pentru locuitori din
medii defavorizate, creşterea coeziunii sociale. Totodată înseamnă dezvoltarea spiritului de
voluntariat în rândul comunităţii locale.

Obiectivul strategic
nr. 3 Dezvoltarea
comunitară

Obiectiv specific nr. 3.1.
Coeziune socială

Obiectiv specific nr.3.2.
Scăderea ratei
abandonului şcolar

Obiectiv specific nr. 3.3.
Promovarea şi sprijinirea
activităţilor culturale şi
păstrarea patrimoniului
cultural

Obiectivul strategic nr. 4
Dezvoltarea serviciilor publice
Au fost identificate o serie de dificultăţi în ceea ce priveşte educaţia, sănătatea, serviciile sociale,
motiv pentru care includerea dezvoltării serviciilor sociale ca domeniu prioritar în cadrul strategiei
de dezvoltare este absolut necesară.
Evoluţia planificată a acestor servicii în cadrul comunităţii este foarte importantă întrucât ele au o
influenţă semnificativă asupra creşterii calităţii vieţii membrilor colectivităţii, dezvoltarea
serviciilor de sănătate, asistenţă socială, educaţie, cultură, fiind o prioritate pentru oraşul Miercurea
Nirajului.
Dotarea materială a unităţilor de învăţământ; starea tehnică a locurilor unde se desfăşoară activitatea
educativă, serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice/cu handicap, pentru victime ale
violenţei domestice etc. sunt insuficient dezvoltate. Mai mult, accentuarea problemelor economice
şi scăderea nivelului de trai, populaţia în curs de îmbătrânire şi gradul ridicat de sărăcie reclamă
creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor sociale şi socio-medicale.
Scopul educaţiei este de a forma oamenii ca elemente active ale societăţii civile. Educaţia începe
încă din primii ani de viaţă şi continuă pe tot parcursul vieţii.
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Obiectivul
strategic nr. 4
Dezvoltarea
serviciilor publice

Obiectiv specific
nr. 4.1.
Dezvoltarea
serviciilor sociale

Obiectiv specific
nr.4.2
Modernizarea şi
dezvoltarea
serviciilor de
sănătate

Obiectiv specific
nr.4.3.
Dezvoltarea
serviciilor de
educaţie

Obiectiv specific
nr.4.4
Dezvoltarea
capacităţii
administrative

Educaţia de calitate presupune accesul grupului ţintă la infrastructură modernă, dotări
corespunzătoare şi trebuie să cuprindă pe lângă educaţia tinerilor şi educaţia adulţilor în vederea
calificării sau recalificării profesionale.
Capacitatea administrativă şi instituţională eficace reprezintă cheia bunei guvernări, precondiţia
elaborării cu succes a politicilor publice şi a implementării strategiei de dezvoltare locale.
Obiectivul acestei priorităţi este de a contribui la crearea unei administraţii publice locale mai
eficace şi mai eficiente în beneficiul socio-economic aloraşului Miercurea Nirajului.
Abordarea unor domenii cum ar fi planificarea strategică, formularea de politici publice,
managementul strategic, monitorizarea, evaluarea, a răspunde nevoilor de a îmbunătăţi sistemul de
luare a deciziilor şi, în acest context, contribuie la eficienţa şi eficacitatea administraţiei publice.
Pentru asigurarea unei dezvoltări viitoare a localităţii administraţia publică locală are nevoie de
resurse umane instruite. Lipsa personalului instruit, lipsa informaţiilor, lipsa planificării sunt doar
câteva cauze care pot sta la baza potenţialului limitat al administraţiei publice de a accesa diverse
surse de finanţare existente. Strategia propune acordarea unei atenţii mai ridicate scrierii şi
implementării de proiecte, pentru creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene.

Obiectivul strategic nr. 5
Asigurarea calităţii mediului şi a condiţiilor de locuire
Dezvoltarea durabilă urmăreşte dezvoltarea economică şi socială în concordanţă cu menţinerea unui
echilibru raţional între elementele evoluţiei societăţii umane şi integritatea mediului natural.
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Protecţia mediului condiţionează dezvoltarea durabilă a oraşului, servind la menţinerea calităţii
vieţii întregii populaţii. Protecţia mediului este importantă pentru dezvoltarea economică şi socială,
protecţia cadrului natural fiind luată în considerare în toate acţiunile desfăşurate de mediul de
afaceri. Astfel, acţiunile de protecţie a mediului sunt definite în strânsă legătură cu politica de
dezvoltare economică, aceasta din urmă trebuind să se realizeze fără a periclita accesul generaţiilor
viitoare la resursele existente.
Obiectivul
strategic nr. 5
Asigurarea
calităţii mediului
şi a condiţiilor de
locuire

Obiectiv specific
nr. 5.1.
Îmbunătăţirea
aspectului
comunei

Obiectiv specific
nr.5.2.
Prevenirea
poluării mediului

Obiectiv specific
nr.5.3.
Eficienţa
energetică şi surse
alternative de
energie

Obiectiv specific
nr.5.4.
Managementul
riscurilor naturale

Locuirea joacă un rol semnificativ în dezvoltarea oricărei societăţi, fiind un element crucial
pentru progresul economic, social şi cultural. Experienţa a arătat că satisfacerea corespunzătoare
a nevoii de locuinţe a necesitat, pentru toate statele europene, existenţa unor elemente de
politică publică în domeniul locuirii şi a unor intervenţii pe piaţa de locuinţe. Locuirea poate
influenţa, direct sau indirect, competitivitatea oraşelor şi comunelor fiind astfel unul dintre
factorii care contribuie la dezvoltarea economică locală. Ca răspuns la schimbările fundamentale
ale economiei mondiale, administraţiile locale şi regionale încep să folosească tot mai mult
condiţiile de locuire ca un avantaj competitiv pentru creşterea economică.

170

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Miercurea Nirajului 2015-2020_________

2. Planul de acţiune
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Obiectivul strategic nr. 1
Dezvoltarea economiei
Ob. specific 1.1. Dezvoltarea agriculturii
P 1.3.1. Organizarea unor programe de formare în domeniul agroturismului
P 1.3.2. Sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători prin informare periodică
Ob. specific 1.2. Dezvoltarea industriei
P 1.2.1. Organizarea unor programe de formare corelate cu cerinţele pieţei
P 1.2.2. Centru de resurse informaţionale şi comunicare pentru mediul de afaceri local.
P 1.2.3. Organizarea de cursuri în domeniul procedurilor administrative legate de deschiderea
unei noi afaceri.
P 1.2.4. Realizarea unor parteneriate de tip public privat pentru operarea unor utilităţi şi investiţii
publice
P 1.2.5. Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială.
Ob. Specific 1.3. Dezvoltarea agroturismului
P 1.3.1. Extinderea ofertei de turism
M 2.4. Promovarea parteneriatului public-privat

Obiectivul strategic nr. 2
Modernizarea şi extinderea infrastructurii
Ob. specific 2.1. Modernizarea infrastructurii utilitare
P 2.1.1. Extinderea reţelei de apă potabilă şi de canalizare
P 2.1.2. Asfaltarea drumurilor comunale şi a străzilor
P 2.1.3. Modernizarea drumurilor forestiere şi agricole
P 2.1.4. Modernizarea sistemului de iluminat public
Ob. specific 2.2. Dezvoltarea infrastructurii de agrement
P 2.3.1. Amenajare de parcuri, spaţii verzi
P 2.3.2. Înfiinţare zone de agrement
P 2.3.3. Îmbunătăţirea aspectului localităţii
P 2.3.4. Reabilitarea zonelor de agrement
Ob. specific 2.3. Dezvoltarea reţelei de transport
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P2.3.1. Noi rute de transport Miercurea Nirajului-Sovata, Miercurea Nirajului şi localităţile
aparţinătoare oraşului

Obiectivul strategic nr. 3
Dezvoltarea serviciilor comunitare
Ob. specific 3.1. Coeziune socială
P 3.1.1. Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială.
P 3.1.2. Proiecte care promovează stiluri de viaţă- Educaţie pentru viaţă şi responsabilizare
socială
P 3.4.2. Proiecte pentru copii dezavantajaţi social
Ob. specific 3.2. Scăderea ratei abandonului şcolar
P 3.2.1. Proiect pentru promovarea importanţei şcolarizării în rândul populaţiei care prezintă risc
de abandon şcolar
Ob. specific 3.3. Promovarea şi sprijinirea activităţilor culturale şi păstrarea patrimoniului
cultural
P 3.3.1. Program pentru spijinirea activităţilor culturale
P 3.3.2. Organizarea de evenimente şi manifestări legate de patrimoniul cultural imaterial şi
material
P 3.3.3. Conservarea şi valorizarea patrimoniului cultural material şi imaterial

Obiectivul strategic nr. 4 Dezvoltarea serviciilor
Ob. specific 4.1 Dezvoltarea serviciilor sociale
P 4.1.1. Creşterea calităţii şi a numărului serviciilor sociale oferite în comună
P 4.1.2. Specializarea resurselor umane implicate în furnizarea serviciilor sociale
Ob. specific 4.2. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate
P 4.2.1. Extinderea serviciilor medicale
P 4.2.2. Îmbunătăţirea dotării spitalului
P 4.2.3. Evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi crearea unui plan de management al
serviciilor medicale şi socio-medicale
P 4.2.4. Înfiinţarea unor secţii noi în cadrul spitalului
Ob. specific.4.3. Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor de educaţie
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P 4.3.1. Dotarea laboratoarelor şi cabinetelor şcolii
P 4.3.2. Lărgirea serviciilor de tip after school
P 4.3.3. Construcţii locuinţe pentru cadre didactice şi medici
Ob. Specific nr. 4.4. Dezvoltarea capacităţilor administrative
P 4.4.1. Pregătirea personalului din administraţia publică în domenii strategice respectiv:
managementul proiectelor, achiziţii publice, management financiar
P 4.4.2. Organizarea schimbului de experienţă cu autorităţile locale din România şi din alte
localităţi din Uniunea Europeană
P 4.4.3. Creşterea performanţei administraţiei publice locale prin implementarea unor soluţii de
tip e-guvernare
P 4.4.4. Implementarea sistemului de management al calităţii la nivelul primăriei oraşului
P 4.4.5. Organizarea unor consultări periodice pentru a identifica nevoile comunităţii
P 4.4.6.. Înfiinţarea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea unor
proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii şi utilităţilor cu localităţile învecinate

Obiectivul strategic nr. 5
Asigurarea calităţii mediului şi a condiţiilor de locuire
Ob. specific nr. 5.1. Îmbunătăţirea aspectului oraşului
P 5.1.1. Campanie de promovare a voluntariatului
P 5.1.2. Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a străzilor
P 5.1.3. Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi
Obiectiv specific nr. 5.2. Prevenirea poluării mediului
P 5.2.1. Măsuri de protecţie la activităţi agricole
P 5.2.2. Introducerea unui sistem de control a calităţii mediului
P 5.2.3. Dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor

Ob. specific nr. 5.3. Eficienţa energetică şi surse alternative de energie
P 5.3.1. Sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică penru iluminatul public
P 5.3.2. Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor publice
P 5.3.3. Montarea de panouri solare pe clădirile instituţiilor publice
P 5.3.4. Iniţierea unor campanii de educare a copiilor şi tinerilor în privinţa protecţiei mediului
Ob. specific nr. 5.4. Managementul riscurilor naturale
P 5.4.1. Program de prevenire a inundaţiilor
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P 5.4.2. Programe de împăduriri

Obiectiv strategic

Obiectiv specific

1. Dezvoltarea economiei

1.1. Dezvoltarea agriculturii
1.2. Dezvoltarea industriei
1.3 Dezvoltarea turismului

2. Modernizarea şi extinderea

2.1. Modernizarea reţelei de utilităţi publice

infrastructurii

2.2. Modernizare parcări, zone de agrement
2.3. Modernizarea reţelei de transport

3. Dezvoltarea comunitară

3.1. Coeziune socială
3.2. Scăderea ratei abandonului şcolar
3.3. Promovarea şi sprijinirea

activităţilor

culturale şi păstrarea patrimoniului cultural

4. Dezvoltarea serviciilor

4.1. Dezvoltarea serviciilor sociale
4.2. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de
sănătate
4.3. Dezvoltarea serviciilor de educaţie
4.4. Dezvoltarea capacităţii administrative

5. Asigurarea calităţii mediului şi a

5.1. Îmbunătăţirea aspectului oraşului

condiţiilor de locuire

5.2. Prevenirea poluării mediului
5.3. Eficienţa energetică şi surse alternative
de energie
5.4. Managementul riscurilor naturale
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Relaţiile dintre proiecte şi arborele obiectivelor
Măsuri şi proiecte cu efecte asupra obiectivului Dezvoltarea economică, venituri mai mari

Modernizare
drumuri
Elaborarea unei
strategii pentru
susţinerea
afacerilor

Programe de
formare
corelate cu
cerinţele de pe
piaţa muncii

Centru de
resurse
informaţionale
pentru mediul
de afaceri

Cursuri de
formare
Dezvoltarea
economică,
venituri mai
mari
Creşterea
performanţei
administraţiei
publice locale

Realizarea unor
parteneriate

Extinderea
ofertei de
turism

Organizarea
unor consultări
publice
periodice
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Măsuri şi proiecte cu efecte asupra obiectivului Infrastructură fizică dezvoltată
Dezvoltarea
zonelor de
agrement
Îmbunătăţirea
eficienţei
energetice a
clădirilor publice

Construirea unor
spaţii de joacă

Sisteme
fotovoltaice
pentru ilumintaul
public

Infrastructură
fizică dezvoltată

Înfiinţare
parcuri, spaţii
verzi

Reţea de apă
potabilă şi de
canalizare

Modernizarea
drumurilor
Asfaltarea
drumurilor
secundare
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Măsuri şi proiecte cu efecte asupra obiectivului Coeziune socială dezvoltată

Creşterea capacităţii
administrative
Înfiinţarea unei asociaţii
de dezvoltare
intercomunitară

Spaţii comunitare de
petrecere a timpului
liber, reabilitarea
căminelor culturale

Coeziune socială
dezvoltată
Promovarea importanţei
şcolarizării

Organizarea consultării
publice periodice

Schimb de
experienţă cu alte
autorităţi locale

Educaţie pentru viaţă
şi responsabilizare
socială
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Măsuri şi proiecte cu efecte asupra obiectivului Servicii dezvoltate

Creşterea capacităţii
administrative
Îmbunătăţirea dotării
spitalului

Spaţii comunitare de
petrecere a timpului liber

Servicii dezvoltate
Modernizarea spitalului

Dezvoltarea serviciilor
sociale pentru bătrâni

Reabilitarea şi dotarea
grădiniţelor, şcolilor

Înfiinţarea unor secţii noi
în cadrul spitalului
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Măsuri şi proiecte cu efecte asupra obiectivului Starea mediului înconjurător

Reţea de apă
potabilă şi
canalizare
Încurajarea
voluntariatului în
acţiunile de
curăţare a
mediului
înconjurător

Iniţierea unor
campanii de
educare a copiilor
şi tinerilor în
privinţa protecţiei
mediului

Amenajare de
parcuri, spaţii
verzi

Starea
corespunzătoare a
mediului
înconjurător

Becuri economice
în sistemului de
iluminat public

Dezvoltarea
sistemului de
colectare selectivă
a deşeurilor

Sisteme
fotovoltaice
pentru producerea
energiei electrice
Promovarea
reciclării
deşeurilor solide
reutilizabile
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3. Diagrama Gantt
Obiective specifice-Proiecte

2015

2016

2017

2018

2019

2020

P 1.3.1. Organizarea unor programe de
formare în domeniul agroturismului
P 1.3.2. Sprijinirea înfiinţării grupurilor
de producători prin informare periodică
P 1.2.1. Organizarea unor programe de
formare corelate cu cerinţele pieţei
P
1.2.2.
Centru
de
resurse
informaţionale şi comunicare pentru
mediul de afaceri local.
P 1.2.3. Organizarea de cursuri în
domeniul procedurilor administrative
legate de deschiderea unei noi afaceri.
P 1.2.4. Realizarea unor parteneriate de
tip public privat pentru operarea unor
utilităţi şi investiţii publice
P
1.2.5.
Participarea
grupurilor
vulnerabile în economia socială.
P 1.3.1. Extinderea ofertei de turism
P 2.1.1. Extinderea reţelei de apă
potabilă şi de canalizare
P 2.1.2. Asfaltarea drumurilor comunale
şi a străzilor
P 2.1.3.
Modernizarea drumurilor
forestiere şi agricole
P 2.1.4. Modernizarea sistemului de
iluminat public
P 2.3.1. Amenajare de parcuri, spaţii
verzi
P 2.3.2. Înfiinţare zone de agrement
P 2.3.3.
localităţii

Îmbunătăţirea

P 2.3.4.
agrement

Reabilitarea

aspectului
zonelor

de

P2.3.1. Noi rute de transport Miercurea
Nirajului-Sovata, Miercurea Nirajului şi
localităţile aparţinătoare oraşului
P 3.1.1. Participarea grupurilor
vulnerabile în economia socială.
P 3.1.2. Proiecte care promovează
stiluri de viaţă- Educaţie pentru viaţă şi
responsabilizare socială
P 3.4.2. Proiecte pentru copii
dezavantajaţi social
P 3.2.1. Proiect pentru promovarea
importanţei şcolarizării în rândul
populaţiei care prezintă risc de abandon
şcolar
P 3.3.1. Program pentru spijinirea
activităţilor culturale
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P 3.3.2. Organizarea de evenimente şi
manifestări legate de patrimoniul
cultural material şi imaterial
P 3.3.3. Conservarea şi valorizarea
patrimoniului cultural material şi
imaterial
P 4.1.1. Creşterea calităţii şi a
numărului serviciilor sociale oferite în
comună
P 4.1.2. Specializarea resurselor umane
implicate în furnizarea serviciilor
sociale
P 4.2.1. Extinderea serviciilor medicale
P 4.2.2. Îmbunătăţirea dotării spitalului
P 4.2.3. Evaluarea stării de sănătate a
populaţiei şi crearea unui plan de
management al serviciilor medicale şi
socio-medicale
P 4.2.4. Înfiinţarea unor secţii noi în
cadrul spitalului
P 4.3.1. Dotarea laboratoarelor şi
cabinetelor şcolii
P 4.3.2. Lărgirea serviciilor de tip after
school
P 4.3.3. Construcţii locuinţe pentru
cadre didactice şi medici
P 4.4.1. Pregătirea personalului din
administraţia publică în domenii
strategice respectiv: managementul
proiectelor,
achiziţii
publice,
management financiar
P 4.4.2. Organizarea schimbului de
experienţă cu autorităţile locale din
România şi din alte localităţi din
Uniunea Europeană
P 4.4.3. Creşterea performanţei
administraţiei publice locale prin
implementarea unor soluţii de tip eguvernare
P 4.4.4. Implementarea sistemului de
management al calităţii la nivelul
primăriei oraşului
P 4.4.5. Organizarea unor consultări
periodice pentru a identifica nevoile
comunităţii
P 4.4.6.. Înfiinţarea unei asociaţii de
dezvoltare
intercomunitară
pentru
implementarea unor proiecte comune de
dezvoltare a infrastructurii şi utilităţilor
cu localităţile învecinate
P 5.1.1. Campanie de promovare a
voluntariatului
P 5.1.2. Modernizarea arhitecturală şi
peisagistică a străzilor
P 5.1.3. Modernizarea arhitecturală şi
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peisagistică a spaţiilor verzi
P 5.2.1. Măsuri de protecţie la activităţi
agricole
P 5.2.2. Introducerea unui sistem de
control a calităţii mediului
P 5.2.3. Dezvoltarea sistemului de
colectare selectivă a deşeurilor
P 5.3.1. Sisteme fotovoltaice pentru
producerea de energie electrică penru
iluminatul public
P 5.3.2. Îmbunătăţirea eficienţei
energetice a clădirilor publice
P 5.3.3. Montarea de panouri solare pe
clădirile instituţiilor publice
P 5.3.4. Iniţierea unor campanii de
educare a copiilor şi tinerilor în privinţa
protecţiei mediului
P 5.4.1. Program de prevenire a
inundaţiilor
P 5.4.2. Programe de împăduriri
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4. Analiza efectelor sociale, economice şi cele
asupra mediului
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Efecte sociale
Obiectivele şi domeniile de intervenţie menţionate în strategia de dezvoltare nu pot acoperi toate
domeniile de dezvoltare în oraş. Strategia elaborată este un concept integrat de dezvoltare, care se
bazează pe priorităţi. În cazul în care intervenţia se realizează numai în anumite puncte (sectoare,
instituţii) şi lipsa de balanţă (atingerea anumitor scopuri în dauna altora) se menţine pentru o
perioadă mai îndelungată în activitatea de dezvoltare, atunci principiile de bază ale planificării
(sustenabilitate, egalitatea de şanse, parteneriat) dispar şi nici scopurile de bază nu vor fi atinse.
Întărirea societăţii civile locale, extinderea relaţiilor intercomunitare fac posibilă ca societatea civilă
să-şi asume multe responsabilităţi din sfera protecţiei sociale, a combaterii şomajului, a
îmbunătăţirii nivelului de trai, a întăririi spiritului de apartenenţă. De-asemenea „civilii” – dacă
devin parte a procesului – pot să contribuie la procesul de planificare şi la procesul de
implementare, întărind influenţa lor socială. Astfel, sfera civică contribuie la atingerea scopurilor.
Ca un rezultat al dezvoltării sănătăţii, educaţiei şi a protecţiei sociale se arată o societate reînnoită,
mai sănătoasă, capabilă să se adapteze la cerinţele pieţei forţei de muncă, care este capabilă să se
ocupe cu conflictele provenite din situaţia actuală stagnantă şi din schimbările economice. În timp
ce educaţia publică mereu schimbătoare devine instrumentul şi scena integrării – coeziunii –
sociale, cursurile de formare profesională, sistemul de formare adaptat la cerinţele pieţei forţei de
muncă devine un actor important în dezvoltarea dinamică a economiei locale, în creşterea salariilor,
în „păstrarea” tinerilor – deci, în oprirea proceselor demografice dezavantajoase.
Extinderea serviciilor culturale eficiente stimulează crearea unui mod de viaţă „sănătos”, iar
instituţiile – cu activităţile lor culturale, tradiţionale – întăresc gândirea comună, şi sentimentul de
apartenenţă la comunitate. Produsele materiale şi intelectuale tradiţionale, caracteristice numai
acestei zone, întăresc identitatea locuitorilor oraşului Miercurea Nirajului prin conservarea
tradiţiilor şi a patrimoniului cultural. Totodată, aceste produse contribuie la crearea imaginii bine
definite şi unice a microregiunii pentru actorii externi (investitori, turişti).

Efecte economice
Dezvoltarea oraşului Miercurea Nirajului este influenţată în mare măsură de producţia ei
economică, competitivitatea ei, deschiderea ei faţă de inovare, de noutăţi, capacitatea de a se adapta
la mediul schimbător. În scopul atingerii obiectivelor definite în strategie, mai multe procese trebuie
să se întâmple simultan şi cu succes. Dacă una dintre aceste procese eşuează, atingerii scopului de
bază ajunge sub semnul întrebării.
Competitivitatea actorilor economici locali este slabă, avantajele lor comparative apar în cheltuielile
scăzute legate de salarii. Cheia dezvoltării oraşului Miercurea Nirajului constă în intensificarea
economiei, în dezvoltarea serviciilor legate de dezvoltarea întreprinderilor şi în exploatarea
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posibilităţilor turistice. Actorii economici ai comunei trebuie să devină capabili de a se folosi de
aceste posibilităţi.
În structura economică a oraşului, un rol definitiv în crearea valorilor au acele sectoare care nu
reprezintă domenii majore nici în economia globală, nici în structura naţională. În aceste arii de
activitate competiţia naţională şi internaţională este foarte puternică, pieţele naţionale şi străine sunt
pline de produse comune comerciale, dinamismul extinderii acestor pieţe este slabă. Dacă structura
ei nu se schimbă, economia oraşului este condamnată la o creştere de nivel scăzut, la nivel scăzut de
profit, la rată scăzută a investiţiilor, la decalaj tehnologic. Condiţia de bază a schimbării structurale
este crearea mediului economic inovator.
Unul dintre punctele slabe ale economiei locale este şomajul. Nivelul scăzut al utilizării forţei de
muncă şi rata populaţiei inactive este destul de mare. Aceste date înseamnă că veniturile familiilor
sunt scăzute, astfel nivelul de consum al populaţiei este la fel scăzut. Cererea pentru produsele şi
serviciile locale este de-asemenea mică, şi limitează într-o mare măsură posibilităţile de dezvoltare
ale producătorilor şi prestatorilor locali. În cazul lipsei de creştere a utilizării forţei de muncă,
efectele pozitive ale dezvoltării economiei nu se regăsesc la nivelul populaţiei şi astfel inegalităţile
sociale pot deveni şi mai accentuate.
Succesul economic al oraşului se poate atinge numai în urma întăririi parteneriatului, a cooperării
mai strânse între actorii locali. Succesele individuale devin sustenabile pe termen lung numai în
condiţia în care ele sunt integrate într-o dezvoltare mai generală şi cu eficienţă mai extinsă.
Succesul schimbării economice depinde de sustenabilitatea ei pe termen lung, de evitarea
conflictelor interne, de pregătirea actorilor la schimbările ciclice ale pieţei. Succesul poate fi atins
numai în cazul în care preţul lui poate fi plătit din punct de vedere social şi al mediului.
Extinderea nivelului de utilizare a forţei de muncă - după experienţele naţionale şi internaţionale –
se aşteaptă din sfera întreprinderilor mici şi mijlocii. Fără întărirea sectorului IMM nici dezvoltarea
economică a regiunii, nici efectele extinse pe întregul teritoriu al regiunii nu se va realiza. În cadrul
IMM-urilor un rol important au întreprinderile care produc valoare adăugată şi care se ocupă cu
activităţi tradiţionale, deoarece aceste întreprinderi au cele mai mari perspective. Luarea în
considerare a criteriilor ecologice în procesul de schimbare (şi de stimulare) a structurii economice
asigură sustenabilitatea creşterii economice bazată pe schimbare de structură.
Economia oraşului s-a dezvoltat într-o direcţie greşită în ultimele decenii: nivelul prelucrării
bunurilor produse în oraş nu s-a crescut, valoarea adăugată s-a limitat. Dacă acest proces poate fi
oprit, valoarea produsă în oraş se va creşte, perspectivele întreprinderilor şi situaţia populaţiei locale
se vor îmbunătăţi.
Receptivitatea IMM-urilor din oraş pentru inovare şi noutăţi este limitată. Majoritatea inovaţiilor
care apar pe pieţele internaţionale şi ar putea fi aplicate nici nu ajung la întreprinzători, cunoştinţele
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conducătorilor şi ale managementului în cele mai multe cazuri sunt insuficiente pentru introducerea
noutăţilor. Prin crearea condiţiilor de bază şi prin creşterea nivelului de cunoaştere al
întreprinzătorilor se extinde cercul acelora care se adaptează în mod flexibil la condiţiile
schimbătoare ale pieţei, care pătrund pe pieţele externe şi devin angajatori stabili.
În oraş numărul întreprinderilor nou înfiinţate nu este scăzută, dar pentru ei nu este asigurat un
cadru incubator. Astfel, multe idei promiţătoare nu pot fi realizate, şi mai multe firme cu
perspectivă sunt condamnate la nereuşită. Prin lărgirea cadrelor incubatoare, mai multe firme nouînfiinţate pot să se consolideze pe piaţă, pot să devină elementul stabil al economiei.
Instrumentul – astăzi numai marginal folosit – al sustenabilităţii şi al obţinerii unui avantaj
competitiv este utilizarea timpurie a tehnologiilor care ocrotesc mediul. Prin introducerea acestora –
pe lângă creşterea temporară a nivelului de costuri – se poate atinge o îmbunătăţire durabilă a
competitivităţii, şi în acelaşi timp se poate micşora şi gradul de poluare mediului, îmbunătăţind
calitatea vieţii populaţiei.
Utilizarea informaticii în sfera întreprinzătorilor este redusă. Extinderea cadrelor infrastructurale ale
tehnologiilor informaţionale, răspândirea utilizării lor reduc dezavantajele, şi fac posibilă apariţia
unor noi sectoare (bazate pe TIC) şi pot îmbunătăţi competitivitatea întreprinzătorilor prin crearea
condiţiilor de adaptare flexibilă la piaţă.

Efecte asupra mediului
Efectuarea unui studiu de impact asupra mediului poate fi posibil numai după elaborarea
programelor operative pe de o parte, iar pe de altă parte după crearea şi funcţionarea unui sistem
corespunzător de informare şi monitoring. Bazându-se pe cercetările empirice existente pot fi
menţionate deja în strategie relaţiile de cauză-efect dovedite în practică care fac referire la
schimbările cele mai importante ale mediului şi la conflictele potenţiale care apar în cursul
realizării.
Din perspectiva menţinerii stabilităţii sensibile a ecosistemei şi a creării unui sistem optim de
economie, mediu şi societate bazate pe principiul sustenabilităţii, obiectivul de a moderniza
societatea care trăieşte în armonie cu mediul este real. Acesta poate fi realizat prin colaborarea
administraţiei publice locale, a întreprinzătorilor şi a organizaţiilor civile din oraş.
Colaborarea realizată în domeniul protecţiei mediului şi a naturii, precum şi dezvoltarea relaţiilor
economice cu luarea în vedere a influenţelor asupra mediului contribuie la menţinerea diversităţii
biologice a regiunii, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a celor care trăiesc în regiune şi creează
condiţiile dezvoltării sustenabile.
Prin colaborarea întreprinzătorilor şi a actorilor civili, precum şi a actorilor de dezvoltare regională
devine posibilă utilizarea şi cunoaşterea resurselor naturale ale regiunii. Oraşul Miercurea Nirajului
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va deveni un loc atrăgător pentru întreprinzători dacă sunt asigurate condiţii bune de viaţă şi un
mediu plăcut pentru cei care trăiesc şi lucrează în oraş.
Prin dezvoltarea producţiei alimentelor conform cerinţelor UE va deveni posibil producerea unor
produse sănătoase, vor reapărea acele cicluri de producţie verzi.
Folosirea moderată a chimicalelor reduce probabilitatea ajungerii unor insecticide şi pesticide în
alimente. Prin transformarea suprafeţelor agricole cultivate va deveni posibil menţinerea calităţii şi
cantităţii solului, precum şi depozitarea pentru utilizarea ulterioară.
Majoritatea produselor secundare agricole constituie o astfel de bază pe care pe termen lung se
poate sprijini reducerea sau eliminarea utilizării carburanţilor fosile. Sursele de energie regenerabile
sunt identificate prioritar în difeite planuri, iar actorii regionali pot utiliza acestea în vederea
creşterii veniturilor.
Prin construirea întregii reţele de apă potabilă şi canalizare, precum şi prin tratarea ecologică a
apelor uzate, se rezolvă cea mai mare problemă: poluarea mediului prin serviciile publice comunale.
Prin tratarea corespunzătoare a apelor uzate provenite din agricultură şi industria alimentelor se
poate preveni poluarea apelor de suprafaţă şi a solului. Astfel va fi eliminată mirosul neplăcut din
apropierea localităţii, care pe de o parte este rezultatul eutrofizaţiei şi a procesului de formare a
bălţilor, iar pe de altă parte este cauzată de mirosul apelor uzate infiltrate. Prin epurarea controlată
se va înceta efectul poluant asupra apelor subterane, iar apa uzată epurată şi nămolul inert pot fi
folosite pentru irigaţie sau alt uz agricol. Toate aceste dezvoltări servesc şi protecţia valorilor
naturale şi a ariilor protejate şi pot crea echilibrul natural al acestor zone.
În planificarea etapelor de dezvoltare economică, infrastructurală, şi de resurse umane protecţia
mediului şi economia mediului au un rol primordial. Întărirea competitivităţii întreprinderilor
contribuie la activităţile de mediu ale întreprinderilor şi motivează introducerea strategiilor proprii
de protecţia mediului. Efectele activităţilor poluante pot fi reduse prin intervenţii tehnologice şi
tehnice moderne. La transformarea economiei oraşului Miercurea Nirajului spijinirea extinderii
tehnologiilor verzi contribuie prin posibilitatea dezvoltării durabile şi îmbunătăţirea calităţii vieţii a
populaţiei. Dezvoltarea infrastructurii verzi care promovează activităţile economice contribuie la
creşterea şansei de adaptare iar reabilitarea zonelor industriale poluate contribuie la îmbunătăţirea
imaginii oraşului şi la rezolvarea unor probleme de mediu.
În vederea creării unor relaţii de colaborare cu populaţia oraşului se realizează o viziune nouă, o
cultură de mediu, creându-se astfel condiţiile unui mediu de viaţă sănătos, precum şi condiţiile
dezvoltării sustenabile. Asigurarea publicităţii informaţiilor reale face posibil ca societatea locală cu
o mentalitate de mediu sănătoasă să se implice în luarea deciziilor, respectiv să aibă o influenţă în
procesul de luare a deciziilor. Pe parcursul acestui proces interesele contrare şi opiniile care stau la
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baza acestora se pot ciocni, astfel numai prin controlul publicului poate fi implementată o strategie
de mediu.
Formarea conştiinţei de mediu într-un mod mai extins şi mai deplin se realizează prin două metode:
pe de o parte prin elaborarea programelor de educaţie de mediu, care stimulează organizaţiile civile
şi locuitorii oraşului pentru protejarea mediului, pe de altă parte prin informarea permanentă a
locuitorilor.
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5. Portofoliul de proiecte
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Prezentul capitol cuprinde prioritizarea proiectelor descrise şi planul de acţiune locală, considerate
cele mai importante din perspectiva dezvoltării oraşului Miercurea Nirajului. Stabilirea ordinii
proiectelor de dezvoltare se realizează cu luarea în considerare a tuturor criteriilor de mai jos:
- dimensiunea sferei de incidenţă teritorială a intervenţiei
- stadiul de pregătire al dezvoltărilor
- acceptarea dezvoltării de către populaţie
- nevoia de resurse a dezvoltărilor şi disponibilitatea/accesibilitatea resurselor necesare.
Ca urmare a prioritizării – atât în privinţa sferei de incidenţă teritorială şi în funcţie de numărul de
locuitori a intervenţiei, cât şi în privinţa complexităţii dezvoltării – în vârful clasamentului s-a situat
pachetul integrat de intervenţii care vizează dezvoltarea infrastructurii oraşului, dezvoltarea
serviciilor, a capacităţii administrative şi utilizarea energiei alternative.
Aceste dezvoltări sunt de importanţă deosebită din punct de vedere al asigurării dezvoltării durabile
a oraşului.
Există două scenarii referitor la viitorul oraşului Miercurea Nirajului. Conform primei scenarii,
oraşul ar putea să se dezvolte ca un oraş agro-turistic, cu mai multe unităţi economice mici.
Scenariul I

Scop:

Rezultat:

1. Dezvoltarea
programelor
turistice

2. Dezvoltarea
infrastructurii

3. Dezvoltarea
mediului de
afaceri

1. Programe
turistice

2. Infrastructură
corespunzătoare

3. Mediu de
afacere
dezvoltat

1. Dezvoltarea
industriei
prelucrătoare

2. Dezvoltarea
serviciilor
oferite pentru
întreprinderi

3. Realizarea unui
echilibru între
cerere şi ofertă pe
piaţa muncii

1. Industrie
competitivă

2. Centru
incubator de
afaceri

3. Forţă de
muncă bine
pregătită

Scenariul II

Scop:

Rezultat:
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Conform scenariului al doilea, oraşul s-ar putea dezvolta în direcţia industrializării, să devină un pol
industrial în zonă.
Important este că pe lângă dezvoltarea turismului, agroturismului sau a industriei trebuie paralel
dezvoltate toate serviciile oferite populaţiei.
În continuare prezentăm proiectele considerate cele mai importante pe baza criteriilor enumerate
mai sus.
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Titlul proiectului 1. Asfaltarea drumurilor
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea accesibilităţii oraşului şi modernizarea infrastructurii de
transport.
Obiective specifice:


Modernizarea drumurilor secundare în oraşul Miercurea Nirajului



Îmbunătăţirea aspectului general al oraşului Miercurea Nirajului



Creşterea siguranţei rutiere, fluidizarea traficului rutier



Creşterea atractivităţii oraşului pentru desfăşurarea activităţilor economice

Grupul ţintă: Comunitatea locală, turiştii care sosesc în vizită şi potenţialii investitori.
Activităţi principale: Asfaltarea carosabilului
Rezultatele aşteptate: O reţea de drumuri modernă care permite libera deplasare a localnicilor şi
a turiştilor. Rezultatul va fi, în consecinţă, o populaţie locală mulţumită, formarea unei imagini
atractive a localităţii, creşterea numărului de turişti şi sporirea numărului de investitori.
Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional 2014-2020
Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş
Perioada de implementare: 2015-2020
Sustenabilitate:
Datorită implicaţiilor financiare mari, implementarea acestui proiect se va face etapizat, prin
delimitarea unor zone de intervenţie şi prioritizarea acestora sau prin abordarea intervenţiilor în
funcţie de importanţa străzilor. În acest fel, se permite rezolvarea în totalitate a problemelor de
infrastructură rutieră, fără a se ajunge la imposibilitatea de a susţine financiar investiţiile.
Având în vedere impactul favorabil evident asupra activităţii economice, se aşteaptă ca
reabilitarea infrastructurii de drumuri să dinamizeze mediul de afaceri local, ceea ce va avea un
impact pozitiv şi asupra bugetului local.
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Domeniu prioritar judeţean:
Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale.
Prioritar la nivel european: Dezvoltarea unei structuri moderne pentru creşterea economică şi
locuri de muncă
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 2. Modernizarea şi
extinderea infrastructurii Ob. Sp. 2.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere.
Documente necesare:


Cerere de finanţare;
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Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;



Avize;



Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;



Studiu geotehnic,



Studiu topografic;



Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului

194

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Miercurea Nirajului 2015-2020_________

Titlul proiectului 2. Extinderea reţelei de apă şi a reţelei de canalizare
Scopul proiectului: Extinderea reţelei de apă potabilă şi a sistemului de canalizare în Miercurea
Nirajului
Obiective specifice:


O reţea de apă potabilă, introducerea canalizării



un mediu mai curat, sănătos



creşterea nivelului de trai a locuitorilor

Grupul ţintă: Populaţia satului, precum şi grupurile de turişti care sosesc în vizită.
Rezultatele aşteptate:


un mediu mai curat cu oameni sănătoşi, mulţumiţi



creşterea nivelului de trai.

Rezultatele aşteptate: O reţea de apă şi de canalizare care va avea ca consecinţă creşterea nivelului
de trai a localnicilor. Rezultatul va fi, în consecinţă, o populaţie locală mulţumită, formarea unei
imagini mai atractive a localităţii, creşterea numărului de turişti.
Surse de finanţare: : POS Mediu, Axa prioritară 1 Extinderea şi modernizarea sistemelor
de apă şi apă uzată
Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş
Perioada de implementare: 2014-2020
Sustenabilitate:
Datorită implicaţiilor financiare mari, implementarea acestui proiect se va face etapizat, prin
delimitarea unor zone de intervenţie şi prioritizarea acestora. În acest fel, se permite rezolvarea în
totalitate a problemelor legate de canalizare, fără a se ajunge la imposibilitatea de a susţine
financiar investiţiile.
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Domeniu prioritar judeţean:
Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale.
Prioritar la nivel european: Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creştere economică
şi locuri de muncă.
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 2. Modernizarea şi
extinderea infrastructurii Ob. Sp. 2.2. Modernizarea şi extinderea structurii tehnico-edilitare.
Documente necesare:


Cerere de finanţare;



Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;



Avize;



Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
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Studiu geotehnic,



Studiu topografic;



Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului
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Titlul proiectului 3. Modernizarea căilor de acces în cadrul fondului forestier,
modernizarea infrastructurii agricole de acces câtre ferme
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea procesului de reformă a sectorului agricol şi forestier
Obiective specifice:


Modernizarea drumurilor agricole câtre ferme



Modernizarea drumurilor forestiere



Dezvoltarea agroturismului

Grupul ţintă: Comunitatea locală
Activităţi principale: Modernizarea drumurilor de acces agricol şi forestier
Rezultatele aşteptate: Drumuri agricole şi forestiere moderne. Rezultatul va fi, în consecinţă, o
populaţie locală mulţumită, formarea unei imagini atractive a localităţii, creşterea numărului de
turişti şi sporirea numărului de investitori.
Surse de finanţare: PNDR, Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau
adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş
Perioada de implementare: 2014-2020
Sustenabilitate:
Datorită implicaţiilor financiare mari, implementarea acestui proiect se va face etapizat, prin
delimitarea unor zone de intervenţie şi prioritizarea acestora sau prin abordarea intervenţiilor în
funcţie de importanţă agricolă sau forestieră.
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Domeniu prioritar judeţean:
Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale.
Prioritar la nivel european: Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creştere economică
şi locuri de muncă
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 2. Modernizarea şi
extinderea infrastructurii Ob. Sp. 2.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere
Documente necesare:


Cerere de finanţare;



Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de
intervenţii;



Avize;



Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
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Studiu geotehnic,



Studiu topografic;



Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului
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Titlul proiectului 4. Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor
verzi
Scopul proiectului: Modernizarea arhitecturală a oraşului prin creşterea suprafeţelor verzi
Obiective specifice:


Aliniamente stradale verzi



Dezvoltarea barierelor verzi împotriva poluării generate de traficul rutier

Grupul ţintă: Comunitatea locală
Activităţi principale: A1: Pregătirea spaţiului
A2: Trasarea aleelor
A3: Achiziţionarea şi amplasarea obiectelor pentru spaţiul de joacă
A4: Amenajarea spaţiului verde
A5: Amplasarea băncilor şi a coşurilor de gunoi
Rezultatele aşteptate: - 2000 mp spaţii verzi
- 10 coşuri de gunoi
- 20 bănci
- 100 mp alei trasate
Surse de finanţare: Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea
de spaţii verzi în localităţi , Finanţat din Fondul de Mediu
Posibili parteneri: Şcolile din oraş
Perioada de implementare: 2015-2018
Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local.
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: 4.3. Creşterea standardului de
viaţă al locuitorilor din zonele rurale din judeţ prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare,
educaţionale, sociale, culturale, de sănătate şi de agrement
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 1. Modernizarea şi
extinderea infrastructurii Măsura 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de agrement
Documente necesare:


Cerere de finanţare;



Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;



Avize;



Autorizaţie de construire/Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.
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Titlul proiectului

5. Sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie

electrică penru iluminatul public
Scopul proiectului: Protecţia mediului prin reducerea consumului de energie, utilizând surse
alternative de producere a energiei.
Obiective specifice:


Valorificarea uneia dintre resursele regenerabile de energie – energia solară pentru
producerea de energie electrică;



Creşterea independenţei energetice faţă de importurile de resurse de energie primară prin
diversificarea surselor şi tehnologiilor de producere a energiei electrice: ca urmare se
realizează utilizarea raţională şi mai eficientă a resurselor energetice primare în alte
scopuri decât acela al producerii de energie electrică;



Protecţia mediului prin utilizarea unei surse şi tehnologii nepoluante de producere a
energiei electrice;



Promovarea dezvoltării durabile;

Grupul ţintă: Comunitatea locală, instituţii publice, agenţi economici
Activităţi principale: - Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării
echipamentelor/ instalaţiilor proiectului;
- Construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor necesare implementării proiectului;
- Achiziţia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă;
- Racordarea la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional în aval de punctul de delimitare.
Rezultatele aşteptate: - Reducerea costurilor cu iluminatul public
- Reducerea consumului de energie
Surse de finanţare: POR, Axa prioritară: Sprijinirea creşterii eficienţei energetice în clădiri
publice
Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş
Perioada de implementare: 2015-2018
Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Regional: Prioritatea 3.
Protecţia mediului înconjurător, creşterea eficienţei energetice, stimularea utilizării surselor
alternative de energie.
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr.5. Asigurarea
calităţii mediului şi a condiţiilor de locuire

Ob. Sp. 5.2. Eficienţa energetică şi surse
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alternative de energie.
Documente necesare:


Cerere de finanţare;



Studiu de fezabilitate



Studiu potenţial energetic surse alternative



Raport- evaluare impact mediu
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Titlul proiectului 6. Organizarea de evenimente şi manifestări legate de
patrimoniul cultural material şi imaterial
Scopul proiectului: Păstrarea, reabilitarea patrimoniului cultural imaterial şi material şi
valorizarea acestora în scopul creşterii atractivităţii turistice şi implicit a creşterii economiei
locale.
Obiective specifice:


Păstrarea omogenităţii peisajului rural



Creşterea atractivităţii turistice a comunei



Dezvoltarea economiei locale

Grupul ţintă: - Comunitatea locală
Activităţi principale:


Organizarea de evenimente/festivaluri ale patrimoniului cultural



Iniţierea de ateliere/tabere/cursuri în vederea transmiterii cunoştinţelor/tehnici etc.
tradiţionale privind patrimoniul imaterial şi material



Organizarea de schimburi de experienţă/vizite de studiu

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Programul LEADER etc.
Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş, şcoli din oraşul Miercurea Nirajului, ONG-uri
Perioada de implementare: 2016-2020
Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Naţional: Prioritatea 5.
Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităţilor culturale şi recreative.
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 3. Dezvoltarea
comunitară,

Măsura 3.3. Promovarea şi sprijinirea

activităţilor culturale şi păstrarea

patrimoniului cultural
Documente necesare: Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate
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Titlul proiectului 7. Conservarea şi valorizarea patrimoniului cultural
material şi imaterial
Scopul proiectului: Păstrarea, reabilitarea patrimoniului cultural imaterial şi material şi
valorizarea acestora în scopul creşterii atractivităţii turistice şi implicit a creşterii economiei
locale.
Obiective specifice:


Păstrarea omogenităţii peisajului rural



Creşterea atractivităţii turistice a comunei



Dezvoltarea economiei locale

Grupul ţintă: - Comunitatea locală
Activităţi principale:


Inventarierea patrimoniului



Elaborarea de studii privind patrimoniul imaterial şi material (inclusiv arhitectural)



Sensibilizarea, educaţia populaţiei în privinţa valorii patrimoniului imaterial şi
material,

încurajarea

proprietarilor

de

imobile/obiecte

de

valoare

arhitecturală/istorică la păstrarea obiectivului prin diverse metode (premierea celor
mai frumoase gospodării, găsirea de surse de finanţări pentru restaurare etc.)


Elaborarea PUG-ului şi al Regulamentului urbanistic în spiritul păstrării
patrimoniului arhitectural şi a peisajului rural local



Crearea unui grup de voluntari/ONG care se va dedica organizării de evenimente
speciale dedicate patrimoniului imaterial şi local (educaţia non-formală, expoziţii,
concursuri etc.)

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Programul LEADER etc.
Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş, şcoli din oraşul Miercurea Nirajului, ONG-uri
Perioada de implementare: 2016-2020
Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Naţional: Prioritatea 5.
Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităţilor culturale şi recreative.
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 3. Dezvoltarea
comunitară,

Măsura 3.3. Promovarea şi sprijinirea

activităţilor culturale şi păstrarea

patrimoniului cultural
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Documente necesare:


Cerere de finanţare;



Studiu de fezabilitate;



Avize; Autorizaţie de construire (dacă e cazul);



Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.
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Titlul proiectului 8. Dotarea cabinetului de informatică a şcolilor
Scopul proiectului: Amenajarea cabinetului de informatică în şcolile din oraşul Miercurea
Nirajului în conformitate cu normele de dezvoltare durabilă privind consumul economic de
energie şi protejarea mediului înconjurător.
Obiective specifice:


Dezvoltarea de competenţe IT la elevi;



Promovarea accesului egal la tehnologia informaţiei;



Promovarea dezvoltării durabile;

Grupul ţintă: - Elevi, comunitatea locală, cadre didactice
Activităţi principale:


Amenajarea laboratorului actual pentru calculatoare



Achiziţionarea calculatoarelor

Rezultatele aşteptate:  O sală de informatică modernă, dotată corespunzător


Calculatoare performante

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Programul LEADER etc.
Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş, Inspectoratul Judeţean Şcolar Mureş
Perioada de implementare: 2016-2020
Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Naţional: Prioritatea 4.
Dezvoltarea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate, susţinerea dezvoltării
comunitare
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4. Dezvoltarea
serviciilor, Măsura 4.3. Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor de educaţie., P 4.3.1. Dotarea
laboratoarelor şi cabinetelor şcolii
Documente necesare:


Cerere de finanţare;



Studiu de fezabilitate;



Proiect tehnic
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Titlul proiectului 9. Construcţii locuinţe pentru cadre didactice şi medici
Scopul proiectului: Reabilitarea unor corpuri de clădire cu funcţia de locuinţe pentru cadre
didactice şi medici.
Obiective specifice:


Îmbunătăţirea calităţii actului educaţional



Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie



Creşterea atractivităţii comunei pentru cadrele didactice

Grupul ţintă: - Cadre didactice şi medici din alte localităţi, comunitatea locală
Activităţi principale:
 Reabilitarea clădirii;
 Construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor necesare implementării proiectului;
 Achiziţia de echipamente, mobilier;
Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Programul LEADER etc.
Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş, şcoli din oraşul Miercurea Nirajului, ONG-uri
Perioada de implementare: 2016-2020
Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Naţional: Prioritatea 4.
Dezvoltarea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate, susţinerea dezvoltării
comunitare
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4. Dezvoltarea
serviciilor,

Măsura 4.2 şi 4.3. Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor de sănătate şi de

educaţie.
Documente necesare:


Cerere de finanţare;



Studiu de fezabilitate;



Proiect tehnic
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Titlul proiectului 10. Creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice
locale prin implementarea unor soluţii de tip e-guvernare
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea relaţiei dintre administraţia publică, comunitatea locală şi
agenţii economici.
Obiective specifice:


Îmbunătăţirea metodelor de informare publică



Gestionarea mai eficientă a serviciilor furnizate

Grupul ţintă: - Comunitatea locală, agenţi economici
Activităţi principale:


Implementarea sistemului e-guvernare;



Instruirea funcţionarilor publice din Primăria oraşului Miercurea Nirajului;



Informarea grupurilor ţintă cu privire la proiect;



Implementarea unui sistem GIS şi realizarea bazei de date aferente acestuia;



Implementarea unui sistem informatic de gestionare a documentelor;

Rezultatele aşteptate: - Creşterea transparenţei decizionale
-

Reducerea birocraţiei în administraţia publică locală

-

Reducerea timpului de prelucrare a documentelor

Surse de finanţare: Programul Operaţional „Capacitatea administrativă” (POCA)
Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş
Perioada de implementare: 2014-2020
Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local
Coerenţa

cu

politicile

europene, naţionale,

regionale,

judeţene:

Prioritatea

7.1.

Îmbunătăţirea procesului de politici publice în administraţia publică locală
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 5. Dezvoltarea
capacităţiilor administrative Măsura 5.3. Creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice
locale
Documente necesare: Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate
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Titlul proiectului 11. Înfiinţare muzeu
Scopul proiectului: Crearea unui centru turistic, unde turiştii pot vizita săli cu diferite expoziţii
despre viaţa şi istoria sătenilor
Obiective specifice:


creşterea numărului de turişti



diversificarea ofertei turistice

Grupul ţintă:


turişti



comunitatea locală



agenţii economici

Activităţi principale: A1. Organizarea şi derularea de achiziţie publică pentru servicii de
elaborare a documentaţiei technice
A2: Întocmirea documentaţiilor tehnice
A 3: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor
A4: Depunerea Cererii de Finanţare
A 5: Contractare servicii de management al proiectului
A 6: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea proiectului
A 7: Achiziţie publică de lucrări şi servicii
A8: Execuţia lucrărilor
A 9: Recepţia lucrărilor
A10: Dirigenţia de şantier
A 11: Asistenţa tehnică
A12: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor
A 13: Monitorizare, audit şi raportare
Rezultatele aşteptate:


spaţii de primire public



birou



grup sanitar

Surse de finanţare: Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului,
EEA & Norway Grants.
Posibili parteneri: ONG-uri din oraşul Miercurea Nirajului
Perioada de implementare: 2015-2016
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Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local în colaborare
cu agenţii economici din domeniul turismului
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 5.1. Întărirea
capacităţii instituţionale pentru dezvoltarea turismului în judeţul Mureş.
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 2. Dezvoltarea
economică a comunei, M 2.2. Dezvoltarea turismului
Documente necesare:


Cerere de finanţare



Studiu de fezabilitate



Proiect tehnic
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Titlul proiectului 12. Extinderea serviciilor medicale de specialitate
Scopul proiectului: Extinderea şi diversificarea serviciilor care pot fi oferite la nivelul spitalului
Obiective specifice: - Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei
-

Creşterea calităţii vieţii

-

Asigurarea unor servicii de sănătate de calitate

Grupul ţintă: - comunitatea locală
- locuitorii din satele vecine
Activităţi principale:
1. Organizarea echipei de management şi de implementare a proiectului
2. Obţinerea avizelor favorabile privind oportunitatea şi necesitatea
investiţiei din partea Direcţiei de Sănătatea Publică Mureş
3. Obţinerea avizelor solicitate
4. Achiziţia proiectului tehnic, realizarea acestuia
5. Dotarea noilor compartimente
Rezultatele aşteptate: - 4 cabinete de specialitate
Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate şi sociale , Programul CE “Sănătate 2014”
Posibili parteneri: Ministerul Sănătăţii
Perioada de implementare: 2015-2017
Sustenabilitate: Din bugetul local
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 1.3. Dezvoltarea
infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială ,
Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4, Ob. Sp. 4.2.
Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate
Documente necesare: - Cerere de finanţare
- Studiu de fezabilitate
- Proiect tehnic
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Titlul proiectului 13. Îmbunătăţirea dotării spitalului
Scopul proiectului: Creşterea calităţii serviciilor medicale în cadrul spitalului
Obiective specifice: - îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei
-

creşterea calităţii vieţii

-

asigurarea unor servicii de sănătate de calitate

Grupul ţintă: - comunitatea locală
- locuitorii din comunele apropiate
Activităţi principale:- identificarea nevoilor
-

achiziţionarea aparaturii, echipamentelor medicale

Rezultatele aşteptate: - aparate şi echipamente moderne pe fiecare compartiment al spitalului
Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate şi sociale , Programul CE “Sănătate 2014”
Posibili parteneri: Ministerul Sănătăţii
Perioada de implementare: 2015-2017
Sustenabilitate: Din bugetul local
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 1.3. Dezvoltarea
infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială ,
Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4, Ob. Sp. .1.
Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate
Documente necesare: - Cerere de finanţare
- Studiu de fezabilitate
- Proiect tehnic
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Titlul proiectului 14. Program local de promovare a sănătăţii
Scopul proiectului: Evaluarea riscurilor şi supravegherea activă a populaţiei prin servicii de
prevenţie primară
Obiective specifice: - îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei
-

creşterea calităţii vieţii

Grupul ţintă:
 turişti
 comunitatea locală
 agenţii economici
Activităţi principale:
Rezultatele aşteptate: - depistarea în faze incipiente de boală şi intervenții de screening
populaţional organizat (prevenţie secundară);
- îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei
Surse de finanţare: Programul CE „Sănătate 2014”
Posibili parteneri: Minsiterul Sănătăţii
Perioada de implementare: 2015-2017
Sustenabilitate: Din bugetul local
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 1.3. Dezvoltarea
infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială,
Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4, M 4.3.
Modernizarea serviciilor sociale, M 4.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate
Documente necesare: - Cerere de finanţare
- Studiu de fezabilitate
- Proiect tehnic

212

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Miercurea Nirajului 2015-2020_________

Titlul proiectului 15. Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială
Scopul proiectului: - creşterea capacităţii comunităţii locale pentru dezvoltare durabilă şi
inclusivă
- reducerea sărăciei
Obiective specifice: - dezvoltarea şi promovarea unor activităţi generatoare de venit la nivel de
comunitate locală, activităţi care ajută membrii grupurilor vulnerabile să se integreze sau să se
reintegreze pe piaţa muncii şi care contribuie la bunăstarea comunităţii;
- pregătirea antreprenorială în domeniul economiei sociale pentru membrii grupurilor vulnerabile
şi ai organizaţiilor care susţin interesele acestora.
Grupul ţintă:

- comunitatea locală de etnie romă

Activităţi principale: - înfiinţarea întreprinderii sociale
- măsurarea performanţei
- creştere, adaptare, evoluţie
Rezultatele aşteptate: - oferirea unui loc de muncă pentru 30 de romi
- producerea de bunuri şi servicii pentru comunitatea locală
Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate şi sociale, OT9- promovarea incluziunii sociale şi combaterea
sărăciei, POSDRU, Axa Prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.1 Dezvoltarea
economiei sociale.
Posibili parteneri: - Agenţia Naţională pentru Romi
Perioada de implementare: 2016-2020
Sustenabilitate: Întreţinerea se va realiza din bugetul local în colaborare cu agenţii economici
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Strategia Europa 2020:
Creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de
muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 2. Dezvoltarea
economică a oraşului, M 2.4. Promovarea parteneriatului public- privat
Documente necesare: - Cerere de finanţare (plan de afacere)
- Studiu de fezabilitate
- Proiect tehnic
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Titlul proiectului 16. Organizarea schimbului de experienţă cu autorităţile
locale din România şi din alte localităţi din Uniunea Europeană
Scopul proiectului: Scopul proiectului este de a facilita schimbul de experienţă dintre factorii de
decizie şi politici, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ONG-uri şi experţi relevanţi din România
şi din alte ţări ale Uniunii Europene.
Obiective specifice: - creşterea capacităţii administrative a autorităţilor pubice locale;
-

organizarea şi realizarea schimbului de experienţă şi a vizitelor de studiu a
factorilor de decizie, administraţiilor publice locale;

-

crearea legăturilor de colaborare bilaterală sau multilaterală între factorii
de decizie şi administraţia locală ale participanţilor;

Grupul ţintă:

- 15 reprezentanţi ai administraţiei locale
-

10 reprezentanţi ai ONG-urilor

Activităţi principale: 1. Organizarea unei sesiuni de informare/Elaborarea proiectului
2. Derularea schimburilor de experienţă (2 din ţară, 2 în străinătate)
3. Derularea conferinţei internaţionale/ Raport de activitate
Rezultatele aşteptate: - 4 schimburi de experienţă
-

O conferinţă internaţională

-

Facilitarea transferului experienţelor acumulate

-

Consolidarea parteneriatului dintre soietatea civilă, factorii de decizie şi
administraţia locală în scopul identificării problemelor şi soluţiilor

Surse de finanţare: Programul Operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”
(POCA), Fonduri SEE: Programului RO18 - Întărirea capacităţii şi cooperare
instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale române şi norvegiene,
Programul „Europa pentru cetăţeni 2014-2020”
Posibili parteneri: Localităţile înfrăţite
Perioada de implementare: 2014-2020
Sustenabilitate: Din bugetul local
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 7.1. Îmbunătăţirea
procesului de politici publice în administraţia publică locală
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4, Ob. Sp. 4.4.
Dezvoltarea capacitățiilor administrative
Documente necesare: - Cerere de finanţare
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Titlul proiectului 17. Implementarea sistemului de management al calităţii la
nivelul primăriei oraşului Miercurea Nirajului
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice la nivelul oraşului Miercurea
Nirajului şi introducerea sistemului de management al calităţii
Obiective specifice: - simplificarea proceselor de management şi de execuţie;
- monitorizarea şi reducerea timpului de furnizare a serviciilor cu o reducere corespunzătoare a
costurilor;
- creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor publice;
- crearea unui sistem de pregătire continuă a funcţionarilor publici şi a conducătorilor instituţiilor
publice;
- îmbunătăţirea procesului de coordonare şi comunicare;
Grupul ţintă:

- angajaţi ai administraţiei locale
- comunitatea locală
- agenţii economici

Activităţi principale: 1. Elaborarea proiectului
2. Promovarea proiectului;
3. Evaluarea iniţială a sistemului actual de furnizare a serviciilor publice;
4. Implementarea Sistemului de Management al Calităţii în administraţia
publică locală din Miercurea Nirajului – Certificare ISO 9001:2008;
5. Reorganizarea instituţională a primăriei oraşului Miercurea Nirajului
conform standardului ISO 9001:2008;
6. Evaluare, audit şi raportare.
Rezultatele aşteptate: - un sistem de management al calităţii elaborat, adoptat, implementat şi
certificat la nivelul primăriei oraşului Miercurea Nirajului sistem care vizează pe termen lung,
îmbunătăţirea continuă a rezultatelor prin concentrare asupra cetăţenilor şi cerinţelor a tuturor
celorlalte grupuri interesate
- 100% din grupul ţintă – 20 de persoane îşi vor îmbunătăţi cu minim 50% cunoştinţele şi
abilităţile în domenii majore legate de eficientizarea serviciilor publice şi buna guvernare
(politici publice, planificare strategică, managementul resurselor umane, management financiar,
achiziţii publice, dezvoltare de parteneriate)
- 100% din grupul ţintă – 20 de persoane – ca urmare a instituirii, prin Sistemul de Management
al Calităţii, a unui cadru clar de desfăşurare a atribuţiilor, vor deveni mai responsabili şi mai
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implicaţi la locul de muncă, mai motivaţi pentru calitate în activitatea desfăşurată;
- 8% din grupul ţintă – 2 persoane – vor beneficia de condiţii îmbunătăţite de muncă în urma
achiziţionării de mobilier şi echipamente informatice.
Alte rezultate:
- Un raport de evaluare a performanţei serviciilor publice (Evaluarea iniţială a sistemului actual
de furnizare a serviciilor publice);
- O aplicaţie informatică pentru managementul integrat al documentelor, care va permite un
management al documentelor mai eficient, mai rapid şi mai sigur şi o eficientizare a distribuirii
informaţiei;
- Obiecte de inventar achiziţionate: 2 calculatoare desktop, 2 calculatoare laptop, 2 imprimante,
un copiator, 2 birouri, 2 corpuri bibliotecă;
- Minim 10 apariţii în mass media;
- Diminuarea cu 10% (la finalul proiectului) a duratei de livrare a serviciilor publice – ca urmare
a tuturor activităţilor proiectului.
Surse de finanţare: Programul Operaţional „Capacitatea administrativă” (POCA)
Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş
Perioada de implementare: 2015-2018
Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 7.1.
Îmbunătăţirea procesului de politici publice în administraţia publică locală
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4, Dezvoltarea
capacităţiilor administrative, Ob. Sp. 4.4.
Documente necesare: - Cerere de finanţare
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Titlul proiectului 18. Educaţie pentru viaţă şi responsabilizare socială
Scopul proiectului: Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente pentru asigurarea elevilor din
şcolile oraşului Miercurea Nirajului a unei educaţii de tip nonformal şi dezvoltarea unor
competenţe cheie de cetăţenie activă.
Obiective specifice: - responsabilizare socială, implicarea tinerilor în viaţa comunităţii locale
- creşterea calităţii vieţii
- îmbunătăţirea stării de sănătate a comunităţii locale
Grupul ţintă:

- elevi
- profesori
- comunitatea locală

Activităţi principale:


Elaborarea ofertei educaţionale de educaţie pentru viaţa de familie;



Elaborarea şi implementarea de standarde în educaţia nonformală şi informală realizată
prin intermediul abordării “educaţie între egali”;



Derularea în şcolile oraşului Miercurea Nirajului a 15 sesiuni de informare cu privire la
menţinerea sănătăţii prin practicarea şi exersarea comportamentului responsabil şi de
implicare a acestora în viaţa comunităţii, prin ore de educaţie pentru viaţa de familie
pentru elevi;



Campanie de vară pentru aceşti elevi în tabere şcolare, unde se realizează şi informarea
elevilor cu privire la normele de bază în menţinerea sănătăţii;



Întâlniri cu autorităţile locale (ISJ, DJT, ASP, AJOFM, IJP etc), dar şi cu alţi actori cheie
(părinţi, ONG-uri)



Activităţi de comunicare, mass-media şi PR: conferinţe de presă, website, campanie PR,
campanie online;



Evaluarea impactului proiectului: studiu cantitativ, studiu calitativ.

Rezultatele aşteptate: - creşterea responsabilizării sociale în rândul elevilor
- îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei
Surse de finanţare: Programul „Europa pentru cetăţeni 2014-2020”
Posibili parteneri: Ministerul Sănătăţii, ISJ Mureş
Perioada de implementare: 2015-2017
Sustenabilitate: Din bugetul local
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 1.3. Dezvoltarea
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infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială.
Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020.
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4, M 4.3.
Modernizarea serviciilor sociale, M 4.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate.
Documente necesare: - Cerere de finanţare
- Studiu de fezabilitate
- Proiect tehnic
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Titlul proiectului 19. Înfiinţarea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară
pentru implementarea unor proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii şi
utilităţilor cu localităţile învecinate
Scopul proiectului: Dezvoltarea unui sistem de infrastructuri care să asigure dezvoltarea
întreprinderilor, atragerea investiţiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea rurală
Obiective specifice: - Consolidarea rolurilor unităţilor administrativ-teritoriale

Grupul ţintă:

-

Gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului

-

Echilibrarea şi creşterea ritmului dezvoltării economice

-

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă

- Localităţile din apropierea oraşului Miercurea Nirajului
- Locuitorii oraşului Miercurea Nirajului

Activităţi principale: - Înfiinţare Asociaţie
-

Elaborare proiect pentru dezvoltarea infrastructurii de transport

-

Elaborare proiect pentru dezvoltarea durabilă a turismului

-

Elaborare proiect pentru dezvoltarea structurii educaţionale

-

Elaborare proiect pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale

-

Elaborare proiect pentru dezvoltarea serviciilor publice (iluminat, gaze,
deşeuri)

Rezultatele aşteptate: - îmbunătăţirea sistemului de transport la nivel zonal
- Utilităţi, parcări aranjate pe aceste rute
-

Implementarea unor programe care să permită accesul la servicii de
sănătate, educaţie la toate nivelurile

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, DMI 1.1. Poli de dezvoltare urbană
(ADI)
Posibili parteneri: Administraţiile locale ale localităţilor învecinate, Consiliile judeţene (Braşov,
Mureş, Sibiu)
Perioada de implementare: 2016-2020
Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriilor
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Domeniu prioritar judeţean:
Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale
Prioritar la nivel european: Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creştere economică
şi locuri de muncă
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Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 5. Dezvoltarea
capacităţiilor administrative, M 5.3. Creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice locale
Documente necesare: - Cerere de finanţare
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Titlul proiectului 20. Promovarea importanţei şcolarizării în rândul populaţiei
care reprezintă risc de abandon şcolar
Scopul proiectului: Creşterea frecvenţei şcolare şi reducerea abandonului şcolar
Obiective specifice: - Identificarea copiilor cu risc de abandon

Grupul ţintă:

-

Parteneriate între şcoală şi comunitate pentru reducerea abandonului şcolar

-

Crearea unui mediu inclusiv pentru copii cu risc de abandon şcolar

- Copiii cu risc ridicat de abandon şcolar
-

Familiile copiilor cu risc ridicat de abandon şcolar

-

Personalul didactic din şcoli

-

Reprezentanţi ai comunităţii

Activităţi principale:


Evaluarea nevoilor de informare, formare şi consiliere ale reprezentanţilor comunităţilor
selectate (profesori, directori de şcoală, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii);



Formarea personalului şcolar în toate dimensiunile proiectului pentru a putea oferi
servicii adaptate de informare, facilitare, formare şi consiliere părinţilor şi altor membri ai
comunităţii;



Promovarea activităţilor comune în cadrul planului de acţiune al şcolii, în funcţie de
problemele şi de provocările identificate



Organizarea de cursuri de educaţie parentală în comunităţile selectate cu scopul de a
îmbunătăţi comunicarea dintre părinte şi copil;



Discuţii cu liderii romi, în încercarea de a schimba percepţia părinţilor faţă de educaţie;



Conectarea familiilor copiilor cu risc de abandon şcolar la resursele disponibile în
comunitate;

Rezultatele aşteptate: - Creşterea frecvenţei şcolare şi reducerea riscului de abandon şcolar în
cazul copiilor ce provin din medii defavorizate din punct de vedere socio-economic cu 40%
-

Asigurarea abilităţilor primare copiilor ce provin dintr-un mediu
defavorizat din punct de vedere socio-economic 100%

-

Dezvoltarea abilităţilor profesorilor şi dobândirea de către aceştia a unor
competenţe didactice inovatoare

-

Transformarea şcolilor într-un mediu prietenos prin implicarea activă a
tuturor actorilor: personal didactic, elevi, părinţi şi alţi membri ai
comunităţii

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară Imbunătăţirea
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infrastructurii educaţionale, OT10- Investiţii în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot
parcursul vieţii.
Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş
Perioada de implementare: 2015-2018
Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriei
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 1.3. Dezvoltarea
infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4. Dezvoltarea
serviciilor sociale, M .4.2. Modernizarea serviciilor de educaţie
Documente necesare: - Cerere de finanţare
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Titlul proiectului 21. Construirea unor spaţii de joacă pentru copiii
Scopul proiectului: Amenajarea unui loc pentru petrecererea timpului liber pentru copiii
Obiective specifice: - creşterea calităţii vieţii
- îmbunătăţirea aspectului localităţii
Grupul ţintă:

- copiii din oraşul Miercurea Nirajului
- comunitatea locală
- turişti

Activităţi principale:- 1. Organizarea de şantier
2. Executarea lucrărilor (locuri de joacă, sistem de iluminat, sistem de irigaţii)
3. Amenajare suprafaţă plantată


Alei



Imprejmuire



Amenajare spaţiu de joacă



Sistem de iluminat ambiental şi decorativ



Sistem de irigaţii

Rezultatele aşteptate: - Suprafaţă plantată de1000 mp
- Spaţiu de joacă amenajat 1400 mp
- Sistem de iluminat ambiental şi decorativ legat la reţeaua publică existentă
- Sistem de irigaţii de la reţeaua existentă
Surse de finanţare: Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea
de spaţii verzi în localităţi , Finanţat din Fondul de Mediu, Programul LEADER
Posibili parteneri: Agenţi economici
Perioada de implementare: 2015-2016
Sustenabilitate: Întreținerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriei
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 4. Dezvoltarea
infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate, susţinerea dezvoltării comunitare
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 6, Asigurarea
calităţii mediului şi a condiţiilor de locuire, M 6.3. Îmbunătăţirea aspectului oraşului
Documente necesare: - Cerere de finanţare
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Titlul proiectului 22. .Iniţierea unor campanii de educare a copiilor şi tinerilor
în privinţa protecţiei mediului
Scopul proiectului: Încurajarea tinerilor de a se implica în proiecte şi activităţi ecologice de
protecţia mediului
Obiective specifice: - Creşterea nivelului de informare privind schimbările climatice şi
soluţiile de reducere a acestora prin acţiuni educative
-

Conştientizarea efectelor schimbărilor globale ale climei şi sensibilizarea
populaţiei prin activităţi ce tratează probleme de mediu, desfăşurate de
elevi pe plan local

-

Promovarea educaţiei ecologice din perspectiva schimbărilor climatice în
domeniul energiei

Grupul ţintă:

- elevi din şcolile oraşului
-

cadre diactice din şcolile oraşului

-

comunitatea locală

Activităţi principale:- elaborarea proiectelor activităţilor ecologice: Mai puţine deşeuri în oraşul
nostru!
-

Apa înseamnă viaţă!

-

Natura – concurs de creaţie artistică

Rezultatele aşteptate: - Creşterea gradului de informare la toţi elevii din şcolile oraşului Miercurea
Nirajului
Educarea şi conştientizarea elevilor şi a populaţiei adulte din oraş.
-

Afişe, bannere construite de elevi;

-

Revista ecologică a şcolii;

Surse de finanţare: Programul COSME: Diversificarea ofertelor si produselor turistice ale
UE - Produse turistice transnationale sustenabile, LIFE+, POS Mediu, EEA&Norway
Grants
Posibili parteneri: Şcolile oraşului
Perioada de implementare: 2015-2016
Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriei.
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: La nivel judeţean:
Prioritatea nr. 3. Protecţia mediului înconjurător, eficienţă energetică, utilizarea surselor
alternative de energie
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Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 6, M6.3
Îmbunătăţirea aspectului oraşului, P 6.3.3. Iniţierea unor campanii de educare a copiilor şi
tinerilor în privinţa protecţiei mediului
Documente necesare: - Cerere de finanţare
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Titlul proiectului 23. Desemnarea şi delimitarea unor arii protejate de interes
local, proiecte comunitare de curăţenie, decontaminare, (re)plantare
Scopul proiectului: Încurajarea comunităţii locale şi în special a tinerilor de a se implica în
proiecte şi activităţi ecologice de protecţia mediului
Obiective specifice: Creşterea nivelului de informare privind schimbările climatice şi soluţiile de
reducere a acestora prin acţiuni educative
Grupul ţintă:

- elevi din şcolile oraşului
-

cadre diactice din şcolile oraşului

-

comunitatea locală

Activităţi principale:


acţiuni educative informale de protecţie a naturii



acţiuni de delimitare zone/arii protejate de interes local



acţiuni de curăţenie, plantare



confecţionare de materiale promovare şi informative



amplasare panouri informative

Rezultatele aşteptate: - Creşterea gradului de informare la toţi elevii din şcolile oraşului Miercurea
Nirajului
- Educarea şi conştientizarea elevilor şi a populaţiei adulte din oraş.
Surse de finanţare: Programul COSME: Diversificarea ofertelor si produselor turistice ale
UE - Produse turistice transnationale sustenabile, LIFE+, POS Mediu, EEA&Norway
Grants, Programul LEADER.
Posibili parteneri: Administraţia Natura 2000 Dealurile Târnavelor-Valea Nirajului, Focus Eco
Center, Asociaţia Milvus, Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului etc.
Perioada de implementare: 2015-2016
Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriei.
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: La nivel judeţean:
Prioritatea nr. 3. Protecţia mediului înconjurător, eficienţă energetică, utilizarea surselor
alternative de energie
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 6, M6.3
Îmbunătăţirea aspectului oraşului, P 6.3.3. Iniţierea unor campanii de educare a copiilor şi
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tinerilor în privinţa protecţiei mediului
Documente necesare: - Cerere de finanţare
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Titlul proiectului

24. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminelor

Culturale
Scopul proiectului: Scopul proiectului este reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului
Cultural, în vederea asigurării serviciilor culturale de calitate, respectiv crearea condiţiilor ca
aceste clădiri să redevină un centru comunitar de acces la informaţie şi cultură şi de coeziune
socială. Astfel căminul cultural reabilitat va asigura spaţiul necesar pentru derularea tuturor
activităţilor comunitare de interes public, fiind forul principal al activităţilor socio-culturale şi
spirituale.
Obiective specifice:


Crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregătirea şi susţinerea de programe
socio-culturale şi pentru valorificarea tradiţiilor populare în spiritul autenticităţii;



Crearea unui centru de cultură zonal atractiv pentru comunitatea locală



Creşterea calităţii vieţii

Grupul ţintă: Comunitatea locală
Activităţi principale:
Rezultatele aşteptate:


2 clădiri reabilitate



Dotarea cu echipamente specializate pentru desfăşurarea activităţilor culturale:



2 proiectoare achiziţionate



2 sisteme audio achiziţionate



4 suporturi de DVD/CD achiziţionate.



220 de scaune achiziţionate

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional 2014-2020
Posibili parteneri: ONG-uri din domeniul cultural
Perioada de implementare: 2015-2020
Sustenabilitate:
Având în vedere folosirea foarte intensă a

aşezământului existent, luând în considerare

necesităţile evidente identificate la nivel local, constând în lipsa accesului la evenimente socio culturale a comunităţii locale, după implementarea proiectului se preconizează o creştere
semnificativă a numărului solicitărilor privind folosirea aşezământului reabilitat, astfel taxa de
închiriere stabilită de autoritatea administraţiei publice locale va constitui, de asemenea, un venit
propriu semnificativ în vederea acoperirii cheltuielilor de funcţionare. Veniturile proprii vor
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acoperii într-un procent de 55% cheltuielile cu salariile personalului, plata cheltuielilor de
întreţinere, utilităţi etc.
Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Domeniu prioritar judeţean:
Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale.
Prioritar la nivel european: Dezvoltarea unei structuri moderne pentru creşterea economică
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 1. Modernizarea şi
extinderea infrastructurii M 1.3.Dezvoltarea infrastructurii de agrement
Documente necesare:


Cerere de finanţare;



Studiu de fezabilitate;



Avize;



Autorizaţie de construire;



Studiu geotehnic,



Studiu topografic;



Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului
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6. Monitorizare şi evaluare
Un comitet de monitorizare va fi creat pentru supravegherea implementării, monitorizării şi
evaluării strategiei. Comitetul de monitorizare va fi prezidat de Primarul oraşului Miercurea
Nirajului şi asistat de un secretariat permanent, responsabil de pregătirea documentelor pentru
discuţii în cadrul comitetului şi pentru redactarea agendei şi minutelor reuniunilor acestuia.
Comitetul de monitorizare va reflecta principiul parteneriatului, incluzând reprezentanţi ai Primăriei
Oraşului Miercurea Nirajului şi al serviciilor publice, parteneri sociali, agenţi economici şi
organizaţii neguvernamentale care pot avea o contribuţie eficace la implementarea strategiei.
Comitetul de monitorizare va fi creat nu mai târziu de 3 luni de la aprobarea strategiei de către
Consiliul local al Miercurea Nirajului. Comitetul de monitorizare se va întruni de cel puţin două ori
pe an.
Două evaluări intermediare vor fi realizate de evaluatori independenţi, contractaţi de Primăria
Oraşului Miercurea Nirajului ,în anii 2017 şi 2020 pentru a verifica relevanţa, eficienţa, eficacitatea,
utilitatea şi sustenabilitatea strategiei şi a oferi recomandări pentru îmbunătăţirea acesteia şi lecţii
pentru viitoarele intervenţii de acest gen.
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Rezultatele obţinute în urma chestionării populaţiei
Pentru identificarea mai uşoară şi mai exactă a punctelor slabe şi a punctelor tari s-a aplicat un
chestionar pentru populaţie (vezi Anexa nr. 1), chestionar care viza colectarea datelor privind gradul
de mulţumire a locuitorilor vis-a-vis de servicii, de condiţii de locuire, de nivelul de trai. Locuitorii
au avut posibilitatea să enumere punctele tari şi punctele slabe ale localităţii şi să propună idei de
dezvoltare pentru următorii 7 ani.
Acest chestionar a fost distribuit în rândul comunităţii locale din Miercurea Nirajului 112 de
chestionare.
În prima parte a chestionarului s-a analizat gradul de mulţumire a locuitorilor vis-a-vis de calitatea
următoarelor servicii:


Apă potabilă



Canalizare menajeră



Iluminat public



Transport public



Curăţenia străzilor



Colectarea deşeurilor menajere

Comunitatea locală trebuia să acorde note de la 1 la 5, unde 1 înseamnă foarte nemulţumit şi 5
înseamnă foarte mulţumit.
Gradul de mulţumire a locuitorilor faţă de anumite servicii
80
70
60
50

Mulțumit

40

Puțin mulțumit
Nemulțumit

30

Nu știu/nu răspund

20

Colectare
deşeuri
menajere

Curăţenia
străzilor

Transport
public

Iluminat public

Canalizare
menajeră

0

Apă potabilă

10
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Conform datelor colectate, în oraşul Miercurea Nirajului locuitorii sunt nemulţumiţi de colectarea
deşeurilor menajere, de iluminatul public şi de inexistenţa reţelei de apă potabilă şi de canalizare
menajeră. Sunt mulţumiţi de curăţenia străzilor.
Cele mai mari nemulţumiri ale locuitorilor oraşului
47

50
45
40
35
30

25

25
20
13

15
8

7

10
5
0

Rețea de apă și
canalizare

Curățenia localității

Starea drumurilor

Colectare deșeurilor

Iluminatul public

Populaţia chestionată consideră cele mai mari obstacole în calea dezvoltării următoarele: lipsa
locurilor de muncă (33), lipsa banilor (18), lipseşte gândirea de perspectivă a autorităţilor (9), starea
drumurilor (14), lipsa canalizării şi a reţelei de apă potabilă, etc.
Principalele obstacole în calea dezvoltării oraşului
Administrarea greșită a proiectelor
Lipsa investitorilor
Canalizarea și apa potabilă
Divizarea comunități în două partide
Asfaltarea străzilor
Dezorganizarea
Nu se fac lucrări de calitate
Lipsește gândirea de perspectivă a autorităților
Lipsa banilor
Locuri de muncă
0

5

10

15

20

25

30

35

Pe lângă puncte slabe, comunitatea locală este conştientă de existenţa valorilor, a atracţiilor din
oraş, de punctele tari ale localităţii şi ştiu că aceste valori trebuie valorificate în strategia de

232

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Miercurea Nirajului 2015-2020_________
dezvoltare. Astfel de valori sunt: aşezarea geografică, dezvoltarea turismului, potenţial agricol, zonă
cu tradiţii, apropierea de oraşe mai mari.
Puncte tari ale oraşului
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Aşezarea georafică

Dezvoltarea
turismului

Potenţial agricol al
Zonă cu tradiţii
zonei
culturale şi istorice

Aproape de oraşe
mari

În chestionar s-au adunat date referitor şi la gradul de mulţumire al locuitorilor vis-a-vis de aspectul
general al oraşului, existenţa parcurilor şi spaţiilor verzi, existenţa locurilor de joacă pentru copii,
existenţa terenurilor de sport cu acces liber, calitatea străzilor principale, calitatea străzilor
secundare, parcări din zona centrală, condiţiile oferite în sistemul educaţional (infrastructură,
dotări), calitatea actului educaţional, numărul locurilor de muncă oferite în oraş, oportunităţile de
petrecere a timpului liber, evenimentele culturale şi sportive din oraş, siguranţa personală şi a
bunurilor, relaţiile cu poliţia locală, imaginea şi renumele oraşului.
Gradul de mulţumire al locuitorilor
Siguranta dumneavoastră si a bunurilor
Evenimente culturale si sportive
Oportunităţile de petrecere a timpului liber
Numărul de locuri de muncă oferite în comună
Calitatea serviciilor medicale
Condiţiile oferite în domeniul serviciilor medicale
Calitatea actului educational

Nemulțumit

Condiţiile oferite în sistemul educaţional

Puțin
mulțumit
Mulțumit

Accesul la mijloace de transport
Parcări în zona centrală
Calitatea străzilor
Terenuri de sport cu acces liber
Locuri de joacă pentru copii
Parcuri, spaţii verzi
Curaţenia localităţii
0
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30

40

50

60
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Comunitatea locală din oraşul Miercurea Nirajului este cel mai mulţumit de accesul la mijloace de
transpor, de condiţiile oferite în învpţământ, de condiţiile oferite în domeniul serviciilor medicale,
etc.. Locuitorii sunt nemulţumiţi de locuri de muncă, de parcări în zona centrală, de oportunităţile
de petrecere a timpului liber, etc.
Locuitorii consideră în domeniul serviciilor sociale următoarele servicii lipsă şi de care ar fi mare
nevoie: centru de îngrijire pentru vârstnici (67), locuinţe sociale (31), cantină socială (33), centru de
zi pentru copii (39).
Servicii sociale lipsă
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Centru de îngrijire
pentru vârstnici

Centre de zi pentru
copii

Locuinţe sociale

Cantina socială

Referitor la posibilitate de petrecere a timpului liber, comunitatea locală ar dori organizarea mai
multor evenimente culturale şi sportive (19), înfiinţare bazin de înot (15), teren de sport (9),
patinoar (6), cinematograf (4), etc.
Principalele trei măsuri care ar lua locuitorii, dacă ar fi primari ai oraşului, ar fi:
Diversitatea programelor culturale, sportive
Bazin de înot
Teren de sport
Patinoar
Cinematograf
Drum pentru bicicliști
Lipsa banilor
Parc pentru copii
Sala de sport

19
15
9
6
4
4

Spații verzi

2
3
2
1

Schimbarea mentaltății locuitorilor

1
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Anexa nr. 1 Fişa oraşului
Domeniul
Fizicogeografice

Criteriul
Teritoriul
comunei

Indicatorii
Suprafaţa totală
Intravilan
Terenuri agricole
Terenuri impădurite

Forme de
relief
Plasare
geografică

Râuri şi pârâuri
Lacuri
Zonă industrială
Zonă rezidenţială
Parcuri şi spaţii verzi
1.Inventarul principalelor forme de
relief
2.Menţionarea principalelor căi de
acces- rutier, căi ferate, aerian (km,
starea lor ca de ex asfalt, pietruit etc.)
3. Distanţa până la centre urbane mari

Populație

Factori de
risc natural
Zone
naturale
protejate

4. Menţionarea zonelor supuse la
factorii de risc natural
5.Indicarea zonelor naturale protejate

Mărimea
populaţiei
Densitatea
Evoluția
populației
Factori de
creştere a
populației

1. Numărul populaţiei în 2014
2. Locuitori/km2
3. Evoluția populaţiei în ultimii 50 de
ani
4. Rata medie a mortalităţii în ultimii
zece ani
5. Rata medie a natalităţii în ultimii
zece ani
6. Numărul celor plecaţi definitiv din
localitate în ultimii 10 ani
7. Numărul celor stabiliţi în localitate
în ultimii 10 ani
8. Indicele de îmbătrânire a populaţiei
(persoane de peste 60 de ani/0-14 ani)
9. Indicele de înnoire a forţei de muncă

U.M.
kmp,
ha
ha
ha
ha
km
ha
ha
ha
ha

Eur.,
DN,
DJ,
C.F.
Km

-imp.
Jud
imp.
Naț.
-imp
locală
Natur
a
2000
Pers.
Pers/k
mp

%/an
%/an
NR.
NR.
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(pop. între 15-29 ani/30-44 ani)

Condiţii de
locuire

Economie

Dotarea
locuinţelor
cu instalații
de apă şi
gaze naturale
Vechimea
locuinţelor
Materiale de
construcţie

Potenţial
agricol
Potenţial
forestier
Potenţial
turistic
Potenţial
industrial
Structura
proprietăţii
agricole
Gradul de
ocupare a
populaţiei

1. Ponderea racordate la reţeaua de apă

%

2. Ponderea locuinţelor racordate la
reţeau de canalizare
3. Ponderea locuinţelor conectate la
reţeaua de gaze naturale
4. Ponderea locuinţelor construite
înainte de 1970
5. Ponderea locuinţelor construite după
2000
6. Ponderea locuinţelor construite din
materiale durabile
Teren agricol /locuitor

%

Structura folosinţei terenului agricol

Număr de animale
Suprafaţa medie a exploataţiei
individuale
Suprafaţa forestieră /locuitor
Număr de gospdării în circuitul agroturistic
Număr de locuri de cazare în pensiuni,
hoteluri
Număr de locuri de cazare în
campinguri
Gradul de complexitate a activităţilor
industriale
Prelucrarea produselor agricole
Ponderea suprafeţelor agricole private
din totalul suprafeţelor agricole
Suprafaţa medie a exploataţiilor de tip
asociativ cu personalitate juridică
Suprafaţa medie a exploataţiilor de tip
asociativ familial
Numarul total al agentilor economici si
domeniile de activitate
Procentul persoanelor fizice autorizate
Numărul total de angajaţi ai agenților
economici de pe teritoriul comunei
Populaţia activă ocupată la 1000 de

%
%
%
%
Ha/lo
c
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
La
100
ha
ha
Ha/lo
c
Nr
Nr.
Nr.

Nr.
ha%
ha
ha
NR.
NR.
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locuitori
Ponderea populaţiei ocupate în
industrie
Ponderea populaţiei ocupate în servicii

Echiparea
tehnică a
localităţilor

Sociale

Mediu/ecol
ogie

Organizaţii

Alimentare
cu apă în
sistem
centralizat
Alimentare
cu energie
electrică
Alimentare
cu gaze
naturale
Racordarea
la reţele
telefonice
Accesul la
căile de
transport

Sănătate
Învățământ
Comunicaţii
Mortalitate
infantilă

Aer
Apa
Sol
Păduri

Ponderea populaţiei ocupate în
agricultură
Apa potabilă distribuită
Gradul de electrificare a gospodăriilor
Distribuţia de gaze naturale
Gradul de racordare a gospodăriilor la
reţeaua de telefonie
Gradul de asfaltare al străzilor

m3/lo
cuitor
/an
%
Km
%
%

Trotuare

km

Pista pentru biciclete

km

Accesul la reţeaua rutieră sau feroviară
Nr. total de km de drumuri orăşeneşti:

Km

Parcuri şi spaţii verzi
Gospodării conectate la Internet
Studiu de fezabilitate realizate sau în
lucru
Proiecte derulate în ultimii 5 ani
Fonduri extrabugetare (sume, sursă,
pentru ce)
Nr de medici în localitate: 9

Ha
Nr
Nr

Număr de elevi/cadru didactic

Nr de abonamente TV.
Decese sub 1 an/1000 de născuţi vii
Calitatea aerului
Calitatea apei
Soluri afectate de factori de limitare a
calităţii
Păduri afectate de fenomene de uscare
şi de forestare în totalul suprafeţei
forestiere
Principalele surse de poluare ale
aerului, apei, solului

Nr.

nr de
loc/m
edic
Elevi/
cadru
didact
ic
Pers.

ONG-uri
Cluburi
sportive
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Asociaţii de
producători
Cooperative

Turism

Firme
Organizaţii/f
irme
Atracţii
turistice
Forme de
turism

Altele
Turism de odihnă şi recreere
Turism sportiv
Turism cultural

Trasee
turistice
Alte date şi
informaţii
relevante/i
mportante
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Anexa nr. 2. Chestionar aplicat populaţiei oraşului Miercurea Nirajului
Stimate Doamnă/Domnule,
Primăria oraşului Miercurea Nirajului împreună cu firma Pro Regio Consulting demarează un
amplu proces de consultare publică în vederea elaborării strategiei locale de dezvoltare pentru
perioada 2015 - 2020.
Opinia dumneavoastră în calitate de cetăţean al oraşului Miercurea Nirajului poate influenţa
deciziile cu privire la proiectele ce vor fi dezvoltate în următorii ani în oraş, motiv pentru care vă
rugăm să completaţi chestionarul de mai jos.
1. Acordaţi o notă de la 1 la 5 unde 1=foarte nemulţumit si 5=foarte mulţumit pentru calitatea
următoarelor servicii publice:
* NS/NR – Nu ştiu, Nu răspund
Servicii
Nota
Nu
NS/NR
beneficiez
Apă potabilă
Canalizare menajeră
Iluminat public
Transport public
Curăţenia străzilor
Colectare deşeuri menajere
Care sunt cele mai mari probleme/nemulţumiri legate de serviciile menţionate mai sus:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Care consideraţi că sunt dezavantajele oraşului/localităţii în ceea ce priveşte dezvoltarea sa?
1._________________________________________
2. _________________________________________
3. __________________________________________
4. _________________________________________
3. Care consideraţi că sunt avantajele oraşului/localităţii în ceea ce priveşte posibilităţile de
dezvoltare?
1._________________________________________
2. _________________________________________
3. __________________________________________
4. _________________________________________
4. Acordaţi o notă de la 1 la 5 unde 1=foarte nemulţumit si 5=foarte mulţumit pentru
următoarele:
* NS/NR – Nu ştiu, Nu răspund
Nota
NS/NR
Aspectul general al oraşului/localităţii
Aspectul caselor (arhitectura rurală)
Curaţenia oraului/localităţii
Parcuri, spaţii verzi
Locuri de joacă pentru copii
Terenuri de sport cu acces liber
Calitatea străzilor principale din oraş
Calitatea străzilor secundare
239

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Miercurea Nirajului 2015-2020_________
Conexiunea pe cale rutiera cu alte zone ale României
Parcări în zona centrală
Accesul la mijloace de transport din oraş în alte localităţi
Condiţiile oferite în sistemul educaţional (infrastructură, dotări)
Calitatea actului educational în sistemul educaţional
Condiţiile oferite în domeniul serviciilor medicale (infrastructură,
dotări)
Calitatea serviciilor medicale
Numărul de locuri de muncă oferite în oraş
Nivelul salariilor
Oportunităţile de petrecere a timpului liber
Evenimente culturale si sportive
Siguranta dumneavoastră si a bunurilor dumneavoastră
Posibilităţile de a face cumpărături
Relaţiile cu Primăria
Relaţiile cu Poliţia Locală
Relaţiile cu serviciile de urgenţă
Imaginea si renumele oraşului/localităţii
5. Ce fel de servicii sociale credeţi că ar fi utile în oraş/localitate (alegeti max. 2)
Centru de îngrijire pentru vârstnici
Cantina socială
Centru de zi pentru copii
Altele
Locuinţe sociale
6. Ce anume credeţi că lipseste în oraş ca posibilitate de petrecere a timpului liber?
________________________________________________________________________
7. Care este principalul motiv pentru care v-aţi muta domiciliul din oraş?
Locuri de muncă mai bune
Locuri de muncă mai multe
Venituri mai mari
Servicii educaţionale mai bune

Motive care ţin de familie
Mai multă siguranţă
Mai multe posibilităţi de petrecere a timpului liber
Altele. Care?.................................................................
......................................................................................

Servicii medicale mai bune
8. Care ar fi principalele 3 măsuri pe care le-aţi lua dacă aţi fi Primar al oraşului?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Alte observaţii:
__________________________________________________________________________
Date personale:
Vârstă:
Sex:
Ocupaţie:
Ultima şcoală absolvită:
Oraş/sat:
Venitul net:
Sub 500 lei
Între 501 si 1.000 lei
Între 1.001 si 2.000 lei
Între 2.001 si 3.000 lei
Vă mulţumim!
Peste 3.001 lei
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https://www.tourist-informator.info/hu/
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Nr.
Crt.
1

Denumirea unităţii

Sediul

Cod fiscal

Activitatea principală

SC GENESIS SRL

M.NIRAJ str. Sintandrei nr. 164

RO 11142035

2
3

RO 2523596

Alte activitati de intermedieri monetare

5
6

SC ANIMECOM SRL
ROMTELECOM SA

RO 1268630
RO 427320

Magazin măfuri alimente şi nealimente

7

SNTGN TRANSGAZ SA

RO 13068733

Transportul prin conducte,dispecerizarea
tranzitul international al gazelor naturale

8
9
10

12

SNGN ROMGAZ SA
S C KORNYABOB SRL
SC TRAPIMPEX
PALMIERUL SRL
SC IMPEX ELBOB NIRAJ
SRL
SC MIKLOSI KROLUX SRL

M.NIRAJ str. Teilor nr 4
TARNAVENI str. Republicii 50
P.L. M.N. Str. Trandafirilor 3
TG.MURES B-dul 1 Decembrie 1918
nr.1, PL M.N str. Salciilor 4
M.NIRAJ str. Sintandrei nr. 31
BUCURESTI P-ta Presei Libere nr.35, et.10 sector 1
MEDIAS P-ta Constantin I. Motas nr.
1
TG. MURES str. Salcimilor nr. 23
M.NIRAJ str. Sintandrei nr. 94
M.NIRAJ str. Teilor nr. 38

RO 2849330
RO 1246560

4

SC PHARMACON SRL
BANCA COOPERATISTA
ALFA TARNAVENI
CEC BANK SA

Fabricarea painii,fabricarea prajiturilor
si a produselor proaspete de patiserie
Farmacie
Alte activitati de intermedieri monetare

13

SC VARKO IMPEX SRL

11

14
15

RO 14116995
RO 3798064
RO 1268673

M.NIRAJ str. Trandafirilor nr. 94/B

RO 1271032

M.NIRAJ str. PLOPILOR NR. 6

RO 6474828

M.NIRAJ str. Trandafirilor nr. 20

RO 10605280

SC TERACOTAS IMPEX SRL TG. MURES str. Petru Maior nr.4/12
P.L SARDU NIRAJULUI
SERVAGROMEC M-NIRAJ
M.NIRAJ str. Sintandrei nr. 76/A

Atelier prestări servicii bobinator
Alimentaţie publică
Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor
si a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea altor articole de
imbracaminte(exclusiv lenjeria de corp)
Fabricarea altor produse din lemn

RO 1210256
RO 2522523

16

SC CONSUMCOOP

M.NIRAJ str. Pompierilor nr. 2

RO 1268711

17

SC FONIX MOBEL SRL

M.NIRAJ str. Plopilor nr.28/A

RO 3259108

Atelier de reparat tractoare

Atelier de mobilă şi binale
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18

SC ROPHARMA SA

19

SC REAT PREST SRL

20

SC ERMA PROD COM SRL

21
22

SC FANAR KUTI INVIMPEX
SRL
SC REFILL SRL

23

TG. MURES str. Livezeni nr. 8
P.L.M.NIRAJ str. Teilor nr 20
BERENI NR 129/A, P.L. M.NIRAJ
str. Bisericii nr. 3
M.NIRAJ str. Sintana nr. 9

RO 1962437

M.NIRAJ str. Teilor nr. 52

RO 6669587

M.NIRAJ str. Pompierilor nr. 4

RO 7669674

SC REMIX SRL

M.NIRAJ str. Nirajului nr 31

RO 3798072

24

SC MALLORCA PRES SRL

M.NIRAJ str. Bisericii nr 35

RO 8679714

25

CMI DR. POP SORIN

M.NIRAJ str. Teilor nr 54

RO 19908821

26

CMI DR. POP VIORICA

M.NIRAJ str. Teilor nr 54

RO 19908775

27

SC SIMTEX SRL

M.NIRAJ str. Semanatorilor nr 47

RO 14799685

Comert cu autovehicule

28

SC ORIGO IMPEX SRL

RO 1222129

Moara comunala

29

AF FARKAS

TG. MURES str. Cornesti nr 68/A
P.L. M.NIRAJ str. Morii
M.NIRAJ str. Teilor nr. 40

RO 17374077

Comerti

30

SC RIGPROD IMPEX SRL

M.NIRAJ str. Teilor 44/4

RO 12275986

Prelucrarea brută a lemnului

31

SC AGROTRANSCOMEX
SRL
SC DEBRECZENI
CONSTRUCTII SRL
AF CSIZMADIA LEVENTE

M.NIRJ str. Sintandrei nr 25

RO 1268720

Creşterea animalelor

TIMPA nr. 29

RO 14247907

Lucrari de constructii a cladirilor
rezidentiale si nerezidentiale

M.NIRAJ str. Bisericii nr. 29

RO 14192984

32
33

RO 9425633
RO 3674325

Alte lucrari de instalatii pentru
constructii
Fabricarea de articole de imbracaminte
din piele si inlocuitori din piele
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34

SC MINIKER SRL

M.NIRAJ str. Bocskai Istvan 40

RO 15800265

35

SC AUTO VOLAN SRL

M.NIRAJ str. Nirajului nr. 35

RO 7175719

Scoli de conducere ( pilotaj)

36

HV ALUMINIUM SRL

M.NIRAJ str. Garii nr.69

RO 15903660

Fabricarea de usi ferestre din metal

37

SC VARGA MEGA COM SRL

M.NIRAJ str. Garii nr 5

RO 15959512

38

CAB.MED.IND. DR. PAP
GYORGY
CAB.MED.IND.DR. TOKES
ENDRE
SC BIFLORA SRL

M.NIRAJ str. Pompierilor nr. 1

RO 19908589

M.NIRAJ str. Teilor nr. 54

RO 20327768

M.NIRAJ str. Teilor nr. 43

RO 16805066

SC BINALE STRATIFICATE
SRL
SC ROZALY SRL

M.NIRAJ str. Sintandrei nr. 76/A

RO 16060785

M.NIRAJ str. Plopilor nr. 13

RO 13646292

39
40
41
42
43
44
45
46
47

SC CASALEMN CONS
VARGATA nr. 77 P.L. M.NIRAJ str.
KALMAN SRL
Sintandrei nr. 56/A
SC MOBEL ANTIQUE
M.NIRAJ str. Sintana nr. 116
PRODUCT SRL
SC TIGER CUTTING TOOLS
M.NIRAJ str. Trandafirilor nr. 3/8
SRL
SC ANVERGO SRL
TG MURES str. Evreilor Martiri nr.
4, et. 1
CAB.MED. VET. BUTIURCA
M.NIRAJ str. Garii nr. 34

RO 14891028
RO 16662322
RO 14247850
RO 6270402

Comert cu ridicata al florilor si al
plantelor
Fabricarea de elemente de dulgherie si
timplarie pentru constructii

Fabricarea de elemente de dulgherie si
tamplarie pentru constructii
Productia altor tipuri de mobilier
Comert cu ridicata al masinilor-unelte
pentru prelucrarea metalului si lemnului
Activitati de servicii anexe extractiei
petrolului brut si gazelor naturale

RO 20879509

48

SC KUMATRAF SRL

M.NIRAJ str. Sintandrei nr. 74

RO 16054678

49

SC CSABI HUNI SRL

M.NIRAJ str. Nirajulul nr. 38

RO 15817690

Intretinerea si repararea autovehiculelor
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50

SC CARPAT VAR SRL

M.NIRAJ str. Trandafirilor nr. 94/A

21359180

Fabricarea varului

51

SC BIORON SRL

MAIAD nr. 90

18873717

Lucrari de instalatii tehnico sanitare

52

IF BARABAS LORANT

M.NIRAJ str. Plopilor nr. 16

RO 17525994

53

SC EDIFLOR SRL

M.NIRAJ str. Liliacului nr. 2

RO 16664307

54

SC ROZALY 2007 DRL

M.NIRAJ str. Plopilor nr. 13

RO 21302770

55

SC JAKO PREST SERV SRL

M.NIRAJ str. Sintandrei nr 77

RO 20722988

56

SC EHS SRL

M.NIRAJ str. Trandafirilor 5/3

RO 17501782

57

SC ROGER RAVAL SRL

MOSUNI nr. 39

RO 17164180

Publicitate

58

SC GUMIREX SRL

M.NIRAJ str. Liliacului nr. 13

RO 17544600

Intretinerea si repararea autovehiculelor

59

SC AGY TOP SRL

M.NIRAJ str. Liliacului nr. 2/A

RO 18048460

Activitati de arhitectura, inginerie si
servicii de consultanta tehnica legate de
acestea
Asigurari de viata ,Asigurari generale

60
61
62

SC GROUPAMA ASIGURARI BUCURESTI str. Mihai Eminescu nr
SA
45. bl, 45. P.L. M.NIRAJ str.Teilor 56
SC HANBEN TOYS SRL
TG. MURES str. Gheorghe Doja nr.
125, P.L. M.NIRAJ str. 94/A
SC RIKY BALI SRL
M.NIRAJ str. Sintana nr. 22

RO 6291812

Comert cu ridicata al florilor si al
plantelor
Productia altor tipuri de mobilier
Fabricarea de elemente de dulgherie si
tamplarie pentru constructii

RO 16898200
RO 17206132

63

SC OVM OIL SRL

M.NIRAJ str. Trandafirilor nr. 94/B

RO 18774446

64

SC BINOM SRL

MOSUNI nr. 139

RO 22969500

65

SC LEDINFO SRL

M.NIRAJ str. Sintandrei nr. 173

RO 23827687

Activitati de consultanta pentru afaceri
management
Intermediere in comertul specializat in
vinzarea produselor
246

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Miercurea Nirajului 2015-2020_________
66
67

SC STEFALEX CONSTRUCT
SRL
RAIFFEISEN BANK SA

68

SC PROELECTRIC SRL

BUCURESTI. Calea Floreasca nr.
246C, sector1, PL M. NIRAJ str.
Teilor nr. 37
TG. MURES str. Livezeni nr. 21/3

69

SC BLUE CON SRL

GRAUSORUL nr. 5

70

SC DORA MEDICALS SRL

71
72

73

74

75
76
77
78
79

TIMPA nr. 112

RO 16559387
RO 361820

Demolarea constructiilor ,terasamente si
organizarea de santiere
Alte activitati de intermedieri monetare

RO 8514848

Comert cu ridicata nespecializat

RO 19299524

Comert cu ridicata al materialului
lemnos si de constructii
Alte activitati referitoare la sanatatea
umana
Prelucrarea si conservarea carnii

TG. MURES str. Viseului nr. 3, PL.
M. NIRAJ str. Pompierilor nr 2
SC AGRO PROD COM DOSA CHIBED nr. 759, PL M. NIRAJ str.
SRL
Teilor nr 58
AGRI TERENURI SA
BUCURESTI B-dul Pierre de
Coubertin nr. 3-5, et.5 camere 5P,
SECTOR 2
SC VIOLETA STYLE SRL
TG. MURES str. Crinului nr. 16, apt.
IV/B, P.L M. NIRAJ str. Trandafirilor
nr. 20
SC FARIKER SRL
M.NIRAJ str. Sintandrei nr. 53

RO 14067760

SC NIRAJ ACE BRAD PROD EREMITU nr. 379/A P.L M.NIRAJ
SRL
str. Sintandrei nr. 76/A
SC ROLIPALM SRL
M.NIRAJ str. Teilor nr. 29
SC PRIMER ELECTRO SRL TG. MURES str. Progresului nr 2 P.L
M. NIRAJ str. Teilor nr. 29
SC ANFEED SRL
CORUNCA sat BOZENI nr. 60, P.L.
M. NIRAJ str. Teilor nr 44
SC PET INVEST SRL

BUDAPESTA str. Hoffer nr. 38-40

RO 1276366
RO 24816228

Cumparare si vanzare de bunuri
imobiliare proprii

RO 21571425

Fabricarea altor articole de
imbracaminte(exclusiv lenderie de pat)

RO 25832655

RO 6474836

Comert cu amanuntul al florilor.
Plantelor, comert cu amanuntul al
animalelor de companie si a hranei
pentru acestea in magazine specializate
Silvicultura si alte activitati forestiere

RO 26935357

Restaurante

RO 5122220

Prelucrarea si fasonartea sticlei plate

RO 15257194

Comert cu amanuntul al florilor plantelor si semintelor,

companie si
hranei pentru acestea

comert cu amanuntul al animalelor

12510678-2-43
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80

COM.CORUNCA nr. 409, bir 2

RO 29290867
RO 20138890
RO 29969710

83

BIROU NOTAR PUBLIC
BENKE ZSUZSANNA
SC VOLKERTRANS SRL

VARGATA nr. 65, PL. M.NIRAJ str.
Plopilor nr. 16
M.NIRAJULUI P-ta Bocskai Istvan
nr. 53
M.NIRAJ str. Nirajului nr. 35

RO 29191421

Transporturi cu taxiuri

84

DPC COURIER SRL

VETA nr. 37

RO 32317245

Alte activitati postale si de curier

85

SC TIMP KO BRUT SRL

RO 2527601

Fabricarea painii fabricarea prajiturilor
si a produselor proaspete de patiserie

86

SC MAR GROUP SRL

RO 24533582

87

RO 20009594

Comert cu ridicata al deseurilor si
resturilor
Activitasti de asistenta stomatologica

89

CAB STOMATOLOGIC
CRAINICU CSILLA MARIA
CAB STOMATOLOGIC
KOCSIS IBOLYKA
SC TORELDO SRL

TG.MURES str. Budiului nr.
83/A.P.L. M.NIRAJ P-ta Bocskai
Istvan nr.13
TG.MURES str. Sighisoarei nr. 41,
P.L. M..NIRAJ str. Zorilor 2/A
M.NIRAJ str. Nirajului nr. 4

90

81
82

88

SC PETINVEST
TRANSILVANIA SRL
SC LORINFONET SRL

Activitati de telecomunicatii prin retele
cu cablu

M.NIRAJ P-ta Bocskai Istvan nr.
52/A
M.NIRAJ str. Teilor nr. 44/5

RO 6200565

Activitati de asistenta stomatologica

RO 17057222

Restaurante

SC SIMERIK 2010 SRL

M.NIRAJ str. Semanatorilor nr 24

RO 27693715

Brutarie

91

II KISLAKI IREN

M.NIRAJ str. Sintandrei nr. 177

RO 24358759

Fabricarea de dispozitive, aparate si
instrumente medicale stomatologice

92

SC LEXMOND IMPEX SRL

M.NIRAJ str. Trandafirilor nr. 10-12

RO 77470014

93

CAB.MED.IND.
STOMATOLOGIE
DR.MARKOVICS PETER
SC FARMACIA PRIMULA
SRL

M.NIRAJ str. Pompierilor nr. 4/A

RO 200454230

M.NIRAJ P-ta Bocskai Istvan nr. 52

RO 1221433

94

Activitati de asistenta stomatologica
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95

SC CCA CONSULT SRL

M.NIRAJ str. Pompierilor nr. 2

RO 19186029

96

SC KOVAUDIO SRL

M.NIRAJ P-ta Bocskai Istvan nr. 34

RO 30736867

97

SC PRIMACOM SRL

M.NIRAJ str. Pompierilor nr. 2

RO 1201320

98

SC DENTORAD SRL

RO 22838386

Activitati de asistenta stomatologica

99

ROD OPTICA SRL

TG.MURES str. Frederic joliot curie
nr.28, P.L. M.NIRAJ P-ta Bocskei
Istvan nr. 1
TG MURES str. Muncitorilor nr 3/1

RO 3102404

Comert cu amanuntul al articolelor
medicale si ortopedie

100

SC FITOCOM SRL

RO

101

SC NEXT GOLDSTEP SRL

TG.MURES str. Iuliu Maniu nr. 24
P.L. M.NIRAJ str. Pompierilor nr. 27
M.NIRAJ str. Trandafirilor nr 32

RO 31371106

102

SC TORELDO SRL

M.NIRAJ str. Teilor nr. 44/5

RO17057222

103

SC TAF- IF SRL

RO12959950

Comerti cu ridicata piese si accesorii
pentru autovehicule

104

SC INDFLOOR MURES SRL

OD.SECUIESC str. Beclean nr. 210
P.L. M. NIRAJ str. Sintandrei 76/A
M.NIRAJ str. Sintana nr. 69

RO25690135

Comerti cu ridicata al materialului lemnos si
al materialelor de constructii si
echipamentelor sanitare.

Intermedieri în comerțul cu produse
diverse137
Restaurante
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