Primăria orașului
Iernut

ORAȘUL IERNUT
JUDEȚUL MUREȘ

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
A ORAȘULUI IERNUT, JUDEŢUL MUREȘ,
PENTRU PERIOADA 2014-2020

R omAc ti v
Business Consulting

.................2014

Primăria orașului
Iernut

Cuprins

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020



Cuprins ........................................................................................................................ 1
Lista tabelelor și figurilor ............................................................................................... 4
PARTEA I – ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A SITUAȚIEI EXISTENTE ................................ 6
1. Cadrul natural .......................................................................................................... 6
1.1. Aşezare geografică ............................................................................................. 6
1.2. Suprafaţă ........................................................................................................... 7
1.4. Reţeaua hidrografică .......................................................................................... 8
1.5. Climă ............................................................................................................... 10
1.6. Relief ............................................................................................................... 10
1.7. Vegetaţie ......................................................................................................... 11
1.8. Faună .............................................................................................................. 11
1.9. Soluri............................................................................................................... 12
1.10. Resursele subsolului ....................................................................................... 13
1.11.

Analiza SWOT ............................................................................................. 14

Concluzii capitol 1. Cadrul natural ............................................................................ 14
2. Demografie ............................................................................................................ 15
2.1. Populaţia ......................................................................................................... 15

2.1.1. Populaţia pe grupe de vârstă .......................................................................... 16
2.1.2. Mişcarea naturală a populaţiei ........................................................................ 22
2.1.3. Migraţia populaţiei ......................................................................................... 22
2.2. Forţa de muncă ................................................................................................ 23

2.2.1. Populaţia activă ............................................................................................. 23
2.2.2. Populaţia ocupată .......................................................................................... 23
2.2.3. Şomajul ........................................................................................................ 25
2.3. Analiza SWOT .................................................................................................. 26
Concluzii capitol 2. Demografie ................................................................................ 26
3. Activităţi economice ................................................................................................ 27
3.1. Investiţii existente ............................................................................................ 27
3.2. Industrie și servicii ........................................................................................... 27
3.3. Agricultură ....................................................................................................... 30

3.3.1. Exploatări agricole organizate ...................................................................... 30
3.3.2. Exploatări zootehnice organizate.................................................................. 32

1

Primăria orașului
Iernut

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020



3.3.3. Exploatări piscicole organizate ..................................................................... 33

3.4. Turism ............................................................................................................. 33

3.4.1. Resurse de turism ....................................................................................... 33
3.4.2. Tipuri de turism practicate........................................................................... 36
3.5. Analiza SWOT .................................................................................................. 37
Concluzii capitol 3. Activităţi economice .................................................................... 37
4. Amenajarea si echiparea teritoriului ......................................................................... 38
4.1. Amenajare teritorială și patrimoniu .................................................................... 38
4.2. Parcuri și zone de agrement .............................................................................. 39
4.3. Infrastructura rutieră şi/sau feroviară ................................................................ 39
4.4. Infrastructura tehnico-edilitară (energie electrică, termică şi regenerabilă, gaze
naturale) ................................................................................................................ 41
4.5. Servicii poştale, telecomunicaţii şi mass-media ................................................... 43
4.6. Analiza SWOT .................................................................................................. 45
Concluzii capitol 4. Echiparea teritoriului ................................................................... 45
5. Social .................................................................................................................... 46
5.1. Sănătate (infrastructură, resurse umane) ........................................................... 46
5.2. Protecţie socială (infrastructură, persoane şi problematici) .................................. 46
5.3. Educaţie .......................................................................................................... 48
5.4. Cultură şi culte ................................................................................................. 54
5.5. Sport ............................................................................................................... 56
5.6. Analiza SWOT .................................................................................................. 57
Concluzii capitol 5. Social ......................................................................................... 57
6. Mediu .................................................................................................................... 58
6.1. Protecţia naturii şi a peisajului. Biodiversitate, habitate, floră şi faună .................. 58
6.2. Factori şi probleme de mediu ............................................................................ 60

6.2.1. Factorul de mediu aer ................................................................................. 60
6.2.2. Factorul de mediu apă ................................................................................ 61
6.2.3. Factorul de mediu sol .................................................................................. 62
6.2.4. Alţi factori cu impact asupra mediului........................................................... 63
6.3. Tratarea apelor uzate ....................................................................................... 64
6.4. Sistemul actual de gestionare a deşeurilor ......................................................... 65
6.5. Analiza SWOT .................................................................................................. 67

2

Primăria orașului
Iernut

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020



Concluzii capitol 6. Mediu ........................................................................................ 67
7. Administraţia publică locală ..................................................................................... 68
7.1. Structură, servicii şi ordine publică .................................................................... 68
7.2. Asociere regională ............................................................................................ 72
7.3. Analiza SWOT .................................................................................................. 75
Concluzii capitol 7. Administrație publică locală ......................................................... 75
PARTEA a II-a STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ .................................................. 76
1. Cadru european, național, regional și județean ...................................................... 76
2. Viziune ................................................................................................................ 79
3. Obiective strategice și obiective generale suport .................................................... 80
4.

Axe prioritare și domenii de intervenție............................................................... 86

5.

Plan de acțiune ................................................................................................. 97

6. Implementarea și monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală ........................... 118
7.

ANEXĂ – Fișe de proiect .................................................................................. 121

FIȘA 1 – Proiect : Crearea unui incubator de afaceri pentru atragerea investitorilor ...... 121
FIȘA 2 – Proiect : Reabilitarea drumului comunal DC 86 care face legătura cu satul Sălcud
............................................................................................................................... 122
FIȘA 3 – Proiect :Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în toate localitățile
aparținătoare orașului Iernut..................................................................................... 123
FIȘA 4 – Proiect :Continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a unităților de
învățământ din orașul Iernut ..................................................................................... 124
FIȘA 5 – Proiect: Înființarea unui centru tip after-school pentru copii din școlile gimnaziale
............................................................................................................................... 125
FIȘA 6 - Proiect: Facilitarea creării unei baze sportive multifuncționale în orașul Iernut . 126
FIȘA 7 – Proiect :Amenajarea de spații de agrement pe malul Mureșului și în apropierea
pădurilor aparținătoare orașului – Oarba de Mureș ..................................................... 127
FIȘA 8 - Proiect: Reabilitarea Casei de Cultură și dotarea cu echipamente video și de
sonorizare ................................................................................................................ 128
FIȘA 9 – Proiect :Furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice pentru persoane
fizice și juridice ........................................................................................................ 129
FIȘA 10 – Proiect : Participarea funcționarilor publici la cursuri/instruiri pentru
îmbunătățirea continuă a performanțelor profesionale ................................................ 130

3

Primăria orașului
Iernut
Lista tabelelor și figurilor

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020



Tabel 1 Suprafața totală după modul de folosință ........................................................... 8
Tabel 2 Fondul de locuințe ............................................................................................ 8
Tabel 3 Temperatura aerului – media lunară și anuală .................................................. 10
Tabel 4 Repartiția terenurilor pe clase de pretabilitate .................................................. 13
Tabel 5 Zone funcționale ale orașului Iernut ................................................................ 13
Tabel 6 Populația orașului Iernut ................................................................................. 15
Tabel 7 Distribuția populației pe localități ..................................................................... 15
Tabel 8 Populația stabilă a orașului Iernut, județ Mureș la nivelul anului 2011 ................ 17
Tabel 9: Mişcarea naturală a populaţiei, date absolute, 2008-2012 ................................ 22
Tabel 10: Migrația populației, date absolute 2008-2010 ................................................ 22
Tabel 11: Distribuția forței de muncă în orașul Iernut în perioada 2008-2012 ................. 24
Tabel 12: Evoluția numărului de șomeri înregistrați la nivelul orașului Iernut în perioada
2010 -2012 ................................................................................................................ 25
Tabel 13 - Principalele investiții realizate în domeniul public în orașul Iernut .................. 27
Tabel 14 Întreprinderi mici si mijlocii înregistrate în orașul Iernut în anul 2012 ............... 28
Tabel 15 Valoarea investițiilor brute din unitățile locale active în anul 2012 .................... 29
Tabel 16 Top 10 societăți comerciale din orașul Iernut, după mărimea cifrei de afaceri în
anul 2012 .................................................................................................................. 29
Tabel 17 Utilizarea exploatațiilor agricole ..................................................................... 30
Tabel 18 Numărul exploatațiilor agricole după clasa de mărime a suprafeței utilizate ...... 31
Tabel 19 Exploatări zootehnice și număr efectiv de animale .......................................... 32
Tabel 20 Numărul locuințelor din orașul Iernut ............................................................. 38
Tabel 21 Numărul locuințelor convenționale dupa sistemul de alimentare cu apă............ 41
Tabel 22 Evoluția reţelei de distribuţie a gazelor naturale a orașului Iernut .................... 43
Tabel 23 Infrastructura de sănătate în orașul Iernut ..................................................... 46
Tabel 24 Situația Serviciului SMURD în 2011-2013 ........................................................ 46
Tabel 25 Situația copiilor ai căror părinți erau plecați la muncă în străinătate ................. 47
Tabel 26 Situația beneficiarilor privind acordarea ajutorului social – luna iunie 2014 ....... 47
Tabel 27 Structura populației cuprinse în forme de pregătire și instruire ........................ 48
Tabel 28 Infrastructura de educație la nivelul orașului Iernut ........................................ 49
Tabel 29 Programe de dezvoltare propuse în cadrul Școlii Generale Iernut ..................... 51
Tabel 30 Indicatori educaționali în cadrul Liceului Tehnologic Iernut .............................. 53
Tabel 31 Siturile amplasate pe teritoriul orașului Iernut, județul Mureș .......................... 58
Tabel 32 Evoluţia utilizării produselor fitosanitare în judeţul Mureş ................................ 63
Tabel 33: Proiecte implementate/în curs de implementare de Primăria Iernut ................ 71
Tabel 34 - Analiza evoluției contului de execuție a bugetelor în intervalul 2011-2013 –
Primăria Iernut (lei) .................................................................................................... 71
Tabel 35 Structura cheltuielilor bugetare ale Primăriei Iernut – anul 2013 (lei) ............... 72
Figură
Figură
Figură
Figură
Figură

1 Amplasarea orașului Iernut în județul Mureș ..................................................... 6
2 Stema orașului Iernut ...................................................................................... 7
3: Bazinul hidrografic al râului Mureș ................................................................... 9
4 Piramida vârstelor orașului Iernut la nivelul anului 2011 ................................. 16
5 Structura populației pe grupe de vârstă – tineri vs. persoane vârstnice ............. 17

4

Primăria orașului
Iernut

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020



Figură 6 Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă la nivelul orașului Iernut, jud. Mureș
(2011) ....................................................................................................................... 18
Figură 7 Starea civilă a populației din orașul Iernut, jud. Mureș -2011 ........................... 19
Figura 8 Structura etnică a populației din orașul Iernut, județul Mureș – 2011................ 20
Figură 9 Structura populației orașului Iernut, județul Mureș după religie – 2011 ............ 20
Figură 10 Structura populației de peste 10 ani a orașului Iernut, județul Mureș după nivelul
de educație – 2011..................................................................................................... 21
Figură 11 Distribuția persoanelor cuprinse în forme de pregătire și instruire ................... 48
Figură 12 Evoluţia emisiilor de monoxid de carbon – Județul Mureș ............................... 60
Figură 13 Harta potențialului eolian al Regiunii Centru .................................................. 61

5

Primăria orașului
Iernut

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020



PARTEA I – ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A SITUAȚIEI EXISTENTE
1. Cadrul natural
1.1. Aşezare geografică

Oraşul Iernut este situat în Regiunea de Dezvoltare Centru, în partea de Vest a județului
Mureș. Parte componentă a judeţului Mureş, orașul Iernut este situat în partea centrală a
Podişului Transilvaniei, pe cursul mijlociu al râului Mureş între localităţile Târgu Mureş şi
Luduş, la latitudine nordică de 46°27’13’’ şi longitudine estică de 24°14’0’’. Altitudinea
absolută de 286 metri se află în zona bisericii romano-catolice.
Oraşul Iernut se găseşte pe malul drept al râului Mureş, pe Drumul Naţional DN15, respectiv
pe Drumul European E60, între Târgu Mureş, Turda şi Cluj-Napoca. Orașul este situat la o
distanță de 30 km de orașul Târgu Mureș și de 15 km de orașul Luduș.
În ceea ce priveşte organizarea administrativ-teritorială, oraşul Iernut are în subordine
următoarele sate: Cipău, Deag, Lechinţa, Oarba de Mureş, Sălcud, Sfântu Gheorghe.
În imediata vecinătate a Iernutului se găsesc următoarele comune ale judeţului Mureș:
Adămuș la 25km, Bichiș la 30km, Bogata la 14km, Cucerdea la 7km, Cuci la 7km, Iclănzel la
12km și Ogra la 8km.
Figură 1 Amplasarea orașului Iernut în județul Mureș

Sursa: www.pe-harta.ro

6

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020

Primăria orașului
Iernut



Stema oraşului Iernut1 se compune dintr-un scut triunghiular cu
marginile rotunjite, tăiat în două câmpuri.
În partea superioară, în câmp roşu, se află un obelisc de argint,
flancat stânga-dreapta de câte o stea de argint, fiecare cu câte
cinci colţuri.
În vârful scutului, în câmp albastru, se află un fulger de aur.
Între cele două câmpuri există o bandă undată de argint, care
reprezintă râul Mureş.
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri
crenelate.

Figură 2 Stema orașului Iernut

Semnificaţiile elementelor însumate sunt următoarele:






elementele stemei evocă sacrificiul ostaşilor căzuţi la Oarba de Mureş, iar obeliscul
reprezintă eternitatea acestora, marcată prin cele două stele de argint situate de o
parte şi de cealaltă a obeliscului;
fulgerul sugerează lumina veşnică pe care Divinitatea o revarsă asupra locului şi
asupra celor care s-au jertfit cu credinţă;
banca undată reprezintă râul Mureş care traversează oraşul Iernut şi fertilizează acest
pământ;
coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de
oraş.

1.2. Suprafaţă
Suprafaţa teritorială administrativă2 a oraşului Iernut este de 10.507 ha, reprezentând 1,5%
din suprafața județului Mureș. Suprafața totală a orașului după modul de folosință este
prezentată în tabelul de mai jos.

1
2

Sursa: Hotărârea Guvernului nr.1434/2007 privind aprobarea stemei oraşului Iernut, judeţul Mureş
Sursa: Anuarul Statistic al județului Mureș, date aferente anului 2012
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Tabel 1 Suprafața totală după modul de folosință
Destinația terenurilor din teritoriul
administrativ al unității de bază
Suprafața totală
Suprafața intravilană a municipiilor și orașelor

Suprafață (ha)
10.507
466

Sursa: Anuarul Statistic al județului Mureș, date aferente anului 2012 și
Fișa localității – Institutul Județean de Statistică Mureș

Referitor la fondul de locuințe existent la sfârșitul anului 2012, situația este următoarea:
Tabel 2 Fondul de locuințe
Număr locuințe
Total
3.596

Din care privat:
3.321

Suprafața locuibilă (mp)
Total
138.361

Din care privat:
130.088

Sursa: Anuarul Statistic al județului Mureș, date aferente anului 2012

1.4. Reţeaua hidrografică
Orașul Iernut este inclus în bazinul hidrografic Mureș, monitorizat de Administrația Bazinală
de Apă Mureș.
Bazinul hidrografic Mureș3 este situat în partea centrală și de vest a României și izvorăște
din Carpații Orientali (Depresiunea Giurgeului), Munții Hășmșsul Mare, iar suprafața
bazinului hidrografic (inclusiv canalul Ier) este de 28.310 km2 (11,7% din suprafața țării).
Până la granița cu Ungaria își desfășoară albia pe o lungime de 761 km, fiind cel mai lung
dintre râurile interioare ale țării. Rețeaua hidrografică codificată însumează 758 cursuri de
apă și 10.861 km, adică 13,7% din lungimea totală a rețelei codificate a țării și o densitate
de 0,39 km/ km2 față de 0,33 km/km2 - media pe țară. Zona cursului superior este delimitată
de Depresiunea Giurgeului și Defileul Toplița - Deda, cursul mijlociu este reprezentat de
zona centrală a Podișului Transilvaniei, iar zona cursului inferior este delimitată de Munții
Apuseni, Carpații Meridionali, Munții Banatului și Câmpia de Vest (între Lipova și granița cu
Ungaria).

3

Sursa: Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mureș

8

Primăria orașului
Iernut

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020



Figură 3: Bazinul hidrografic al râului Mureș

Sursa: Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mureș

Mureșul, al cărui izvor propriu-zis se află în sudul Depresiunii Giurgeului, la o altitudine de
850 m, traversează forme variate de relief. Cursul său se poate împărți în patru sectoare
caracteristice:
 Mureșul superior, de la izvor până la Deda, cu afluenții mai importanți: Belcina,
Toplița, Sălard, Răstolița;
 Mureșul mijlociu, între Deda și Alba Iulia, unde primește afluenții mai importanți:
Gurghiu, Niraj, Luț, Comlod, Pârâul de Câmpie, Aries, Geoagiu (Teiu), Târnave și
Ampoi;
 Culoarul Mureșului inferior, între Alba Iulia și Lipova, având afluenții cei mai
importanți: Sebeș, Cugir, Geoagiu, Strei, Cerna și Băcia;
 Mureșul inferior, între Lipova și granița cu Ungaria, unde a format un vast con de
dejecție.
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Trăsăturile climatice ale zonei sunt o consecinţă a poziţiei sale în centrul Transilvaniei,
respectiv în zona climatului temperat-continental moderat. Amplitudinea medie termică este
de 23-24°C. Maximele absolute pot urca până la 38-39°C, iar cele minime absolute pot
coborî sub –32°C. Precipitaţiile atmosferice nu sunt foarte consistente, fiind în jur de 600
mm anual. Umezeala atmosferică este destul de mare (77% anual). Ploile torenţiale nu au
un caracter prea accentuat.
Temperaturile medii lunare şi anuale în retrospectiva anilor 2000-2012, înregistrate de Stația
de observare Târgu Mureș, sunt redate în tabelul următor:
Tabel 3 Temperatura aerului – media lunară și anuală

Media lunară

Anii de observație
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

‐4,0
‐1,8
4
9,7
14,8
17,7
19,4
18,8
14,6
9,2
3,7
‐1,3

‐0,4
0,4
7,1
10,5
15,5
17,3
21
21,2
14,6
11,2
2,3
‐7,5

‐3,6
2,6
6,1
10,3
17,7
19,4
22,3
19,3
14,6
9,9
5,2
‐2,8

‐3,1
‐7,0
2
8,6
19,3
20,6
20,1
20,8
14,1
7,6
4,7
‐2,3

‐5,0
‐1,6
4,7
10,9
14,1
18,4
20,4
19,3
14
10,4
4,8
‐0,4

‐2,5
‐5,3
1,6
9,8
15,8
17,6
20
19,2
15,7
9,3
2,6
‐0,5

‐5,9
‐2,7
3,4
11,4
14,4
18
20,9
18,8
15,4
9,4
3,7
0,4

2,1
2,8
7,3
10,1
17
20,6
22
20,3
13,4
9,1
2,3
‐2,7

‐3,0
1
5,8
10,6
15,4
19,7
19,8
20,8
14,2
10
3,7
1,3

‐2,0
‐0,1
3,9
12,8
16,1
19,3
21,3
20,7
16,9
10
6,4
0,4

‐2,8
1,4
4,5
10,5
16
19,5
21,1
21,1
14,5
6,9
7,1
‐1,5

‐3,1
‐2,2
4,8
10,2
15,5
19
20,2
20,1
17,3
7,4
‐0,7
1

‐2,1
‐6,5
3,1
12
16,6
21,3
24,8
21,9
18,2
11,1
4,9
‐3,0

Media anuală

8,7

9,4

10,1

8,8

9,2

8,6

8,9

10,4

9,9

10,5

9,9

9,1

11,2

Amplitudinea anuală 23,4 28,7 25,9 27,8 25,4 25,3 26,8 26,8 23,8 23,3 23,9 23,3 31,3
Sursa: Anuarul Statistic al județului Mureș

1.6. Relief
Relieful are un aspect tipic deluros, cu unele suprafețe de șes în partea stângă a Mureșului,
acestea fiind de fapt terase ale râului Mureș. Cea mai înaltă dintre aceste terase se află și la
cea mai mare distanță de localitate, aceasta fiind la Cigașe, la o altitudine de 448m,
următoarea terasă de 8-10m, este una de oraș, altă terasă este cea aluvionară și este adesea
inundată.
În partea dreaptă a Mureșului există un număr redus de terase, locul acestora fiind luat de
versanții cu pante accentuate și/sau chiar abrupte. Între Iernut și Lechința pantele abrupte
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suferă prăbușiri masive datorate înclinării pantelor și subsăpărilor apei Mureșului ducând la
un aspect de mocro-relief, vegetația lipsind aproapte în totalitate. Valea Mureșului are o
deschidere largă (3-5 km). Interfluviile sunt rotunjite, afectate de alunecări și rupturi,
altitudinea lor maximă fiind de 496m.

1.7. Vegetaţie
În Depresiunea Transilvaniei, unde este situat orașul Iernut, vegetaţia caracteristică este
cea de silvostepă.
Asociaţiile vegetale caracteristice oraşului Iernut au origini diferite ale elementelor floristice
care alternează, de la cele nordice, subarctice, continentale-orientale, la cele sudice şi sudestice şi endemisme. Vegetaţia arborescentă este reprezentată de pădurile de gorun
(Quercus petraea), arbore de origine central-europeană, pe alocuri în amestec cu alte
foioase, printre care carpenul (Carpenus betulus).
În Podişul Târnavelor apar păduri de stejari mezofili, respectiv stejar pedunculat (Quercus
robur) şi cerul (Quercus cerris) pe versanţii sudici. În zonele colinare apar zone de amestec
cu jugastrul (Acer campestre), teiul (Tilia cordata), paltinul de câmp (Acer platanoides),
plopul tremurător (Populus tremula), cireşul păsăresc (Cerasus avium) şi în locuri cu
umezeală mai ridicată frasinul (Fraxinus excelsior).
Categoria arbuştilor include specii precum alunul (Corylus avellana), cornul (Cornus mas),
sângerul (Cormus sanquinea), lemnul câinesc (ligustrum vulgare), păducelul (Crataegus
monogyna), porumbarul (Prunus spinosa), măceşul comun (Rosa canina) şi în lungul văilor
socul (Sambucus nigra).
Vegetaţia caracteristică pajiştilor include specii de iarba vântului (Agrostis tenuis), păiuş
comun (Festuca sulcata), bărboasa (Botirochloa ischaemum) şi specii ierboase precum floră
acidofilă, graminee, lăcrămioare (Convallaria majolis) etc.
Văile râurilor au caracteristică vegetaţia de luncă, formată din specii de esenţă moale: plopul
alb (Populus alba), răchita comună (Salix fragilis), răchita albă (Salix alba), ierburi mezofile
şi higrofile, stuf (Phragmites), rogoz (Carex), papura (Tipha) etc.

1.8. Faună
Fauna este specifică tipului de vegetație existentă în zonă.
Fauna zonelor de silvostepă include numeroase specii de insecte, vertebrate târâtoare,
păsări, inclusiv dintre cele răpitoare și mamifere de interes cinegetic, al căror număr s-a
redus mult în ultimul timp.
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Pe teritoriul oraşului Iernut și a localităților apaținătoare au fost identificate o serie de specii
precum: iepurele (Lepus europaeus), căprioara, mistreţul, veveriţa, pârşul (Glis glis),
nevăstuica (Mustella nivalis), orbetele şi specii de păsări cum ar fi: porumbelul gulerat
(Columba palambus), cucul (Cuculus canorus), turturica (Streptotelia turtur), ciocănitoarea
(Aryobates major), gaia (Milvus milvus), gaiţa (Garrulus glandoris), grangurele (Oriolus
oriolus), fazanul (Phasianus colchicus), etc.

Fondul faunistic bogat a determinat dezvoltarea turismului cinegetic la o serie de specii ca
iepure, căprior şi păsări.
Biotopul apelor curgătoare şi lacustre cuprinde diverse specii de peşti cum ar fi: crapul
(Cyprinus carpia), cleanul (Lenciscus squalins), ştiuca (Fringilla montifrigilla), somnul
(Silurus glanis), racul (Astacus), moluşte şi raţe sălbatice (Anas platyrhyuchos).

1.9. Soluri
Relieful, clima, pânza freatică, vegetaţia etc., în asociere cu factorul antropic, constituie
factori pedologici care au favorizat formarea învelişului de sol. Principalele categorii de soluri
întâlnite sunt următoarele:
 Lăcoviştile şi solurile aluviale hidromorfe, formate pe depozite fluviatile, cu pânza
freatică la suprafaţă şi sub o vegetaţie ierboasă hidrofilă. Solurile sunt bogate în
humus şi sunt slab alcalinizate. Sunt reprezentate de solurile gleice;
 Solurile aluviale şi deluviale – specifice luncii Mureşului. Acestea prezintă o serie de
particularităţi: sunt fie formate din aluviuni scheletice, folosite ca terenuri de păşunat,
fie sunt slab evoluate, formate pe depuneri aluvionare carbonatate şi folosite pentru
culturile agricole, fie sunt soluri aluviale evoluate şi deluviale specifice zonelor de
luncă şi bazei versanţilor, fiind solurile cele mai fertile din Culoarul Mureşului;
 Cernoziomul levigat şi solurile brun-închise specifice zonelor colinare. Sunt soluri
fertile utilizate pentru culturile agricole;
 Solurile brune de pădure ocupă versantul stâng al văii Mureşului. Solurile
pseudogleizate apar de regulă în zonele în care pânza freatică apare la suprafaţă;
 Solurile podzolice şi brune de pădure apar pe versanţii cu expoziţie nordică, nordestică şi estică.
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Tabel 4 Repartiția terenurilor pe clase de pretabilitate
Destinația terenurilor din teritoriul
administrativ al unității de bază
Suprafața agricolă, din care:
arabil
pășuni
fânețe
vii, pepiniere viticole
livezi, pepiniere pomicole

Suprafață (ha)
8.330
6.932
728
663
7
0

Sursa: Anuarul Statistic al județului Mureș, date aferente anului 2012
Tabel 5 Zone funcționale ale orașului Iernut
Zone funcționale ale orașului Iernut
Spații verzi, agrement, perdele de protecție
Construc ții tehnico-edilitare
Căi de comunicație și transport, din care:
căi feroviare și construcții aferente
căi rutiere/pietonale și construcții aferente
Destinație specială
Ape
Terenuri agricole
Păduri
Terenuri neproductive

Suprafață (ha)
16,80
30,50
31,01
1,61
29,40
0,14
1,50
169,53
0,00
0,00

% din total
intravilan
3,61
6,56
6,67

0,03
0,32
36,44
0,00
0,00

Sursa: Plan Urbanistic General oraș Iernut, județul Mureș

1.10. Resursele subsolului
Existenţa unor resurse naturale de suprafaţă şi a unor bogăţii naturale ale solului, contribuie
la ridicarea potenţialului economic al zonei.
În zona deluroasă predomină depozitele sedimentare de nisipuri, marne, argile care pot fi
utilizate în fabricarea unor materiale de construcţii. Nisipurile conţin uneori intercalaţii de
gresii, care, bine cimentate, constituie o excelentă piatră de construcţie de lungă
durabilitate. Marnele, existente de asemenea în rezerve apreciabile, nu sunt valorificate
suficient, deşi unele varietăţi ar putea fi folosite la fabricarea cimentului. Argilele (inclusiv
luturile de coastă şi de terasă), la fel de larg răspândite, sunt utilizate la fabricarea
materialelor de construcţii ceramice (cărămizi, ţigle etc).
O răspândire mai limitată, dar totuşi în rezerve considerabile, o au depozitele mobile de
bolovăniş, pietriş şi balast, extrase în numeroase puncte şi folosite ca materiale de
construcţie brute sau prelucrate industrial.
Alte resurse ale subsolului sunt: zăcăminte de gaz metan, zăcăminte nemetalifere,
zăcăminte de sare, substanţe minerale terapeutice, resurse de apă.
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Analiza SWOT
Puncte tari



Puncte slabe

 Situare în apropierea orașului Târgu  Unele activităţi economice afectează
Mureș
elementele naturale (sol, apă)
 Climat propice utilizării
pentru culturi agricole

terenurilor  Colectare neselecţionată a deşeurilor, în
vederea reciclării, refolosirii, recuperării
sau valorificării lor
 Vegetaţie bogată şi cu varii specii de
plante
 Existența resurselor subsolului utilizate
în fabricarea unor materiale de
construcţii
 Fauna diversificată, specifică cadrului
natural
Oportunităţi

Ameninţări

 Situare în bazinul hidrografic al râului
Mureș, oferind posibilitatea utilizării
potențialului său energetic
 Utilizarea
programelor
Europene
destinate
condiţiilor de mediu

Uniunii
reabilitării

 Accentuarea fenomenelor naturale alunecări de teren
 Intensificarea activităților de defrișare a
pădurilor existente
 Dispariția anumitor specii de animale

Concluzii capitol 1. Cadrul natural
Orașul Iernut are o poziție strategică bună, fiind străbătut de drumul european E60,
ce leagă municipiile Târgu Mureș şi Câmpia Turzii. Poziționarea în apropierea
centrului economic și cultural Târgu Mureș îi conferă orașului Iernut un important
potențial de dezvoltare, mai ales în condițiile asigurării unui acces facil agenților
economici.
Orașul are de asemenea un potențial agricol ridicat, datorită solurilor cu fertilitate
bună, în special pentru cereale și plante tehnice, dar beneficiază și de zăcăminte de
roci utilizate ca materiale de construcții.
Orașul este străbătut de râul Mureș, care îi oferă condiții de aprovizionare cu apă și
de folosire a energiei acestuia.
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2. Demografie
2.1. Populaţia

Conform datelor de la Recensământul Populației și al Locuințelor din 2011 populația orașului
Iernut era de 8.705 locuitori, în scădere cu 8,59% comparativ cu efectivul înregistrat la
Recensământul Populației și al Locuințelor din 2002, echivalând cu o scădere medie anuală
de 0,85%. Se observă o creştere a ritmului anual de scădere, explicaţia putând fi găsită în
structura pe vârste a populaţiei şi în evoluţia acesteia.
Tabel 6 Populația orașului Iernut
Anul

Total populație

Evoluţie medie

Evoluție

(nr. persoane)

anuală

totală

2002
9.523
-0,85%
-8,59%
2011
8.705
Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor din Recensământul Populației și al Locuințelor
2002 și 2011

Cauzele scăderii populației sunt multiple, dintre acestea cele mai importante fiind
îmbătrânirea populației, creșterea migrației interne și internaționale şi sporul natural negativ.
Distribuția populației și a forței de muncă pe localitați – orașul Iernut și satele aparținătoare
este următoarea:
Tabel 7 Distribuția populației pe localități
Total populație
Localitate
Nr.
persoane
Oraș Iernut
Sat Cipău
Sat Deag
Sat Lechința
Sat Oarba de Mureș
Sat Sălcud
Sat Sfântu Gheorghe
Total
Sursa: prelucrare proprie

Pondere (%)

din care
populație
ocupată

Ponderea
populației
ocupate în total
populație

5.382
61,83%
2.185
40,60%
1.064
12,22%
374
35,15%
330
3,79%
93
28,18%
785
9,02%
281
35,80%
135
1,55%
46
34,07%
652
7,49%
220
33,74%
357
4,10%
124
34,73%
8.705
100%
3.323
38,17%
pe baza informațiilor din Recensământul Populației și al Locuințelor 2011

Potrivit prevederilor Legii 351/2001 - privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional - Secţiunea a IV-a "Reţeaua de localităţi" și Planul de Amenajare a Teritoriului
Județului Mureș, ierarhizarea localităților din județul Mureș și principalele dotări publice cu
rol de servire teritorială, orașul Iernut cu o populaţie de peste 5.000 de locuitori se
încadrează în localităţile urbane de rangul III (de la o populație de circa 5.000 la circa 30.000
de locuitori).
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2.1.1. Populaţia pe grupe de vârstă
Piramida vârstelor oraşului Iernut (vezi Fig. 4) indică o populaţie cu o structură echilibrată.
Acest lucru se observă din baza piramidei ce reprezintă generaţiile tinere care vor intra pe
piaţa muncii în următorii 10-15 ani, care are o lățime mai mare decât vârful piramidei care
reprezintă generaţiile vârstnice.
Din cauza persoanelor născute în perioada de început a „baby-boomului”, în anii 1967-1968,
ajunse în 2011 la vârsta de 43-44 de ani, populaţia adultă în vârstă de muncă, reprezintă
segmentul de vârstă cu cea mai numeroasă populație.
Figură 4 Piramida vârstelor orașului Iernut la nivelul anului 2011
85 ani
80-84 ani
75-79 ani
70 - 74 ani
65 - 69 ani
60 - 64 ani
55 - 59 ani
50 - 54 ani
45 - 49 ani
40 - 44 ani
35 - 39 ani
30 - 34 ani
25 - 29 ani
20 - 24 ani
15 - 19 ani
10 - 14 ani
5 - 9 ani
Sub 5 ani
700

500

300

100

Feminin

100

300

500

700

Masculin

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor din Recensământul Populației și al Locuințelor 2011

Scăderea populaţiei nu reprezintă o problemă majoră în sine, evoluţia structurii pe vârste
este echilibrată, mai ales din perspectiva utilizării capitalului uman pe piaţa muncii.
La nivelul orașului Iernut, ponderea populației vârstnice depășește cu aproximativ 38,35%
ponderea populației tinere, cel mai mare procent fiind ocupat de populația cu vârstă mijlocie
și cu putere de muncă, respectiv 58,74%.
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Tabel 8 Populația stabilă a orașului Iernut, județ Mureș la nivelul anului 2011

Masculin
Feminin
Ambele sexe

0-14 ani
795
712
1.507

15-59 ani
2.606
2.507
5.113

peste 60 ani
867
1.218
2.085

Total
4.268
4.437
8.705

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Mureș – Recensământul Populației și Locuințelor 2011

Analizând datele cu privire la structura populației stabile pe grupe de vârstă și sexe observăm
că la nivelul orașului Iernut, paritatea populației de gen feminin și masculin este echilibrată,
cu o ușoară superioritate a persoanelor de gen feminin.
Raportându-ne la proiectarea structurii ocupaționale, la nivel de oraș, trebuie asigurate
locuri de muncă cu o calificare specifică, în mod egal pentru femei și pentru bărbați.
Ponderea scăzută a populației tinere poate constitui un motiv de îngrijorare pentru perioada
următoare întrucât tendința va fi de creștere a numărului persoanelor cu vârstă de
pensionare, ce vor avea nevoie de susținere din partea populației tinere.
Figură 5 Structura populației pe grupe de vârstă – tineri vs. persoane vârstnice

23,95%

17,31%

0 - 14 ani
15 - 59 ani

58,74%

peste 60 ani

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Mureș –
Recensământul Populației și Locuințelor 2011

Ținând cont că populația vârstnică deține o pondere de 23,95% în structura orașului Iernut,
este necesar ca sistemul de pensii să aibă capacitatea de a asigura o finanțare suficientă
pentru a putea acoperi această formă de “remunerare” a persoanelor devenite inactive.
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Figură 6 Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă la nivelul orașului Iernut, jud. Mureș
(2011)

peste 60 ani

867

1218
Masculin

15 - 59 ani

2606

2507

0 - 14 ani

795

712

Feminin

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Mureș –
Recensământul Populației și Locuințelor 2011

Analizând structura populației orașului Iernut pe grupe de vârstă și ținând cont de gruparea
pe sexe se constată următoarele:
 Grupa 0-14 ani – structura populației este echilibrată, populația de gen masculin
fiind aproximativ egală cu cea de gen feminin, depășind-o în valori absolute cu 83
persoane;
 Grupa 15-59 ani – populația de gen feminin este devansată în valori absolute
de populația de gen masculin, diferența fiind de 99 persoane;
 Grupa peste 60 ani – se constată că populația de gen feminin este mai
numeroasă decât cea de sex masculin, diferența fiind de 351 persoane.

Analizând datele cuprinse în Fișa localității Iernut, furnizată de Direcția Județeană de
Statistică Mureș se constată că la nivelul anului 2011, natalitatea era egală cu 9,88‰,
mortalitatea respectiv 12,52 ‰, astfel ritmul de creștere a populației comunei fiind marcat
de un spor natural negativ de -2,64 ‰.
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Figură 7 Starea civilă a populației din orașul Iernut, jud. Mureș -2011

856
(9,83%)



273
(3,14%)
3.317
(38,10%)

Necăsătorit(ă)
Căsătorit(ă)

4.259
(48,93%)

Văduv(ă)
Divorțat(ă)

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INSSE Mureș –Recensământul Populației și
Locuințelor 2011

Conform figurii nr. 7, populația căsătorită deține primul loc ca pondere în populația orașului
Iernut, aceasta fiind grupa de populație cu cea mai mică flexibilitate și disponibilitate în
modificarea statisticilor mișcării naturale a populației.
În lipsa unei oferte concrete de locuri de muncă pe piața locală, populația necăsătorită, va
avea capacitatea de a se reloca în funcție de oferta regională de pe piața muncii. Este
necesară conturarea unui profil al nivelului de pregătire și formare profesională a acestei
părți a populației, astfel încât să fie identificate și create locuri de muncă care să asigure
stabilitatea populației la nivelul orașului Iernut.
La nivelul orașului Iernut trebuie monitorizate atent familiile monoparentale, întrucât
analizate împreună, segmentele populației divorțate și văduve, însumează o pondere
semnificativă (12,97%).
În cursul anului 2012, au fost înregistrate la Oficiul Stării Civile a orașului Iernut, solicitări
pentru 45 căsătorii și 16 divorțuri.
La nivelul orașului Iernut, din punct de vedere etnic, ponderea cea mai mare o deține
populația de naționalitate română, în proporție de 72,91%. Restul etniilor au următoarele
ponderi în total: maghiari 12,77%, romi 9,72% iar pentru 4,60% din total nu există
informații disponibile cu privire la apartenența etnică.
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Figura 8 Structura etnică a populației din orașul Iernut, județul Mureș – 2011
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Mureș –
Recensământul Populației și Locuințelor 2011

Structurarea populației orașului Iernut după limba vorbită respectă, în linii generale,
structura etnică, astfel populația majoritară alcătuită din români determină și populația
majoritară vorbitoare de limbă română, respectiv 76,19%.
Figură 9 Structura populației orașului Iernut, județul Mureș după religie – 2011
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Mureș –
Recensământul Populației și Locuințelor 2011

Din punct de vedere a structurii confesionale, populația orașului Iernut este majoritar de
credință ortodoxă, respectiv 72,46%, religia reformată deținând următorul procent, 10,20%.
Celelalte confesiuni declarate dețin procente de sub 5%, respectiv: romano-catolică 2,50%,
greco-catolică 3,39%, alte religii 3,47%, penticostală 3,40% iar pentru 4,58% din populație
nu există informații cu privire la apartenența religioasă.
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Figură 10 Structura populației de peste 10 ani a orașului Iernut, județul Mureș după nivelul de
educație – 2011
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Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Direcția Judeteană de StatisticăMureș –
Recensământul Populației și Locuințelor 2011

Din punct de vedere al pregătirii educaționale, populația a urmat în pondere majoritară
învățământul secundar, aceștia având acces la serviciile de învățământ secundar în unitățile
de pe raza orașului Iernut. Integrați pe piața muncii, aceștia sunt adesea remunerați la un
nivel scăzut, asigurându-le strict venituri de subzistență.
Populația care a urmat doar școala primară se situează pe locul II în ierarhie, procentul
ridicat atrăgând un semnal de alarmă cu privire la rata ridicată a abandonului școlar.
Cauze locale identificate
 Lipsa resurselor financiare necesare continuării studiilor
 Implicarea copiilor în activitățile agricole
 Modelul educațional oferit de părinți/familie – majoritatea au studii primare/
secundare
 Pondere semnificativă a familiilor dezorganizate/monoparentale
 Încrederea scăzută în educație în favoarea muncii fizice
 Mariajul timpuriu mai ales în rândul femeilor
 Lipsa unui centru de consiliere familiala
 Lipsa unui centru de consiliere si orientare profesionala.
Persoanele cu studii superioare din comunitate activează în general în instituțiile cu
importanță semnificativă la nivelul comunității locale: școli, biblioteci, primărie, cabinet
medical, etc.
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2.1.2. Mişcarea naturală a populaţiei
Dinamica populaţiei este determinată de rezultatul conjugat a două importante fenomene
demografice: sporul natural al populaţiei și migraţia.
Sporul natural este o expresie a balanței dintre nașteri și decese. Sporul natural la nivelul
orașului Iernut pentru anul 2012 (diferenţa între numărul născuţilor vii - 86, şi cel al
decedaţilor - 119), , a fost negativ, respectiv -33. Se constată din tabelul de mai jos că
ultimii ani au adus o scădere a numărului de nașteri ca urmare a scăderii numărului de tineri
care au plecat datorită situației nesigure socio – economice.
Tabel 9: Mişcarea naturală a populaţiei, date absolute, 2008-2012
Anul

Născuţi-vii

2008
2009
2010
2011
2012

98
126
90
86
86

Decese total
122
117
142
109
119

Decese sub 1
Sporul natural Căsătorii Divorţuri
an
1
-24
46
15
1
+9
56
7
5
-52
58
26
-23
41
11
-33
45
16

Sursă: Fișa localității Iernut 2008-2012 - Direcţia Judeţeană de Statistică Mureș

2.1.3. Migraţia populaţiei
A doua componentă a dinamicii populaţiei este mișcarea migratorie cu cele două
componente ale sale: migraţia internă și cea externă.
În ultimii ani, în orașul Iernut există un flux destul de mare al plecărilor şi stabilirilor cu
domiciliul (inclusiv migraţia externă), soldul schimbărilor de domiciliu fiind negativ:
Tabel 10: Migrația populației, date absolute 2008-2010
An
2008
2009
2010

Stabiliri de domiciliu în Plecări cu domiciliul din
localitate
localitate
107
130
126
115
139
175

Soldul migrației
-23
+11
-36

Sursă: Fișa localității Iernut 2008-2010 - Direcţia Judeţeană de Statistică Mureș

Dacă înainte de 1989 fluxurile de populaţie s-au derulat dinspre spaţiul rural spre cel urban,
în ultimii ani se constată tendinţa de inversare a acestor fluxuri, atât din cauza problemelor
economice și sociale generate de procesele de restructurare industrială cât și ca urmare a
dezvoltării infrastructurii edilitare a unor comune. De asemenea, odată cu deschiderea
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graniţelor un segment important al populaţiei a ales să emigreze în căutarea unui loc de
muncă mai bine plătit.
În anul 2011, conform Recensământului Populației și al Locuințelor 2011 – rezultate
preliminarii4, situația persoanelor prezente și absente a fost:






Persoanele temporar absente sunt în număr de 250 persoane (din care: 135
persoane sunt plecate în țară și 115 persoane sunt plecate în străinătate). În această
categorie sunt incluși: studenţii, persoanele în detenţie, persoanele înrolate în Armata
Naţională şi persoanele plecate peste hotarele ţării cu durata absenţei de peste un
an.
Persoane temporar prezente sunt în număr de 118 persoane, în această categorie
fiind incluse persoanele venite din afara localității cu durata prezenței de peste un
an.
Persoane plecate pentru o perioadă îndelungată - 395 persoane sunt declarate
ca fiind plecate pentru o perioadă îndelungată, din care: 31 persoane sunt plecate în
țară și 364 persoane sunt plecate în străinătate.

Principalele cauze care au determinat depopularea orașului Iernut sunt: migraţia, în special
a tinerilor, cu studii medii sau superioare, spre centrele urbane mai mari sau peste hotare
și dificultățile economice care îngreunează întemeierea de familii tinere.

2.2. Forţa de muncă

2.2.1. Populaţia activă
Conform Institutului Național de Statistică, populația activă din punct de vedere economic
cuprinde toate persoanele de peste 15 ani și care furnizează forța de muncă disponibilă
pentru producția de bunuri și servicii în timpul perioadei de referinţă, incluzând populaţia
ocupată şi şomerii.
În orașul Iernut, conform structurii populației pe grupe de vârstă la data Recensământului
Populației și Locuințelor din 2011 – informații definitive, segmentul populației aptă de muncă
(15-64 ani) este majoritară, respectiv 5.631 persoane, reprezentând aproximativ 64,68%
din totalul populației stabile de 8.705 persoane.

2.2.2. Populaţia ocupată
Conform statisticilor județene la nivelul anului 20115, numărul mediu de salariați din oraș
era de 1.444 persoane, deci aproximativ 28,24 % din populația în vârstă de muncă.
Sursă: Rezultatele preliminare ale Recensământului din 2011 Tab. 4 Persoane inregistrate la recensamantul
din anul 2011, pe sexe, Institutul Național de Statistică din România
4

5

Fișa localității Iernut - Direcţia Judeţeană de Statistică Mureș
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Numărul populației ocupate în perioada 2008-2012 s-a menținut relativ constant,
înregistrând chiar creșteri în anii 2009 și 2010.
Populația ocupată defalcată pe ramuri ale economiei, conform datelor furnizate de Direcția
Județeană de Statistică Mureș, se prezintă astfel în perioada 2008-2012:
Tabel 11: Distribuția forței de muncă în orașul Iernut în perioada 2008-2012
Număr
mediu de
salariați
2008
185
443

Număr
mediu de
salariați
2009
112
705

Număr
mediu de
salariați
2010
97
641

Număr
mediu de
salariați
2011
99
600

Număr
mediu de
salariați
2012
113
586

industria extractivă
industria prelucrătoare
producția și furnizarea de energie
electrică și termică, gaze, apă caldă și
aer condiționat
distribuția
apei,
salubritate,
gestionarea deșeurilor, activitați de
decontaminare

11
364

10
21

10
19

9
33

9
33

26

638

577

521

506

42

36

35

37

38

Construcții
Comerț
cu
ridicata
și
cu
amănuntul,
repararea
autovehiculelor și motocicletelor
Transport și depozitare
Hoteluri și restaurante
Informații și comunicații
Intermedieri
financiare
și
asigurări
Tranzacții imobiliare
Activități profesionale, stiințifice
și tehnice
Servicii administrative și activități
de servicii suport
Adminstrație publică și apărare,
asigurări sociale din sistemul
public
Învățământ
Sănătate și asistența socială
Activități de spectacole culturale
și recreative
Alte activități ale economiei
naționale
Total

42

36

30

33

39

209

207

171

193

189

74
30
5

71
30
5

68
28
4

61
28
4

57
28
5

17

15

11

11

10

3

2

2

2

2

37

24

29

25

19

1

1

1

-

-

81

91

85

74

75

181
137

172
162

166
147

157
130

155
125

24

18

17

15

15

4

14

12

12

12

1.473

1.665

1.509

1.444

1.430

Domeniu
Agricultură, silvicultură și pescuit
Industrie, din care:

Sursă: Fișa localității Iernut 2008-2012 - Direcţia Judeţeană de Statistică Mureș

Se contată faptul că ponderea industriei este cea mai importantă. Astfel, nu mai puţin de
40% dintre angajaţi lucrează în acest domeniu la nivelul orașului Iernut (în principal în
producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat).
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Numărul şomerilor din Iernut, la sfârșitul anului 2011, conform evidenţelor Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureș, a fost de 211 persoane, iar rata șomajului a fost
de 4,13%. La nivelul anului 2011, rata şomajului în orașul Iernut a fost inferioară celei de
la nivel județean (de 5,88%)6.
În anul 2011, numărul șomerilor bărbați din orașul Iernut a fost de 101 persoane iar rata
șomajului masculin a fost de 3,87%. De asemenea, numărul șomerilor femei a fost de 110
persoane iar rata şomajului feminin a avut valoarea de 4,39%. Rata şomajului înregistrată
în anul 2011 a fost calculată în raport cu totalul populației apte de muncă (15-60 ani).
Tabel 12: Evoluția numărului de șomeri înregistrați la nivelul orașului Iernut în perioada 2010 2012

Anul

Număr șomeri

2010

din care :
Femei

Bărbați

269

111

158

2011

211

110

101

2012

215

88

127

Sursă: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureș – indicatori 2010-2012

În ultimii ani se constată tendința de scădere a numărului de șomeri și a ratei şomajului la
nivelul orașului Iernut. De asemenea, s-a înregistrat o rată scăzută a șomajului comparativ
cu datele înregistrate la nivel județean.

Sursă: ANOFM-Statistică Rata șomajului în luna decembrie 2011 (http://www.anofm.ro/statistica?page=9)

6
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2.3. Analiza SWOT
Puncte tari



Puncte slabe

 Distribuţia echilibrată a populaţiei pe
 Populația majoritară are studii sub nivelul
sexe;
mediu (primare și gimnaziale)
 Populație preponderent aptă de muncă
 Pondere scăzută (9,69% din totalul
(64,68% au vârsta cuprinsă între 15 și
populației) a persoanelor cu studii
64 de ani);
superioare;
 Procent scăzut (4,59%) al persoanelor
 Rata negativă a sporului natural
fără studii;
înregistrată în ultimii ani;
 Menținerea
relativ
constantă
a
numărului de locuitori.
Oportunităţi
Ameninţări
 Forță de muncă disponibilă pe piața  Migrarea populaţiei, în special a tinerilor,
locală;
în alte localități din țară și în străinătate pe
 Forță de muncă ieftină pentru
fondul crizei economice;
antreprenori ca urmare a excedentului
de forță de muncă și a nivelului scăzut  Îmbătrânirea populaţiei și creşterea
ponderii populaţiei pensionate;
de școlarizare;
 Dezvoltarea economică sustenabilă a  Tendință de accentuare a gradului de
zonei poate determina reîntoarcerea
dependență (raportul dintre persoanele
populaţiei plecată la muncă în
vârstnice și cele active)
străinătate.

Concluzii capitol 2. Demografie
Populația orașului Iernut este constituită preponderent din persoane în vârstă de
muncă. Din punct de vedere al pregătirii profesionale și educaționale, majoritatea
populației are studii sub nivelul mediu (primare și gimnaziale) remarcându-se o
plafonare la acest nivel. Ținând cont că populația îmbătrânită nu depășește ca pondere
populația cu vârstă școlară, pentru viitor, susținerea populației vârstnice va fi
asigurată.
La nivel social trebuie luate măsuri pentru a preîntâmpina tendința migratorie a
populației.
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3.1. Investiţii existente
În ultimii 3 ani au fost realizate o serie de proiecte de investiții importante pentru
infrastructura publică a orașului Iernut.
Tabel 13 - Principalele investiții realizate în domeniul public în orașul Iernut
Nr.
1
2
3

Denumire proiect

Valoare fără TVA

Extindere rețea de canalizare în orașul
Iernut, județul Mureș (lungime 3.350 m)
Modernizare străzi în orașul Iernut
(lungime 12,739 km)
Reabilitare drum comunal DC 86 IernutSălcud (lungime 5,85 km)

1.391.578,44
lei
14.286.540,00
lei
10.491.690,00
lei

Sursa finanțare
Program Ministerul Mediului
Buget Local
Fonduri nerambursabile,
Buget de Stat, Buget Local

Sursă: Primăria Orașului Iernut, Mureș

În anul 2010 a fost dat în folosință un bloc de locuințe ANL, care are 49 de apartamente și
care a fost finanțat din fondurile publice.
În anul 2013 s-a contractat prin POS Mediu, proiectul „Extinderea și reabilitarea
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș – reabilitare stație de tratare apă,
extindere rețea de distribuție, reabilitare stație de epurare și extindere rețea de canalizare
și stații de pompare ape uzate - aglomerarea Iernut, jud. Mureș”.

3.2. Industrie și servicii
În orașul Iernut, numărul IMM-urilor constituie o majoritate absolută în ceea ce privește
mediul de afaceri, cu un rol decisiv din punct de vedere economic în dezvoltarea zonei, deşi
se confruntă şi ele cu numeroase probleme, fiind într-o continuă căutare de soluţii pentru
creşterea competitivităţii şi crearea unui mediu propice de afaceri.
Există o singură unitate economică care îndeplinește conditiile pentru încadrarea în categoria
”Întreprinderi mari” având peste 250 angajați. Aceasta este Sucursala Electrocentrale
Mureș-Termocentrala Iernut aflată în proprietatea SNGN ROMGAZ SA, care are o capacitate
de circa 800 MW, aproape la fel de mare ca cea de la Brazi a companiei Petrom, și mai mare
decât a unui reactor de la Cernavodă de 700 MW. În anul 2012, valoarea cifrei de afaceri
înregistrată de Termocentrala Iernut a fost de 156.745.456 lei, reprezentând 72,11% din
totalul cifrei de afaceri la nivelul orașului Iernut.
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Activitățile economice principale desfășurate de agenții economici din orașul Iernut vizează
preponderent agricultura, piscicultura, creșterea animalelor, comerțul, industria
prelucrătoare și prestările de servicii.

În urma analizei firmelor active la 31.12.2012 înregistrate în orașul Iernut, după codul CAEN
al domeniului de activitate principal, situația se prezintă astfel:

Tabel 14 Întreprinderi mici si mijlocii înregistrate în orașul Iernut în anul 2012
Nr.
firme

Nr. mediu
salariați

Cifra de afaceri (lei)

32

118

10.558.849

19

180

29.092.195

10

19

4.226.442

10

27

1.286.980

Transporturi terestre şi
transporturi prin conducte

9

22

1.016.270

Construcţii de clădiri

8

23

1.428.122

Industria alimentară

7

38

3.261.625

Alte domenii

27

102

9.742.812

Domeniu
Comerţ cu amănuntul, cu excepţia
autovehiculelor şi motocicletelor
Agricultură, vânătoare şi servicii
anexe
Comerţ cu ridicata cu excepţia
comerţului cu autovehicule şi
motociclete
Restaurante şi alte activităţi de
servicii de alimentaţie

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de INS – Direcția de Statistică Mureș

La nivelul anului 2012, în orașul Iernut apare înregistrat un număr de 122 societăți
comerciale active7, majoritatea având sediul social în orașul Iernut.
Principalele societăți care au realizat investiții în anul 2012 în orașul Iernut, își desfășoară
activitatea în următoarele domenii de activitate: în agricultură și servicii anexe (87,71% din
valoarea totală a investițiilor), în industria alimentară (4,53% din valoarea totală a
investițiilor) și în transporturi terestre și transporturi prin conducte (2,49% din valoarea
totală a investițiilor).
Numărul societăților comerciale pe domenii de activitate și valoarea investițiilor realizate de
acestea în anul 2012 :

Sursă: INS – Direcția de Statistică Mureș

7
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Tabel 15 Valoarea investițiilor brute din unitățile locale active în anul 2012
Nr.
firme

Valoare
investiție (lei)

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

19

12.920.584

Industria alimentară

7

668.496

Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

9

366.991

Actvităţi referitoare la sanatatea umană

2

261.675

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

32

144.958

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

1

109.021

Alte domenii

53

259.422

Domeniu

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de INS – Direcția de Statistică Mureș

Primele 10 societăți comerciale, după mărimea cifrei de afaceri din anul 2012, sunt:

Tabel 16 Top 10 societăți comerciale din orașul Iernut, după mărimea cifrei de afaceri în anul
2012
Denumire firma

Cifra de
afaceri
(lei)

Silvaur Impex SRL

14.200.413

Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea
animalelor)

Diadrag SRL

7.476.237

Cresterea pasarilor

Texel Industry SRL

5.478.165

Operatiuni de mecanica generala

Raul Serv SRL

2.408.945

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Nutrifort SRL

1.899.215

Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului
neprelucrat

Ana Comtrans SRL

1.504.070

Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de
constructie si echipamentelor sanitare

Paracelsus SRL

1.502.511

Panexcom SRL

1.142.478

Neco SRL

1.032.187

Daian Ela SRL

824.987

Domeniul de activitate principal

Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine
specializate
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de www.listafirme.ro
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3.3. Agricultură

În structura economiei orașului Iernut o importanță deosebită o are agricultura, datorită
condițiilor climaterice favorabile și a fertilității solului.
Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică a județului Mureș, din
suprafața totală de 10.507 ha, suprafața agricolă însumează 8.330 ha cu structura de
folosință a terenurilor repartizată astfel:
 6.932 ha suprafață arabilă
 7 ha vii și pepiniere viticole
 728 ha pășuni
 663 ha fânețe.
Conform Recensământului General Agricol 2010 8 în orașul Iernut nu există exploatații
agricole cu suprafețe agricole utilizate certificate ecologic sau aflate în conversie.
La nivelul anului 2014 9 , suprafața agricolă a orașului Iernut, în funcție de forma de
proprietate, era deținută astfel :
 Sector privat 8.424 ha din care:
- Societăți comerciale 1.185 ha
- Societăți agricole 908 ha
- Gospodăriile populației 6.331 ha
 Sector stat 35 ha stațiuni de cercetare.

3.3.1. Exploatări agricole organizate

Conform datelor făcute publice de Direcția Județeană de Statistică Mureș în urma
Recensământului General Agricol 201010, la nivelul orașului Iernut existau un număr total
de 2.160 de exploatații agricole, structura acestora fiind prezentată în tabelul următor:

Tabel 17 Utilizarea exploatațiilor agricole
Exploataţii agricole

Număr

Exploataţii agricole care utilizează suprafaţa agricolă, din care:

2.160

Exploataţii agricole cu suprafaţă agricolă utilizată şi efective de animale

1.693

Exploataţii agricole numai cu suprafaţă agricolă utilizată
433
33
Exploataţii agricole numai cu efective de animale
Sursa: Direcția Județeană de Statistică Mureș – Recensământul General Agricol 2010

Direcția Județeană de Statistică Mureș – Recensământul General Agricol 2010 –Tabelul 32.A
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția pentru Agricultură Mureș
10
- Direcția Județeană de Statistică Mureș – Recensământul General Agricol 2010 Tabelul 1. Exploataţii agricole
(număr) care au utilizat suprafeţe agricole şi/ sau care au deţinut efective de animale, pe localităţi
8
9
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Din datele prezentate de Direcția Județeană de Statistică Mureș în urma Recensământului
General Agricol 2010 reiese că în orașul Iernut predomină exploatațiile cu suprafața agricolă
utilizată sub 0,5 ha (27% din totalul exploatațiilor agricole), fapt ce evidențiază gradul ridicat
de fărâmițare al terenurilor agricole la nivelul orașului.
Tabel 18 Numărul exploatațiilor agricole după clasa de mărime a suprafeței utilizate
Clasa de mărime a suprafeței
agricole utilizate (hectare)

Număr

Suprafață sub 0,1

574

Suprafață între 0,1 - 0,3

412

Suprafață între 0,3 - 0,5

122

Suprafață între 0,5 - 1

293

Suprafață între 1 - 2

312

Suprafață între 2 - 5

246

Suprafață între 5 - 10

92

Suprafață între 10 - 20

36

Suprafață între 20 - 30

11

Suprafață între 30 - 50

5

Suprafață între 50 - 100

10

Suprafață peste 100

13

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Mureș – Recensământul General Agricol 2010

În ceea ce priveste numărul exploatațiilor agricole cu suprafața cultivată cu cereale,
Recensământului General Agricol 2010 indică:






grâu comun și grâu spelt – sunt înregistrate 201 exploatații
orz și orzoaică - sunt înregistrate 44 exploatații
ovăz - sunt înregistrate 2 exploatații
porumb - sunt înregistrate 1.136 exploatații
alte cereale - sunt înregistrate 5 exploatații.

Suprafețele cultivate cu cereale la nivelul orașului Iernut sunt următoarele:
 grâu comun și grâu spelt – 1.244,98 ha
 orz și orzoaică – 246,23 ha
 ovăz – 0,84 ha
 porumb – 3.577,78 ha
 alte cereale – 54,11 ha.
În ceea ce priveste numărul exploatațiilor agricole cu suprafața cultivată cu plante de nutreț,
Recensământului General Agricol 2010 indică:
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 fân și masă verde – sunt înregistrate 8 exploatații
 porumb verde – 1 exploatație
 leguminoase pentru nutreț (lucernă, trifoi și alte perene) – sunt înregistrate 69

exploatații
 alte plante pentru nutreț - sunt înregistrate 11 exploatații.

Orașul Iernut nu deține suprafețe agricole amenajate pentru irigat.
Conform datelor cuprinse în Recensământul General Agricol din anul 2010, mașinile și
echipamentele agricole deținute în proprietate la nivelul orașului sunt: 131 tractoare, 2
motocultoare, 112 pluguri pentru tractoare, 21 cultivatoare mecanice, 39 combinatoare, 87
grape mecanice, 71 semănători cu tracțiune mecanică, 24 mașini pentru împrăștiat
îngrășăminte, 40 mașini pentru erbicidat, 23 combine autopropulsoare pentru recoltat, 10
motocositoare și 48 alte mașini și echipamente agricole.
3.3.2. Exploatări zootehnice organizate

Conform înregistrărilor statistice11 pe teritoriul orașului Iernut există exploatații agricole cu
efective animale pe specii, după cum urmează:
Tabel 19 Exploatări zootehnice și număr efectiv de animale
Specii de animale

Nr. exploatațiilor

Nr. efectivelor de animale

Bovine

216

1.050

Ovine

185

5.560

Caprine

19

879

Porcine

1.031

3.672

Păsări

1.643

45.065

108

118

Măgari şi catâri

1

1

Iepuri de casă

33

171

Familii de albine

19

496

Cabaline

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Mureș – Recensământul General Agricol 2010

Din datele prezentate de Direcția Județeană de Statistică Mureș în urma Recensământului
General Agricol 2010 reiese că în orașul Iernut predomină exploatațiile zootehnice
individuale fără personalitate juridică (3.249 exploatații din 3.255 existente).
Creșterea animalelor este o ramură importantă în economia zonei. Numărul ridicat de
porcine, ovine, caprine, bovine și păsări se datorează în mare parte și culturilor cerealiere,
a fânețelor și pășunilor din zonă.

11

www.rga2010.djsct.ro – Recensământul General Agricol 2010
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3.3.3. Exploatări piscicole organizate



Amenajarea Piscicolă Iernut este situată în zona periurbană a orașului Iernut, pe Drumul
European E 60.
Distanțe până la principalele orașe din zonă: Târgu Mureș – 35 km, Luduș – 12 km,
Târnăveni – 22 km și Mediaș – 47 km.
Pentru pescuitul recreativ / sportiv și agrement sunt destinate heleșteul nr.1, de 40 ha și
heleșteul nr. 2, de 69 ha. Adâncimea medie a lacului este de 2,5 m.
Structura materialului piscicol : crap, cteno,
novac, singer, caras, șalau, biban, somn,
roșioara, oblete.
Cantitățile de pește existente sunt de
aproximativ 80 tone.
În luna iunie 2011 lacul de pescuit Iernut a
fost populat cu 8.000 kg. de pește de 1,5 2,5 kg/buc.

3.4. Turism

Orașul Iernut este localizat în partea
centrală a Podișului Transilvaniei pe cursul
mijlociu al râului Mureș.
Baza turistică este asigurată de o pensiune privată – Pensiunea Corona, amenajată într-un
spațiu care dispune de 12 camere, restaurant cu 240 locuri, sală conferințe cu o capacitate
de până la 100 locuri.

3.4.1. Resurse de turism

Iernutul este una dintre cele mai vechi așezări ale județului Mureș fiind atestat în anul 1257.
În urma săpăturilor arheologice efectuate s-au descoperit unele fragmente ceramice
aparținând epocii neolitice (4500-2500 i.e.n.). În pofida existenței dovezilor arheologice de
necontestat din perioadele anterioare, cel mai vechi document scris care s-a păstrat datează
abia în anul 1257. La începuturile sale domeniul Iernutului era proprietate feudală de tip
laic. Principalele ocupații ale locuitorilor erau agricultura si meșteșugurile.
Pe teritoriul administrativ al orașului Iernut
există obiective turistice, incluse în lista de
monumente istorice înscrise în Patrimoniul
cultural național al României, printre care
amintim :
Monumentul Eroilor Români din Al
Doilea Război Mondial
Una dintre cele mai mari crime din istoria celui
de-al doilea razboi mondial s-a petrecut în
localitatea Oarba de Mureș, unde 11.000 de
ostași români au fost sacrificați de mareșalul
sovietic Rodion Maliovski, care i-a trimis la
moarte sigură în bătălia cu armata germană care se apăra în fața ofensivei româno-sovietice.
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Tabăra de sculptură în aer liber « IN MEMORIAM »
După încheierea razboiului, pe dealul
îmbibat cu sângele militarilor români a fost
ridicat un monument, in jurul căruia a fost
amenajat un cimitir. Jur-imprejur, au fost
aduse blocuri de piatră în care artiștii
români au sculptat figuri de oșteni ori scene
care înfățișează sacrificiul miilor de oameni.
An de an, în fiecare vară, la Oarba de Mureș
obișnuiau să se adune artiști plastici din
toată țara, care transpuneau în piatră, cu
tehnicile sculpturii moderne, suferința
ostașilor români sacrificați în lupta pentru
eliberarea Transilvaniei.

Castelul Kornis - Rakoczi – Bethlen12
Castelul actual, construit în prima formă în 1545, a fost modificat între 1650-1660 pentru
principele Gheorghe Rakoczi al II-lea, după planurile arhitectului venețian Agostino Serena.
Acesta, efectuând diferite lucrări, a introdus în construcția castelului elemente de arhitectură
în stilul Renașterii. Încadramentul portalului datează din 1574, fiind realizat tot în stilul
Renașterii.
Castelul este compus din două corpuri de
clădiri: castelul propriu-zis și clădirea porții.
Castelul propriu-zis nu era decât nucleul
unui complex însemnat, fiind înconjurat cu
ziduri cu turnuri, depozite și grajduri,
având de jur împrejur un șant larg,
alimentat de apa Mureșului.
Clădirea se desfășoară în înălțime pe trei
nivele, din care primul, în parte îngropat în
pământ, este de fapt un subsol. Zidurile sunt construite din cărămidă arsă, dar la zidurile
subsolului se pot vedea și ziduri de piatră. Tavanele peste încăperile de la subsol și parter
sunt boltite din cărămidă. Etajul este în întregime tăvănit, având tavane drepte, tencuite.

12

http://www.ghidvideoturistic.ro/
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Biserica reformată din Iernut13
Biserica reformată a localităţii Iernut, situată în apropierea cetăţii, a fost construită în jurul
anului 1486, după ce cea veche a fost incendiată de
tătarii năvăliţi în sat în 1241. Data construirii este
trecută pe tavanul sacristiei. O altă dovadă a trecutului
catolic se vede tot pe tavanul sacristiei: Blazonul
familiei Hont Pozmán din secolul al XIII-lea. Sub
sacristie este un cavou, pe uşa căruia la începutul
secolului XX s-a putut secifra anul 1551 şi numele
Bogáti Klára.
În jurul anului 1593 biserica a fost transformată de
credincioşii deveniţi reformaţi în perioada 1550-1560.
Acest eveniment este comemorat pe tabla de la intrare
cu blazonul lui Kendy Ferenc şi anul 1593. Amvonul a
fost realizat în 1786. Turnul şi şcoala de lângă biserică
au fost construite în 1909. Turnarea clopotului cel mai
vechi a fost finanţat în 1594 de Kendy Ferenc, dar a
fost returnată în 1701. Orga a fost construită în 1925 în atelierele orădeanului Szeidl Ferenc.
Înfăţişarea actuală a bisericii a fost obţinută în 1936.

Alte monumente istorice care aparțin de orașul Iernut













13

Necropola tumulară de la Cipău, epoca Hallstatt
Situl arheologic de la Cipău, punct Icia
Situl arheologic de la Cipău, punct Gârle, epoca postromană
Situl arheologic de la Iernut, punct „Fundu Bedeelor”
Situl arheologic de la Iernut „La Hulpisti”
Situl arheologic de la Lechința de Mureș, punct „Saliste”
Necropola romană de la Lechința, punct Gradin fostului IAS
Așezare fortificată de la Salcud, epoca Hallstatt
Biserica Reformată de la Cipau, sec XV-XVIII
Biserica de lemn Buna Vestire, sat Deag, sec. XVIII
Ansamblul Bisericii de lemn Sfinții Arhangheli, 1765
Biserica de lemn din Sfântu Gheorghe, sec. XIX.

http://www.welcometoromania.ro/
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Patrimoniul imaterial – evenimente locale
Evenimentele sunt organizate de Primăria şi Consiliul Local Iernut.
 Zilele orașului Iernut14 – se desfășoară anual, în luna septembrie. Evenimentul are în
program o serie de manifestări culturale și sportive
 Manifestări cultural artistice cu ocazia unor sărbători naţionale (15 August, Ziua
Armatei - 25 octombrie)
 Festivalul „La Oarba şi la Iernut” desfășurat în localitatea Oarba de Mureș și organizat
de Primăria Iernut în parteneriat cu Asociația Culturală "Pe Mureș și pe Târnavă" este dedicat
Cântecului Popular Patriotic dorindu-se astfel să se omagieze eroii neamului românesc căzuți
pe câmpul de luptă în cel de-al doilea război mondial.
Portul popular
Portul popular al acestei zone este cel specific Câmpiei Transilvaniei. Specific acestei părți a
țării sunt culorile alb-negru. Fetele poartă cătrință (păsturi), ilic (vestă), poale cu șipcă (cu
dantelă), cămașă albă cusută și brâu țesut. Pe cap poartă batic (năframă) neagră cu ciucuri.
În picioare au ghete sau pantofi negri.
Băieții poartă cămașă albă, vestă sau ilic (laibăr) negru, la mijloc au șărpar (brâu) din piele
și pantalon pe picior. În picioare poartă cizme de piele negre. Pe cap au căciulă neagră din
blană de oaie sau pălărie din paie.

3.4.2. Tipuri de turism practicate
Având în vedere capacitatea redusă a infrastructurii de cazare, în orașul Iernut turismul este
slab dezvoltat. Valorificarea potențialului turistic natural și cultural al zonei poate fi facută
prin investiții în construirea unităților de cazare tip pensiuni prin care turiștii atrași de
agroturism pot veni în contact cu cultura românească, aceasta fiind un mijloc direct de
cunoaștere a civilizației tradiționale autentice.
Amenajarea Piscicolă Iernut reprezintă un punct de atracție pentru practicarea turismului de
agrement, pescuitul recreativ/sportiv putând fi practicat pe o suprafață totală de 109 ha
luciu de apă.

14

http://www.ecomunitate.ro/Traditii
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3.5. Analiza SWOT
Puncte tari



Puncte slabe

 Existenţa unor suprafeţe de terenuri  Infrastructura
turistică
este
slab
agricole și condiții climatice favorabile
dezvoltată, capacitatea de cazare fiind
pentru diverse culturi agricole;
redusă;
 Existența

în localitate a agenților  Număr nesemnificativ de proiecte inițiate
economici, care ajută la dezvoltarea
de sectorul public finanțate din fonduri
localității și la crearea de noi locuri de
europene ;
muncă;
 Existența unui grad ridicat de fărâmițare
a terenurilor agricole la nivelul orașului;
 Existenţa unor obiective turistice
atractive incluse în Patrimoniul cultural  Valorificarea deficitară a obiectivelor de
național al României.
patrimoniu cultural ale zonei și slaba
promovare
existente.
Oportunităţi

a

obiectivelor

turistice

Ameninţări

 Exploatarea potențialului agroturistic al  Practicarea agriculturii de subzistență și
zonei;
semi-subzistență
în
defavoarea
 Dezvoltarea mediului de afaceri local și
agriculturii performante;
a turismului prin accesarea programelor  Migrarea forţei de muncă înalt calificate
cu finanţare nerambursabilă;
în străinătate, pe fondul lipsei investițiilor
 Accesarea de fonduri europene în
în domeniile vizate;
vederea
modernizării/dezvoltării  Trend demografic negativ;
infrastructurii de transport în vederea  Interesul scăzut al agenților economici în
creșterii atractivității zonei;
accesarea fondurilor europene.
 Creşterea numărului de investitori ca
urmare a creării de parcuri industriale şi
infrastructuri de afaceri

Concluzii capitol 3. Activităţi economice

Deși la nivelul orașului Iernut suprafața agricolă este semnificativă, comunitatea locală
nu utilizează eficient terenurile, majoritatea exploatațiilor funcționând în regim de
subzistență, iar valorificarea pe piață a produselor obținute este deficitară.
O șansă de creștere economică o reprezintă dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri.
De asemenea, valorificarea potențialului turistic reprezintă o oportunitate pentru
dezvoltarea economică a orașului.
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4. Amenajarea si echiparea teritoriului



4.1. Amenajare teritorială și patrimoniu
Încadrarea în teritoriu a oraşului
Orașul Iernut este situat în partea centrală a Podișului Transilvaniei, în vestul județului
Mureș, fiind traversat pe cursul râului Mureș. Comunele învecinate Iernutului sunt Adămuș,
Bichiș, Bogata, Cucerdea, Cuci, Iclănzel, Ogra.
Satele componente aflate în administrarea orașului Iernut sunt: Cipău, Deag, Lechința,
Oarba De Mureș, Sălcud și Sfântu Gheorghe.
Orașul Iernut este amplasat15 pe o axă de comunicaţie importantă: E 60 – drumul european
care face legătura între Oceanul Atlantic (Franța) și Marea Neagră (Constanța). De
asemenea, orașul este situat pe DN 15 Turda-Bacău și magistrala de cale ferată Alba Iulia
– Târgu Mureș. Prin DN 14A se realizează legătura cu orașul Mediaș trecând prin Târnăveni.
Cele mai apropiate orașe de Iernut sunt: Luduș la 15 km, Târnăveni la 20 km și Târgu
Mureș la 31 km distanță. Orașul Iernut se află la 15 km de Aeroportul Internațional de la
Târgu Mureș, fiind aflat în ruta viitoarei autostrăzi A3.
Suprafața totală locuibilă este de 138.361 mp16, din care 130.088 mp (94,02%) se află în
proprietate majoritar privată.
La nivelul anului 2012 se înregistrau pe suprafața orașului Iernut un număr de 3.596 17
locuințe convenționale, din care 3.321 se aflau în proprietate particulară și 275 în
proprietatea statului.
Pe teritoriul orașului Iernut structura clădirilor cu locuințe, după tipul clădirii, este
următoarea:
Tabel 20 Numărul locuințelor din orașul Iernut
Clădiri rezidențiale
Localitate
Oraș Iernut
Sat Cipău
Sat Deag
Sat Lechința
Sat Oarba de Mureș
Sat Sălcud
Sat Sfântu Gheorghe
Total

Total, din care:

Case individuale

Blocuri de locuințe

1.290
353
176
326
91
341
143
2.720

1.238
353
176
326
91
341
143
2.668

52

52

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Direcția Judeteană de StatisticăMureș –
Recensământul Populației și Locuințelor 2011

Sursă: Reactualizare Plan Urbanistic General –Orașul Iernut, Încadrare în teritoriu
Fișa localității Iernut 2012 - Direcţia Judeţeană de Statistică Mureș
17
Fișa localității Iernut 2012 - Direcţia Judeţeană de Statistică Mureș
15
16
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4.2. Parcuri și zone de agrement



La nivelul orașului Iernut există zone verzi amenajate, parcurile existente reprezentând
puncte de atracție pentru petrecerea timpului liber de către membrii comunității.

Sursa : ro.worldmapz.com

Spațiile cu destinație sportivă și de agrement la nivelul localității Iernut sunt insuficiente,
cele existente aflându-se într-o situație precară atât din punct de vedere al infrastructurii,
cât și în ceea ce privește dotarea minimă de ansamblu. Înființarea unei baze sportive pe
terenul situat în satul Cipău, reprezintă o necesitate pentru comunitate și impune alocarea
de fonduri pentru amenajarea unei baze sportive multifuncționale care să atragă la
petrecerea timpului liber cât mai mulți tineri, adulți și bătrâni.

4.3. Infrastructura rutieră şi/sau feroviară
Orașul Iernut este amplasat pe o axă de comunicaţie importantă: E 60 – drumul european
care face legătura între Oceanul Atlantic (Franța) și Marea Neagră (Constanța). De
asemenea, orașul este situat pe DN 15 Turda-Bacău și magistrala de cale ferată Alba Iulia
– Târgu Mureș. Prin DN 14A se realizează legătura cu orașul Mediaș trecând prin Târnăveni,
iar Drumul județean DJ 152A unește comuna Band cu Iernut.
Străzile aparținând domeniului public al orașului Iernut18 sunt următoarele: 1 Decembrie
1918; 1 Mai; Ady Endre; Avram Iancu; Călărașilor; Câmpului; Crișan; Dacia Traiana;
Decebal; Energeticianului; Energeticii; George Coșbuc; Gheorghe Doja; Horea; Ion Slavici;
Lechinței; Libertății; Liviu Rebreanu; Lucian Blaga; Mihai Eminescu; Mihai Viteazul; Mircea
Vodă; Nicolae Bălcescu; Octavian Goga; Peste Vale; Petofi Sandor; Petru Maior; Ranta;
Ștefan cel Mare; Teilor; Tudor Vladimirescu; Unirii; Vasile Dumbravă; Vlad Țepeș; Iernut.

Sursă: http://strazi.iernut.rou.ro/

18
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Rețeaua stradală are următoarele caracteristici: nu este modernizată, nu are trotuare, fără
sistem de colectare a apelor pluviale și număr insuficient de parcări publice.
Transportul în comun
Orașul nu are un sistem interior de circulație în comun, distanțele între diferitele puncte ale
orașului fiind relativ scurte. Astfel, deplasările zilnice se efectuează pe jos sau cu mijloace
particulare.
Legăturile orașului cu celelalte localități importante se fac pe șosele asfaltate sau pe calea
ferată. Transportul pasagerilor se face cu microbuze particulare.
Transportul în comun de călători este deservit și de calea ferată prin stația CF Iernut dar a
fost mai puţin semnificativ ca valori deoarece majoritatea celor care fac naveta călătoresc
cu autobuze sau cu autobuzele convenționale ale firmelor ori cu cele care tranzitează prin
Iernut.
Nu se impune crearea de noi trasee de deservire a traficului de călători, o eventuală creştere
a numărului de curse fiind direct legată de o revigorare a activității economice locale.
Piste de biciclete
Până în prezent, în orașul Iernut nu există amenajate piste de biciclete. Astfel, pentru
oferirea condiţiilor de deplasare pe domeniul public pentru utilizatorii de biciclete, în orașul
Iernut, se recomandă amenajarea de piste de biciclete, în zonele unde infrastructura
existentă permite lărgirea.
Transport feroviar

Orașul Iernut este deservit și de linie ferată interoperabilă, simplă, neelectrificată 19 , cu
ecartament normal, cu gară în orașul Iernut (prezentată în imaginea de mai jos).

Sursa : www.forumtrenuri.com

19

Sursa : http://www.cfr.ro/files/ddr/Anexa%201a.pdf

40



Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020

Primăria orașului
Iernut

Calea ferată care străbate orașul Iernut intersectează în stația Războieni Magistrala 300
București – Brașov – Sighișoara – Cluj Napoca – Oradea, făcând accesul direct la rețele de
cale ferată externe, către capitalele europene precum Praga și Viena. Lungimea acestui
tronson, în județul Mureș este de 37 km din totalul de 647 km.

4.4. Infrastructura tehnico-edilitară
regenerabilă, gaze naturale)

(energie

electrică,

termică

şi

Reţele de apă şi canalizare
În orașul Iernut, sursele de apă sunt administrate de către operatorul S.C. COMPANIA
AQUASERV S.A. cu sediul în Târgu Mureș care are ca activitate de bază captarea, transportul,
tratarea, distribuția apei potabile în localitate și colectarea și epurarea apelor din oraș.
La nivelul orașului Iernut, 57% din populaţie are acces la servicii de alimentare cu apă și
43% din populație la sistemul de colectare a apelor uzate (canalizare)20.
Tabel 21 Numărul locuințelor convenționale dupa sistemul de alimentare cu apă

Localitate

Oraș Iernut
Sat Cipău
Sat Deag
Sat Lechința
Sat Oarba de
Mureș
Sat Sălcud
Sat Sfântu
Gheorghe
Total

Numărul
locuințelor
convenționale

în locuintă

Are apă curentă
în afara locuinței
în interiorul
în afara clădirii
clădirii
din
din
din
din
rețea
sistem
rețea
sistem
publică propriu publică propriu

Nu
are
apă
curentă

din
rețea
publică

din
sistem
propriu

2.252
354
177
327

1.896
146
118

20
23
21
21

14
*
-

*
4
*

38
12
12

7
15
4
*

276
152
152
174

92

-

5

-

-

-

-

87

342

-

52

-

*

-

3

286

144

82

11

-

-

*

*

49

3.688

2.242

153

14

4

62

29

1.176

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de Direcția Judeteană de StatisticăMureș –
Recensământul Populației și Locuințelor 2011

Alimentarea cu apă a orașului se face în sistem centralizat. Sursa de apă o constituie apa
de suprafață captată din râul Mureș, în amonte de orașul Iernut. Debitul la captare este
prevăzut pentru 150 l/sec.

20

Master plan actualizat al județului Mureș în domeniul apei și canalizării
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Conform informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Mureș – Fișa localității
Iernut, în anul 2012, existau următoarele repere:

 lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile - 80,2 km,
 capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile - 14.000 mc/zi,
 cantitatea totală de apă potabilă distribuită consumatorilor – 338 mii mc
 lungimea totală simplă a conductelor de canalizare – 19,8 km.
Stația de tratare a apei de suprafață este amplasată în satul Cipău, aflat în administrarea
orașului Iernut și este o stație veche care funcționează la nivel primar (mecanic). Reziduurile
lichide sunt colectate la nivelul de la bază și trec prin conductele cu diametrul nominal de
200 spre fosele locale, în pământ. De la stația de tratare a apei, apa intră în rețeaua de
distribuție a localității.
Conform Master planului actualizat al județului Mureș în domeniul apei și canalizării,
investițiile prioritare în orașul Iernut pentru perioada 2014 – 2020 sunt:
 Reabilitarea și retehnologizarea stației de tratare a apelor în valoare de 1.012.369,00
lei;
 Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile cu 4.530 m, în valoare de 749.852,00
lei;
 Reabilitarea și retehnologizarea stației de epurare a apelor – treapta terțiară (linia
apei și a nămolului) în valoare de 3.043.578,00 lei;
 Extinderea rețelei de canalizare cu 6.944 m în valoare de 1.187.440,00 lei.
Alimentarea cu energie electrică
Din totalul locuințelor convenționale înregistrate la Recensământul Populației și Locuințelor
din anul 2011, conform datelor preliminare, reiese faptul că locuitorii din orașul Iernut se
bucură în cea mai mare parte de facilitățile lumii moderne, beneficiind în proporție de 98,6%
(respectiv 3.509 locuințe) de curent electric.
Distribuirea energiei electrice se realizează de către unitatea teritorială a S.C. FDFEE
Electrica Transilvania Sud S.A. – SDFEE Târgu Mureş, ce deserveşte beneficiari grupaţi în
mari consumatori, mici consumatori şi consumatori casnici. Teritoriul orașului Iernut este
străbătut de linii electrice aeriene (LEA) de patru tensiuni electrice : rețele LEA de 110 kV,
rețele LEA de 20 kV, rețele LEA de 220 kV și rețele LEA de 400 kV.
Sistemul de producţie şi distribuţie a energiei termice
Din totalul locuințelor convenționale înregistrate la Recensământul Populației și Locuințelor
din anul 2011, doar 42,47% au încălzire centrală, majoritatea dintre acestea dispunând de
centrală proprie care funcționează pe bază de gaze din rețeaua publică. Cele 27 de locuințele
racordate la rețeaua de termoficare reprezintă un procent de 0,73% din totalul locuințelor
orașului Iernut.
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De asemenea, majoritatea locuințelor care nu dispun de încălzire centrală ci se încălzesc cu
surse alternative (aragaz, semineu) folosesc gazele din rețeaua publică ca principal
combustibil. Doar 19,43% dintre locuințele care nu dispun de încălzire centrală utilizează
combustibil solid (lemne) pentru încălzire.
Rețeaua de distribuție a gazelor naturale
Orașul Iernut și satele aparținătoare sunt conectate la rețeaua de gaze naturale

Evoluția reţelei de distribuţie a gazelor naturale
În perioada 2008-2012 lungimea conductelor de distribuție a gazelor din orașul Iernut a
crescut, fapt ce dovedeşte că s-au realizat investiții în reţeaua de distribuţie.
Tabel 22 Evoluția reţelei de distribuţie a gazelor naturale a orașului Iernut
Denumire
Lungimea a conductelor de
distribuție a gazelor – km
Gaze naturale distribuite –
total (mii mc)
Gaze naturale distribuite –
uz casnic (mii mc)

2008

2009

2010

2011

2012

77,7

77,9

80,5

80,5

80,5

4.896

3.745

4.045

3.783

3.674

3.642

2.970

3.266

3.203

2.939

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mureș - Fișa localității Iernut

Deoarece reţeaua de distribuţie a fost executată cu ani în urmă, este necesară reabilitarea
acesteia, în condiţiile în care, staţia de reglare gaze poate acoperi consumul actual şi de
perspectivă.
Conform informațiilor furnizate de Primăria Iernut, în anul 2012 a fost eliberat 1 acord de
mediu pentru înlocuire conducte de gaz iar în anul 2013 s-a emis 1 acord de mediu pentru
reabilitare conducte de gaze naturale.

4.5. Servicii poştale, telecomunicaţii şi mass-media
Servicii poştale
După ce o bună perioadă de timp sediul Poştei din Iernut a fost plasat într-un loc nu foarte
accesibil pentru cetăţeni, în anul 2010 s-a inaugurat unul nou, dotat cu toate cele necesare
şi aflat într-o zonă centrală21. Adresa noii locații a Oficiului Poștal Iernut este situată pe str.
Mihai Eminescu nr. 2, în zona centrală, fiind ușor accesibilă tuturor cetățenilor.

21

http://www.zi-de-zi.ro/sediu-nou-pentru-posta-din-iernut/
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Operațiunile care se efectuează au o gama variată: mandate poștale, serviciu financiar,
transfer bănesc și corespondența rapidă în țara și străinatate.
Sistemul de telecomunicații

Orașul Iernut beneficiază de serviciile furnizorilor naționali de telecomunicații, existând și
cablu TV și servicii de furnizare a internetului. Aferent serviciilor de furnizare TV prin cablu
și/sau satelit, la nivelul orașului există companiile RomTelecom și RDS (Romania Data
Systems).
Principalii operatori de telefonie mobilă cu acoperire bună în comună sunt: Vodafone,
Orange, Cosmote.
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4.6. Analiza SWOT
Puncte tari



Puncte slabe

 Poziția geografică favorabilă, orașul  Lipsa centurii ocolitoare a oraşului face
Iernut fiind amplasat pe o axă
ca traficul de tranzit să se desfăşoare în
importantă de circulație europeană (E
totalitate pe arterele oraşului, cu efecte
60) ;
negative asupra infrastructurii rutiere și
 Racordare la sistemul de alimentare cu
asupra mediului (poluare fonică şi noxe);
energie electrică în procent semnificativ  Inexistența transportului public în
(98,6%);
comun;
 Majoritatea locuințelor este racordată la  Rețelele de apă și canalizare deservesc
cca 50% dintre locuitori;
rețeaua de gaze naturale;
 Proiecte de investiții în infrastructura de
apă potabilă și apă uzată în derulare;

Oportunităţi

 Spațiile cu destinație sportivă și de
agrement la nivelul localității Iernut sunt
insuficiente;
 Rețea stradală nemodernizată, fără
sistem de colectare a apelor pluviale
Ameninţări

 Asigurarea de venituri proprii prin  Intensificarea traficului auto prin
concesionarea terenurilor deținute de
creșterea numărului de autoturisme;
primărie;
 Creșterea incidenței accidentelor rutiere
 Accesarea de fonduri externe și
și a accidentărilor de pietoni ca urmare a
naționale pentru finanţarea reabilitării
intensificării traficului, creșterii vitezei de
drumurilor și alte investiții în vederea
tranzit;
dezvoltării
infrastructurii
tehnicoedilitare;
 Dezvoltarea zonelor de agrement;
 Amenajarea de spații verzi pe terenurile
fără destinație;

Concluzii capitol 4. Echiparea teritoriului

Orașul Iernut reprezintă o axă majoră de circulație rutieră, însă cu reţeaua stradală
nemodernizată, fiind necesare demersuri în vederea reabilitării și extinderii reţelelor
de drumuri.
Este imperios necesară finalizarea modernizării rețelei de echipare edilitară pentru
îmbunătățirea nivelului de alimentare cu apă și canalizare.
Proiectele de dezvoltare ale furnizorilor de utilităţi trebuie corelate cu proiectele de
dezvoltare ale localităţii, această măsură urmând a fi ilustrată prin Planul Urbanistic
General al localităţii.
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5. Social
5.1. Sănătate (infrastructură, resurse umane)

La finalul anului 2012, infrastructura de sănătate a orașului Iernut avea următoarea configurație:
Tabel 23 Infrastructura de sănătate în orașul Iernut
Infrastructura de sănătate

Unităţi

Medici – domeniul public
Medici de familie - domeniul public
Medici – domeniul privat
Medici de familie – domeniul privat
Stomatologi – domeniul public
Stomatologi - domeniul privat
Farmacişti – domeniul privat
Personal mediu sanitar - domeniul public
Personal mediu sanitar – domeniul privat
Unitati medico-sociale*
Cabinele medicale școlare
Cabinele medicale de familie – domeniul public
Cabinele medicale de familie – domeniul privat
Cabinele stomatologice – domeniul public
Cabinele stomatologice – domeniul privat
Farmacii – proprietate privată
Policlinici – proprietate privată

8
4
2
2
2
2
5
6
3
1
1
3
2
2
1
3
1

Sursa: Fișa localității – Institutul Județean de Statistică Mureș, date aferente anului 2012

* în luna decembrie 2013 Unitatea Medico-socială Iernut s-a desființat.
În ceea ce privește gradul de dotare al Serviciului SMURD în orașul Iernut în perioada
anilor 2011-2013, situația este următoarea:
Tabel 24 Situația Serviciului SMURD în 2011-2013
Anul

Grad utilare

Personal

Buget anual
(lei)

2011

Autoutilitară de tip B

8

209.000

2012

Autoutilitară de tip B

11

315.000

2013

Autoutilitară de tip B

12

417.507

5.2. Protecţie socială (infrastructură, persoane şi problematici)
Compartimentul Asistență Socială din cadrul Serviciului Resurse Umane, Protecție Socială,
Administrație ca parte componentă a aparatului de specialitate din Primăria Iernut asigură
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activitatea de prevenție și intervenție primară pentru persoanele aflate în dificultate în scopul
îmbunătățirii calității vieții acestora.

Obiectivul serviciului îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe și servicii de
protecție a persoanelor, familiilor, grupurilor și comunităților cu probleme speciale aflate în
dificultate și un grad de risc social, care nu au posilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi
proprii un mod normal și decent de viață.
În ceea ce privește cazurile de copii ai căror părinţi erau plecaţi la muncă în străinătate în
cursul anului 2013, situația în orașul Iernut este următoarea:
Tabel 25 Situația copiilor ai căror părinți erau plecați la muncă în străinătate
Localitatea

Trim. I.
2013

Trim. II.
2013

Trim. III.
2013

Trim. IV.
2013

Total
(copii)

Iernut

50

50

50

50

200

Sursa: Raport Anual 2013 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Mureş

Conform datelor furnizate de Primăria orașului Iernut, situația persoanelor care au beneficiat
de plăți sub forma ajutoarelor sociale se prezintă astfel:
Tabel 26 Situația beneficiarilor privind acordarea ajutorului social – luna iunie 2014
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Tipul familiei

Beneficiari – cumulat de
la începutul anului 2014

Persoane singure
30
Familii cu 2 persoane
27
Familii cu 3 persoane
34
Familii cu 4 persoane
18
Familii cu 5 persoane
31
Familii cu peste 5 persoane
39
Total
177
Sursa : date furnizate de Primăria Iernut

Sume aprobate
(lei)
2.001
431
5.916
4.501
5.108
2.746
20.703

În localitatea Iernut există asociația non-guvernamentală “Rază de soare” care are
drept scop acordarea de servicii de recuperare şi reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi psihomotorii. Activitatea asociației este susținută financiar de Consiliul Judeţean Mureş, în baza
contractului de servicii sociale nr. 8.999/29.03.2013. Pe durata anului 2013, asociația a
sprijinit un număr de 19 copii cu dizabilități22.

22

Sursa: Raport Anual 2013 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Mureş
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5.3. Educaţie

Reţeaua sistemului educaţional din orașul Iernut acoperă inclusiv nivelul de învățământ liceal
și cuprinde în componenţa sa23:






6 grădinițe: 1 grădiniță în orașul Iernut și 5 grădinițe în satele aparținătoare: Cipău,
Deag, Lechinţa, Sălcud, Sfântu Gheorghe. Dintre aceste grădinițe, cea din Iernut
funcționează cu program prelungit;
5 școli din învăţământul primar şi gimnazial: Școala Generală cu clasele I-VIII Iernut,
Școala Generală cu clasele I-VIII Cipău, Școala Generală cu clasele I-VIII Lechința,
Școala Generală cu clasele I-VI Sălcud, Școala Generală cu clasele I-IV Sfântu
Gheorghe;
1 liceu: Liceul Tehnologic Iernut, care are două forme de nivel de învățământ: liceal
și școală profesională.
Tabel 27 Structura populației cuprinse în forme de pregătire și instruire
Nr.
Crt.

Populația cuprinsă în forme de pregătire și instruire

1.
2.

Număr
persoane

Copii înscriși la grădinițe
Elevi înscriși – total, din care:
elevi înscriși în învățământ primar și gimnazial (inclusiv special)

elevi înscriși în învățământ primar (inclusiv special)
elevi înscriși în învățământ gimnazial (inclusiv special)
elevi înscriși în învățământ liceal
elevi înscriși în învățământ profesional

264
1.250
795

412
383
437
18

Sursa: Fișa localității – Institutul Județean de Statistică Mureș, anul 2012

Figură 11 Distribuția persoanelor cuprinse în forme de pregătire și instruire

1%

Copii înscriși la grădinițe

18%
Elevi înscriși în învățământ primar
(inclusiv special)

29%

Elevi înscriși în învățământ
gimnazial (inclusiv special)

27%
25%

Elevi înscriși în învățământ liceal
Elevi înscriși în învățământ
profesional

Sursa: Fișa localității – Institutul Județean de Statistică Mureș, anul 2012

23

Sursa: conform datelor furnizate de Școala Generală Iernut
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Tabel 28 Infrastructura de educație la nivelul orașului Iernut
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Categorie



Număr
persoane/unități

Personal didactic - total
Personal didactic în învățământ preșcolar
Personal didactic în învățământ primar și gimnazial (inclusiv special)
Personal didactic în învățământ primar (inclusiv special)
Personal didactic în învățământ gimnazial (inclusiv special)
Personal didactic în învățământ liceal
Săli de clasă și cabinele școlare
Laboratoare școlare
Ateliere școlare
Săli de gimnastică
Terenuri de sport
Unități PC

108
17
59
22
37
32
73
7
4
1
2
111

Sursa: Fișa localității – Institutul Județean de Statistică Mureș, anul 2012

Școala Gimnazială Iernut
Adaptându-se în mod firesc cerinţelor
societăţii de mâine şi promovând o
dezvoltare susţinută şi conformă realităţilor
europene, educaţia oferită în Școala
Gimnazială Iernut urmăreşte în primul rând
formarea la toţi elevii a competenţelor-cheie
necesare pentru societatea cunoaşterii.
De asemenea, se acordă o atenţie deosebită
dezvoltării şi asumării de către elevi a unui
sistem axiologic puternic, menit să îi sprijine
şi să îi orienteze pe parcursul întregii vieţi,
fundamentat pe cultură generală şi de specialitate şi pe asumare civică reală.
Misiunea școlii se referă la promovarea sistematicǎ a unor metode şi tehnici moderne de
studiu interactive centrate pe elev, precum şi practicarea de modele şi stiluri eficiente de „a
învǎţa cum sǎ înveţi”, de „a învǎţa pentru a şti sǎ faci” şi „a învǎţa permanent”.
Viziunea școlii presupune educarea viitorilor intelectuali, creatori de cunoaştere pentru
societatea de mâine. „Succesul sau eşecul unei activitǎţi depinde în ultimǎ instanţǎ de
atitudinea întregului corp profesoral.” (Pedagog Thomas)
În perioada următoare se are în vedere posibilitatea organizării procesului de învăţământ
primar - clasa pregătitoare în cadrul şcolii. Facilitățile existente de care pot beneficia toți
elevii sunt următoarele:
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 spaţiile şcolare sunt dotate cu mobilier pentru clasa pregătitoare achiziționat în anul
2012;
 existența materialelor didactice specifice clasei pregătitoare;
 existența grupurilor sanitare interioare corespunzatoare;
 existența curtii pentru activitățile în aer liber;
 clădirea în care se va desfășura activitatea clasei pregătitoare este racordată la:
 reţeaua publică de apă – canal
 reţeaua publică de distribuire a energiei electrice
 reţeaua publică de distribuire a gazelor naturale.

Sinteza situației actuale
În perioada ultimilor 10 ani, Școala Gimnazială Iernut a depus eforturi semnificative pentru
a asigura creşterea calităţii educaţiei oferite, sub toate aspectele esenţiale: condiţii
educaţionale, procese educaţionale, rezultate şcolare curente şi rezultate globale.
Efectele acestor eforturi sunt reflectate în evoluţia principalilor indicatori educaţionali în
ultima perioadă. Astfel, se pot menţiona aici:








dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale
amenajarea unui laborator TIC
dezvoltarea și modernizarea bibliotecii
construirea unei săli de sport
reabilitarea parțială a clădirilor din Iernut
dotarea cu 3 masini transport-școlar 2007, 2008, 2012 etc.)
ponderea ridicată a cadrelor didactice cu gradul I şi gradaţie de merit.

În privinţa calităţii la nivelul procesului educaţional, trebuie menţionate rezultatele şcolare
curente –70% dintre elevii au medii generale cuprinse între 9 şi 10 sau FB, aproximativ 50
de premii şi menţiuni obţinute anual la competiţii şcolare interjudeţene şi naţionale, 100%
absolvenţi de clasa a VIII-a etc.
Privind spre rezultatele globale obţinute de
Școala Gimnazială Iernut, indicatorul cel mai
important în raport cu aşteptările elevilor,
părinţilor și dascălilor îl constituie rata de trecere
spre învăţământul liceal. Rezultatele obţinute
în ultimii ani sunt o dovadă concretă a calităţii
educaţiei oferite: toţi absolvenţii de clasa a VIIIa îşi continuă studiile în învăţământul liceal. În
ultimul an, absolvenţii Școlii Gimnaziale Iernut
au urmat în proporţie de aproximativ 30% ştiinţe
ale naturii, 18% mecanică, 18% electric, 13% industrie alimentară.
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În acelaşi timp, din evaluarea situaţiei existente la această dată în cadrul fiecărui domeniu
funcţional, se constată, pe de o parte, necesitatea unor intervenţii specifice pe termen mediu
şi scurt (problema absenteismului, a atractivităţii şi motivării, a implicării mai active în viaţa
comunităţii etc.), iar pe de altă parte necesitatea susţinerii pe termen lung a priorităţii privind
creşterea calităţii educaţiei oferite sub toate aspectele sale.
Școala Generală cu clasele I-VIII își propune îmbunătățirea calității procesului educativ, prin
atingerea următoarelor ținte strategice:
1) îmbunătăţirea participării elevilor (cantitativ şi calitativ) la activităţile didactice prin
atragerea şi motivarea acestora;
2) accent pe învăţarea în clasă prin metode didactice moderne, interactive, centrate pe
elev;
3) educarea elevilor pentru cetăţenie europeană şi formarea/exersarea competenţelor
lingvistice şi tehnice la elevi prin activităţi realizate în parteneriat cu şcoli din Uniunea
Europeană.
Tabel 29 Programe de dezvoltare propuse în cadrul Școlii Generale Iernut
Denumirea
programului

Obiectivele generale ale programului

Ținte
strategice

Perioada

1, 2, 3

2011 - 2015

1, 2, 3

2011 - 2015

1) Formarea la întreg personalul didactic a
competenţelor profesionale necesare predăriiînvăţării prin metode didactice moderne,
interactive, centrate pe elev
Formarea continuă a
personalului

2) Formarea personalului didactic implicat în
proiecte de cooperare europeană privind
managementul de proiect
3) Formarea personalului didactic din catedrele de
limbi moderne şi om şi societate privind educaţia
pentru cetăţenie europeană
4) Formarea specifică a personalului implicat în
achiziţiile publice
1) Elaborarea şi aplicarea CDŞ (curriculum la decizia
școlii) pe baza propunerilor catedrelor şi prin
consultarea elevilor şi părinţilor, asigurând
coerenţa activităţilor la nivel de conţinuturi şi
competenţe

şi
realizarea
activităţilor
Ofertă educaţională 2) Proiectarea
extracurriculare
şi
extraşcolare
ca
răspuns
la
dinamică şi coerentă
nevoi specifice de învăţare ale elevilor, vizând
completarea
şi
sprijinirea
competenţelor
prevăzute de programele şcolare
3) Organizarea de concursuri, competiţii şi alte
manifestări pentru promovarea elevilor şi
motivarea performanţelor şcolare înalte
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Obiectivele generale ale programului

Ținte
strategice


Perioada

4) Integrarea în oferta educaţională a activităţilor
educative şi de orientare şcolară şi profesională
1) Atragerea de finanţări pentru derularea
proiectelor specifice de dezvoltare a bazei
materiale
2) Înlocuirea/modernizarea tehnicii de calcul
Finanţare şi achiziţii

3) Achiziţia de mijloace şi materiale didactice pentru
laboratoarele din corpul nou de clădire şi conform
solicitărilor catedrelor

1, 2, 3

2011 - 2015

1-2

2011 - 2015

4) Înlocuirea întregului mobilier şcolar învechit şi
deteriorat
1) Dezvoltarea parteneriatelor în scopul organizării
de activităţi complementare sau motivatoare
studiului
2) Realizarea de parteneriate de colaborare cu
instituţii de cultură şi artă pentru susţinerea
participării elevilor la activităţile organizate de
acestea (ocuparea timpului liber)
Dezvoltarea relaţiilor
comunitare
3) Realizarea de parteneriate de colaborare cu firme
şi instituţii pentru susţinerea activităţilor practice
ale elevilor (orientare şcolară)
4) Realizarea/revizuirea de proiecte de cooperare
europeană pentru susţinerea educaţiei pentru
cetăţenie europeană şi formarea/exersarea la
elevi a competenţelor lingvistice şi tehnice

Sursa: Date furnizate de Școala Generală Iernut

Liceul Tehnologic Iernut
În anul 2002, Grupul Şcolar Mecano - Energetic Iernut fuzionează cu Grupul Şcolar Agricol
Iernut devenind Grupul Şcolar Iernut. Din data de 1 septembrie 2012 şcoala se numeşte
Liceul Tehnologic Iernut și funcționează în clădirea dată în folosință în anul 197624.
Şcoala a fost reabilitată prin programul PHARE în anii 2004-2005, realizându-se înlocuirea
sistemului de acoperiş din terasă în şarpantă, înlocuirea sistemului de distribuţie a energiei
termice, faianţarea grupurilor sanitare, înlocuirea obiectelor sanitare din aceste grupuri,
înlocuirea în întregime a instalaţiei electrice, înlocuirea a 20 % din tâmplăria din lemn cu
tâmplărie din PVC şi geam termopan. De asemenea atelierele au fost reabilitate şi dotate cu
echipamente şi utilaje moderne. Însă în ultimii 3 ani nu s-a realizat nicio investiție în
infrastructură.
24

Sursa: Pagina de internet a Liceului Thenologic Iernut www.gsiernut.ro
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Şcoala este dotată cu toate utilităţile de bază (curent electric, apă curentă, grupuri sanitare,
sistem de încălzire cu centrală termică proprie).
Liceul dispune de următoarele laboratoare și ateliere:
Laboratoare
Tip laborator
Chimie
Fizică
Informatică
Industrie alimentară
Electrotehnică
Mecanică
Biologie

Ateliere
Unități
1
1
3
1
1
1
1

Tip atelier
Lăcătușerie
Industrie alimentară
Electric
Mecanică auto

Unități
2
1
1
1

Sursa: www.gsiernut.ro

Şcoala dispune de asemenea de internat şi cantină unde pot fi cazaţi şi pot servi masa, în
condiţii civilizate, atât elevii şi profesorii şcolii, cât şi elevi de la alte şcoli. În prezent o parte
din camerele de la internat sunt folosite ca săli de clasă pentru învăţământul primar şi
preşcolar din cadrul Şcolii Generale cu clasele I - VIII Iernut şi Grădiniţa cu Pogram Normal
Iernut.
În anul 2013-2014, populația școlară din cadrul liceului Iernut a fost de 405 elevi, dintre
care 388 elevi urmau cursuri de liceu și 17 urmau cursurile școlii profesionale25.
Alți indicatori importanți ai unității de învătământ sunt prezentați în tabelul de mai jos:

Tabel 30 Indicatori educaționali în cadrul Liceului Tehnologic Iernut
Nr. Crt.

Denumire indicator

1.
2.

Rata abandonului școlar
Numărul de cadre didactice raportat la populație școlară /1000 elevi

3.

Numărul de elevi raportat la numărul de săli de clasă disponibile

4.
5.
6.

Procentul de elevi care au acces la computer/ internet
Rata de abandon școlar
Gradul de promovabilitate la examenul de bacalaureat

Valoare
0,90%
35
20
elevi/sală
95%
0,91%
46%

Sursa: date furnizate de Liceul Tehnologic Iernut

Liceul întâmpină însă dificultăți legate de angajarea personalului autorizat pentru orele de
legislație și instruire practică - conducere auto, deoarece persoanele care dispun de astfel
de autorizație sunt angajate la școlile auto private, unde sunt mai bine remunerați, iar în
cadrul personalul propriu nu există persoane autorizate.
25

Sursa: date furnizate de Liceul Tehnologic Iernut
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Proiecte și programe educaționale desfășurate26
1) Derularea proiectului “Teatrul este școală, emoție, viață. Teatrul este etern” prin care
se urmărește familializarea elevilor spectatori cu ideea de teatru (0 – 100 elevi vizați).
2) Realizarea unui parteneriat cu Asociația “Rază de soare” prin care se urmărește atât
promovarea voluntariatului în rândul tinerilor, cât și reducerea fenomenului de
discriminare în rândul elevilor (0 – 50 elevi vizați).

5.4. Cultură şi culte
Orașul Iernut dispune de infrastructură de bază în vederea desfășurării de activități culturale,
beneficiind în acest sens de următoarea infrastructură: Casă de cultură, Bibliotecă
orășenească, Clubul Copiilor.
În anul 2001, se înfiinţează Ansamblul Artistic
„Iernuţeana” al Casei de Cultură. Membrii Ansamblului,
format din copii, au participat la festivaluri locale, judeţene
sau naţionale. Activitatea Ansamblului a culminat cu
participarea în vara anului 2007 la Festivalul Mondial de
Folclor de la Veneţia (Italia), unde s-a bucurat de unanime
aprecieri, primind invitaţii de a participa şi la alte festivaluri
europene. S-au incheiat şi contracte de parteneriat şi colaborare cu teatrele de păpuşi, cu
ansambluri profesioniste.
De asemenea, în oraș își desfășoară activitatea și Formația de dansuri populare maghiare
“Hekas”.
În oraş există o Casă de Cultură, unde au
loc lansări de carte, expoziţii de pictură,
grafică, fotografii şi alte activităţi.
Biblioteca Comunală Iernut
In 1953, la 1 Martie, se înfiinţează Biblioteca
Comunală Iernut, cu un fond de 1.946 de
volume care provin din donaţii făcute de
Biblioteca Raională Luduş şi Cooperativa de
Consum Iernut. In 1967, când se
desfiinţează biblioteca sindicală din cadrul Termocentralei, fondul de carte este donat în
totalitate bibliotecii comunale. Ea are la această dată 10.325 de volume şi un număr de
26

Sursa: date furnizate de Liceul Tehnologic Iernut
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1.100 de cititori. Îi este repartizat spaţiul pe care îl ocupă şi azi în incinta Casei de Cultură:
patru încăperi dotate cu mobilier corespunzător.

Între 1975 - 1987 biblioteca a funcţionat cu program de unsprezece ore pe săptămână,
bibliotecarul primind o îndemnizaţie infimă. In mică măsură era aprovizionată şi cu carte.
În 1990 se face inventarierea bibliotecii şi se scot din circulaţie un număr de 12.500 volume
care, fie erau deteriorate, fie erau scrise de soţii Ceausescu sau aveau oarecare legătură cu
familia acestora. Masiva casare a scăzut foarte mult numărul de cărţi. Acestea au fost foarte
greu de înlocuit datorită lipsei fondurilor. Totuşi, încet dar sigur, crește numărul volumelor
şi se îmbogăţeşte fondul de referinţă al bibliotecii. Din păcate, scade cel al cititorilor.
Majoritatea este reprezentată de elevi şi studenţi care sunt obligaţi să studieze materialele
cerute de către îndrumători, pe când numărul iubitorilor cititului este destul de mic în
comparaţie cu perioada dinainte de 1989, când cititul constituia „sarcina de partid”.
În prezent, numărul total al publicaţiilor a ajuns la 30.000 volume, iar numărul cititorilor la
830, majoritatea elevi şi studenţi.
La momentul actual, biblioteca cuprinde patru încăperi. Sala de lectură este cea mai
primitoare, ca atare aici au fost amplasate cele patru calculatoare primite prin programul
BIBLIONET. Pe rafturi se găsesc publicaţii din toate domeniile ştiinţei (excepţie literatura).
În alte două săli sunt grupate volume din literatura universală şi cărţi pentru copii. O ultimă
încăpere adăposteşte literatura română, enciclopedii, dicţionare. Vizitatorii au acces liber la
toate publicaţiile din bibliotecă, iar catalogul online le stă la dispoziţie.
În anul 2011 s-au achiziţionat 132 volume cu fonduri alocate de Primăria Iernut, alte 267
cărţi au fost donate de Biblioteca Judeţeană Mureş sau de persoane fizice.
În rândul patrimoniului cultural pot fi trecute: Monumentul şi Parcul Naţional Oarba de
Mureş, Castelul Medieval Oarba de Mureş (sec. al XVII-lea), Tabăra de sculptură în aer liber
« IN MEMORIAM », Biserica de Lemn din localitatea Deag.
Ca și evenimente culturale, în Iernut se organizează in fiecare an “Zilele Iernutului”, în cadrul
căruia au loc simpozioane, expoziții ale sculptorului Ioan Vlasiu. Există de asemenea și un
cenaclu pentru scriitori, unde se fac recitaluri: "Club Dialog XXI".
Având în vedere faptul că, în ciuda dimensiunilor mici atât din punct de vedere al suprafeței
teritoriale, cât și al numărului de locuitori, orașul Iernut se caracterizează printr- multitudine
de religii și culte religioase, trebuie menționate, ca obiective de interes cultural următoarele
biserici din orașul Iernut:





Biserica Ortodoxă din Cipău
Biserica Reformată din Cipău
Biserica Baptistă din Deag
Biserica Ortodoxă „Buna Vestire” din Deag, biserică din lemn, construită în sec. al
XVII-lea
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Ortodoxă „Sfinţii Arhangheli”din Deag, construită în anul 1765 din lemn
Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Iernut, construită în anii 1928Baptistă din Iernut
Romano-catolică din Iernut, construită în anii 1896-1898
Reformată din Iernut, construită în 1486
ortodoxă din Sălcud
Ortodoxă din Lechinţa.

5.5. Sport
Clubul Sportiv Iernut
În cadrul CS Iernut își desfășoară activitatea o echipă de seniori. Lângă aceasta activează
alte cinci echipe de juniori, dintre care două sunt nou înfinţate, vor intra în competiţie din
acest an (2014) şi clubul se află aproape de a înfiinţa secţii de karate kyokushin şi tenis de
masă27.
Baza sportivă din orașul Iernut
Consiliul Local Iernut a demarat în anul 2008 un proiect pentru înființarea unei baze sportive,
în cadrul Programului de Dezvoltare a Infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural,
program instituit prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2006, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 71/200728. Dată fiind situația din teren și dorinţa comunității, se impune
înfiinţarea unei baze sportive multifuncţionale care să atragă la petrecerea timpului liber cât
mai mulţi tineri, adulţi și bătrâni.
Consiliul Local intenționează sa transforme o suprafaţă de teren în bază sportivă
multifuncţională de tip 2, cu vestiare, spații verzi și spații de parcare. Obiectivul investiției
este acela de a realiza, în etape succesive, un sistem de spaţii destinate practicarii
activităților sportive diverse (teren de sport, bază sportivă, sală de sport) la nivelul oraşului
lernut, prin amenajarea tuturor locaţiilor degradate, cu această destinație.
Baza sportivă multifuncţională va fi formată din:
 teren de sport multifuncţional: Teren de sport pentru minifotbal/handbal/tenis de
câmp/volei;
 construcții anexe, care includ: vestiare; împrejmuire; parcare; instalație de iluminat
pentru nocturnă.

27
28

Sursa: pagina de internet a ziarului “Zi de zi” www.zi-de-zi.ro
Sursa: date furnizate de Primăria Iernut
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5.6. Analiza SWOT



Puncte tari

Puncte slabe

 Sistemul de învățământ dispune și de o
școală profesională cu pregătire în
domenii care au corespondent în
activitățile economice desfășurate la nivel
local;
 Implicarea instituțiilor de învățământ și a
elevilor în diferite proiecte atât la nivel
local, cât și la nivel internațional;
 Existența unei asociații care oferă servicii
de recuperare şi reabilitare pentru copiii
cu dizabilităţi psiho-motorii ;
 Existența unei policlinici medicale private.

 Infrastructura de învățământ este încă
necorespunzătoare desfăşurării actului
educaţional la standarde europene, din
cauza bugetelor mici şi a accesării încă
reduse a surselor de finanţare;
 Lipsa posibilităţii de formare continuă
pentru adulţi;
 Insuficienţa resurselor umane specializate
în accesarea resurselor financiare necesare
implementării diverselor programe, de
către unităţile şcolare;
 Infrastructura de sănătate slab dezvoltată;
 Lipsa unor competiţii sportive de
anvergură, periodice, care să plaseze
Iernutul la un nivel mai înalt în peisajul
sportiv;
 Valorificarea insuficientă a infrastructurii
de sport existente;
 Infrastructura de sănătate generează
costuri ridicate de funcționare pentru
administratia publică locală.
Ameninţări

Oportunităţi

 Posibilitatea realizării unei zone de  Lipsa ofertei de muncă existente pe piață
agrement şi sport
pentru absolvenții școlilor și migrarea
 Utilzarea programelor cu finanțare
acestora către alte localități sau în
europeană
pentru
a
moderniza
străinătate;
învățământul pe plan local
 Scăderea numărului de elevi și a tinerilor în
 Implementarea unor programe de
general.
formare a tinerilor conform cerințelor
existente pe piața forței de muncă
 Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii de sănătate prin accesarea
de finanțări nerambursabile .
Concluzii capitol 5. Social
Orașul Iernut dispune de infrastructură de bază în domeniul social, însă lipsa fondurilor
pentru investiții și implicarea extrem de scăzută în accesarea fondurilor europene
afectează dezvoltarea locală.
Potențialul datorat așezării geografice și valorificarea acestuia ar putea conduce la
modernizarea infrastructurii și dezvoltarea serviciilor existente, precum și creșterea
atractivității localității pentru populație, în special tinerii, al căror număr este în scădere.
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6. Mediu



Dezvoltarea economică în ultimii ani a înregistrat pe lângă o serie de aspecte pozitive și un
impact negativ asupra mediului înconjurător și a calității sănătății populației datorită poluării
aerului, apei, solului. S-au identificat câteva sectoare economice care au determinat în mod
direct creșterea cantității de emisii de CO2 emanate în atmosferă la nivelul Regiunii Centru:
industria energetică, industria metalurgică, industria chimică, transporturile, în principal.
Deşi industria are o pondere mai ridicată la nivelul Regiunii Centru decât la nivel naţional,
ramurile energointensive deţin ponderi mai puţin importante. Procesele de restructurare
economică din ultimii 15 ani, au determinat restrângerea semnificativă a activităţilor
industriale energofage, cel mai puternic afectată fiind industria chimică. Totodată, utilizarea
unor metode moderne de producţie și a unor tehnologii industriale avansate au permis o
creştere economică fără a mări proporţional consumul de energie.
Regiunea Centru dispune de un potențial variat de valorificare a surselor regenerabile de
energie, cel mai mare potențial deținându-l biomasa, urmată de energia hidro-microhidro și
energia solară.

6.1. Protecţia naturii şi a peisajului. Biodiversitate, habitate, floră şi faună
La ora actuală în România sunt 108 SPA (Arii de Protecție Specială Avifauninstice) și 273 SCI
(Situri de Importanță Comunitară) desemnate, lista acestora fiind în continuă actualizare.
La nivelul județului Mureș există areale care se supun reglementărilor Ordinului nr.
1964/13.12.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de
importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în
România. Astfel, orașul Iernut reprezintă o unitate teritorial-administrativă care se
suprapune cu arealul următorului sit:
Tabel 31 Siturile amplasate pe teritoriul orașului Iernut, județul Mureș
Cod
RAN
117836.16
117836.15

117836.12

117836.13

Denumire
Depozitul ceramic de la Iernut - "Casa
Vlassa". În curtea casei Vlassa.
Depozitul de bronzuri de la Iernut "Ciontoş". Punct situat pe terasa de sub
dealul "Gala".
Situl arheologic de la Iernut - "Dealul
Gala". Deal la cca. 30 m de locul unde
calea ferată întretaie drumul IernutSălcud.
Situl arheologic de la Iernut "Toţăghi". Punct situat pe malul
Mureşului.

Categori
e
depozit/
tezaur
depozit/
tezaur

Tip

Cronologie

depozit

Hallstatt / sec.VIII î.Hr.

depozit de
bronzuri

Hallstatt / sec.XII-XI î.Hr.

locuire
civilă

aşezare

Epoca bronzului, Hallstatt

locuire
civilă

aşezare

Epoca medievală, Epoca
bronzului, Hallstatt, Epoca
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Denumire

Categori
e

Tip



Cronologie

romană, Epoca migraţiilor /
sec. XI - XII
Epoca migraţiilor, Epoca
medievală, Hallstatt, Epoca
bronzului / sec. IV - VI, sec.
XI - XII, sec. XIV - XVIII
Epoca bronzului, Hallstatt,
Epoca romană

117836.11

Situl arheologic de la Iernut - "Castelul
feudal". Situl se află în grădina şi curtea
castelului.

construcţi
e

castel

117836.08

Situl arheologic de la Iernut "Staţiunea de cercetări şi producţie
legumicolă". Situl se află în stânga
şoselei Iernut-Lechinţa.
Situl arheologic de la Iernut - "Râtul
Morii". Punct situat pe terasa
Mureşului.
Situl arheologic de la Iernut - "Cimitirul
vechi". Cimitir situat pe o veche insulă
a Mureşului.
Aşezarea hallstattiană de la Iernut "Râpăsăchi". Aşezarea se află pe o
terasă înaltă de deasupra unui vechi
meandru mlăştinos.
Situl arheologic de la Iernut "Bideşcuţul Mare". Terasă înaltă,
deasupra cursului unui vechi braţ al
Mureşului, azi înmlăştinat, cu bogate
izvoare de apă şi bune condiţii de
locuire.
Situl arheologic de la Iernut - Sf.
Gheorghe - "Pe Şes". Situl se află în
dreapta drumului spre Oarda de Jos.

locuire
civilă

aşezare

locuire
civilă

aşezare

Epoca bronzului, Hallstatt

locuire
civilă

aşezare

locuire
civilă

aşezare

Epoca bronzului, Hallstatt,
Latène, Epoca migraţiilor /
sec. IV - VI d.Hr.
Hallstatt

locuire
civilă

aşezare

Epoca bronzului, Epoca
medievală, Hallstatt,
Neolitic, Epoca romană

locuire
civilă

aşezare

Situl arheologic de la Iernut - "La
Hulpişti". Situl se află la circa 350-400
m de Fundu Bedeelor; mic promontoriu
situat spre V de localitate, pe malul
stâng al râului Mureş.
Situl arheologic de la Iernut - "Fundu
Bedeelor". Situl se află la SV de
localitate, spre Sălcud.

locuire
civilă

aşezare

Epoca medievală, Latène,
Epoca migraţiilor, Epoca
romană / sec. VIII - IX, sec.
III - II, sec. V - VI, sec. XIII
- XVI, sec. II - III
Neolitic, Epoca migraţiilor,
Epoca romană, Latène,
Epoca bronzului / sec. V VI d.Hr., sec. III - IV d.Hr.

locuire

aşezare şi
necropolă

Situl arheologic de la Iernut - "Biserica
reformată"
Situl arheologic de la Iernut "Bideşcuţul Mic"
Situl arheologic de la Iernut - "Bedee"

locuire
civilă
locuire
civilă
locuire

aşezare

117836.07

117836.06

117836.05

117836.04

117836.03

117836.02

117836.01

117836.14
117836.10

aşezare

Hallstatt, Epoca medievală,
Epoca romană, Epoca
bronzului, Neolitic, Epoca
migraţiilor / sec. XII - XIII
d.Hr., sec. III - IV d.Hr.,
sec. IV - V d.Hr.
Epoca migraţiilor, Hallstatt /
sec. V - VI
Hallstatt, Epoca bronzului

Epoca bronzului, Hallstatt,
Epoca migraţiilor, Epoca
medievală / sec. IV - VI
117836.17 Aşezarea de la Iernut - "Lutărie"
locuire
aşezare
Epoca migraţiilor / sec. IVcivilă
VI
Sursa: Repertoriul Arheologic Național, www.ran.cimec.ro (ultima actualizare în iulie 2012)
117836.09

aşezare
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6.2. Factori şi probleme de mediu



O analiză completă a orașului Iernut presupune analizarea principalilor factori de mediu care
pot constitui piedici sau oportunități în analiza potențialului de dezvoltare a zonei.
6.2.1. Factorul de mediu aer

Creșterea gradului de poluare atmosferică este principalul factor ce determină schimbări în
echilibrul climatic atât la scară locală cât și globală. Analiza calității aerului presupune
monitorizarea unui indice specific, reprezentând un sistem de codificare a concentrațiilor
înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanți monitorizati:
o
o
o
o
o

dioxid de sulf (SO2)
dioxid de azot (NO2)
ozon (O3)
monoxid de carbon (CO)
pulberi in suspensie (PM10).

Dintre gazele cu efect de seră emanate în atmosferă în perioada 2003-2009 la nivelul
Regiunii Centru, cele mai mari procente sunt deținute de dioxidul de carbon (CO2) – 69%,
dioxidul de azot (N2O) – 22% și metanul (CH4) – 9%.
Calitatea aerului în 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.
Figură 12 Evoluţia emisiilor de monoxid de carbon – Județul Mureș29

29

Sursa: Raportul privind starea mediului pe anul 2012 în judeţul Mureş, APM Mureș,http://apmms.anpm.ro/
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În vederea identificării potenţialului surselor regenerabile de energie, la nivelul Regiunii
Centru s-au realizat începând cu anul 2005 o serie de studii bazate pe analiza
particularităţilor geografice şi economice, prelucrarea datelor statistice, elaborarea pe baza
tehnologiei GIS a unor hărţi de analiză şi modelare spaţială. Analizând harta potențialului
eolian la nivelul Regiunii Centru, constatăm că orașul Iernut nu face parte din arealul zonelor
cu potențial.
Figură 13 Harta potențialului eolian al Regiunii Centru 30

6.2.2. Factorul de mediu apă

La nivelul judeţului Mureş sunt incluse în Sistemul Naţional de Supraveghere a Calităţii Apelor
Subterane 59 de foraje hidrogeologice, dintre care, din punct de vedere fizico – chimic, au
fost monitorizate în anul 2012, 14 foraje.
Calitatea corpurilor de apă naturale31
 din punctul de vedere al stării ecologice se prezintă astfel:
o 222,73 km curs de râu (80,25 %) reprezentând 8 corpuri de apă au calitate bună;
o 54,80 km curs de râu (19,75 %) reprezentând 4 corpuri de apă au calitate moderată;
 din punctul de vedere al stării chimice:
o 277,53 km curs de râu (100%) au calitate bună.
Sursa: Analiza emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Regiunii Centru în contextul schimbărilor climatice
- Identificarea soluțiilor privind eficiența energetică și utilizarea energiilor regenerabile, ADR Centru, 2010
31
Sursa: Raportul privind starea mediului pe anul 2012 în judeţul Mureş, APM Mureș, http://apmms.anpm.ro
30
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Calitatea corpurilor de apă puternic modificate



 din punctul de vedere al potenţialului ecologic se prezintă astfel:
o 403,69 km curs de râu (62,99 %) au potenţial ecologic bun;
o 237,21 km curs de râu (37,01 %) au potenţial ecologic moderat;
 din punctul de vedere al stării chimice:
o 640,90 km curs de râu (100 %) au calitate bună.

6.2.3. Factorul de mediu sol

Calitatea solurilor este afectată atât din motive antropice, cât şi din cauze naturale. Datorită
faptului că majoritatea terenurilor se află în zone cu diferite grade de pantă, gradul de
erodare este pronunţat, coroborat cu alte fenomene de versanţi.
Toate zonele de exploatare, arealele supuse fenomenelor de alunecare sau de eroziune şi
zonele de depozitare a deşeurilor, necesită atât măsuri de înlăturare a efectelor negative
asupra mediului şi construcţiilor civile, cât şi de stopare a avansării lor pe mari suprafeţe,
prin lucrări specifice (consolidări de versanţi, împăduriri, etc.).
Omul, prin activitatea desfăşurată poate influenţa decisiv calitatea solului prin utilizarea
produselor pentru protecţia plantelor (fitosanitare), pesticidele - substanţe chimice de mare
toxicitate, folosite în agricultură pentru combaterea dăunătorilor. Prin capacitatea lor de a
acţiona selectiv, pesticidele încorporate în sol modifică prezenţa şi dezvoltarea diferitelor
specii de buruieni, insecte şi microorganisme, iar prin aceste influenţe se modifică o serie
de procese şi reacţii în masa solului.
S-au realizat în cadrul ADR Centru o serie de hărți la nivelul regional în vederea identificării
suprafețelor geografice care au un potențial ridicat de producere de biomasă32.
În categoria produselor fitosanitare utilizate la nivelul orașului Iernut și a localităților
aparținătoare sunt incluse:
 erbicidele sunt produse chimice utilizate pentru combaterea buruienilor;
 insecticidele sunt produse chimice utilizate pentru combaterea insectelor şi
dăunătorilor;
 fungicidele sunt produse chimice utilizate pentru combaterea diferitelor boli.

Sursa: Analiza emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Regiunii Centru în contextul schimbărilor climatice
- Identificarea soluțiilor privind eficiența energetică și utilizarea energiilor regenerabile, ADR Centru, 2010
32
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Tabel 32 Evoluţia utilizării produselor fitosanitare în judeţul Mureş
Anul
2011
2012

Insecticide
Aria (ha)
33.000
28.587

Total (kg)
13.051
26.636

Fungicide
Aria (ha)
33.000
29.106

Total (kg)
20.753
29.419



Erbicide
Aria (ha)
86.568
92.812

Total (kg)
168.328
188.520

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

O altă formă de influenţare a calităţii solului constă în:
 ocuparea de suprafeţe prin depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere şi
industriale;
 depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor şi dejecţiilor animaliere provenite de la
complexele de creştere a animalelor;
 depozitarea sau chiar stocarea temporară de îngrăşăminte şi pesticide;
 infiltrarea în sol şi subsol a levigatului, poluarea apelor meteorice;
 fosele septice, platformele de gunoi de grajd şi gunoi menajer, closetele constituie o
sursă permanentă de nitraţi.
În conformitate cu normele internaţionale, din cauza potenţialului nociv pe care îl reprezintă,
nitraţii au fost incluşi în clasa substanţelor toxice din apă. Pe lângă nitraţi, în sol se mai
găsesc şi importante cantităţi de nitriţi, care provin din gazele de ardere emise în atmosferă
de automobile şi ajung în sol asemeni metalelor grele prin apele pluviale. Nitraţii şi nitriţii au
efecte grave şi uneori ireversibile asupra omului. Conform unei directive europene, statele
membre au obligaţia să elaboreze programe de acţiune pentru zonele identificate ca fiind
poluate cu nitriţi din surse agricole.

6.2.4. Alţi factori cu impact asupra mediului

Analiza factorilor cu manifestare regională
La nivelul orașului Iernut nu sunt identificaţi factori antropici cu un impact semnificativ
asupra mediului, însă ca urmare a poziţionării comunei în relativa proximitate a principalilor
poli urbani cu o cunoscută activitate industrială cu risc asupra mediului, este importantă
analizarea efectului factorilor care se manifestă la nivel regional.
Principalii factori de poluare atmosferică care contribuie la schimbările climatice la nivel
regional și nu numai sunt emisiile rezultate din activitatea economică și traficul rutier intern
și de tranzit.
Zonele critice la nivelul județului sunt cele considerate zone de impact a emisiilor provenite
de la SC Azomureș, SA Târgu Mureș și zona de impact a emisiilor provenite de la SC Carbid
Fox, SA Târnăveni.

63

Primăria orașului
Iernut

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020



O contribuție considerabilă în fenomenul de dispersie sau stagnare al poluanților și gazelor
cu efect de seră în atmosferă o au factorii meteorologici: direcția și viteza vântului, calmul
atmosferic, inversiunile termice (stratificări pe verticală) și ceața. Aceștia prezintă factori de
risc ridicat, întrucât prin dispersia poluanților vor fi afectate și alte zone, areale geografice
vecine.

6.3. Tratarea apelor uzate
În anul 2013 orașul Iernut a demarat un proiect finanțat din fonduri europene, prin
Programul operațional Sectorial POS Mediu 2007-2013, referitor la „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş – reabilitare staţie de tratare apă,
extindere reţea de distribuţie, reabilitare staţie de epurare şi extindere reţea de canalizare
şi staţii de pompare ape uzate – aglomerarea Iernut, jud. Mureş”.
Proiectul va permite extinderea și modernizarea reţelelor de apă şi canalizare în şapte oraşe
– Târgu Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut şi Cristuru Secuiesc, precum şi
în 57 de comune. Prin intermediul acestui proiect peste 160 km de reţele de apă potabilă şi
aproximativ 90 km de reţele de canalizare vor fi construite sau reabilitate. De asemenea,
vor fi construite sau modernizate şase uzine de apă potabilă şi cinci staţii de epurare a apelor
uzate. Practic, majoritatea populaţiei din regiunea deservită de companie va avea
posibilitatea să se conecteze la reţele publice de apă şi canalizare.
După implementarea proiectului, locuitorii de pe 45 de străzi din Luduș și 15 străzi din Iernut
(peste 2.600 utilizatori) vor beneficia de servicii de alimentare cu apă potabilă și de
canalizare, datorită extinderii și reabilitării rețelelor din cele două localități33.
Autoritatea Contractantă este S.C. Compania AQUASERV S.A. Târgu Mureș. Acesta este cel
de-al 10-lea contract de lucrări semnat în cadrul proiectului și are o durată pentru execuție
de 18 de luni, de la data emiterii ordinului de începere, la care se adaugă 12 luni perioadă
de notificare a defectelor.
În judeţul Mureş, în cursul anului 2012 s-a evacuat în cursurile de apă un volum de
85.299,668 mii m3 ape uzate.
Principalele activităţi34 care evacuează cantităţi însemnate de ape uzate sunt:
 producerea energiei electrice şi termice - evacuează 51.627,426 mii m3, din care
51.300,195 mii m3 (99,37%) reprezintă apă de răcire, prin urmare nu necesită
epurare.
 captare şi prelucrare apă pentru alimentare - evacuează 23.844,363 mii m3, din care
un volum de 2.213,75 mii m3 nu se epurează corespunzător.

33
34

Sursa: www.ludusonline.ro

Sursa: Raportul privind starea mediului pe anul 2012 în judeţul Mureş, APM Mureș, http://apmms.anpm.ro
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 prelucrări chimice - evacuează 8.256,3 mii
se epurează corespunzător.

m 3,



din care 8.252,7 (99,9%) mii m3 nu

În orașul Iernut, operatorii care administrează rețelele de apă/canalizare sunt următorii:
 Compania AQUASERV SA Iernut
 SC Servicii Tehnice Comunale SA, Sovata
 SC Matrixcomp SRL Brădeşti, Harghita.

6.4. Sistemul actual de gestionare a deşeurilor
Deșeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viață al unui produs (intervalul de timp între
data de fabricație a produsului și data când acesta devine deșeu). Gestionarea deșeurilor
cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare și eliminare a
deșeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operații și monitorizarea depozitelor de deșeuri
după închiderea lor.
La nivelul județului Mureș există în implementare, un proiect de investiții finanțat prin
Programul Operațional Sectorial Mediu, al cărui obiectiv este crearea unui „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş” beneficiar fiind Consiliul Judeţean
Mureş.
Proiectul are o valoare totală de 45.200.612 Euro fără TVA, beneficiară fiind întreaga
populaţie a judeţului, respectiv 571.496 locuitori.
Prin acest proiect se va asigura o rată de colectare a deşeurilor de 100% în zonele urbane
şi rurale, se va implementa un sistem de colectare separată a deşeurilor reciclabile la nivel
judeţean şi a unor metode de tratare a deşeurilor municipale biodegradabile (compostare în
gospodărie, compostare, tratament mecano-biologic). De asemenea, printre obiectivele
proiectului se numără închiderea depozitelor de deşeuri urbane neconforme (5 depozite) şi
construirea unui depozit ecologic de deşeuri, întărirea capacităţii tehnice şi manageriale a
autorităţilor din judeţul Mureş dar şi creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire
la beneficiile rezultate din proiect, colectarea separată a deşeurilor şi reciclarea acestora.
În cadrul proiectului vor fi achiziţionate echipamente de colectare şi transport, se va construi
o staţie de transfer (cu o capacitate de 65.000 t/an), o linie de sortare (cu o capacitate de
28.000 t/an) şi vor fi realizate facilităţi de compostare a deşeurilor (cu o capacitate de 10.000
t/an), la Târgu Mureş – Cristeşti. De asemenea, se va construi o staţie de tratare mecanobiologică şi un depozit ecologic de deşeuri (cu o capacitate de 5 milioane m3, din care prima
celulă va avea o capacitate de 1,25 milioane m3), la Sînpaul.
Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Mureş, va respecta principiile
Strategiei Europene de reciclare a deşeurilor, precum şi prevederile noii legi privind
deşeurile. Odată cu implementarea acestor măsuri se va reduce semnificativ şi impactul
negativ al deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului.
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Principalele presiuni asupra factorilor de mediu datorate gestionării deşeurilor in județul
Mureș au fost următoarele35 :

 lipsa unui depozit zonal de deșeuri nepericuloase, fapt ce atrage gestionarea
defectuoasă a deşeurilor municipale;
 extinderea intravilanelor localităților cu distrugerea cadrului natural din jurul
localităților, prin depozitări necontrolate de deşeuri, în special din construcţii şi
demolări;
 lipsa unui depozit de deşeuri industriale nepericuloase, duce la costuri ridicate pentru
agenţii economici privind gestionarea ecologică a deşeurilor de producţie;
 nu se aplică taxa de depozitare diferențiată pe tipuri de deşeuri;
 gradul ridicat de sărăcie a populaţie duce la imposibilitatea de colectare a tarifelor;
 tarifarea nu este unitară la nivelul judeţului, mai mult, sunt diferenţe chiar în aceeaşi
localitate, în funcţie de operator.
În orașul Iernut, operatorii care administrează deșeurile sunt următorii:
 SC SCHUSTER ECOSAL SRL Ienut, str. Gh. Doja, nr. 7
 SC PRESCOM IERNUT SA Ienut, str. Dacia Traiana, nr. 15
 SILNEF MG Ienut, str. Campului, nr. 3.
La nivelul orașului Iernut nu există un depozit sau incinerator de deșeuri, ceea ce are un
impact semnificativ negativ asupra calității mediului și asupra sănătății locuitorilor orașului.

35

Sursa: Raportul privind starea mediului pe anul 2012 în judeţul Mureş, APM Mureș, http://apmms.anpm.ro
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6.5. Analiza SWOT
Puncte tari



Puncte slabe

 Nu sunt probleme majore de poluare a  Racordarea la rețeaua de alimentare cu
aerului și a apelor
apă a locuitorilor într-un procent scăzut
 Insuficiența resurselor financiare pentru
a continua lucrările de racordare la
rețeaua de distribuție a apei
 Lipsa unui depozit/incinerator de deșeuri

pe plan local
Oportunităţi
 Terminarea rețelei de alimentare cu apă
pe întreg teritoriul orașului
 Realizarea rețelei de canalizare la
nivelul întregului oraș
 Implementarea

unui
sistem
de
colectare
separată
a
deşeurilor
reciclabile la nivel de oraș

Ameninţări
 Risc de poluare a solului prin utilizarea
necorespunzătoare a îngrășămintelor
agricole,
depozitarea
necorespunzătoare
a
reziduurilor
zootehnice, gospodărirea și depozitarea
necorespunzătoare
a
deșeurilor
menajere

Concluzii capitol 6. Mediu
Infrastructura de mediu este slab dezvoltată. Este necesară utilizarea fondurilor
structurale nerambursabile în vederea dezvoltării la nivelul întregului oraș (inclusiv la
nivelul localităților aparținătoare) a rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de
canalizare.
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7. Administraţia publică locală



7.1. Structură, servicii şi ordine publică
Consiliul Local al orașului Iernut
Consiliul Local este autoritatea administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală
în oraș. Consiliul Local şi Primarul sunt aleşi în condiţiile prevăzute de legea privind alegerile
locale.
Consiliul Local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale
sau centrale.
Conform Art.28 (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Iernut,
numărul de comisii de specialitate în cadrul Consiliului local al orașului Iernut este de 5, iar
membrii fiecărei comisii de specialitate sunt consilieri.
Comisiile de specialitate ale Consiliului local al orașului Iernut sunt organizate după cum
urmează:

Comisia nr. 1 – Comisia economică
Comisia nr. 2 – Comisia juridică
Comisia nr. 3 – Comisia de urbanism
Comisia nr. 4 – Comisia de servicii
Comisia nr. 5 – Comisia socială.
Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:
a) Analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
b) Se pronunță asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
c) Întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate pe care le
prezintă consiliului local.
Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de
organizare și funcționare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local,
dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
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Primăria orașului Iernut



Primarul orașului Iernut este şeful
administraţiei publice locale şi al
aparatului propriu de specialitate al
acesteia. Primarul răspunde de buna
funcţionare a administraţiei publice
locale şi reprezintă orașul Iernut în
relaţiile cu alte autorităţi publice, cu
persoanele fizice sau juridice române
sau străine, precum şi în justiţie.
Primarul
îndeplineşte
atribuţiile
prevăzute de lege sau încredinţate de
Consiliul Local.
Sursa : www.e-primarii.ro

Primarul este ordonatorul principal de credite.
Atribuțiile de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară pot fi delegate viceprimarului,
Secretarului Orașului Iernut sau altor funcționari publici din aparatul de specialitate cu
competențe în acest domeniu, potrivit legii.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, primarul este ajutat de 1 viceprimar, 1 secretar şi
aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local.
Aparatul de specialitate al Primarului Orașului Iernut funcționează în temeiul Legii nr.
215/2001, republicată privind administrația publică locală, în organizarea acesteia
urmărindu-se realizarea condițiilor de operativitate și eficiență.
În vederea rezolvării operative și oportune a sarcinilor ce le revin, compartimentele de
specialitate ale Aparatului de specialitate al Primarului Orașului Iernut, sprijină activitatea
societăților comerciale, instituțiilor publice bugetare și extrabugetare din subordinea
Consiliului Local.
În vederea asigurării ordinii publice și siguranței cetățenilor, pe raza orașului Iernut
funcționează un sediu al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș precum și Plutonul 2
Jandarmi Supraveghere și Ordine Publică Luduș, din cadrul Detasamentului 3 Jandarmi, cu
zona de responsabilitate orașul Iernut și comunele: Lechința, Oarba de Mureș și Cuci.
Poliția orașului Iernut exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților
fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea
infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii.
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Seviciul de jandarmerie are ca atribuții:















asigurarea ordinii publice în localitățile de dislocare și în zona adiacentă, la întrunirile și
manifestațiile de mai mică amploare;
restabilirea ordinii publice la realizarea intervenției (nivelul I) pentru aplanarea unor stări
conflictuale aparute în zonă;
realizarea intervenției la obiectivele date în responsabilitatea inspectoratului;
participarea la menținerea ordinii publice pe plan local conform "Planului cadru de
cooperare între I.P.J. Mureș, Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș și Gruparea
Mobilă de Jandarmi Tg.-Mureș" în zonele de interes operativ;
acordarea sprijinului autorităților locale în organizarea și desfășurarea unor activități
specifice la nivel local;
organizarea și desfășurarea de acțiuni punctuale pentru combaterea fenomenului
infracțional și contravențional atât independent cât și în cooperare cu alte instituții
abilitate;
acordarea sprijinului la solicitarea poliției locale, în rezolvarea operativă a unor situații ce
pot apare în zona de dislocare (filtre, razii, descinderi, reținerea unor infractori periculoși,
etc.);
misiuni de menținere a ordinii publice prin sistemul patrulelor de jandarmi mobile pe
mijloace auto sau pedestre;
efectuarea unor acte procedurale, la solicitarea magistraților și împreună cu aceștia.

Aparatul de specialitate al primarului funționează în prezent cu 80 de posturi, din care
demnitari – 2 persoane, secretar – 1 persoană, funcții publice de conducere – 4 persoane,
funcții publice de execuție – 33 de persoane și personal contractual – 40 persoane conform
Organigramei Orașului Iernut.
Primăria nu dispune în prezent de un sistem informatic integrat pentru gestiunea totală a
activităților desfășurate, însă accesul la internet este asigurat în totalitate pentru buna
funcționare a aparatului de specialitate. Există o aplicaţie informatică creată pentru a uşura
munca angajaţilor din administraţia publică locală din Iernut: este vorba despre o aplicație
software creată pentru monitorizarea contractelor încheiate între primărie și beneficiarii
locuințelor ANL. Cu ajutorul software-ului, când un contract expiră, funcţionarii sunt automat
înştiinţati de acest lucru şi pot să îl prelungească, astfel încât să se încadreze în termenii
legali. Se intenționează extinderea proiectului şi pentru alte servicii din primărie, precum
actele adiţionale ale contractelor şi autorizaţiile emise de primărie.
Orașul Iernut a beneficiat de o Strategie de dezvoltare locală pentru perioada 2007-2010,
în baza consultărilor şi discuţiilor cu grupurile formale sau informale de cetăţenii, cu grupurile
civice respectiv cu reprezentanţi ai instituţiilor publice şi private din Iernut.
Ca urmare a elaborării acestei strategii, în perioada imediat următoare au fost implementate
următoarele proiecte:
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Tabel 33: Proiecte implementate/în curs de implementare de Primăria Iernut



Valoare fără
TVA(lei)

Titlu proiect
Rețea de canalizare și stație de epurare Lechința,
Iernut, judetul Mureș
Extindere rețea de canalizare în orașul Iernut

3.405.340,00
1.391.578,44

Modernizare străzi în orașul Iernut

14.286.540,00

Reabilitare drum comunal DC 86 Iernut-Salcud

10.491.690,00

Sursă: Primăria orașului Iernut

Aparatul propriu al Primăriei Iernut are în structura sa Compartiment Dezvoltare accesare
fonduri europene și implementare proiecte, fiind prevăzut 1 post pentru personal
contractual. Angajarea de personal contractual calificat în domeniu este necesară întrucât
ar conduce la eficientizarea implementării proiectelor.
Bugetul orașului Iernut a înregistrat în ultimii ani un trend ascendent, inclusiv în contextul
aplicării Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, astfel încât din
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se repartizează pentru bugetele
locale, în vederea echilibrării bugetelor locale, de exemplu impozitul pe salarii aferent
angajaților autorităților publice și agenților economici de pe raza localității.
Tabel 34 - Analiza evoluției contului de execuție a bugetelor în intervalul 2011-2013 – Primăria
Iernut (lei)
2011

2012

2013

Venituri bugetare totale

16.061.346

16.290.479

18.665.195

Cheltuieli bugetare totale

15.397.582

15.139.573

22.393.381

Excedent/deficit bugetar

663.764

1.150.906

-3.728.186

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

La nivelul anilor 2011 și 2012, Primăria orașului Iernut a colectat la buget venituri superioare
în cuantum, comparativ cu cheltuielile înregistrate, prin urmare, au fost înregistrate în
exercițiile financiare excedente de 663.764 lei, respectiv 1.150.906 lei. Excedentele bugetare
înregistrate reprezintă o dovadă a unei estimări eficiente a cheltuielilor în faza de elaborare
a bugetului, o disciplină financiară exercitată pe parcursul exercițiului bugetar și înregistrarea
unui grad ridicat de colectare a veniturilor la buget.
În exercițiul financiar 2013, bugetul a înregistrat un deficit de 3.728.196 lei, în principal, din
cauza creșterii cheltuielilor de capital, amortizări și provizioane.
Analizând structura veniturilor operaționale ale orașului Iernut la nivelul anului 2013, se
observă că aproximativ 68% din venituri provin din impozite, taxe, contribuții de asigurări
și alte venituri ale bugetelor, iar 29,81% provin din finanțări, subvenții,transferuri, alocații
bugetare cu destinație specială.
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Pentru anul 2014, bugetul local planificat de venituri la nivelul orașului Iernut are valoarea
de 13.057.000 lei fiind aproximativ egal cu cel realizat în anul 2013 (13.049.884 lei).

Tabel 35 Structura cheltuielilor bugetare ale Primăriei Iernut – anul 2013 (lei)
Categorie cheltuieli

2013
Lei

%

Servicii publice generale
Ordine publică și siguranță națională
Învățământ
Sănătate
Cultură, recreere, religie
Asigurări și asistență socială
Servicii și dezvoltare publică
Protecția mediului
Alte cheltuieli

2.309.400 21,71%
361.342
3,40%
4.557.727 42,85%
226.535
2,13%
514.189
4,83%
1.067.631 10,04%
858.045
8,07%
452.251
4,25%
289.521
2,72%
Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor cuprinse în “Contul de execuție a bugetului local” – pentru
anul 2013

În anul 2013 cea mai mare pondere a cheltuielilor bugetare sunt cele cu învățământul,
respectiv 42,85% din totalul cheltuielilor.
În anul 2013 serviciile de asistență socială dețin o pondere de 10,04%. Ținând cont că
asistența socială reprezintă pentru un segment de persoane o formă de încurajare a
inactivității, este necesară revizuirea acestei tendințe prin măsuri active de crearea de noi
locuri de muncă, stimularea ocupării, facilități acordate antreprenorilor locali pentru
angajarea persoanelor din comunitate, organizarea de cursuri de formare și reconversie
profesională în vederea adaptării la noile cerințe ale pieței muncii.
În structura cheltuielilor bugetare din cei doi ani, ponderea cea mai mare a cheltuielilor
secțiunii de funcționare este direcționată către cheltuielile de personal, ca și segment a
cheltuielilor cu caracter variabil în funcție de numărul de angajați și de intensitatea serviciilor
prestate de fiecare instituție angajatoare.
Spre deosebire de 2012, la nivelul exercițiului financiar 2013, se constată o creștere ușoară
în cuantum a cheltuielilor de personal de la 8.612.741 lei la 9.398.337 lei.

7.2. Asociere regională
Conform bazei de date disponibile pe site-ul Consiliului Județean Mureș privind Asociațiile
Intercomunitare, orașul Iernut face parte din următoarele forme de asociere regională și
microregională, așa cum se regăsesc:
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 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Ecolect" Mureş
 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ AQUA INVEST MUREȘ”
 Asociaţia Intercomunitară Iernuțeană.



Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT Mureş "
A fost constituită în mai 2008 și au aderat toate cele 102 unităţi administrativ - teritoriale de
pe raza judeţului Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş. Conform proiectului de act constitutiv
al Asociaţiei scopul ei este de a promova interesele membrilor în legătură cu:
•

„înfiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi
controlul fumizării/prestării serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităţilor;

•

funcţionarea, administrarea şi exploatarea în comun a sistemelor de utilităţi publice
aferente serviciilor comunitare de salubrizare a localităţilor;

•

realizarea în comun a proiectelor de investiţii publice pentru realizarea, reabilitarea,
modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor
comunitare de salubrizare şi a sistemelor de utilităţi publice aferente."

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Invest Mureş"36
Următoarele localități și instituții administrative sunt membri înscriși în asociație: Acăţari,
Adămuş, Albeşti, Aluniş, Apold, Band, Băgaciu, Bogata, Breaza, Brîncoveneşti, Consiliul
Județean Mureș, Ceuaşu de Câmpie, Cheţani, Corunca, Crăciuneşti, Crăieşti, Cristuru
Secuiesc, Cristeşti, Cucerdea, Daneş, Deda, Ernei, Fărăgău, Găleşti, Găneşti, Gheorghe Doja,
Glodeni, Gorneşti, Ibăneşti, Iclănzel, Iernut, Livezeni, Luduş, Mădăraş, Miercurea Nirajului,
Ogra, Pănet, Pogăceaua, Petelea, Porumbeni, Reghin, Rîciu, Ruşii Munţi, Sărmaşu, Sânger,
Sighişoara, Silivaşu de Cîmpie, Sîngeorgiu de Mureş, Sîngeorgiu de Pădure, Sînpaul,
Sînpetru de Cîmpie, Solovăstru, Suseni, Şăulia, Sincai, Tîrgu Mureş, Tîrnăveni, Ungheni,
Urmeniş, Voivodeni, Zau de Cîmpie.
Obiectivele Asociaţiei:
 să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile
administraţiei publice locale în ceea ce priveşte dezvoltarea şi gestionarea serviciului
de alimentare cu apă şi de canalizare, în scopul coordonării politicilor şi acţiunilor de
interes intercomunitar;
 să aprobe strategia de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
 să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară
aferentă serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

36

- http://www.cjmures.ro/
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 să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaţilor
în legătură cu serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
 să acorde sprijin asociaţilor şi operatorului în vederea obţinerii resurselor financiare
necesare implementării strategiei de dezvoltare.
 stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în
contractul de delegare;
 asigurarea protecţiei utilizatorilor;

De asemenea, orașul Iernut a aderat în anul 2013 la Austrian Romanian Institute of
Energy Efficiency (ARIEE). În calitate de membru beneficiază de următoarele servicii:
•

consultanță și asistență în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile;

•

evaluarea consumului de energie și nevoile viitoare ale eficienței energetice;

•

consultanță și asistență în dezvoltarea unei viziuni, strategii, master plan de energie și
bugetare;

•

consultanță și asistență în procedura de licitație și selecție ESCO-partener;

•

evaluarea performanței și calitatea serviciilor ESCO;

•

consultanță și asistență în raportarea de energie, motivare și promovare;

•

contactarea potențialilor parteneri și furnizori de servicii, tehnologie și parteneri
financiari;

•

reprezintă orașul în relația cu autoritatea de reglementare, furnizori de energie, organism
de certificare, organizații de atribuire și alte organizații de energie din Europa;

•

elaborare studii de fezabilitate.

Orașul Iernut este înfrățit cu localitatea belgiană Sint-Katelijne-Waver din anul 2001. Este
un municipiu situat în Belgia, provincia Anvers. La 1 ianuarie, 2006 Sint-Katelijne-Waver a
avut o populaţie totală de 19577. Suprafaţa totală este de 36.12 km ², care oferă o densitate
a populaţiei de 542 locuitori pe km ²37.

37

Sursa: www.primariaiernut.ro
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7.3. Analiza SWOT
Puncte tari



Puncte slabe

 Orașul Iernut este membru a mai multor  Primăria nu dispune de un sistem
informatic integrat pentru gestiunea
Asociații de dezvoltare interregionale;
activităților desfășurate;
 Tendință de creștere a veniturilor la
 Existența
gradului
de
îndatorare
bugetul local;
corespunzător creditului pentru investiții
 Experiența implementării unor proiecte
contractat.
de modernizare și dezvoltare a
infrastructurii;
Oportunităţi

Ameninţări

 Integrarea orașului Iernut în proiectele  Blocarea unor programe de finanțare
guvernamentală
de dezvoltare ale Asociațiilor Regionale
 Fluctuația
personalului,
întrucât
 Accesarea de programe de dezvoltare
personalul calificat superior este tentat
instituțională.
de condițiile financiare motivante din
sectorul
privat,
rezultând
astfel
imposibilitatea angajării imediate a altor
funcţionari
publici,
aspect
care
influenţează în mod negativ continuitatea
activităţilor.

Concluzii capitol 7. Administrație publică locală
Primăria beneficiază de experiența implementării unor proiecte de infrastructură
publică, însă nu au fost accesate fonduri europene pentru dezvoltarea comunității
potrivit potențialului de care dispune localitatea.
Oportunități foarte mari de dezvoltare există datorită aderării orașului la diverse asociații
de dezvoltare regională.
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PARTEA a II-a STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
1. Cadru european, național, regional și județean
Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Iernut are rolul de a aduna forțele care acționează
la nivel local în vederea realizării unui ideal comun, concretizat prin atingerea unor obiective
concrete de dezvoltare, ce presupun măsuri, proiecte, actiuni, care generează dezvoltare.
Toate acestea trebuie să fie corelate cu strategiile județene, regionale, naționale și
europene. Impactul realizării și implementării unei Strategii de Dezvoltare Locală nu se
limitează la efectele directe la nivelul comunității locale, rezultând și numeroase efecte
indirecte la nivel județean, regional, național și chiar european.
Contextul european
În elaborarea strategiei orașului Iernut au fost luate în considerate cele 11 obiective tematice
propuse de Strategia Europa 2020. Obiectivele tematice enunțate în cadrul Strategiei Europa
2020 constau în domenii care se doresc a fi dezvoltate și ținte ce se doresc a fi atinse în
perioada 2014-2020, după cum urmează:
Cercetare şi inovare
Tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC)
Competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)
Trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon
Adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionării riscului
Protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor
Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor reţelelor majore
 Ocupare şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă
 Incluziune socială şi combaterea sărăciei
 Educaţie, dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii
 Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.
Încadrarea Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Iernut în obiectivele tematice enunțate
anterior se va realiza prin luarea în considerare a acestora în stabilirea obiectivelor strategice
care vor urmări necesitățile comunității locale.








Contextul național
Sub auspiciile Strategiei Europa 2020, România și-a asumat să îndeplinească anumite ținte
referitoare la ocuparea forţei de muncă, inovare, educaţie, incluziune socială şi
mediu/energie.
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Tabel 1 - Alinierea țintelor asumate de România la obiectivele Strategiei Europa 2020
Indicator
Rata de ocupare (%)
Procent CDI în PIB (%)
Reducerea emisiilor de CO2, raportat la nivelul anului 1990 (%)
Utilizarea energiei regenerabile în totalul energiei produse (%)
Eficiență energetică – reducerea consumului de energie (în
Mtoe)
Reducerea procentului de părăsire timpurie a sistemului de
educație (%)
Educație terțiară (%)
Reducerea populației în risc de sărăcie și excluziune socială
(nr. persoane)

Ținte UE
75%
3%
20%
20%
368

Ținte România
70%
2%
19%
24%
10

10%

11,3%

40%
20.000.000

26,7%
580.000

Sursa: Acordul de Parteneriat 2014 - 2020

Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Iernut, prin direcțiile de acțiune, proiectele și
intervențiile propuse, va contribui în mod proactiv la atingerea țintelor asumate de către
România prin identificarea, prioritizarea și realizarea acelor proiecte care pot genera cea mai
mare valoare adăugată la nivelul comunității locale, fără a neglija efectele de amplificare ce
pot rezulta la nivel regional și chiar național.
Contextul regional
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională a regiunii Centru, pentru perioada de
programare 2014-2020, s-au identificat priorităţile de dezvoltare şi s-au stabilit obiectivele
specifice şi domeniile prioritare de intervenţie. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru
cuprinde 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând un număr de
priorități și măsuri specifice:
• OBIECTIV 1: Dezvoltare urbană, infrastructură tehnică și socială
• OBIECTIV 2: Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și inovării
• OBIECTIV 3: Protecția mediului înconjurător, eficiență energetică, energie regenerabilă
• OBIECTIV 4: Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii
• OBIECTIV 5: Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităților culturale și recreative
• OBIECTIV 6: Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale

După cum rezultă inclusiv din obiectivele enunțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare
Regională se poate remarca consistența și consensul existente în ceea ce privește
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principalele direcții de dezvoltare urmărite în stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare
la nivel european, național și regional.
Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Iernut se încadrează în liniile directoare trasate de
aceste documente strategice, în realizarea ei ținîndu-se cont de necesitatea implicită a unei
dezvoltări armonioase și coordonate la toate nivelurile pentru valorificarea efectelor
amplificatoare care vor fi obținute.
Context județean
În elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Mureş s-au avut în vedere prevederile
documentelor de dezvoltare teritorială la nivel internaţional, naţional și regional, iar
construirea viziunii de dezvoltare a avut la bază analizarea detaliată a „Profilului socioeconomic al judeţului Mureş”.
Pe baza acestora au fost definite următoarele scenarii pentru dezvoltarea economică a
judeţului Mureș în următoarea perioadă:
 judeţ al serviciilor medicale şi farmaceutice de înaltă calitate: creare de clustere în
domeniul medical şi farmaceutic;
 judeţ al comerţului interregional: folosirea de poziţionarea geografică centrală şi de
avantajele unui nod intermodal de transport rutier şi feroviar, la intersecţia a două
(viitoare) autostrăzi şi beneficiind de existenţa Aeroportului „Transilvania”, cu statut
internaţional;
 judeţ al industriilor cu valoare adăugată ridicată: dezvoltarea de platforme industriale
pentru încurajarea activităţii productive;
 judeţ al turismului cultural, balnear, montan şi rural: diversitatea formelor de turism
şi diversitatea generată de coexistenţa a 4 naţiuni în judeţul Mureş;
 judeţ al serviciilor regionale de intervenţii în situaţii de urgenţă: localizarea bazei
operaţionale regionale în Tîrgu-Mureş;
 judeţ al produselor agricole competitive: valorificarea potenţialului agricol al judeţului
Mureş.

În oglindă cu această abordare de sus în jos, Strategia de Dezvoltare Locală a orașului
Iernut, județ Mureș, pentru perioada 2014-2020, colectează informațiile de la nivel local,
analizează nevoile și vine să răspundă, prin proiecte concrete, la obiectivele și țintele
asumate de contextul județean, regional, național și cel european.
Conceptul strategic înglobează toate cele 6 obiective de dezvoltare ale regiunii Centru,
punându-se accent pe obiectivul vertical - dezvoltarea economică a zonei, prin extinderea și
creșterea calității rețelei de infrastructură, ca suport în vederea dezvoltării zonei urbane din
punct de vedere turistic și agricol.
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La nivel orizontal, strategia nu pierde din vedere importanța dezvoltării zonei urbane în
armonie cu mediul, acordând atenția cuvenită conservării acestuia, precum și dezvoltării
capitalului uman și creșterii incluziunii sociale ca punte de sprijin în vederea susținerii
durabile a obiectivelor propuse prin strategie.

2. Viziune

Orașul Iernut
Integrarea armonioasă a tradițiilor străvechi în Europa modernă în
scopul dezvoltării socio-economice durabile a comunității

Situat pe Drumul Naţional DN15, respectiv pe Drumul European E60 la 30 de km de Târgu
Mureş, în partea centrală a Podişului Transilvaniei, pe cursul mijlociu al râului Mureş cu o
poziţie strategică bună, orașul Iernut prezintă un potențial deosebit de semnificativ atât
datorită existenței unor suprafeţe de terenuri agricole și condiții climatice favorabile pentru
diverse culturi agricole cât și potențialului turistic care poate fi valorificat prin promovarea
obiectivelor turistice atractive incluse în Patrimoniul cultural național al României.
Viziunea de dezvoltare a orașului Iernut pentru perioada 2014-2020 trasează în perspectivă
imaginea unui centru urban atractiv pentru comunitatea locală şi pentru investitorii existenţi
şi potenţiali, ţinând cont în acelaşi timp de realitatea actuală a oraşului şi de resursele
disponibile.
Viziunea de dezvoltare este generată de rezultatul Analizei socio-economice a situației
existente, pornind de la punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările
identificate.
Conceptul de dezvoltare al oraşului își propune să înglobeze totalitatea formelor şi metodelor
de dezvoltare existente la nivelul comunității locale, astfel încât, pe termen lung, să creeze
un fundament pentru asigurarea unui echilibru între elementele capitalului natural și
creșterea bunăstării.

Principii de dezvoltare
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală sunt utilizate o serie de ”Principii de dezvoltare”
care urmăresc organizarea direcțiilor de dezvoltare a proiectelor și intervențiilor propuse, în
vederea creării unui mecanism dinamic de dezvoltare bazat pe obiective pragmatice,
corelate cu realitatea socio-economică specifică la nivelul comunității locale. La stabilirea
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obiectivelor strategice la nivelul oraşului s-a ținut cont de principiile dezvoltării convergente,
intercorelate și durabile la nivelul comunității locale:
 dezvoltarea convergentă are în vedere identificarea acelor inițiative care vor conduce
la maximizarea performanțelor fără a crea decalaje semnificative în dezvoltarea
comunității locale;
 intercorelarea presupune ca la stabilirea obiectivelor strategice să se țină cont de
obiectivele și rezultatele urmărite în cadrul strategiilor județene, regionale, naționale
și europene, proiectele propuse ținând cont de politicile de guvernare stabilite la nivel
județean, regional, național și european;
 dezvoltarea durabilă presupune propunerea unui model de dezvoltare care să asigure
un echilibru între componentele sociale, economice și ecologice, urmărind asigurarea
resurselor necesare pentru generațiile viitoare.

3. Obiective strategice și obiective generale suport
Pentru atingerea viziunii de dezvoltare a orașului Iernut pentru perioada 2014-2020 se
propune o strategie de dezvoltare a orașului orientată spre patru obiective strategice,
intercorelate cu două obiective generale suport, după cum urmează:

Dezvoltarea capacității
administrative

Obiectiv
strategic 1

Obiectiv
strategic 2

Obiectiv
strategic 3

Obiectiv
strategic 4

Competitivitate
economică vitalizarea
mediului de
afaceri,
atragerea de
investitori

Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii
locale

Dezvoltarea
agriculturii,
silviculturii,
comerțului și
serviciilor
aferente

Dezvoltarea
turismului și
culturii

Protejarea mediului
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Obiectivele strategice propuse sunt intercorelate între ele, ceea ce înseamnă că proiectele
și intervențiile vor avea impact asupra dezvoltării comunității locale, urmărindu-se
potențarea efectelor pozitive pe care fiecare dintre domeniile de dezvoltare le are asupra
comunității locale în ansamblu.
Pentru atingerea nivelului de dezvoltare dorit, trebuie realizate patru obiective strategice de
dezvoltare:
 Competitivitate economică – vitalizarea mediului de afaceri, atragerea de investitori
 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
 Dezvoltarea agriculturii, silviculturii, comerțului și serviciilor aferente
 Dezvoltarea turismului și culturii
Obiectivele strategice propuse sunt prezentate în continuare, cu prezentarea principalelor
aspecte urmărite în definirea și stabilirea modalității de îndeplinire a acestora.

Obiectiv strategic 1 – Competitivitate economică – vitalizarea mediului de
afaceri, atragerea de investitori
Pornind de la evoluția economică în timp a orașului Iernut, respectiv specificul activităților
desfășurate - agricultura și meșteșugurile, precum și schimbările la nivel socio-economic
survenite în ultimii ani pe plan local, pentru a-şi dezvolta o economie sustenabilă, oraşul
Iernut trebuie, pe de o parte, să consolideze baza sa economică existentă, iar pe de altă
parte să identifice modalităţi de a valorifica oportunităţile economice locale folosind
capacitatea şi resursele disponibile.
Astfel, trebuie să fie susținută o diversificare a paletei de activităţi economice practicate de
mediul de afaceri local, reducând dependenţa economiei orașului de cele câteva domenii
principale active în prezent la nivel local.
Administrația publică locală va sprijini astfel în continuare activitățile existente, din cadrul
cărora se remarcă în special Termocentrala Iernut - având în vedere contribuția
semnificativă la nivel local și nu numai, acesta fiind principalul investitor din zonă, dar nu în
ultimul rând ceilalți agenți economici importanți care se remarcă prin activități în agricultură,
piscicultură, creșterea animalelor, comerț, industria prelucrătoare și prestările de servicii.
În plus, administrația publică locală trebuie să acţioneze ca un partener al mediului de afaceri
și să întreprindă măsuri de creștere a competitivității şi atractivității pentru noi dezvoltatori
şi investitori, în comparaţie cu alte locații din zonele învecinate, inclusiv prin crearea și
dezvoltarea serviciilor de asistență pentru investitori.
Prin abordarea celor prezentate mai sus se urmărește o dezvoltare durabilă a orașului Iernut
și revitalizarea economiei locale, ceea ce va avea implicații benefice la nivelul comunității
locale, prin creșterea capacității de a oferi locuri de muncă la nivelul cererii existente şi
venituri salariale decente pentru populaţia activă a oraşului.
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Pentru următorul orizont de dezvoltare 2014 – 2020, este esențial ca administraţia locală să
asigure capacitatea fizică necesară pentru dezvoltarea suplimentară industrială şi comercială
la nivel local, astfel încât orașul Iernut să devină un loc atractiv şi competitiv pentru afaceri
şi dezvoltare urbană.

Administraţia publică locală trebuie să susțină în continuare, prin instrumentele de care
dispune, un mediu atractiv comparativ cu alte localități din regiune, prin practicarea unei
politici de impozitare a terenurilor şi activelor avantajoasă pentru investitori, precum şi
asigurarea unor condiţii flexibile de concesionare a terenurilor/clădirilor pentru realizarea de
investiţii.
Analizând tendinţele mediului de afaceri din ultimii ani se constată că firmele se pot localiza
acolo unde vor avea acces la forţă de muncă specializată, medii de afaceri competitive şi
facilităţi.
Prin urmare, este esenţială orientarea administraţiei publice locale spre crearea unui mediu
economico-social atractiv pentru existenții și potențialii investitori, cu scopul de a pune
bazele unei economii sustenabile a orașului.
Este necesară conştientizarea importanţei planificării orientate către cerinţele pieţei, de a
crea un mediu de afaceri prietenos investitorilor, de a iniţia acţiuni de promovare a imaginii
orașului la nivel național și internațional, de a face cunoscute oportunităţile de investiţii şi
resursele care pot fi valorificate din punct de vedere economic, de a facilita investiţiile prin
măsuri/politici fiscale atractive şi prin informarea populaţiei locale.
Obiectiv strategic 2 – Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
Pentru a menţine tinerii şi populaţia activă în oraş şi pentru a crea un mediu de afaceri
prietenos investitorilor este esenţială construirea unei centru urban locuibil şi atractiv.
Modernizarea şi extinderea infrastructurii urbane (drumuri, utilităţi), cât şi dezvoltarea
infrastructurii de agrement reprezintă o necesitate în lipsa căreia se poate bloca dezvoltarea
economică, spaţială şi socială.
Creşterea atractivității oraşului se va face prin dezvoltarea accesibilității, prin extinderea şi
modernizarea infrastructurii de transport, a infrastructurii şi serviciilor de utilități şi prin
îmbunătățirea calității vieții urbane şi asigurarea accesului la locuință, asigurarea
infrastructurii și a serviciilor de educație, sănătate și sociale.
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de bază reprezintă prioritatea numărul unu
pentru ca orașul Iernut să se poată poziţiona ca oraş atractiv pentru locuit şi dezvoltare
economică, accesul facil la utilităţi şi infrastructura de transport constituind una din
necesităţile materiale de bază ale populaţiei şi mediului economic.
De asemenea, un alt aspect care contribuie semnificativ la creşterea atractivității oraşului
este reprezentat de starea şi diversitatea infrastructurii de petrecere a timpului liber, fiind

82

Primăria orașului
Iernut

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020



esenţiale investiţiile în patrimoniul cultural şi în amenajarea unor zone speciale pentru
petrecerea timpului liber, extinderea şi refacerea de spaţii verzi, amenajarea de terenuri
pentru practicarea sporturilor, piscine închise şi în aer liber şi centre de agrement.

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, lacuri, etc.).
Obiectiv strategic 3 – Dezvoltarea agriculturii, silviculturii, comerțului și
serviciilor aferente
În structura economiei orașului Iernut o importanță deosebită o are agricultura, datorită
condițiilor climaterice favorabile și a fertilității solului.
Deoarece una dintre principalele ramuri ale economiei locale este agricultura, menţinerea
activităţilor corespunzătoare acesteia şi eficientizarea lor necesită o intervenţie care să
activeze resursele umane care desfăşoară activităţi de acest gen, cu atât mai mult cu cât
există tradiţii seculare în acest sens şi zona dispune de resurse naturale bogate (terenuri
fertile, păşuni, fâneţe).
Modernizarea activităților agricole prin susținerea investițiilor în domeniu (achiziționare de
mașini și echipamente agricole moderne, materialelor biologice de calitate, construcții
agricole) și sprijinirea agriculturii ,,verzi” se constituie ca prioritate majoră a perioadei
următoare.
Eficientizarea activității exploatațiilor agricole prin trecerea de la un sistem de practicare a
agriculturii în regim extensiv la unul de tip intensiv, vine ca o necesitate pentru a îmbunătăți
aportul valoric al veniturilor din agricultură obținute de populație.
Sectorul agricol al orașului Iernut poate deveni un sector productiv cu un impact economic
semnificativ prin valorificarea resurselor agricole existente şi prin modernizarea modului
actual de practicare a agriculturii. Prin încurajarea asociativităţii şi prin dezvoltarea lanţului
valoric producţie-procesare-comercializare se poate asigura o agricultură productivă.
Această măsură trebuie adoptată pentru a putea creşte competitivitatea agricultorilor,
capacitatea lor de a atrage investiții și finanțare nerambursabilă, precum și puterea lor de
negociere în relație cu partenerii comerciali.
Creșterea valorii adăugate a produselor agricole poate fi asigurată prin dezvoltarea
infrastructurii de depozitare, precum și prin derularea de investiții în procesarea producției.
Obiectiv strategic 4 – Dezvoltarea turismului și culturii
Oraşul Iernut, pe lângă potenţialul turistic propriu reprezentat de obiectivele cultural istorice, dispune de o localizare strategică favorabilă, fiind situat în partea centrală a
Podișului Transilvaniei pe cursul mijlociu al râului Mureș, într-o frumoasă zonă turistică.
Acest avantaj trebuie valorificat prin transformarea oraşului Iernut într-o destinaţie turistică
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de succes, fiind necesare o serie de eforturi şi politici comune ale administraţiei publice
locale şi a operatorilor economici locali care activează în turism.

Pentru o dezvoltare cu succes a oraşului se vor avea în vedere următoarele direcţii: acces
și accesibilitate ridicată, infrastructură de turism dezvoltată, atracții și activități diverse,
servicii de informare turistică, a căror implementare integrată va conduce la conturarea
imaginii de oraş – destinaţie turistică, ce poate concura din punct de vedere turistic la nivel
naţional şi internaţional.
Astfel, provocarea administraţiei publice locale în materie de turism este de a crea o
destinaţie turistică care oferă experienţe de calitate vizitatorilor săi în acord cu necesităţile
acestora.
O destinaţie urbană modernă trebuie să dispună de o infrastructură rutieră care asigură
accesul facil al vizitatorilor către şi în interiorul acesteia. Astfel, este important ca
administraţia publică locală să reabiliteze şi să modernizeze infrastructura rutieră
orăşenească dar şi să facă demersurile necesare pentru reabilitarea drumurilor de acces
către oraşul Iernut care nu sunt în administrarea proprie. De asemenea, extrem de
importantă este şi orientarea facilă a vizitatorilor în oraş dar şi către obiectivele turistice
principale ale regiunii, fiind necesară amplasarea de panouri informative şi de direcţionare
în scop turistic.
Pe lângă dezvoltarea infrastructurii şi crearea unor condiţii moderne şi atractive de cazare,
este necesară dezvoltarea unei infrastructuri turistice care să permită oferirea de servicii de
petrecere a timpului liber, sport, afaceri şi alte activităţi care contribuie la ocuparea timpului
turiştilor pe perioada de sejur. Pentru a deveni o destinaţie turistică atractivă şi competitivă
este necesar ca în oraşul Iernut să se dezvolte structuri de primire turistică care să ofere o
paletă variată de facilități pentru turişti. Serviciile calitative şi integrate de informare a
turiştilor sunt esenţiale pentru orice destinaţie turistică de succes, fiind indicat să acopere
toate canalele de informare la care aceştia apelează, de la centre de informare turistică până
la pagini de prezentare web.
Fundamentală în atingerea acestei direcţii de dezvoltare, este abordarea de tip parteneriat
public - privat, singura care poate conduce la maximizarea valorificării superioarea a
întregului potenţial turistic oferit de zonă. Succesul depinde în mare măsură şi de realizarea
unei strategii de marketing a localității care să conducă la identificarea şi atragerea unui
număr cât mai mare de categorii de turişti, prin promovarea intensă a oraşului din punct de
vedere turistic.
Orașul Iernut își întărește planul de a deveni un promotor al dezvoltării turismului și
promovarea tradițiilor culturale prin punerea în valoare a principalelor sale bogății – tradițiile
locale și patrimoniul turistic de care dispune.
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Două obiective generale suport, vin să întregească strategia de dezvoltare a orașului
Iernut, după cum urmează:
1.
2.

Dezvoltarea capacității administrative
Protecția mediului

Măsurile de dezvoltare ale domeniilor avute în vedere de aceste obiective, trebuie să se
constituie într-un suport pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute prin
implementarea proiectelor și inițiativelor din cadrul obiectivelor strategice. În același timp
asigură o dezvoltare integrată și armonioasă a comunității, din perspectiva aspectelor sale
socio-economice și ecologice.
Obiectiv general suport 1 – Dezvoltarea capacității administrative
Administrația publică locală se va orienta prin acțiunile și serviciile întreprinse atât către
cetățenii orașului, în vederea optimizării relației cu aceștia, dar nu în ultimul rând în vederea
sprijinirii și revitalizării mediului de afaceri, inclusiv prin stabilirea unui set de facilităţi la
înfiinţarea unei afaceri pe teritoriul oraşului și promovarea oportunităţilor de investiţii
disponibile pentru tineri cu finanţare din fonduri nerambursabile.
În acest sens, strategia de dezvoltare a orașului Iernut pentru perioada 2014 – 2020
propune o serie de proiecte destinate modernizării şi eficientizării serviciilor furnizate
cetăţenilor, având la bază creșterea coeziunii sociale la nivel local.
Proiectele propuse vor avea ca obiective îmbunătățirea procedurilor administrative,
creșterea calității serviciilor, optimizarea modului de planificare a activităţilor și gestionarea
resurselor umane, aspecte care se vor concretiza în creșterea satisfacției generale care se
va resimți în rândul cetățenilor orașului Iernut, putând constitui de asemenea un bun
exemplu pentru alte comunități.
Orașul Iernut va miza de asemenea pe oportunitatea deloc neglijabilă de a-și dezvolta
relațiile şi cooperarea cu comunităţile învecinate care pot completa paleta de resurse
disponibile la nivelul acestuia, având în vedere ca această strategie va conduce avantaje
economice comune. Localitățile învecinate oferă în primul rând terenul indispensabil
dezvoltării investiţiilor mari, creşterii rezidenţiale, comerciale şi industriale, precum şi
obiective turistice importante care atrag un număr considerabil de turiști în regiune.
Aceste măsuri vor avantaja comunităţile implicate, unul dintre efectele importante constând
în creșterea ocupării forţei de muncă la nivel regional ca urmare a eforturilor comune de
creştere a atractivităţii zonei pentru investitori.
În acest sens se recomandă cooperarea intraregională în domeniile care țin de îmbunătăţirea
la nivel regional a infrastructurii de transport, de promovare, atragerea de investitori,
implementarea unor politici de dezvoltare turistică a zonei, etc.
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Prin urmare, adoptarea unei atitudini şi orientări ale administrației publice locale spre
cooperare şi înţelegere a contextului regional este esenţială pentru dezvoltarea viitoare a
oraşului Iernut.
Obiectiv general suport 2 – Protecția mediului

Dezvoltarea durabilă urmăreşte dezvoltarea economică şi socială în concordanţă cu
menţinerea unui echilibru raţional între elementele evoluţiei societăţii umane şi integritatea
mediului natural.
Strategia de dezvoltare a unui oraș, măsurile de creștere a atractivității sale, nu mai pot
exista în ziua de astăzi fără întărirea sinergiilor dintre protecţia mediului, creşterea
economică și regenerarea urbană. Astfel, toate obiectivele strategice vor avea ca și o
componentă fundamentală grija pentru protecția mediului.
Crearea de noi oportunități de creştere economică durabilă şi de creştere a calității vieții se
va face prin prezervarea, protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului
natural şi construit și prin creșterea calității mediului și promovarea activă de protecție a
acestuia.
Dezvoltarea oraşului în cadrul normelor de ecologie va reprezenta un pas important spre
recuperarea calităţii factorilor de mediu şi a armoniei dintre om şi natură.

4. Axe prioritare și domenii de intervenție
Obiectivele strategice reprezintă un prim pas necesar pentru stabilirea direcțiilor de acțiune,
respectiv identificarea și definirea proiectelor și inițiativelor ce vor trebui realizate la nivelul
orașului pentru realizarea obiectivelor și atingerea viziunii de dezvoltare enunțate.
Realizarea fiecărui obiectiv strategic presupune îndeplinirea unui set de obiective specifice,
prin intermediul unor proiecte, intervenții și a măsurilor specifice, de al căror mod de
concretizare depinde implementarea în condiții optime a Strategiei de Dezvoltare Locală.
Obiectiv strategic 1 – Competitivitate economică – vitalizarea mediului de
afaceri, atragerea de investitori
Dezvoltarea economică a oraşului reprezintă unul din elementele principale ale dezvoltării
unei comunităţi. Ținând cont de specificul economic al orașului, propunem susținerea
mediului de afaceri existent și diversificarea mediului de afaceri prin atragerea de noi
investitori ca principale modalități de relansare a mediului de afaceri local.
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Ținând cont de cele expuse, obiectivele specifice pentru îndeplinirea obiectivului strategic
1, sunt următoarele:
1.1. Susținerea mediului de afaceri existent
1.2. Diversificarea mediului de afaceri și atragerea de noi investitori
Pentru fiecare dintre aceste obiective specifice au fost identificate proiecte, intervenții și
inițiative, grupate în seturi de măsuri concrete, care să permită atingerea acestora și care
sunt prezentate în continuare:
OBIECTIV STRATEGIC 1
Competitivitate economică – vitalizarea mediului de afaceri, atragerea de investitori
Obiectiv
specific

1.1 –
Susținerea
mediului de
afaceri
existent

Măsură
1.1.1 – Sprijin acordat
menținerii și dezvoltării
activităților economice
desfășurate de agenții
economici
1.1.2 – Promovarea
activităților și produselor
locale

1.2.1 - Dezvoltarea
serviciilor de asistență
pentru investitori
1.2 –
Diversificarea
mediului de
afaceri și
atragerea de
noi investitori
1.2.2 - Promovarea
oportunităților în
vederea dezvoltării de
afaceri locale

Proiect
Promovarea dezvoltării de lanțuri scurte de
aprovizionare și de piețe locale de produse
alimentare
Sprijin pentru IMM-uri în vederea implementării
standardelor internaționale în domeniul calității
(ISO)
Susținerea activităților de promovare a produselor
și serviciilor pentru dezvoltarea micilor agenți
economici locali
Sprijinirea organizării de evenimente care să
promoveze schimburi de bune practici în afaceri
Revizuirea şi îmbunătăţirea sistemelor de
planificare, zonare şi dezvoltare (Planul Urbanistic
General, Planul Urbanistic zonal, etc.) pentru a
permite celor interesaţi să facă alegeri referitoare
la amplasare, expansiune, investiţii, planificarea
afacerilor
Crearea unui incubator de afaceri pentru atragerea
investitorilor
Inventarierea bunurilor (terenurilor/ imobilelor)
aflate în proprietatea administrației publice locale
în vederea punerii la dispoziția potențialilor
investitori privați
Realizarea unei strategii de marketing local
adresată potențialilor investitori
Înființarea unui centru de informare pentru
accesarea schemelor de finanțare destinate
activităților economice în mediul urban
Crearea unor zone special amenajate cu destinație
economică
Elaborarea unui sistem de taxe stimulativ pentru
înfiinţarea întreprinderilor, respectiv facilități în

Cod
1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.2.1
1.1.2.2

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
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Competitivitate economică – vitalizarea mediului de afaceri, atragerea de investitori
Obiectiv
specific

Măsură

Proiect
ceea ce privește impozitele pe proprietate,
costurile și aprobările pentru dezvoltare
Folosirea instrumentelor de comunicare națională
pentru atragerea investitorilor (actualizarea paginii
web, broşurǎ de prezentare a orașului, pliante cu
oportunitǎţi)

Cod

1.2.2.5

Obiectiv strategic 2 – Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
Dezvoltarea infrastructurii locale (infrastructura tehnico-edilitară, de transport și de servicii
publice) este o necesitate care influențează nivelul de trai al locuitorilor și potențialul
economic al comunității locale.
Un obiectiv principal al orașului Iernut este întreţinerea, consolidarea şi dezvoltarea
infrastructurii, ca fundament pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi implicit a activităţilor
economice şi sociale.
Prioritizarea extinderii și modernizării infrastructurii urbane reprezintă o măsură firească în
contextul în care dezvoltarea economică a orașului este condiționată în măsură semnificativă
de existența unei infrastructuri publice moderne, cu o răspândire uniformă și cu un grad
ridicat de acoperire.
Infrastructura tehnică si socială are rol de sprijinire a activităților socio-economice din Iernut
și are implicații semnificative în ceea ce privește calitatea vieții. De exemplu, lipsa
infrastructurii tehnico-sociale influențează nivelul de trai al populației. Raportat la acest
aspect, în elaborarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii tehnice și sociale, trebuie
pornit de la premisa conform căreia pentru a putea deveni o zonă atractivă, orașul Iernut
trebuie să aibă capacitatea de a asigura minim condițiile de bază și confort în privința dotării
edilitare.
Ținând cont de cele mai sus expuse, obiectivele specifice cu rol suport pentru îndeplinirea
obiectivului strategic 2 ”Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii” sunt următoarele:
2.1. Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere
2.2. Dezvoltarea rețelelor de utilități publice
2.3. Dezvoltarea infrastructurii educaționale și sportive
2.4. Dezvoltarea infrastructurii din domeniul social și sanitar.
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Pentru fiecare dintre aceste obiective specifice au fost identificate proiecte, intervenții și
inițiative care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în continuare:
OBIECTIV STRATEGIC 2
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
Obiectiv
specific

Măsură

2.1.1 - Modernizarea
rețelei de drumuri

2.1 Modernizarea
și extinderea
infrastructurii
rutiere

2.2.1 – Modernizarea și
extinderea rețelei de
alimentare cu apă și
canalizare

2.2.2 – Amenajări și
reabilitări alte utilități
publice
2.3 Dezvoltarea
infrastructurii

Actualizare PUG, elaborare PUZ și PUD pentru noi
lucrări de interes public (ex: căi de acces către zone
rezidențiale nou construite)
Reabilitarea drumului comunal DC 86 care face
legătura cu satul Sălcud
Reabilitare străzi în cartierele orașului Iernut
Amenajarea și sistematizarea intersecțiilor între
drumurile principale și cele secundare
Reabilitarea străzilor secundare degradate

2.1.2 – Modernizarea
infrastructurii rutiere și
pietonale

2.2 Dezvoltarea
rețelelor de
utilități
publice

Proiect

Modernizarea
și
refacerea
marcajelor
și
semnalizării rutiere în orașul Iernut
Amenajarea de piste de biciclete în vederea
încurajării deplasărilor cu bicicleta
Amenajarea de parcări în cartierele orașului
Extindere iluminat public stradal
Modernizarea stațiilor existente de transport în
comun
Plantarea unor perdele de arbori pe principalele
artere de circulație
Amenajarea aleilor pietonale
Extinderea rețelei de alimentare cu apă și
canalizare în toate localitățile aparținătoare
orașului Iernut:
- sistem de canalizare și epurare ape uzate în
cartierul Eminescu Nou
- rețea de canalizare și stație de epurare în satul
Lechința
- extindere rețea de canalizare în orașul Iernut
- extindere rețea de canalizare ape uzate menajere
sat Sălcud și construire rețea de canalizare ape
uzate menajere în satele Cipău,Lechința,Iernut
Reabilitare și extindere conductă de aducțiune apă
Iernut-Iclănzel-Papiu Ilarian
Amenajarea canalelor colectoare de ape pluviale
pentru prevenirea inundațiilor
Reabilitare rețea distribuție a gazului metan
Continuarea lucrărilor de reabilitare clădire
grădiniță și schimbare destinație în unitate de
învățământ clasele 0-IV

Cod
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.2.7

2.2.1.1

2.2.1.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.3.1.1
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Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
Obiectiv
specific
educaționale,
sportive și de
agrement

Măsură
2.3.1 – Dezvoltarea
infrastructurii
educaționale

Proiect
Dezvoltarea unor activități extrașcolare pentru
elevi în vederea asimilării unor deprinderi
meșteșugărești tradiționale
Dotarea cu echipamente de specialitate a unităților
de învățământ din oraș
Continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare
a unităților de învățământ din orașul Iernut :
- reabilitare gradinițe
- reabilitare clădiri unitați de învățământ gimnazial
- reabilitare Liceu Tehnologic Iernut
Înființarea unui centru tip after-school pentru copii
din școlile gimnaziale
Susținerea participării elevilor la competiții
județene, naționale și internaționale
Facilitarea
creării
unei
baze
sportive
multifuncționale în orașul Iernut
Amenajarea unei piste de biciclete pe digul artificial
de împrejmuire al orașului Iernut

2.3.2 – Dezvoltarea
infrastructurii sportive și
de agrement

2.4 Dezvoltarea
infrastructurii
din domeniul
social și
sanitar

2.4.1 - Măsuri de
incluziune socială a
categoriilor
dezavantajate

2.4.2 – Măsuri de
îmbunătățire a
sistemului de sănătate

Amenajarea de spații de agrement pe malul
Mureșului și în apropierea pădurilor aparținătoare
orașului – Oarba de Mureș
Organizarea unor competiții sportive de interes
local
Amenajare parc cu locuri de joacă pentru copii în
zonele centrale ale localităților aparținătoare
orașului Iernut și reabilitare spații cu destinația loc
de joacă pentru copii
Susținerea unor programe de calificare și
recalificare pentru integrarea pe piata muncii a
șomerilor, în funcție de cererea specifică pieței
muncii
Construcția de locuințe sociale pentru comunitățile
de romi
Construcţia de noi unităţi locative destinate
închirierii prin programul derulat prin ANL
Sprijinirea derulării unor programe de incluziune
socială prin înființarea unui atelier protejat pentru
grupuri vulnerabile - șomeri, romi, etc
Dezvoltarea și modernizarea centrului medicosocial din orașul Iernut
Încurajarea și sprijinirea inițiativelor private în
domeniul medical pentru creșterea calității

Cod
2.3.1.2
2.3.1.3

2.3.1.4

2.3.1.5
2.3.1.6
2.3.2.1
2.3.2.2

2.3.2.3
2.3.2.4

2.3.2.5

2.4.1.1

2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.1.4
2.4.2.1
2.4.2.2
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Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
Obiectiv
specific

Măsură

Proiect
serviciilor în mediul urban și rural (satele
aparținătoare)
Implicarea cadrelor medicale în organizarea și
sustinerea unor activități de educație sanitară a
populației

Cod

2.4.2.3

Obiectiv strategic 3 – Dezvoltarea agriculturii, silviculturii, comerțului și
serviciilor aferente
Modernizarea activităților agricole și zootehnice prin susținerea investițiilor în domeniu
(achiziționare de mașini și echipamente agricole moderne, materialelor biologice de calitate,
construcții agricole) și sprijinirea agriculturii ,,verzi” se constituie ca prioritate majoră a
perioadei următoare. În planul de eficientizare a activităților economice trebuie pus accentul
și pe o valorificare superioară a resurselor locale. Economia locală își poate mări eficiența
dacă are la dispoziție forță de muncă specializată domeniilor de activitate, iar eforturile
membrilor comunității și partenerilor implicați trebuie să se îndrepte către prioritizarea
actului educativ centrat pe capital uman concomitent cu dezvoltarea activităților non agricole
locale - ca factor strategic al dezvoltării viitoare.
Creșterea valorii adăugate a produselor obținute poate fi asigurată prin dezvoltarea
infrastructurii de depozitare, precum și prin derularea de investiții în procesarea producției.
Ținând cont de cele mai sus expuse, obiectivele specifice cu rol suport pentru îndeplinirea
obiectivului strategic 3 ” Dezvoltarea agriculturii, silviculturii, comerțului și serviciilor
aferente” sunt următoarele:

3.1. Stimularea dezvoltării agriculturii și activităților conexe
3.2. Valorificarea și comercializarea produselor agricole.

Pentru fiecare dintre aceste obiective specifice au fost identificate proiecte, intervenții și
inițiative care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în continuare:

91

Primăria orașului
Iernut

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020

OBIECTIV STRATEGIC 3



Dezvoltarea agriculturii, silviculturii, comerțului și serviciilor aferente
Obiectiv
specific

3.1 Stimularea
dezvoltării
agriculturii și
activităților
conexe

3.2 Valorificarea și
comercializarea
produselor
agricole

Măsură

3.1.1 - Încurajarea
pentru constituirea
legală a grupurilor de
producători agricoli

3.1.2 – Modernizarea
exploatațiilor agricole și
zootehnice
și
încurajarea investițiilor
pentru
procesarea
producției primare
3.2.1 – Sprijinirea
dezvoltării lanțurilor de
comercializare a
produselor agricole
3.2.2 – Promovarea
avantajelor
comercializării
produselor procesate

Proiect

Cod

Înființarea unui centru de informare și consultanță
agricolă
(Dezvoltarea
competențelor
antreprenoriale ale tinerilor care vor să-și deschidă
o afacere în domeniul agricol, informare pentru
accesarea schemelor de finanţare destinate
grupurilor de producători agricoli)
Sprijinirea persoanelor care practică agricultura de
subzistență pentru a se asocia în grupuri de
producători
Stimularea comasării terenurilor agricole şi
practicarea agriculturii pe suprafeţe mari, la
standarde europene
Consilierea fermierilor pentru dezvoltarea
modernizarea exploatațiilor zootehnice

și

Stimularea parteneriatelor public privat pentru
înfiinţarea centrelor de colectare, prelucrare şi
valorificare a producţiei agricole
Promovarea accesarii de fonduri în vederea
înființării de microîntreprinderi de procesare a
producției primare pentru obținerea unui profit
mai mare din vânzarea producției
Informarea micilor producători despre avantajele
procesării producției primare (creșterea prețurilor
de vânzare, maximizarea profitului)
Sprijinirea fermierilor prin amenajarea de piețe și
târguri destinate vânzării produselor procesate

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.2.1

3.1.2.2

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.2.1
3.2.2.2

Obiectiv strategic 4 – Dezvoltarea turismului și culturii
La nivelul orașului Iernut există pe lângă un patrimoniu material ce necesită renovare și
conservare pentru a fi primitor cu turiștii, și un patrimoniu imaterial, reprezentat de tradiții
locale, ansambluri folclorice de dansuri și cântece; pentru toate acestea trebuie gândit un
sistem de promovare și susținere a activității de la nivel micro – comunitatea locală, la nivel
macro – mediul extern.
Însușirea sentimentului de mândrie și de apartenență a individului la o comunitate culturală,
reprezintă un factor important al formării coeziunii sociale la nivel local, pe când la nivel
regional și național, coeziunea poate fi tradusă prin creșterea notorietății specificului cultural
al orașului Iernut.
Inițiative precum schimburi interculturale, promovarea unor evenimente de tip festivaluri,
zilele comunității, tabere de creație, conservarea portului popular, reprezintă activități ce pot
trasa blazonul oricărei comunități culturale.
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Pentru a putea obține beneficii de ordin economic din valorificarea acestor puncte tari,
precum – cultura locală, tradițiile, identitatea culturală, este necesară o amplă acțiune de
promovare a acestora în spațiul exterior comunității prin stimularea și distragerea individului
de la rutina vieții cotidiene la originile societății românești autentice.

Ținând cont de cele mai sus expuse, obiectivele specifice cu rol suport pentru îndeplinirea
obiectivului strategic 4 ”Dezvoltarea turismului și culturii” sunt următoarele:
4.1. Susținerea și promovarea dezvoltării turismului
4.2. Promovarea patrimoniului cultural și a tradițiilor locale
Pentru fiecare dintre aceste obiective specifice au fost identificate proiecte, intervenții și
inițiative care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în continuare:
OBIECTIV STRATEGIC 4
Dezvoltarea turismului și culturii
Obiectiv
specific

4.1 Susținerea și
promovarea
dezvoltării
turismului

Măsură

4.1.1 - Încurajarea
dezvoltării
infrastructurii de turism
rural și agroturism

4.1.2 – Promovarea
potențialului turistic al
orașului

4.2 Promovarea
patrimoniului
cultural și a
tradițiilor
locale

4.2.1 – Măsuri de
susținere și promovare
a patrimoniului cultural

Proiect

Cod

Sprijinirea creșterii numărului de spații de cazare
Reabilitare clădire internat și schimbarea
destinației în unitate de cazare și centru de
conferințe
Construire punct de informare turistică în centrul
orașului
Amenajarea unor trasee turistice în arealul
orașului Iernut
Delimitarea și semnalizarea obiectivelor turistice
Construirea unui portal turistic al orașului pentru
prezentarea atractivității turismului zonal
Continuitatea desfășurării evenimentelor locale ce
prezintă interes pentru potențialii turisti
(festivaluri, zilele orașului, manifestări artistice)
Program elaborare materiale informative (broşuri,
pliante, hărţi) distribuite gratuit în centrele de
cazare şi informare
Sprijinirea organizării de activități culturale și
artistice prin care sunt prezentate obiceiurile locale
și portul popular (festivaluri populare, zilele
orașului,etc)
Modernizarea bibliotecii orășenești
Reabilitarea Casei de Cultură și dotarea cu
echipamente video și de sonorizare
Susținerea și promovarea tinerelor talente în arta
sculpturii, picturii, a meșteșugurilor populare și
muzicii
Sprijinirea restaurării
edificiilor
aflate în
patrimoniul cultural național

4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3

4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.2.1
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Dezvoltarea turismului și culturii
Obiectiv
specific

Măsură

Proiect

Cod

4.2.2 - Conservarea
patrimoniului natural și
construit

Sprijinirea restaurării obiectivelor turistice aflate în
proprietate privată (ex. Castelul Korniș – Rakoczi)

4.2.2.2

Obiectivele generale suport
Obiectivele generale suport sunt intercorelate cu obiectivele strategice, asigurând coerența
și echilibrul în dezvoltarea viitoare a comunității.
Obiective generale suport se realizează printr-o serie de proiecte care sprijină realizarea şi
îndeplinirea obiectivelor strategice.
Obiectiv suport 1 – Dezvoltarea capacității administrative
Pentru atingerea standardelor europene, este necesară modernizarea și dezvoltarea
administrației publice locale pentru a fi capabilă să ofere comunității servicii de calitate,
eficiente, bazate pe transparență, integritate și responsabilitate. Administrația publică locală
deține un rol cheie în dezvoltarea durabilă a regiunii pe care o administrează, modernizarea
acesteia fiind prioritară pentru realizarea progresului economico-social al comunității.
Adoptarea unui sistem de management eficient presupune atât pregătirea funcţionarilor
publici şi a persoanelor cu putere de decizie, care să asigure operativitatea serviciilor oferite
către cetăţeni precum şi a politicilor publice implementate, cât şi abordarea unor tehnici de
management care să se bazeze pe eficienţă şi competenţă.
Administraţia locală a orașului Iernut trebuie să se transforme într-o instituţie modernă, care
să răspundă cu promptitudine cerinţelor cetăţenilor, dar şi a mediului privat, având în vedere
rolul vital al autorităţilor locale în procesul dezvoltării.
Ținând cont de cele mai sus expuse, obiectivele specifice pentru îndeplinirea obiectivului
suport 1 „Dezvoltarea capacității administrative” sunt următoarele:
S.1.1. Modernizarea bazei tehnico-materiale a primăriei
S.1.2. Dezvoltarea capitalului uman
Pentru fiecare dintre aceste obiective specifice au fost identificate proiecte, intervenții și
inițiative care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în continuare:
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Dezvoltarea capacității administrative
Obiectiv
specific

Măsură

S.1.1.1
–
Îmbunătățirea
sistemului informațional
(componente hardware
și software)

S.1.1 Modernizarea
bazei
tehnicomateriale a
primăriei

S.1.2. Dezvoltarea
capitalului
uman

S.1.1.2– Eficientizarea
și facilitarea modului de
acces la informare a
comunității

S.1.2.1 – Instruirea
personalului
pentru
creșterea
performanțelor
profesionale
S.1.2.2 – Diversificarea
competențelor
profesionale ale
personalului
administrației

Proiect

Cod

Dotarea cu tehnologie IT modernă și performantă

S.1.1.1.1

Crearea unui sistem informațional integrat pentru
eficientizarea activității administrației

S.1.1.1.2

Implementarea unui sistem informatic geografic
de management agricol
Promovarea transparenței administrației prin
actualizarea permanentă a informațiilor paginii
oficiale web a primariei și introducerea unor noi
secțiuni (informaţii privind obţinerea de autorizaţii,
adeverinţe, certificate, urmărirea soluţionării
reclamaţiilor)
Furnizarea de servicii publice prin mijloace
electronice pentru persoane fizice și juridice
Îmbunătățirea comunicării UAT către comunitate
prin postarea unor panouri informative în locuri cu
vizibilitate maximă pentru afișarea informațiilor
noi, de interes general pentru comunitate
Dezvoltarea
platformelor
electronice
de
comunicare între cetățeni, instituții publice și
mediul de afaceri
Participarea funcționarilor publici la cursuri/instruiri
pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor
profesionale
Organizarea de schimburi de experienţă cu
autorităţi locale din România sau Uniunea
Europeană
Pregătirea personalului din administraţia publică în
domenii strategice, respectiv: managementul
proiectelor,
achiziţii
publice,
management
financiar, fonduri europene
Organizarea de cursuri în domeniul procedurilor
administrative legate de înființarea unei noi afaceri

S.1.1.1.3

S.1.1.2.1

S.1.1.2.2

S.1.1.2.3

S.1.1.2.4

S.1.2.1.1

S.1.2.1.2

S.1.2.2.1

S.1.2.2.2

Obiectiv suport 2 – Protecția mediului
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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Strategia de dezvoltare a unui oraș, măsurile de creștere a atractivității sale, nu mai pot
exista în ziua de astăzi fără întărirea sinergiilor dintre protecţia mediului, creşterea
economică și regenerarea urbană. Astfel, toate obiectivele strategice vor avea ca și o
componentă fundamentală grija pentru protecția mediului.

Crearea de noi oportunități de creştere economică durabilă şi de creştere a calității vieții se
va face prin prezervarea, protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului
natural şi construit și prin creșterea calității mediului și promovarea activă de protecție a
acestuia.
Dezvoltarea oraşului în cadrul normelor de ecologie va reprezenta un pas important spre
recuperarea calităţii factorilor de mediu şi a armoniei dintre om şi natură.
Ținând cont de cele mai sus expuse, obiectivele specifice pentru îndeplinirea obiectivului
suport 2 „Protecția mediului” sunt următoarele:
S.2.1. Măsuri de menținere a echilibrului natural
S.2.2. Măsuri de protejare a calității mediului
Pentru fiecare dintre aceste obiective specifice au fost identificate proiecte, intervenții și
inițiative care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în continuare:
OBIECTIV SUPORT 2
Protecția mediului
Obiectiv
specific

S.2.1 - Măsuri
de menținere
a echilibrului
natural

S.2.2. Măsuri de
protejare a
calității
mediului

Măsură

S.2.1.1 – Eficientizarea
sistemului de colectare a
deșeurilor

S.2.1.2–
Menținerea
calității factorilor de
mediu
S.2.2.1 – Amenajarea
mediului înconjurător în
scop ecologic

S.2.2.2 – Consolidarea
bazei existente

Proiect
Implementarea
Sistemului
Integrat
Management al Deșeurilor în județul Mureș

Cod
de

Susținerea unor programe de educație a
cetățenilor pentru protecția mediului prin
colectarea selectivă a deșeurilor
Reabilitarea termică a locuințelor :
- 12 blocuri din cartierul Mihai Eminescu și 1
decembrie 1918
Promovarea surselor regenerabile de energie
Ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea
ilegală a deșeurilor menajere și din construcții
Amenajarea de spații verzi pe terenurile degradate
sau neutilizate
Refacerea și consolidarea digurilor existente și
execuția de lucrări de amenajare a teritoriului –
indiguiri, canale pentru preîntâmpinarea riscului de
inundații în zona râului Mureș
Implementarea unor măsuri de protecție a
suprafețelor de păduri existente

S.2.1.1.1

S.2.1.1.2

S.2.1.2.1
S.2.1.2.2
S.2.2.1.1
S.2.2.1.2

S.2.2.2.1

S.2.2.2.2
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5. Plan de acțiune
Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea proiectelor și
intervențiilor identificate în trei niveluri de prioritate, fiecare dintre proiecte înscriindu-se
într-unul dintre aceste niveluri:
 proiecte directe - care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor
strategice;
 proiecte suport - proiecte a căror implementare/realizare susține atingerea
obiectivelor strategice;
 proiecte punctuale - proiecte care presupun dezvoltarea punctuală a comunei.
Împărțirea proiectelor în cele trei niveluri de prioritate nu presupune stabilirea vreunei ordini
a importanței proiectelor. Dincolo de importanța aparentă a proiectelor cu impact direct
asupra atingerii obiectivelor strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în orizontul
de timp a proiectelor suport sau a proiectelor punctuale poate conduce la ratarea țintelor
propuse de dezvoltare și la ineficiența utilizării unor resurse limitate aflate la dispoziția
comunei.
Astfel, planul de acțiune propus indică mai ales raporturile de dependență dintre rezultatele
unor acțiuni din domenii diferite, de planificarea acestora (inițierea, realizarea și rezultatele
obținute) depinzând succesul implementării strategiei propuse.

Cod
proiect

Titlu proiect

Descriere

Proiecte directe
1.1.1.2

1.2.1.2

Obiectiv: Sprijin acordat menținerii
Sprijin pentru IMM-uri în vederea implementării
și dezvoltării activităților economice
standardelor internaționale în domeniul calității
desfășurate de agenții economici
(ISO)
existenți prin suportul acordat în
vederea implementării de către IMMuri a standardelor ISO
Buget estimat: 500.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Program Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020
Dezvoltarea
de
Crearea unui incubator de afaceri pentru Obiectiv:
infrastructuri
noi
pentru
afaceri
în
atragerea investitorilor
vederea
încurajării
inițiativei
antreprenoriale locale și atragerii de
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investiții prin utilizarea resurselor
existente și facilitarea accesului la
infrastructuri noi pentru afaceri
Buget estimat: 1.000.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul
Operațional
Competitivitate 2014-2020/ Buget de
stat
1.2.2.2

Înființarea unui centru de informare pentru Obiectiv: Sprijin acordat menținerii
accesarea schemelor de finanțare destinate și dezvoltării activităților economice
desfășurate de agenții economici
activităților economice în mediul urban
existenți prin crearea unui centru de
consultanță pentru instruire în
atragerea de fonduri în vederea
creșterii gradului de accesare a
fondurilor europene
Buget estimat: 400.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020

1.2.2.5

Folosirea instrumentelor de
comunicare Obiectiv: Sprijin acordat menținerii
națională pentru atragerea investitorilor și dezvoltării activităților economice
desfășurate de agenții economici
(actualizarea paginii web, broşurǎ de
existenți prin crearea unui portal eprezentare a orașului, pliante cu oportunitǎţi)
business
pentru
promovarea
mediului
de
afaceri
și
a
oportunităților locale pe plan naţional
şi internaţional, în vederea creșterii
gradului de interes investițional
pentru orașul Iernut
Buget estimat: 200.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020

2.1.1.2

Reabilitarea drumului comunal DC 86 care face Obiectiv:
Dezvoltare
şi
legătura cu satul Sălcud
modernizarea infrastructurii rutiere
urbane - îmbunătăţirea infrastructurii
urbane din oraşul Iernut în vederea
creşterii gradului de siguranţă a
circulaţiei, reducerii timpului de
călătorie prin fluidizarea traficului.
Buget estimat: 12.000.000 Lei
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Naţional de Dezvoltare
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Locală / Programul Operaţional
Regional 2014-2020 / Buget local
Reabilitare străzi în cartierele orașului Iernut

Obiectiv:
Dezvoltare
şi
modernizarea infrastructurii rutiere
urbane - îmbunătăţirea infrastructurii
urbane din oraşul Iernut în vederea
creşterii gradului de siguranţă a
circulaţiei, reducerii timpului de
călătorie prin fluidizarea traficului.
Buget estimat: 1.800.000 Lei
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Naţional de Dezvoltare
Locală / Programul Operaţional
Regional 2014-2020 / Buget local

2.1.2.3

Amenajarea de parcări în cartierele orașului

Obiectiv: Dezvoltarea modalităţilor
de
transport
alternativ
îmbunătăţirea infrastructurii urbane
din oraşul Iernut în vederea asigurării
fluenței circulației în oraș prin
eliminarea blocajelor cauzate de lipsa
parcărilor, realizarea unui confort
pentru participanții la trafic şi
asigurarea locurilor de parcare
pentru locuitorii din oraș
Buget estimat: 500.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Naţional de Dezvoltare
Locală / Programul Operaţional
Regional 2014-2020

2.1.2.4

Extindere iluminat public stradal

Obiectiv:
Sporirea
siguranţei
circulaţiei
îmbunătăţirea
infrastructurii urbane din oraşul
Iernut în vederea creşterii siguranţei
circulaţiei prin implementarea unui
sistem de iluminat public extins,
modernizat, eficient din punct de
vedere energetic şi economic
Buget estimat: 2.500.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operaţional Regional
2014-2020

2.1.2.7

Amenajarea aleilor pietonale

2.1.1.3

Obiectiv: Dezvoltarea modalităţilor
de
transport
alternativ
îmbunătăţirea infrastructurii urbane
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din oraşul Iernut în vederea
realizarea unui confort pentru
pietoni,
facilitarii
accesibilității
populaţiei în zonele de atracție ale
oraşului
şi
măririi
siguranței
circulației pietonilor
Buget estimat: 1.000.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Naţional de Dezvoltare
Locală / Programul Operaţional
Regional 2014-2020
Extinderea rețelei de alimentare cu apă și
canalizare în toate localitățile aparținătoare
orașului Iernut:
- sistem de canalizare și epurare ape uzate în
cartierul Eminescu Nou
- rețea de canalizare și stație de epurare în
satul Lechința
- extindere rețea de canalizare în orașul Iernut
- extindere rețea de canalizare ape uzate
menajere sat Sălcud și construire rețea de
canalizare ape uzate menajere în satele
Cipău,Lechința,Iernut

Obiectiv:
Modernizarea
şi
extinederea
reţelelor
tehnicoedilitare
îmbunătăţirea
infrastructurii urbane din oraşul
Iernut în vederea creşterii calităţii
vieţii
şi
protecţiei
mediului
înconjurător
Buget estimat: 3.000.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Naţional de Dezvoltare
Locală / Administraţia Fondului
pentru
Mediu
/
Programul
Operațional Infrastructură Mare
2014‐2020

2.2.1.4

Reabilitare rețea distribuție a gazului metan

Obiectiv:
Modernizarea
şi
extinederea
reţelelor
tehnicoedilitare
îmbunătăţirea
infrastructurii urbane din oraşul
Iernut în vederea siguranței în
utilizarea gazului, ca sursă de
încălzire, creşterii calităţii vieţii şi
protecţiei mediului înconjurător
Buget estimat: 3.000.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Fonduri publice prin instituţiile
publice competente

2.3.2.1

Facilitarea creării unei baze sportive
multifuncționale în orașul Iernut

Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii
de agrement şi petrecere a timpului
liber
prin
modernizarea
şi
dezvoltarea bazelor sportive din oraş
Buget estimat: 1.500.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Naţional de Dezvoltare

2.2.1.1
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2.4.1.1

2.4.1.3

S.1.1.1.1

S.1.1.1.2

Susținerea unor programe de calificare și
recalificare pentru integrarea pe piata muncii a
șomerilor, în funcție de cererea specifică pieței
muncii


Operaţional

Obiectiv: Dezvoltarea factorului
uman în acord cu oportunitățile
existente pe piața muncii la nivel
local prin dezvoltarea relațiilor de
parteneriat între instituţiile de
învăţământ, organisme care oferă
servicii de formare profesională,
agenţi economici în vederea creșterii
gradului de ocupare a populației
active la nivel local
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020

Construcţia de noi unităţi locative destinate Obiectiv:
Dezvoltarea
fondului
închirierii prin programul derulat prin ANL
locativ în acord cu nevoile comunităţii
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă,
prin asigurarea accesului la o locuinţă
decentă locuitorilor oraşului
Buget estimat: 2.000.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programe de Construcţii de locuinţe
derulate de Ministerul Dezvoltarii
Regionale şi Administraţiei Publice
Dotarea cu
performantă

tehnologie

IT

modernă

și Obiectiv: Creșterea calității și
diversificarea serviciilor publice prin
implementarea unor instrumente
performante
de
lucru
prin
achiziţionarea de echipamente IT
moderne și software specializat, în
vederea
îmbunătățirii
calității
serviciilor în folosul comunității locale
Buget estimat: 20.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Program Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020

Crearea unui sistem informațional integrat Obiectiv: Creșterea calității și
pentru eficientizarea activității administrației
diversificarea serviciilor publice prin
implementarea unor instrumente
performante
de
lucru
prin
achiziţionarea de echipamente IT
moderne și software specializat, în
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vederea
îmbunătățirii
calității
serviciilor în folosul comunității locale
Buget estimat: 20.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Program Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020
S.1.1.2.2

S.1.2.2.1

S.2.1.1.2

S.2.1.2.1

Furnizarea de servicii publice prin mijloace Obiectiv: Creșterea calității și
electronice pentru persoane fizice și juridice
diversificarea
serviciilor
publice
pentru locuitorii orașului Iernut prin
oferirea de servicii on line în vederea
eficientizării și reducerii duratei de
livrare a serviciilor publice
Buget estimat: 500.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020
Pregătirea personalului din administraţia
publică în domenii strategice, respectiv:
managementul proiectelor, achiziţii publice,
management financiar, fonduri europene

Obiectiv: Dezvoltarea capitalului
uman prin instruirea funcţionarilor în
domenii cheie de administraţie
publică în vederea modernizării și
eficientizării actului administrativ
Buget estimat: 50.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Program Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020

Susținerea unor programe de educație a Obiectiv:
Protejarea
mediului
cetățenilor pentru protecția mediului prin înconjurător
prin
extinderea
sistemului de colectare selectivă a
colectarea selectivă a deșeurilor
deșeurilor şi dotarea cu containere
de colectare selectivă, staţie de
transfer, staţie de balotat şi
platforme
Buget estimat: 400.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Administraţia Fondului de Mediu
Reabilitarea termică a locuințelor :
- 12 blocuri din cartierul Mihai Eminescu
și 1 decembrie 1918

Obiectiv:
Dezvoltarea
fondului
locativ în acord cu nevoile comunităţii
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
prin îmbunătăţirea condiţiilor de
igienă şi confort termic, reducerea
pierderilor
de
caldură
şi
a
consumurilor energetice, reducerea
costurilor de intreţinere pentru
încălzire şi apă caldă de consum şi
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prin reducerea emisiilor poluante
generate de producerea, transportul
şi consumul de energie
Buget estimat: 4.500.000 Lei
Surse potenţiale de finanțare:
Programe de reabilitare termica
derulate de Ministerul Dezvoltarii
Regionale şi Administraţiei Publice /
Programul Operaţional Regional
2014-2020 / Buget local
S.2.2.2.1

Refacerea și consolidarea digurilor existente și
execuția de lucrări de amenajare a teritoriului
– indiguiri, canale pentru preîntâmpinarea
riscului de inundații în zona râului Mureș

Obiectiv:
Protejarea
mediului
înconjurător prin lucrări de indiguiri și
regularizări pe cursul râului Mureș pe
porțiunea
orașului
pentru
preîntâmpinarea fenomenului de
inundații
Buget estimat: 2.000.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Infrastructură
Mare 2014‐2020

Proiecte suport
1.1.1.1

Promovarea dezvoltării de lanțuri scurte de Obiectiv: Acțiuni de promovare și
aprovizionare și de piețe locale de produse comunicare cu consumatorii pe
alimentare
piețele locale inclusiv târguri,
evenimente de promovare, testări de
produse alimentare și alte activități
de marketing
Buget estimat: 100.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare
PNDR 2014-2020 – Măsura 16 Cooperare
, Submăsura 16.4 “Sprijin pentru cooperarea orizontală
și verticală între actorii din lanțul de
aprovizionare, în vederea stabilirii și
dezvoltării de lanțuri scurte de
aprovizionare și de piețe
locale, precum și în vederea realizării
de activități corelate de promovare în
context local”
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Susținerea activităților de promovare a Obiectiv: Sprijin acordat dezvoltării
produselor și serviciilor pentru dezvoltarea activităților economice desfășurate
de agenții economici existenți prin
micilor agenți economici locali
acordarea de suport și promovarea
IMM-urilor în vederea creșterii
competitivității economice la nivel
local
Buget estimat: 300.000 Euro
Surse de finanțare: Programul
Operațional Competitivitate 20142020
Revizuirea şi îmbunătăţirea sistemelor de
planificare, zonare şi dezvoltare (Planul
Urbanistic General, Planul Urbanistic zonal,
etc.) pentru a permite celor interesaţi să facă
alegeri referitoare la amplasare, expansiune,
investiţii, planificarea afacerilor

Obiectiv: Atragerea de investitori și
dezvoltarea serviciilor de asistență
pentru investitori prin revizuirea şi
îmbunătăţirea
sistemelor
de
planificare, zonare şi dezvoltare
pentru a permite celor interesaţi să
facă alegeri referitoare la amplasare,
expansiune, investiţii, planificarea
afacerilor în vederea stimulării
potențialilor antreprenori de a iniția
noi afaceri la nivel local
Surse potenţiale de finanțare:
Buget local

Inventarierea bunurilor (terenurilor/ imobilelor)
aflate în proprietatea administrației publice
locale în vederea punerii la dispoziția
potențialilor investitori privați

Obiectiv: Atragerea de investitori și
dezvoltarea serviciilor de asistență
pentru investitori prin inventarierea
bunurilor (terenurilor/ imobilelor)
aflate în proprietatea administrației
publice locale în vederea punerii la
dispoziția potențialilor investitori
privați și promovarea facilităților și
oportunităților de investiții prin
instrumente de comunicare adecvate
în vederea stimulării potențialilor
antreprenori de a iniția noi afaceri la
nivel local
Surse potenţiale de finanțare:
Buget local

Realizarea unei strategii de marketing local Obiectiv: Existența unui document
adresată potențialilor investitori
programatic pentru planificarea și
stabilirea pe termen mediu și lung a
unor noi obiective, adaptate la
contextul socio-economic viitor și la
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viitoarele scheme și instrumente de
finanțare.
Surse potenţiale de finanțare:
Buget local
1.2.2.3

1.2.2.4

Crearea unor zone special amenajate cu
destinație economică

Obiectiv:
Dezvoltarea
de
infrastructuri noi pentru afaceri prin
realizarea de investiţii pentru
viabilizarea
zonelor
destinate
extinderii şi plasării investiţiilor în
vederea
creșterii
facilităților
corespunzătoare unei infrastructuri
moderne care poate conduce la
creșterea interesului potențialilor
investitori pe plan local
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operaţional Infrastructură
Mare 2014-2020

Elaborarea unui sistem de taxe stimulativ
pentru înfiinţarea întreprinderilor, respectiv
facilități în ceea ce privește impozitele pe
proprietate, costurile și aprobările pentru
dezvoltare

Obiectiv: Atragerea de investitori și
dezvoltarea serviciilor de asistență
pentru investitori prin elaborarea
unui sistem de taxe stimulativ pentru
înfiinţarea întreprinderilor în vederea
stimulării potențialilor antreprenori
de a iniția noi afaceri la nivel local
Surse potenţiale de finanțare:
Buget local

2.1.1.1

Dezvoltare
şi
Actualizare PUG, elaborare PUZ și PUD pentru Obiectiv:
modernizarea
infrastructurii
rutiere
noi lucrări de interes public (ex: căi de acces
urbane - îmbunătăţirea infrastructurii
către zone rezidențiale nou construite)
urbane din oraşul Iernut în vederea
creşterii gradului de accesibilitate în
toate zonele orașului.
Surse potenţiale de finanțare:
Buget Local

2.1.1.5

Reabilitarea străzilor secundare degradate

Obiectiv:
Dezvoltare
şi
modernizarea infrastructurii rutiere
urbane - îmbunătăţirea infrastructurii
urbane din oraşul Iernut în vederea
creşterii gradului de siguranţă a
circulaţiei, reducerii timpului de
călătorie prin fluidizarea traficului.
Buget estimat: 2.000.000 Euro
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Surse potenţiale de finanțare:
Programul Naţional de Dezvoltare
Locală / Programul Operaţional
Regional 2014-2020
2.1.2.2

Amenajarea de piste de biciclete în vederea Obiectiv: Dezvoltarea modalităţilor
de
transport
alternativ
încurajării deplasărilor cu bicicleta
îmbunătăţirea infrastructurii urbane
din oraşul Iernut în vederea
decongestionarii traficului din oraş,
încurajării deplasărilor cu bicicleta şi
asigurării condiţiilor de circulaţie
fluente şi sigure pentru biciclişti.
Buget estimat: 1.000.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operaţional Regional
2014-2020 / Bugetul local

2.1.2.5

Modernizarea
Modernizarea stațiilor existente de transport în Obiectiv:
infrastructurii
de
transport
rutier comun
îmbunătăţirea infrastructurii urbane
din oraşul Iernut în vederea asigurării
unor condiţii civilizate şi sporirii
confortului pentru călători.
Buget estimat: 150.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Fonduri publice prin instituţiile
publice competente

2.2.1.2

2.2.2.1

Reabilitare și extindere conductă de aducțiune Obiectiv:
Modernizarea
şi
apă Iernut-Iclănzel-Papiu Ilarian
extinederea
reţelelor
tehnicoedilitare
îmbunătăţirea
infrastructurii urbane din oraşul
Iernut în vederea creşterii calităţii
vieţii
şi
protecţiei
mediului
înconjurător
Buget estimat: 2.000.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Naţional de Dezvoltare
Locală / Administraţia Fondului
pentru
Mediu
/
Programul
Operațional Infrastructură Mare
2014‐2020
Amenajarea canalelor colectoare de
pluviale pentru prevenirea inundațiilor

ape Obiectiv:
Îmbunătățirea
infrastructurii de transport a apei
pluviale, măsuri de siguranță
împotriva
inundațiilor,
evitarea
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deversărilor și inundării gospodăriilor
Buget estimat: 1.000.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Naţional de Dezvoltare
Locală / Administraţia Fondului
pentru
Mediu
/
Programul
Operațional Infrastructură Mare
2014‐2020
2.3.1.1

2.3.1.5

2.4.1.2

Continuarea lucrărilor de reabilitare clădire
grădiniță și schimbare destinație în unitate de
învățământ clasele 0-IV

Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii
educaționale, sociale și de sănătate
prin construcția unei grădinițe în
vederea
asigurării
premiselor
creșterii
capacității
unităților
educaționale, îmbunătățind condițiile
și accesul la educație
Buget estimat: 1.000.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020

Înființarea unui centru tip after-school pentru Obiectiv: Oferirea unui cadru
adecvat
de
desfășurare
a
copii din școlile gimnaziale
învățământului prin crearea unui
sistem de asistare a copiilor școlari
după orele de curs
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020
Construcția de locuințe sociale pentru
Obiectiv: Facilitarea accesului la
comunitățile de romi
serviciile de asistență socială,

promovarea incluziunii sociale în
rândul persoanelor din categorii
dezavantajate
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020 / Programul Operaţional
Capital Uman 2014-2020

2.4.2.1

Dezvoltarea și modernizarea centrului medico- Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii
social din orașul Iernut
educaționale, sociale și de sănătate
prin demersuri în vederea dezvoltării
și modernizării centrului medicosocial din Iernut în vederea asigurării
premiselor îmbunătățirii condițiilor și
accesului populației la un sistem de
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sănătate corespunzător cu nevoile
existente
Buget estimat: 2.300.000 Lei
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020 / Buget local
2.4.2.2

3.1.1.1

3.2.1.2

Încurajarea și sprijinirea inițiativelor private în
domeniul medical pentru creșterea calității
serviciilor în mediul urban și rural (satele
aparținătoare)

Înființarea unui centru de informare și
consultanță
agricolă
(Dezvoltarea
competențelor antreprenoriale ale tinerilor care
vor să-și deschidă o afacere în domeniul
agricol, informare pentru accesarea schemelor
de finanţare destinate grupurilor de producători
agricoli)

Obiectiv: Promovarea inițiativelor
private pentru investiții în domeniul
medical în scopul îmbunătățirii
serviciilor medicale
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020
Obiectiv: Servicii de consiliere a
fermierilor pentru elaborarea planului
de afaceri și implementarea acestuia,
în vederea administrării exploatațiilor
în contextul respectării standardelor
comunitare.
Surse potenţiale de finanțare:
Buget local

Promovarea accesării de fonduri în vederea
Obiectiv: Obținerea unei forme
înființării de microîntreprinderi de procesare a
producției primare pentru obținerea unui profit suplimentare de venit prin vânzarea
producției procesate, negocierea
mai mare din vânzarea producției
prețurilor de distribuție, facilitarea
accesului pe canalele de distribuție,
creșterea
valorii
adăugate,
valorificarea rațională a resurselor și
preîntâmpinarea
risipei
prin
diminuarea cantității de produse
alterate etc.
Surse potenţiale de finanțare
PNDR
2014-2020,
Programul
Operational Regional 2014-2020

4.1.1.3

Construire punct de informare turistică în
Obiectiv:
Creșterea
vizibilității
centrul orașului
obiectivelor
turistice,
facilitarea
accesului în zonă, sporirea numărului
de turiști, promovarea turistică a
zonei. Un centru de informare
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turistică trebuie să răspundă nevoilor
comunităţii pe care o reprezintă şi să
se adapteze potenţialelor turistic şi
cultural specifice zonei.
Surse de finanțare: Programul
Operational Regional 2014-2020
4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.2.1.2

Construirea unui portal turistic al orașului Obiectiv: Dezvoltarea turismului
pentru prezentarea atractivității turismului prin înființarea unui portal turistic de
zonal
informare și promovare turistică în
vederea atragerii unui număr cât mai
mare de turişti
Buget estimat: 300.000 Euro
Surse de finanțare: Programul
Operational Regional 2014-2020
Continuitatea desfășurării evenimentelor locale Obiectiv: Dezvoltarea turismului
ce prezintă interes pentru potențialii turisti prin dezvoltarea turismului de
(festivaluri, zilele orașului, manifestări artistice) evenimente prin organizarea de
evenimente cu impact turistic ridicat
(târguri, concursuri, festivaluri) în
vederea stimulării circulației turistice,
creșterea încasărilor obținute din
turism,
creșterea
eficienței
economice și a competitivității
destinațiilor turistice
Buget estimat: 300.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020
Program elaborare materiale informative Obiectiv: Promovarea turismului
(broşuri, pliante, hărţi) distribuite gratuit în prin materiale informative în vederea
centrele de cazare şi informare
atragerii unui număr cât mai mare de
turişti, prin promovarea intensă a
oraşului din punct de vedere turistic
Buget estimat: 200.000 Euro
Surse de finanțare: Programul
Operational Regional 2014-2020
Modernizarea bibliotecii orășenești

Obiectiv:
Conservarea
şi
dezvoltarea patrimoniului cultural în
vederea menținerii unui nivel crescut
pentru cultură în rândul comunității
locale
Buget estimat: 500.000 Euro
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Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020
4.2.1.3

S.1.1.2.3

S.1.2.1.1

S.2.1.1.1

Reabilitarea Casei de Cultură și dotarea cu Obiectiv:
Conservarea
şi
echipamente video și de sonorizare
dezvoltarea patrimoniului cultural
prin dotarea Casei de Cultură în
vederea creării unui centru de cultură
atractiv
pentru comunitate și
diversificarea
manifestațiilor
culturale
Buget estimat: 2.000.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020 / Programul prioritar
naţional pentru aşezăminte culturale/
OUG nr. 28/2013
Îmbunătățirea
comunicării
UAT
către
comunitate prin postarea unor panouri
informative în locuri cu vizibilitate maximă
pentru afișarea informațiilor noi, de interes
general pentru comunitate

Obiectiv: Creșterea nivelului de
transparență în procesul decizional,
sporirea și facilitarea accesului la
informații a locuitorilor
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020 / Buget local

Participarea
angajaților
primăriei
la Obiectiv: Dezvoltarea capitalului
cursuri/instruiri pentru îmbunătățirea continuă uman prin instruirea funcţionarilor în
domenii cheie de administraţie
a performanțelor profesionale
publică în vederea modernizării și
eficientizării actului administrativ
Buget estimat: 100.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Program Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020
Implementarea
Sistemului
Integrat
de Obiectiv: Protejarea mediului
Management al Deșeurilor în județul Mureș
înconjurător prin implementarea
Sistemului Integrat de Management
al Deșeurilor în județul Mureș

Surse de finanțare: Administraţia
Fondului de Mediu
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Proiecte punctuale
1.1.1.2

2.1.1.4

2.1.2.1

2.1.2.6

2.3.1.2

2.3.1.3

Sprijinirea organizării de evenimente care să Obiectiv:
Organizarea
de
promoveze schimburi de bune practici în evenimente
strategice
pentru
facilitarea
interacţiunii
dintre
afaceri
întreprinderile existente la nivel
judeţean şi cele existente la nivel
local în vederea creșterii economice
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operaţional Capacitate
Administrativă 2014-2020
Amenajarea și sistematizarea intersecțiilor între Obiectiv: Reducerea incidentelor
rutiere, îmbunătățirea infrastructurii
drumurile principale și cele secundare
de transport, creșterea siguranței
transportului și pietonilor
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Naţional de Dezvoltare
Locală / Programul Operaţional
Regional 2014-2020
Modernizarea și refacerea marcajelor și Obiectiv: Reducerea incidentelor
rutiere, îmbunătățirea infrastructurii
semnalizării rutiere în orașul Iernut
de transport, creșterea siguranței
transportului și pietonilor
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Naţional de Dezvoltare
Locală / Programul Operaţional
Regional 2014-2020
Plantarea unor perdele de arbori pe principalele Obiectiv: Reducerea incidentelor
rutiere, îmbunătățirea infrastructurii
artere de circulație
de transport, creșterea siguranței
transportului și pietonilor
Surse potenţiale de finanțare:
Administraţia Fondului de Mediu /
Programul Operaţional Regional
2014-2020
Dezvoltarea unor activități extrașcolare pentru
Obiectiv: Îmbunătățirea serviciilor
elevi în vederea asimilării unor deprinderi
de educație, asigurarea transferului
meșteșugărești tradiționale
deprinderilor meșteșugărești de la
generație la generație
Dotarea cu echipamente de specialitate a Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii
unităților de învățământ din oraș
educaționale, sociale și de sănătate
prin dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii de educație în vederea
asigurării
premiselor
creșterii
capacității de școlarizare a unităților
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școlare, îmbunătățind condițiile și
accesul la educație
Buget estimat: 700.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020
2.3.1.4

2.3.1.6

2.3.2.2

2.3.2.3

2.3.2.4

Continuarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a unităților de învățământ din
orașul Iernut :
- reabilitare gradinițe
- reabilitare clădiri unitați de învățământ
gimnazial
- reabilitare Liceu Tehnologic Iernut

Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii
educaționale, sociale și de sănătate
prin dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii de educație în vederea
asigurării
premiselor
creșterii
capacității de școlarizare a unităților
școlare, îmbunătățind condițiile și
accesul la educație
Buget estimat: 1.000.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020

Susținerea participării elevilor la competiții Obiectiv: Sprijin acordat instruirii
județene, naționale și internaționale
suplimentare și participării elevilor cu
rezultate foarte bune la învățătură, la
olimpiadele școlare
Surse potenţiale de finanțare:
Bugetul Local
Amenajarea unei piste de biciclete pe digul Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii
de agrement şi petrecere a timpului
artificial de împrejmuire al orașului Iernut
liber
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020 și Bugetul local
Amenajarea de spații de agrement pe malul Obiectiv: Diversificarea ofertei de
Mureșului
și
în
apropierea
pădurilor agrement turistic și petrecere a
timpului liber și crearea de facilități
aparținătoare orașului – Oarba de Mureș
pentru anumite segmente de turiști.
Proiectul presupune amenajarea
zonelor menționate și transformarea
lor în zone de agreement
Buget estimat: 1.000.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020
Organizarea unor competiții sportive de interes Obiectiv: Încurajarea practicării
activităților sportive - componentă
local
principală a unui mod de viață
sănătos
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Surse potenţiale de finanțare:
Buget Local
2.3.2.5

2.4.1.4

2.4.2.3

3.1.1.2

3.1.2.1

3.1.2.2

Amenajare parc cu locuri de joacă pentru copii
în zonele centrale ale localităților aparținătoare
orașului Iernut și reabilitare spații cu destinația
loc de joacă pentru copii

Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii
de agrement şi petrecere a timpului
liber prin reamenajarea spațiului
verde dintre locuințe în mici spații de
odihnă și recreere
Buget estimat: 500.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Fonduri publice prin instituţiile
publice competente

Sprijinirea derulării unor programe de
incluziune socială prin înființarea unui atelier
protejat pentru grupuri vulnerabile - șomeri,
romi, etc

Obiectiv: Dezvoltarea factorului
uman în acord cu directivele
europene
pentru
promovarea
incluziunii sociale a romilor prin
oferirea de programe diverse
destinate integrării acestora în
comunitate
Buget estimat: 150.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operaţional Capital Uman
(POCU) 2014-2020
Implicarea cadrelor medicale în organizarea și Obiectiv: Prevenirea îmbolnăvirii și
sustinerea unor activități de educație sanitară a îmbunătățirea stării de sănătate a
populației, promovarea unui mod de
populației
viață sănătos
Sprijinirea persoanelor care practică agricultura
Obiectiv: Eficientizarea activității
de subzistență pentru a se asocia în grupuri de
exploatațiilor agricole, practicarea
producători
unei agriculturi intensive, creșterea
profitabilității sectorului agricol.
Stimularea comasării terenurilor agricole şi
Obiectiv: Eficientizarea activității
practicarea agriculturii pe suprafeţe mari, la
exploatațiilor agricole, practicarea
standarde europene
unei agriculturi intensive, creșterea
profitabilității sectorului agricol.
Consilierea fermierilor pentru dezvoltarea și
Obiectiv: Servicii de consiliere a
modernizarea exploatațiilor zootehnice
fermierilor pentru elaborarea planului
de afaceri și implementarea acestuia,
în vederea administrării exploatațiilor
în contextul respectării standardelor
comunitare.
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Surse potenţiale de finanțare:
PNDR 2014-2020
3.2.1.1

Stimularea parteneriatelor public privat pentru
Obiectiv: Reducerea cantităților de
înfiinţarea centrelor de colectare, prelucrare şi
produse vegetale perisate, sporirea
valorificare a producţiei agricole
veniturilor populației prin practicarea
agriculturii, fluidizarea circuitului
producător
–
distribuitor
–
consumator, dezvoltarea economiei
locale prin valorificarea produselor
agricole

Surse potenţiale de finanțare:
PNDR 2014-2020
3.2.2.1

3.2.2.2

4.1.1.1

Informarea
micilor
producători
despre
Obiectiv: Obținerea unei forme
avantajele procesării producției primare
(creșterea prețurilor de vânzare, maximizarea suplimentare de venit prin vânzarea
producției procesate, negocierea
profitului)
prețurilor de distribuție, facilitarea
accesului pe canalele de distribuție,
creșterea
valorii
adăugate,
valorificarea rațională a resurselor și
preîntâmpinarea
risipei
prin
diminuarea cantității de produse
alterate etc.
Sprijinirea fermierilor prin amenajarea de piețe
Obiectiv: Facilitarea accesului pe
și târguri destinate vânzării produselor
canalele de distribuție pentru
procesate
obținerea unei forme suplimentare
de venit prin vânzarea producției
procesate
Sprijinirea creșterii numărului de spații de Obiectiv: Dezvoltarea turismului
cazare
prin încurajarea şi susținerea
înfiinţării de noi structuri de primire
turistică în vederea stimulării
circulației
turistice,
creșterea
încasărilor obținute din turism,
creșterea eficienței economice și a
competitivității destinațiilor turistice
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020
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Reabilitare clădire internat și schimbarea Obiectiv: Dezvoltarea turismului
destinației în unitate de cazare și centru de prin încurajarea şi susținerea
înfiinţării de noi structuri de primire
conferințe
turistică în vederea stimulării
circulației
turistice,
creșterea
încasărilor obținute din turism,
creșterea eficienței economice și a
competitivității destinațiilor turistice
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020
Amenajarea unor trasee turistice în arealul Obiectiv:
Proiectul
presupune
amenajarea
unei
rețele
de trasee
orașului Iernut
turistice, care să pună în valoare atât
patrimoniul natural și construit al
orașului Iernut cât și cel al zonelor
limitrofe.
Surse de finanțare: Programul
Operational Regional 2014-2020
Delimitarea și semnalizarea obiectivelor Obiectiv:
Proiectul
presupune
proiectarea,
realizarea
şi
instalarea
turistice
de indicatoare turistice
Surse de finanțare: Programul
Operational Regional 2014-2020
Sprijinirea organizării de activități culturale și
Obiectiv: Elaborarea unui set de
artistice prin care sunt prezentate obiceiurile activități culturale, târguri, serbări,
locale și portul popular (festivaluri populare, etc. menite să asigure un program
zilele orașului,etc)
echilibrat pe întreaga perioadă a
anului pentru atragerea turiștilor
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020
Susținerea și promovarea tinerelor talente în Obiectiv: Păstrarea patrimoniului
arta sculpturii, picturii, a meșteșugurilor cultural si natural pentru generațiile
populare și muzicii
viitoare și facilitarea accesului la
patrimoniu a publicului larg
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020
Sprijinirea restaurării edificiilor aflate în Obiectiv:
Conservarea
şi
patrimoniul cultural național
restaurarea patrimoniului cultural în
vederea menținerii și promovării
fondului cultural exitent pe plan local
Buget estimat: 2.000.000 Euro
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Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020
4.2.2.2

Sprijinirea restaurării obiectivelor turistice
Obiectiv: Administrația publică
aflate în proprietate privată (ex. Castelul Korniș
locală trebuie să se implice în
– Rakoczi)
restaurarea obiectivelor turistice de
pe teritoriul orașului, chiar dacă din
punct de vedere legal nu are atribuții
în acest sens. Primăria ar putea
facilita crearea unor parteneriate
între proprietarul legal și diferiți
investitori/organizații ale societății
civile interesați/te de renovarea și
exploatarea acestor edificii
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Regional
2014-2020

informatic Obiectiv: Introducerea sistemului
informatic
de
management,
realizarea procedurilor de lucru,
reducerea
timpilor
de
lucru,
creșterea
acurateței
datelor,
eficientizarea
procesului
de
management agricol
Promovarea transparenței administrației prin Obiectiv: Acest proiect presupune
S.1.1.2.1
actualizarea permanentă a informațiilor paginii contractarea
unei
firme
de
administrare
pagini
web,
elaborarea
oficiale web a primariei și introducerea unor noi
pentru
obținerea
secțiuni (informaţii privind obţinerea de procedurilor
informațiilor
ce
urmează
a fi
autorizaţii, adeverinţe, certificate, urmărirea
încărcate pe site, promovarea
soluţionării reclamaţiilor)
avantajelor
utilizării
de
către
comunitate a site-ului
Buget estimat: 500.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020
S.1.1.1.3

S.1.1.2.4

Implementarea
unui
sistem
geografic de management agricol

Dezvoltarea platformelor electronice de Obiectiv: Optimizarea coeziunii
comunicare între cetățeni, instituții publice și sociale la nivel local prin organizarea
de consultări publice periodice între
mediul de afaceri
autorităţiile locale şi mediul de
afaceri în vederea îmbunătățirii
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relației cu cetățenii și cu mediul de
afaceri și creșterea încrederii în
administrația publică
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operaţional Capacitate
Administrativă 2014-2020
S.1.2.1.2

S.1.2.2.2

S.2.1.2.2

Organizarea de schimburi de experienţă cu Obiectiv: Crearea de parteneriate
autorităţi locale din România sau Uniunea strategice
de
dezvoltare
microregională prin elaborarea de
Europeană
proiecte comune în parteneriat cu
alte administrații publice în vederea
dezvoltării durabile a zonei, prin
astfel de parteneriate fiind asigurat
accesul mai facil la diferite finanțări
Surse potenţiale de finanțare:
Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020
Organizarea
de
cursuri
în
domeniul Obiectiv: Dezvoltarea capitalului
procedurilor administrative legate de înființarea uman prin instruirea funcţionarilor în
domeniul procedurilor administrative
unei noi afaceri
legate de înființarea unei noi afaceri
Buget estimat: 50.000 Euro
Surse potenţiale de finanțare:
Program Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020
Promovarea surselor regenerabile de energie

Obiectiv:
Protejarea
mediului
înconjurător prin încurajarea şi
sprijinirea soluţiilor alternative de
producere a energiei
Surse de finanțare: Administraţia
Fondului de Mediu / Programul
Operațional Infrastructură Mare
2014‐2020

Ecologizarea
terenurilor
afectate
de
Obiectiv:
Protejarea
mediului
depozitarea ilegală a deșeurilor menajere și din înconjurător
prin
extinderea,
construcții
protejarea şi conservarea zonelor cu
Amenajarea de spații verzi pe terenurile spații verzi
S.2.2.1.2
Buget estimat: 1.000.000 Euro
degradate/ neutilizate
Implementarea unor măsuri de protecție a Surse potenţiale de finanțare:
S.2.2.2.2
Administraţia Fondului de Mediu
suprafețelor de păduri existente
S.2.2.1.1
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6. Implementarea și monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală

Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Iernut pentru perioada 2014-2020, reprezintă un
document legal de lucru al Consiliului Local Iernut, având caracter normativ şi prospectiv şi
este supus unui proces continuu de reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare în
vederea adecvării evoluţiei realităţilor economice şi sociale.
Succesul unei strategii depinde în mod direct de capacitatea de implementare a ei de către
comunitatea locală. Condițiile pentru implementarea cu succes a unui plan strategic ar fi
următoarele:
 Transformarea planului strategic în planuri operaționale anuale care sunt revizuite și
modificate cu regularitate;
 Acordarea unei atenții deosebite participării la procesul de planificare strategică a
fiecărui membru al organizației;
 Realizarea unei liste de responsabilități pentru fiecare persoană;
 Numirea unei persoane responsabile pentru implementarea planului strategic, care
va supraveghea procesul de implementare.
Schema de implementare și monitorizare a strategiei

Comisia
economică

Comisia
juridică

Comisia de
urbanism

Comisia de
servicii

Comisia
socială

Alte
direcții

Implementarea
strategiei

Compartimentul proiecte în curs de implementare

Manager de proiect - implementarea strategiei de dezvoltare
Primarul/Cabinetul Primarului orașului Iernut

Monitorizare
și evaluare

Consiliul Local Iernut
Parteneri
implementare

Mediul de
afaceri și
mediul ONG
din orașul
Iernut

Primării
învecinate cu
orașul Iernut

Direcții
deconcentrate
la nivel local și
județean

Agenția pentru
Dezvoltare
Regională
Centru

Autorități/
Instituții
publice
naționale și
internaționale
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Implementarea constă în punerea în practică a planului de acțiuni stabilit în cadrul strategiei
de dezvoltare locală, prin respectarea principiilor care au stat la baza fundamentării acesteia
pentru a garanta atingerea obiectivelor țintite în scopul ameliorării gradului de dezvoltare a
comunității locale. Responsabilitatea coordonarea implementării strategiei revine Primarului
și Consiliului Local.
Implementarea strategiei se poate realiza prin mai multe procedee:
 Implementare prin intermediul instituțiilor existente - avantajul acestui procedeu este
dat de faptul că se elimină necesitatea constituirii unei structuri paralele pentru
implementare, însă există și o serie de dezavantaje: de multe ori apar dificultăți în
îndeplinirea sarcinilor de implementare pe lângă sarcinile specifice ale instituției,
disfuncționalitățile se accentuează când specificul domeniului curent de activitate al
instituției diferă de activitatea de implementare.
 Implementarea prin înființarea unei Agenții de implementare a strategiei - această
metodă presupune constituirea unui organism cu identitate juridică și cu autonomie
organizațională, ce are ca obiect principal de activitate asigurarea managementului
implementării strategiei de dezvoltare locală.
Avantajul acestei alegeri constă în faptul că se poate realiza o supervizare mai atentă
în etapa de implementare întrucât personalul este special dedicat și instruit în acest
scop.
Dezavantajul este generat de costurile suplimentare pentru constituirea agenției, atât
costuri de înființare, organizare cât și costuri de funcționare.
 Implementarea prin Unități de implementare a proiectelor - acest model este specific
Uniunii Europene și constă în formarea unui departament specializat în cadrul
administrației publice și are ca dezavantaj principal faptul că se creează o structură
paralelă.
 Implementarea prin Consorțiu Comunitar - această metodă reprezintă o structură
comunitară participativă prin reprezentarea tuturor factorilor interesaţi în procesul
dezvoltării la nivel local împreună cu partenerii externi. Consorțiul poate dobândi
identitate juridică și se transformă într-o agenție sau poate funcționa ca un comitet
de conducere a structurilor enunțate anterior.
Procesul de implementare trebuie să se desfășoare conform graficului indicat în planul de
acțiune, prin respectarea termenelor de realizare a activităților, prin respectarea ordinii
indicate/prestabilite a acestora și prin respectarea indicațiilor menționate în planul de
acțiune.
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Pe parcursul implementării strategiei de dezvoltare locală actorii implicați în această etapă
se vor confrunta cu o serie de probleme/disfuncționalități care vor solicita o soluționare
imediată pentru a decongestiona circuitul activităților specifice implementării.

Monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală
Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informaţiei cu scopul de
fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând transparenţa în
luarea deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare.
Rolul monitorizării:
 Permite supravegherea implementării strategiei oferind posibilitatea revizuirii
periodice a planificării strategice
 Actualizarea și corectarea termenilor avuți în vedere la momentul planificării
 Anticipează eventualele probleme prin efectuarea de corecții și ajustări
Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces în cadrul monitorizării care
presupune aprecierea activităţilor sau a rezultatelor implementării Strategiei, utilizând
informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o analiză a modului de
implementare a Strategiei şi eficienţei acesteia. În general, evaluarea poate fi realizată de
către aceeaşi echipă care realizează şi activitatea de monitorizare a strategiei.
Tipurile de evaluare sunt:
 Evaluarea continuă (auto-evaluarea) pentru identificarea la timp a posibilelor riscuri
 Evaluarea intermediară – la interval de șase luni, pentru a introduce schimbările
necesare și acțiuni corective atunci când este necesar. Evaluarea este un proces prin
care pe baza feed-back-ului primit pe parcurs determină îmbunătățirea continuă a
formei și conținutului.
 Evaluarea finală – cu participarea tuturor factorilor interesați în strategie, pentru a
urmări măsura în care au fost realizate obiectivele
 Evaluarea ex-post – o activitate menită să identifice efectele pe termen lung și
sustenabilitatea efectelor pozitive
Planificarea integrată este o soluţie modernă pentru dezvoltarea iniţiativelor şi acţiunilor
instituţionale, administrative şi socio-economice, care duc la optimizarea folosirii resurselor,
în scopul administrării schimbării şi maximizării impactului pozitiv al schimbării, conform
strategiei stabilite. Planificarea integrată va ajuta autorităţile locale să deruleze proiecte care
au impact multiplu, coerenţă inter-sectorială şi sunt justificate pentru finanţarea şi sprijinul
oferit de fondurile judeţene, guvernamentale sau europene.
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7. ANEXĂ – Fișe de proiect
FIȘA 1 – Proiect : Crearea unui incubator de afaceri pentru atragerea investitorilor
DOMENIU – ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Titlul proiectului: Crearea unui incubator de afaceri pentru atragerea investitorilor
Obiectiv strategic 1: Competitivitate economică
– vitalizarea mediului de afaceri, atragerea de
investitori
Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare
Obiectiv specific 1.1: Susținerea mediului de
a orașului Iernut
afaceri existent
Măsura 1.1.1: Sprijin acordat menținerii și
dezvoltării activităților economice desfășurate
de agenții economici
Context european – Strategia Europa 2020
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a
Încadrarea în strategii regionale /
României Orizonturi 2013-2020-2030
naționale/europene:
Strategia de Dezvoltare Regională a regiunii
Centru 2014-2020
Teritoriu vizat
Teritoriul administrativ al oraşului Iernut
Justificarea necesității proiectului: Obiectivul proiectului constă în realizarea unei structuri locale de
sprijinire a afacerilor, prin încurajarea inițiativei antreprenoriale locale
Etape necesare:
1) Elaborarea studiului de fezabilitate
2) Identificarea terenului/spațiului de amplasare
3) Identificarea investitorilor și partenerilor interesați
4) Obținerea finanțării
5) Ridicarea construcției/reabilitarea spațiului existent
6) Amenajarea spaţiului avut în vedere pentru acest obiectiv
7) Selectarea administratorului
8) Selectarea firmelor incubate
Rezultate așteptate: realizarea unui pavilion administrativ cu standuri expoziționale, spații pentru
birouri/sedii de firmă, săli de conferințe, pavilioane pentru activități productive
Impactul proiectului: dezvoltarea economiei locale – menținerea investițiilor actuale și atragerea de noi
investiții prin utilizarea resurselor existente și facilitarea accesului la infrastructuri noi pentru afaceri.

Aplicant și potențiali parteneri:
Primăria orașului Iernut în parteneriat cu investitori privați

Surse potențiale de finanțare:
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și
inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor / Buget de stat

Buget estimat

1.000.000 euro

Perioada de implementare:

2015 – 2020

Grad de prioritizare:

Proiect direct

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.):
Neinițiat
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FIȘA 2 – Proiect : Reabilitarea drumului comunal DC 86 care face legătura cu satul Sălcud
DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU

Titlul proiectului: Reabilitarea drumului comunal DC 86 care face legătura cu satul Sălcud
Relevanța pentru Strategia de
Dezvoltare a oraşului Iernut

Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
Obiectiv Specific 2.1 - Modernizarea și extinderea infrastructurii
rutiere
Măsura 2.1.1: Modernizarea rețelei de drumuri

Context european – Strategia Europa 2020
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României
Încadrarea în strategii regionale
Orizonturi 2013-2020-2030
/ naționale/ europene:
Strategia de Dezvoltare Regională a regiunii Centru 20142020
Teritoriu vizat
Teritoriul administrativ al oraşului Iernut
Justificarea necesității proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de transport local, creșterea nivelului de
accesibilitate a localităților, creșterea nivelului de atractivitate a zonei pentru turiști și investitori, reducerea
impactului asupra mediului, îmbunătățirea confortului populației
Etape necesare:
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF);
2) Stabilirea sursei de finanţare;
3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării;
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi
acorduri);
5) Implementarea proiectului, care presupune:
 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare
implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate,
management proiect, etc)
 Realizarea/execuția lucrărilor
 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor
 Publicitatea și promovarea proiectului
 Monitorizarea/controlul proiectului
 Auditul proiectului.
Rezultate așteptate: Realizarea investiţiei - reabilitarea drumului comunal DC 86
Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii oraşului, atragerea investitorilor, crearea
de locuri de muncă în perioada de execuție, eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii
oraşului
Aplicant și potențiali parteneri:
Primăria Oraşului Iernut
Surse potențiale de finanțare:
 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi
oraşelor” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl (Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea programului
național de dezvoltare locală)
 Programul Operațional Regional 2014-2020 – „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională și locală” - http://www.fonduri-ue.ro/po-2014-2020
Buget estimat
12.000.000 Lei
Perioada de implementare:
2014 – 2016
Grad de prioritizare:
Proiect direct
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Proiect tehnic
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FIȘA 3 – Proiect :Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în toate localitățile
aparținătoare orașului Iernut
DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU

Titlul proiectului: Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în toate localitățile
aparținătoare orașului Iernut
Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
Obiectiv Specific 2.2 – Dezvoltarea rețelelor de utilități publice
Măsura 2.1.1: Modernizarea și extinderea rețelei de alimentare cu
apă și canalizare
Context european – Strategia Europa 2020
Încadrarea în strategii
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României
regionale / naționale/
Orizonturi 2013-2020-2030
europene:
Strategia de Dezvoltare Regională a regiunii Centru 2014-2020
Teritoriu vizat
Teritoriul administrativ al oraşului Iernut
Justificarea necesității proiectului: Creșterea standardului de viață a locuitorilor din oraş prin extinderea

Relevanța pentru Strategia
de Dezvoltare a oraşului
Iernut

nivelului de racordare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, dezvoltarea durabilă a zonei, creșterea
atractivității zonei pentru turiști și investitori

Etape necesare:
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF);
2) Stabilirea sursei de finanţare;
3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării;
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi
acorduri);
5) Implementarea proiectului, care presupune:
 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare
implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate,
management proiect, etc)
 Realizarea/execuția lucrărilor
 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor
 Publicitatea și promovarea proiectului
 Monitorizarea/controlul proiectului
 Auditul proiectului.
Rezultate așteptate: Realizarea investiţiei - exinderea reţelelor de apă și canalizare în zone unde nu există
Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii oraşului, atragerea investitorilor, crearea
de locuri de muncă în perioada de execuție, eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii
oraşului

Aplicant și potențiali parteneri:
Primăria Oraşului Iernut
S.C. AQUASERV SA Iernut

Surse potențiale de finanțare:
Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl (Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
programului național de dezvoltare locală)
 Administraţia Fondului pentru Mediu – Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de
alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare - http://www.afm.ro/canalizare.php
 Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 – „Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente
a resurselor - Investiţii în sectorul apă și apă uzată pentru a îndeplini cerinţele acquis‐ului de mediu al UE,
prin continuarea dezvoltării proiectelor de integrate de apă și apă uzată ” - http://www.fonduri-ue.ro/po2014-2020
Buget estimat
3.000.000 euro – proiect/oraş


Perioada de implementare:

2015 – 2016

Grad de prioritizare:

Proiect direct

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Proiect propus
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Primăria orașului
Iernut

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020



FIȘA 4 – Proiect :Continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a unităților de învățământ
din orașul Iernut
DOMENIU – SOCIAL

Titlul proiectului: Continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a unităților de învățământ din
orașul Iernut
Relevanța pentru Strategia de
Dezvoltare a oraşului Iernut

Încadrarea în strategii regionale /
naționale/europene:
Teritoriu vizat

Obiectiv strategic 2 : Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii
Obiectiv
Specific
2.3
–
Dezvoltarea
infrastructurii
educaționale, sportive și de agrement
Măsura 2.3.1: Dezvoltarea infrastructurii educaționale
Context european: Strategia Europa 2020 - Educaţie
Context regional: Strategia Națională pentru Dezvoltare
Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030
Strategia de Dezvoltare Regională a regiunii Centru 2014-2020
Teritoriul administrativ al oraşului Iernut

Justificarea necesității proiectului: Infrastructura de învățământ este învechită și nu corespunde tuturor

necesităților specifice actului educațional și trebuie în permanență reabilitată astfel încât să se poată oferi cadrul adecvat
de desfășurare a învățământului preuniversitar
Etape necesare:
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF);
2) Stabilirea sursei de finanţare;
3) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi
acorduri);
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării;
5) Implementarea proiectului, care presupune:

Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului

Realizarea documentației de avizare a lucrărilor

Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare implementării
proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate, management proiect,
etc)

Realizarea/execuția lucrărilor

Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor

Publicitatea și promovarea proiectului

Monitorizarea/controlul proiectului

Auditul proiectului.
Rezultate așteptate: Realizarea investiţiei – modernizarea unităților de învățământ
Impactul proiectului: Asigură premisele creșterii capacității de școlarizare, îmbunătățind condițiile și accesul la
educație, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție

Aplicant și potențiali parteneri:
Primăria Oraşului Iernut

Surse potențiale de finanțare:
Programul Operațional Regional 2014-2020 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale
Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi
oraşelor” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl (Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național
de dezvoltare locală)
Buget estimat
1.000.000 euro
Perioada de implementare:
2014 – 2020
Grad de prioritizare:
Proiect punctual



Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Proiect propus
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Primăria orașului
Iernut

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020



FIȘA 5 – Proiect: Înființarea unui centru tip after-school pentru copii din școlile gimnaziale
DOMENIU – SOCIAL
Titlul proiectului: Înființarea unui centru tip after-school pentru copii din școlile gimnaziale

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
orașului Iernut

Încadrarea în strategii regionale /
naționale/europene:
Teritoriu vizat

Obiectiv strategic 2 : Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii
Obiectiv Specific 2.3 – Dezvoltarea infrastructurii
educaționale, sportive și de agrement
Măsura
2.3.1:
Dezvoltarea
infrastructurii
educaționale
Context european – Strategia Europa 2020
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a
României Orizonturi 2013-2020-2030
Strategia de Dezvoltare Regională a regiunii
Centru 2014-2020

Teritoriul administrativ al oraşului Iernut
Justificarea necesității proiectului: crearea unui sistem de asistare a copiilor școlari după orele de curs
Etape necesare:
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF);
2) Identificarea terenului;
3) Stabilirea sursei de finanţare;
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect,
obţinere avize şi acorduri);
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării;
6) Implementarea proiectului, care presupune:
 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a
proiectului
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare
implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului,
publicitate, management proiect, etc)
 Realizarea/execuția lucrărilor
 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor
 Publicitatea și promovarea proiectului
 Monitorizarea/controlul proiectului
 Auditul proiectului.
Rezultate așteptate: înființarea unor centre de învățare pentru școlarii din orașul Iernut
Impactul proiectului: creșterea calității procesului de învățare și facilitarea accesului copiilor la sistemul
de învățământ în vederea evitării abandonului școlar în clasele primare

Aplicant și potențiali parteneri:
Primăria orașului Iernut

Surse potențiale de finanțare:



Programul Operațional Regional 2014-2020 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale
Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi
oraşelor” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl (Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național
de dezvoltare locală)

Buget estimat

500.000 euro – proiect

Perioada de implementare:

2015 – 2020

Grad de prioritizare:

Proiect suport

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.):
Neinițiat
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Primăria orașului
Iernut



Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020

FIȘA 6 - Proiect: Facilitarea creării unei baze sportive multifuncționale în orașul Iernut
DOMENIU – SOCIAL
Titlul proiectului: Facilitarea creării unei baze sportive multifuncționale în orașul Iernut

Relevanța pentru Strategia de
Dezvoltare a orașului Iernut

Încadrarea în strategii regionale /
naționale/europene:

Obiectiv
strategic
2:
Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii
Obiectiv Specific 2.3 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale,
sportive și de agrement
Măsura 2.3.2: Dezvoltarea infrastructurii sportive și de
agrement
Context european – Strategia Europa 2020
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României
Orizonturi 2013-2020-2030
Strategia de Dezvoltare Regională a regiunii Centru 2014-2020

Teritoriu vizat

Teritoriul administrativ al oraşului Iernut
Justificarea necesității proiectului: oferirea unui spațiu adecvat pentru tinerii din comunitate în care aceștia

să poată desfășura activități sportive în condiții optime de confort și siguranță

Etape necesare:
1) Elaborarea studiului de fezabilitate
2) Stabilirea sursei de finanțare
3) Emiterea Hotărârii Consiliului Local privind transmiterea terenului, liber de orice sarcini, în folosinţă
gratuită către CNI S.A. pe durata de execuţie a obiectivului de investiţie
4) Emiterea Hotărârii Consiliului Local privind angajamentul de a asigura finanţarea pentru lucrările de
sistematizare pe verticală a amplasamentului, racordurile la utilităţi (energie electrică, apă, canal, gaz
sau alt tip de combustibil utilizat), întreţinerea şi exploatarea obiectivului de investiţie
5) Obținerea Certificatului de urbanism, însoţit de planurile de situaţie şi de încadrare în zonă a
amplasamentului, vizate spre neschimbare de arhitectul şef, cu marcarea sălii de sport în plan
6) Obținerea avizulului Direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniu judeţean
7) Elaborarea studiul geotehnic care să pună în evidenţă în principal natura terenului de fundare, adâncimea
de fundare, presiunea admisibilă şi nivelul mediu al pânzei de apă freatică
8) Elaborarea planului de ridicare topografică cu cote de nivel şi marcarea sălii
9) Încheierea protocolului pentru transmiterea terenului destinat construirii sălii de sport pe durata realizării
lucrărilor, cu specificaţia expresă că terenul este lipsit de orice sarcini
10) Obținerea extrasului de carte funciară
11) Elaborarea și depunerea cererii de înscriere în program
12) Implementarea proiectului, care presupune:
 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a
proiectului
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare
implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate,
management proiect, etc)
 Realizarea/execuția lucrărilor
 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor
 Publicitatea și promovarea proiectului
 Monitorizarea/controlul proiectului
 Auditul proiectului.
Rezultate așteptate: sală de sport având cu o capacitate de 150/50 locuri
Impactul proiectului: eliminarea riscurilor care pot afecta un stil de viață sănătos pentru tinerii comunității,
crearea de locuri de muncă în perioada de execuție

Aplicant și potențiali parteneri:

Consiliul Local al orașului Iernut

Surse potențiale de finanțare:
Programul Săli de sport (http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/programe-social-culturale-si-sportive)
Buget estimat
1.500.000 Euro
Perioada de implementare:

2014 - 2020

Grad de prioritizare:

Proiect direct

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Neinițiat

126

Primăria orașului
Iernut

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020



FIȘA 7 – Proiect :Amenajarea de spații de agrement pe malul Mureșului și în apropierea pădurilor
aparținătoare orașului – Oarba de Mureș
DOMENIU – AMENAJAREA ȘI ECHIPAREA TERITORIULUI

Titlul proiectului: Amenajarea de spații de agrement pe malul Mureșului și în apropierea pădurilor
aparținătoare orașului – Oarba de Mureș
Relevanța pentru Strategia de
Dezvoltare a oraşului Iernut

Încadrarea în strategii regionale /
naționale/europene:
Teritoriu vizat

Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii
Obiectiv Specific 2.3 – Dezvoltarea infrastructurii
educaționale, sportive și de agrement
Măsura 2.3.2: Dezvoltarea infrastructurii sportive și de
agrement
Context european – Strategia Europa 2020
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a
României Orizonturi 2013-2020-2030
Strategia de Dezvoltare Regională a regiunii Centru 20142020
Malul Mureșului și pădurile aparținătoare orașului Iernut

Justificarea necesității proiectului: diversificarea ofertei de petrecere a timpului liber şi agrement turistic
Etape necesare:
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF);
2) Stabilirea sursei de finanţare;
3) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere avize şi
acorduri);
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării;
5) Implementarea proiectului, care presupune:
 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a
proiectului
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare
implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate,
management proiect, etc)
 Realizarea/execuția lucrărilor
 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor
 Publicitatea și promovarea proiectului
 Monitorizarea/controlul proiectului
 Auditul proiectului.
6) identificarea și sprijinirea de inițiative private pentru dezvoltarea zonei de agreement/complexului
Rezultate așteptate: amenajarea spațiilor şi crearea unei zone de agrement cu căi de acces, parcări și utilități
aferente complexului, etc
Impactul proiectului: valorificarea potenţialului de dezvoltare al oraşului şi a resurselor sale naturale, creșterea
încasărilor obținute, creșterea eficienței economice și a competitivității infrastructurii de agrement, precum şi a
unor obiective pentru petrecerea timpului liber

Aplicant și potențiali parteneri:
Primăria oraşului Iernut

Surse potențiale de finanțare:
Programul Operațional Regional 2014-2020 – „Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului”
 Buget local
Buget estimat
1.000.000 euro


Perioada de implementare:
2014 – 2020 Grad de prioritizare:
Proiect punctual
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Proiect propus
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Primăria orașului
Iernut

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020



FIȘA 8 - Proiect: Reabilitarea Casei de Cultură și dotarea cu echipamente video și de sonorizare
DOMENIU – SOCIAL
Titlul proiectului: Reabilitarea Casei de Cultură și dotarea cu echipamente video și de sonorizare
Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea turismului și
culturii
Obiectiv Specific 4.2 – Promovarea patrimoniului
Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
cultural și a tradițiilor locale
orașului Iernut
Măsura 4.2.1: Măsuri de susținere și promovare a
patrimoniului cultural
Context european – Strategia Europa 2020
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a
Încadrarea în strategii regionale /
României Orizonturi 2013-2020-2030
naționale/europene:
Strategia de Dezvoltare Regională a regiunii
Centru 2014-2020
Teritoriu vizat
Orașul Iernut
Justificarea necesității proiectului: diversificarea, pregătirea și susținerea de programe socio-culturale în
vederea valorificării tradițiilor locale, crearea unui centru de cultură atractiv pentru comunitate
Activități principale:
1) Inițierea demersurilor necesare așezământului cultural (în cazul în care există) și terenul aferent să facă
parte din domeniul privat al unității administrativ teritoriale
2) Elaborarea planului de activitate cuprinzând programele și proiectele culturale pentru următorii 3 ani de
la darea în funcțiune a așezământului cultural reabilitat, modernizat, dotat, care să conțină: activități
culturale educative, informative, formative
3) Emiterea hotărârii de consiliu local pentru aprobarea investiției
4) Încheierea contractului de parteneriat (în cazul în care se aplică în parteneriat cu alte UAT și/sau ONGuri din țară și/sau din străinătate)
5) Elaborarea și depunerea cererii de înscriere în program
6) Implementarea proiectului, care presupune:
 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a proiectului
 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare
implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, publicitate,
management proiect, etc)
 Realizarea/execuția lucrărilor
 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor
 Publicitatea și promovarea proiectului
 Monitorizarea/controlul proiectului
 Auditul proiectului.
Impactul proiectului: desfășurarea în condiții optime și diversificarea manifestațiilor culturale, în vederea
valorificării tradițiilor locale, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție
Aplicant și potențiali parteneri:
Consiliul Local al orașului Iernut
ONG-uri din țară și din străinătate
Surse potențiale de finanțare:
Programul prioritar naţional pentru aşezăminte culturale - http://www.mdrap.ro/lucraripublice/programe-social-culturale-si-sportive
- obiectiv c) reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural
- obiectiv d) proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale, din mediul
rural şi mic urban
obiectiv d) – valoarea maximă eligibilă care se alocă de la
Buget estimat
bugetul de stat prin MDRAP este de 90% din valoarea totală
a proiectului

Perioada de implementare:

2014 - 2020

Grad de prioritizare:

Proiect suport

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de fezabilitate
realizat, aplicație depusă, etc.):
Neinițiat
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Primăria orașului
Iernut

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020



FIȘA 9 – Proiect :Furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice pentru persoane fizice
și juridice
DOMENIU – ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Titlul proiectului: Furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice pentru persoane
fizice și juridice
Relevanța pentru Strategia de
Dezvoltare a oraşului Iernut
Încadrarea în strategii regionale /
naționale/europene:
Teritoriu vizat

Obiectiv Suport 1: Dezvoltarea capacității administrative
Obiectiv Specific 1.1 – Modernizarea bazei tehnico-materiale a
primăriei
Măsura S.1.1.2: Eficientizarea și facilitarea modului de acces la
informare a comunității
Context european – Strategia Europa 2020
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României
Orizonturi 2013-2020-2030
Strategia de Dezvoltare Regională a regiunii Centru 2014-2020

Teritoriul administrativ al oraşului Iernut
Justificarea necesității proiectului: Creşterea capacităţii instituţionale a primăriei prin eficientizarea și

reducerea duratei de livrare a serviciilor publice, atât pentru cetățeni, cât și pentru agenții economici

Etape necesare:
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF);
2) Stabilirea sursei de finanţare;
3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării;
4) Implementarea proiectului, care presupune:
 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a
proiectului
 Organizarea procedurilor de achiziţie publică a bunurilor şi serviciilor aferente proiectului şi
atribuirea contractelor de furnizare
 Înființarea unui ghișeu unic
 Amenajarea spaţiului avut în vedere pentru acest obiectiv - dotarea cu mobilier echipamente,
birotică și alte elemente de inventar
 Realizarea unui sistem software de gestionare a documentelor
 Angajare și instruire personal
 Realizarea și distribuirea unui Ghid al serviciilor publice
 Publicitatea și promovarea proiectului
 Monitorizarea/controlul proiectului
 Auditul proiectului.
Rezultate așteptate: Realizarea investiţiei – amenajare şi dotare birou (identificarea locaţiei pentru birou,
realizarea dotǎrilor necesare, realizarea conexiunii la internet); angajare specialişti (organizare concurs,
angajare şi instruire); informarea membrilor comunității cu privire la existența serviciului
Impactul proiectului: Activităţile acestui proiect vor avea un impact direct asupra capacităţii
administrative a primăriei orașului Iernut, determinând creșterea calității și eficienței serviciilor publice
furnizate de administrația publică locală în beneficiul socio-economic al comunității locale; îmbunătățirea
relației cu cetățenii și cu mediul de afaceri, creșterea încrederii în administrația publică, diminuarea timpului
de procesare/soluționare a cererilor, creșterea accesului la informare, sporirea nivelului de transparență,
consultanță probleme de agricultura, informații generale fiscalitate local, intermedierea relației cu alte
instituții, soluționare cereri emiteri avize, acorduri, adrese, monitorizare activități și sprijin pentru intabularea
și încadastrarea terenurilor

Aplicant și potențiali parteneri:
Primăria Oraşului Iernut

Surse potențiale de finanțare:
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 - Administrație publică și sistem
judiciar eficace și transparente
Buget estimat
500.000 euro
Perioada de implementare:
2015 – 2020 Grad de prioritizare:
Proiect direct

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse,aplicație depusă, etc.):
Proiect neinițiat
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Primăria orașului
Iernut

Strategia de dezvoltare locală a orașului
Iernut, judeţul Mureș, pentru perioada
2014-2020



FIȘA 10 – Proiect : Participarea funcționarilor publici la cursuri/instruiri pentru îmbunătățirea
continuă a performanțelor profesionale
DOMENIU – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Titlul proiectului: Participarea funcționarilor publici la cursuri/instruiri pentru îmbunătățirea
continuă a performanțelor profesionale

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a
orașului Iernut

Încadrarea în strategii regionale /
naționale/europene:
Teritoriu vizat

Obiectiv Suport 1: Dezvoltarea capacității
administrative
Obiectiv Specific 1.2 – Dezvoltarea
capitalului uman
Măsura S.1.2.1: Instruirea personalului
pentru
creșterea
performanțelor
profesionale
Context european – Strategia Europa 2020
Strategia Națională pentru Dezvoltare
Durabilă a României Orizonturi 2013-20202030
Strategia de Dezvoltare Regională a regiunii
Centru 2014-2020
Primăria Orașului Iernut

Justificarea necesității proiectului: În vederea valorificării potențialului uman și dezvoltării unei

organizații orientate spre performanță sunt necesare măsuri de modernizare și eficientizare a actului
administrativ, măsuri care constau în instruirea aparatului propriu al primăriei în domenii de interes public

Etape necesare:
1) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării
2) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării
3) Implementare proiectului, care presupune:
 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a
proiectului
 Organizarea procedurilor de achiziţie publică a bunurilor şi serviciilor aferente proiectului şi
atribuirea contractelor de furnizare
 Furnizarea programelor de instruire a personalului în domenii cheie: management proiect,
achiziții publice, urbanism, ECDL, limbi străine, expert accesare fonduri structurale și de
coeziune europene, manager al sistemelor de management al calității, comunicare, etc
 Dotarea cu echipamente, birotică și alte elemente de inventar
 Publicitatea și promovarea proiectului
 Monitorizarea/controlul proiectului
 Auditul proiectului.
Rezultate așteptate: Creșterea calității și eficienței serviciilor publice furnizate de administrația publică
locală în beneficiul socio-economic al comunității locale.
Impactul proiectului: În cadrul cursurilor propuse participanţii vor obţine cunoştinţe şi competenţe
certificate, care vor putea fi utilizate în îndeplinirea mai eficientă sarcinilor, ceea ce va contribui la
dezvoltarea sustenabilă a capacităţii administrative şi la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării
serviciilor publice.

Aplicant și potențiali parteneri:
Primăria orașului Iernut

Surse potențiale de finanțare:
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 - Administrație publică și sistem
judiciar eficace și transparente
Buget estimat
150.000 euro

Perioada de implementare:
2015 – 2020 Grad de prioritizare:
Proiect suport
Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.):
Neinițiat
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