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CUVÂNTUL PRIMARULUI 
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană se ivesc o serie de oportunităţi şi beneficii ale 

cetăţenilor, administraţiei publice locale şi a instituţiilor publice din oraşul Ungheni. Identificarea şi 

conştientizarea problemelor, a necesităţilor, dar şi stabilirea şi aplicarea soluţiilor adecvate, constituie 

calea cea mai potrivită în politica de dezvoltare locală pentru creşterea nivelului de trai al cetăţenilor 

în vederea apropierii de nivelul de dezvoltare existent în comunităţile similare ale Uniunii Europene.  

Existenţa Fondurilor Europene reprezintă o oportunitate importantă pentru realizarea şi 

implementarea unor proiecte ce vor avea ca scop dezvoltarea oraşului, creşterea nivelului de trai al 

cetăţenilor şi reducerea disparităţilor faţă de oraşele mai dezvoltate din România. 

Realizarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare al Oraşului Ungheni 2009-2015 are drept scop 

identificarea şi utilizarea oportunităţilor ce vor apărea, în scopul dezvoltării oraşului, stabilirea unor 

obiective atât pe termen scurt şi pe termen mediu şi lung, dar şi stabilirea unor linii directoare în 

vederea atingerii obiectivelor propuse prin această strategie. 

 Foto 1. Primarul oraşului Ungheni  
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I. SUMAR EXECUTIV

Necesitatea elaborării “Strategiei de dezvoltare a oraşului Ungheni 2009-2015” a apărut în contextul 

în care România se află în etapa de implementare a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă şi a 

necesităţii absorbţiei banilor alocaţi de Uniunea Europeană prin intermediul proiectelor de investiţii.  

Scopul iniţierii de către Primăria oraşului Ungheni a proiectului de elaborare a strategiei pe termen 

lung este acela de a asigura oraşului o viziune strategică pe termen lung şi coerenţa în promovarea 

proiectelor de investiţii la nivelul Autorităţii Publice Locale, astfel încât să se asigure dezvoltarea 

economică şi socială durabilă a oraşului. 

Procesul de planificare strategică pentru oraşul Ungheni presupune identificarea direcţiilor, 

obiectivelor şi proiectelor de dezvoltare strategică ce presupun aplicarea pe termen scurt (în 

intervalul 2009-2011) şi termen mediu (în intervalul 2012-2015) a priorităţilor identificate. 

În vederea realizării acestui demers strategic, s-au parcurs etapele de analiză a Cadrului Strategic 

Naţional de Referinţă, a Planului Naţional de Dezvoltare, Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru şi 

Strategia de dezvoltare a judeţului Mureş, identificarea obiectivelor, colectarea datelor necesare 

întocmirii analizei situaţiei actuale, formularea viziunii, realizarea analizei situaţiei curente în oraş, 

identificarea disparităţilor, efectuarea analizei SWOT, formularea direcţiilor de dezvoltare, stabilirea 

criteriilor de prioritizare a proiectelor, planificarea financiară şi stabilirea unor măsuri de 

monitorizare şi evaluare a procesului de implementare strategică. 

Obiectivele strategiei 

Obiectivul elaborării documentului „Strategia de dezvoltare a oraşului Ungheni 2009-2015” este 

acela de a se identifica problemele cu care se confruntă locuitorii şi Autoritatea Publică Locală, 

potenţialul de care dispune oraşul, punctele tari şi punctele slabe ale acestuia în diferite sectoare: 

infrastructură, mediu, resurse umane, agricultură, mediu de afaceri etc. 

Prin strategie se propun proiecte care odată elaborate şi implementate au ca scop eliminarea sau 

ameliorarea efectelor negative ale punctelor slabe ale oraşului, valorificarea la maxim a potenţialului 

de care dispune, fapt ce va duce la creşterea calităţii vieţii locuitorilor, creşterea nivelului de trai şi 

alinierea la normele impuse de Uniunea Europeană. 

Viziunea propusă pentru oraşul Ungheni este: 

“Oraşul Ungheni va fi o localitate prosperă din punct de vedere economic, capabilă să ofere 

locuitorilor săi confortul de a trai la un standard calitativ ridicat într-o comunitate responsabilă, 

guvernată de autorităţi publice locale transparente şi oneste, care contribuie la dezvoltarea 

durabilă a localităţii” 

Obiectivul strategic al oraşului Ungheni este: “Utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi 

umane pentru realizarea unei dezvoltări economice şi sociale durabile, care să ducă pe termen lung la 

creşterea standardului de viaţă al populaţiei.” 

Obiectivele specifice 

 Dezvoltarea infrastructurii de bază: apă, canalizare, căi de transport; 

 Construcţia de noi locuinţe; 

 Acţiuni de protecţie a mediului; 

 Exploatarea potenţialului agricol; 

 Reabilitarea monumentelor istorice şi culturale; 

 Dezvoltarea turismului şi înfiinţarea de baze de tratament balnear; 
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 Îmbunătăţirea infrastructurii de învăţământ prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea 

unităţilor şcolare; 

 Îmbunătăţirea sistemului sanitar prin de noi unităţi sanitare; 

 Stimularea dezvoltării sectorului IMM-urilor prin programe care să sprijine crearea şi 

dezvoltarea acestora; 

 Amenajarea şi extinderea spaţiilor verzi; 

 Dezvoltarea de programe pentru stimularea antreprenoriatului, programe pentru reorientare 

profesională, pentru dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă şi programe ce 

facilitează accesul pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile; 

 Modernizarea şi extinderea infrastructurii sportive; 

 Înfiinţarea de cămine culturale şi reabilitarea celor existente; 

 Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi construirea unui cămin de bătrâni pe raza 

oraşului Ungheni.   

Context politic 

Prin Strategia de Dezvoltare a Oraşului Ungheni se urmăreşte impulsionarea şi coordonarea 

dezvoltării generale a judeţului prin valorificarea potenţialului oraşului pentru a obţine o dezvoltare 

teritorială echilibrată.  

Bazat pe principiul subsidiarităţii, au fost luate în considerare caracteristicile naturale, social-

economice şi culturale ale oraşului Ungheni, resursele interne existente şi acele acţiuni care cad în 

mod special în sarcina competenţelor autorităţilor şi organismelor locale,. 

Aplicarea strategiei impune fără echivoc cooperare între actorii locali: administraţia publică locală, 

celelalte instituţii de la nivelul oraşului, agenţii economici, organizaţiile non-profit şi societatea civilă 

în ansamblu, dar şi o intensă colaborare cu alţi parteneri naţionali, europeni şi internaţionali. 

Strategia cuprinde principalele direcţii de dezvoltare viitoare ale oraşului. 

Scopul imediat al strategiei este acela de a pune la dispoziţia Primăriei Oraşului Ungheni şi actorilor 

socio-economici din oraş, un instrument de lucru care să faciliteze luarea unor decizii necesare 

dezvoltării armonioase şi echilibrate a oraşului.  

Necesitatea acordării de asistenţă financiară  

Realizarea obiectivelor strategiei este posibilă numai prin implicarea unor importante fonduri  

financiare prin care să poată fi susţinute măsurile necesare dezvoltării oraşului.  

Aceste sume nu pot fi asigurate doar din bugetul central şi bugetului local. În consecinţă, apare 

necesitatea atragerii de asistenţă financiară din fondurile Uniunii Europene şi din alte surse de 

finanţare disponibile. 

Concluzii: 

 Dezvoltarea oraşului nu reprezintă doar o problemă a autorităţilor locale, ci ţine şi de voinţa şi 

capacitatea comunităţii de a defini obiective strategice pentru dezvoltarea oraşului şi de 

posibilitatea de a le transpune în programe operaţionale viabile. 

 Oraşul Ungheni se confruntă cu probleme specifice unui oraş în plină dezvoltare. 

Comunitatea locală trebuie să-şi asume această poziţionare şi să o speculeze. 
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 Oraşul Ungheni se află mult deasupra altor comunităţi similare datorită resurselor de 

inteligenţă şi antreprenoriat disponibile. Valorificarea la standarde de eficienţă ridicată a 

acestor resurse poate duce la dezvoltarea unui profil creativ şi inovativ unic în regiune. 

 Oraşul Ungheni deţine un potenţial deosebit în ceea ce priveşte dezvoltarea unor activităţi 

economice (sau de altă natură) ce se bazează pe resurse umane înalt calificate.  

 Oraşul deţine un potenţial ridicat de creştere a calităţii democraţiei locale (bazat pe nivelul 

ridicat de educaţie al cetăţenilor, gradul ridicat de antreprenoriat şi accesibilitatea oraşului, 

care se află la doar 11 km de municipiul Târgu Mureş). 

 Creşterea calităţii vieţii în oraşul Ungheni este un element strategic indispensabil dezvoltării 

viitoare a oraşului. 

 Succesul strategiei la nivel tactic şi operaţional depinde de capacitatea comunităţii de a forma 

grupuri comune de lucru (administraţie-grupuri interesate) care să implementeze programele 

structurate la nivel strategic, să le monitorizeze, să le evalueze şi să le corecteze în timp. 

Metodologia procesului de planificare strategică 

Procesul de planificare strategică este un demers continuu care, pornind de la stabilirea viziunii de 

dezvoltare a oraşului stabileşte obiective, priorităţi şi planuri de acţiune, toate acestea concentrate 

într-un sistem a cărui realizare presupune ambiţie, efort şi capacitatea de surmontare a dificultăţilor 

ivite în cale. Acest proces de planificare stabileşte cadrul de coordonare în care acţiunile şi măsurile 

vor duce la materializarea în termenul stabilit a obiectivelor propuse şi asumate de către autoritatea 

publică locală. 

Demersul de planificare strategică pentru oraşul Ungheni s-a efectuat prin aducerea la un numitor 

comun a intereselor părţilor ce pot fi implicate în implementarea strategiei: autoritatea publică locală, 

comunitatea locală, mediul asociativ şi mediul economic. 

Elaborarea „Strategiei de dezvoltare a oraşului Ungheni 2009-2015” s-a realizat în mai multe etape 

astfel: 

1. Identificarea obiectivelor de dezvoltare ale cadrului strategic naţional, regional şi judeţean şi 

stabilirea unor repere cuantificabile aferente acestor linii strategice. 

2. Stabilirea domeniilor de interes pentru dezvoltarea strategică a oraşului Ungheni, în 

concordanţă cu obiectivele de dezvoltare strategică la nivel naţional, regional şi judeţean. În 

această etapă au fost identificate 5 domenii majore de interes în vederea aplicării măsurilor de 

intervenţie care să constituie, mai apoi, baza demersului strategic a oraşului Ungheni: 

Dezvoltarea infrastructurii locale, Creşterea ocupării forţei de muncă şi dezvoltarea 

resurselor umane, Dezvoltarea turismului, Sprijinirea afacerilor, Dezvoltarea durabilă a 

localităţii. Acestea corespund cu domeniile de dezvoltare a judeţului Mureş şi a Regiunii 

Centru. 

3. Procesul de colectare a informaţiilor necesare realizării evaluării preliminare a situaţiei 

actuale a oraşului Ungheni. Acest proces a avut la bază următoarele acţiuni:  
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Colectarea datelor ce vizează informaţii privind: 

a. Zona geografică în care se află oraşul; 

b. Resursele naturale de care dispune; 

c. Infrastructura de transport, telecomunicaţii, comunicaţii date şi internet, 

tehnico-edilitară, pentru iniţiere şi dezvoltare în afaceri, educaţională, sanitară, 

socială, culturală şi turistică; 

d. Date statistice colectate de la Institutul Naţional de Statistică; 

e. Documente sau informaţii furnizate de către autoritatea publică locală; 

f. Studii, planuri, strategii, rapoarte publicate de către instituţii abilitate, din 

diferite domenii de interes care activează la nivel naţional, regional, judeţean 

sau local (Cadrul Strategic Naţional de Referinţă, Planul Naţional de 

Dezvoltare, Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru şi Strategia de 

Dezvoltare a Judeţului Mureş, Programele Operaţionale); 

g. Paginile web ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, Ministerului 

Transporturilor etc. 

4. Formularea viziunii de dezvoltare a oraşului Ungheni. 

5. Realizarea analizei situaţiei actuale a oraşului Ungheni în ceea ce priveşte domeniile de 

interes identificate anterior, pe baza informaţiilor colectate. 

6. Identificarea disparităţilor oraşului Ungheni faţă de Cadrul Strategic Naţional de Referinţă şi 

Strategiile de dezvoltare regională şi judeţeană. Această etapă are în componenţă următoarele 

proceduri: 

a. Stabilirea indicatorilor de referinţă pentru oraşul Ungheni faţă de care se efectuează 

analiza situaţiei actuale; 

b. Analiza situaţiei curente pe baza tuturor informaţiilor colectate; 

c. Identificarea disparităţilor la nivel local faţă de obiectivele de referinţă stabilite la 

nivel judeţean, regional şi naţional. 

7. Realizarea analizei SWOT pentru fiecare domeniu de interes: analiza presupune identificarea 

punctelor tari (factorii care creează un avantaj competitiv al oraşului Ungheni, care conferă 

atractivitate), a punctelor slabe (factorii care aduc obstacole în calea dezvoltării domeniului 

de interes), a oportunităţilor (factorii care pot potenţa avantajele competitive identificate la 

nivelul punctelor tari) şi a ameninţărilor (factorii care prezintă o posibilă piedică sau o 

tendinţă nefavorabilă ce poate apărea în dezvoltarea domeniului de interes). 

În stabilirea punctelor tari şi slabe s-au avut în vedere disparităţile între situaţia actuală şi 

obiectivele de dezvoltare stabilite în documentele strategice. Ca şi instrument de lucru, s-au 

folosit tabele comparative pentru fiecare domeniu strategic de dezvoltare al oraşului Ungheni. 

8. Formularea direcţiilor de dezvoltare a oraşului Ungheni. 

9. Stabilirea proiectelor de dezvoltare locală. În urma prelucrării şi interpretării datelor, se 

obţin informaţii care permit identificarea proiectelor care au ca scop valorificarea 

potenţialului economic, social şi turistic al oraşului, ameliorarea sau eliminarea efectelor 

negative ale punctelor slabe şi dezvoltarea oraşului prin valorificarea şi exploatarea la maxim 

a punctelor tari. 

 

10. Stabilirea criteriilor de prioritizare ale proiectelor propuse în etapa de trasare a direcţiilor de 

dezvoltare ale oraşului Ungheni. S-au folosit următoarele criterii de prioritizare: 
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Criteriul 1: Existenţa unui Studiu de Fezabilitate aferent proiectului; 

Criteriul 2: Procentul sumei nerambursabile în totalul valorii proiectului; 

Criteriul 3: Disponibilitatea fondurilor nerambursabile în cadrul programului de care 

aparţine proiectul propus. 

 

11. Stabilirea unor măsuri de monitorizare şi evaluare ale procesului de implementare a 

propunerilor de dezvoltare strategică a oraşului Ungheni. 
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CAPITOLUL  1. DESCRIEREA GENERALĂ A ORAŞULUI UNGHENI 

1.1. Situaţia socio-economică a oraşului Ungheni 

Localizare  

Regiunea de dezvoltare Centru, de unde face parte şi oraşul Ungheni, este aşezată în zona centrală a 

României, în interiorul marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale 

Mureşului şi Oltului, fiind străbătută de meridianul de 25
o
 longitudine estică şi paralela de 46

o
 

latitudine nordică. Prin poziţia sa geografică Regiunea Centru realizează conexiuni cu 6 din cele 7 

Regiuni de dezvoltare. Regiunea Centru este formată din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, 

Mureş şi Sibiu şi are o suprafaţă totală de 34.100 km
2
, ceea ce reprezintă 14,31% din suprafaţa totală 

a României. Ca suprafaţă depăşeşte unele ţări europene cum ar fi Albania, Luxemburg, Macedonia şi 

Republica Moldova.  

Judeţul Mureş, pitoresc cadru natural al spaţiului carpato-danubian, este situat în partea central-

nordică a României, în Podişul Transilvaniei, în bazinul superior al râului Mureş şi bazinele râurilor 

Târnava Mare şi Târnava Mică, fiind cuprins între meridianele 23º55' şi 25º14' longitudine estică şi 

paralelele 46º09' şi 47º00' latitudine nordică. Suprafaţa sa de 6.714 km², ce reprezintă 2,8% din 

suprafaţa ţării, coboară în trepte de pe crestele Carpaţilor Răsăriteni spre Podişul Târnavelor şi 

Câmpia Transilvaniei. Dispunând de condiţii naturale deosebit de variate şi prielnice unei ample 

dezvoltări economice, judeţul Mureş se învecinează la nord-est cu judeţul Suceava, la est cu judeţul 

Harghita, la sud-est cu judeţul Braşov, la sud cu judeţul Sibiu, la sud-vest cu judeţul Alba, la vest cu 

judeţul Cluj, iar la nord cu judeţul Bistriţa-Năsăud. 

Judeţul Mureş cuprinde: 4 municipii, 7 oraşe, 91 de comune şi 487 de sate. Cel mai mare oraş este 

municipiul Târgu Mureş, care este şi reşedinţa de judeţ. Judeţul Mureş, prin aşezarea sa geografică în 

culoarul larg al râului Mureş, beneficiază de avantajele care le oferă zona de confluenţa a trei regiuni 

naturale, cu resurse economice diferite şi complementare: regiunea cerealieră a Câmpiei 

Transilvaniei, Podişul Târnavelor şi zona forestieră a dealurilor subcarpatice interne. Totodată, 

Târgu-Mureş este cunoscut în ţară şi străinătate ca un important centru medical, cu reuşite deosebite 

în planul medicinii cardiovasculare şi urologice. Centru universitar şi cultural cu tradiţie, municipiul 

Târgu Mureş dispune de un sistem de educaţie solid şi flexibil, gata să se adapteze la cerinţele pieţei 

forţei de muncă. 

Localitatea Ungheni este un oraş de mărime mică, ce reprezintă un centru de importanţă locală, 

situându-se în zona de influenţă a municipiului Târgu Mureş. Oraşul Ungheni este aşezat în centrul 

Câmpiei Transilvaniei, pe lunca râului Mureş, la confidenţa cu râul Niraj. 

Oraşul Ungheni se învecinează cu: 

- la Nord  - comuna Band şi Pănet; 

- la Sud – comuna Suplac şi Mica; 

- la Est – comuna Cristeşti; 

- la Vest – comuna Sânpaul. 

În prezent, în componenţa oraşului intră următoarele localităţi: Şăuşa, Cerghid, Cerghizel, Moreşti, 

Recea şi Vidrasău. 

Oraşul Ungheni este înfrăţit cu două oraşe: cu Carmino, oraş din provincia Lecce din Italia şi cu 

oraşul Jeper din Belgia. 

Oraşul Ungheni se află la o distanţă de 10,63 km de municipiul Târgu Mureş, la 42,21 km de Reghin, 

un alt municipiu din judeţul Mureş şi la 99,58 km de municipiul Cluj Napoca – un important centru 

economic şi cultural din România. 
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Figura 1. Încadrarea oraşului pe harta României şi în judeţul Mureş 

 

 

    

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Romania_location_map.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Ungheni_jud_Mures.png
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Suprafaţa 

        Tabel 1.  Suprafaţa intravilană a oraşelor din judeţul Mureş                             -ha- 

Municipii şi oraşe 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Suprafaţa oraşelor 

din judeţul Mureş 
8.925 10.229 10.822 11.349 11.657 12.679 13.882 

Târgu Mureş 2.976 2.976 3.210 3.210 3.210 3.210 3.246 

% din total judeţ 33,35% 29,09% 29,66% 28,28% 27,54% 25,32% 23,38% 

Reghin 1.567 1.567 1.567 1.568 1.568 1.766 2.054 

% din total judeţ 17,56% 15,32% 14,48% 13,82% 13,45% 13,93% 14,80% 

Sighişoara 1.025 1.125 1.125 1.172 1.189 1.189 1.334 

% din total judeţ 11,49% 11,00% 10,40% 10,33% 10,20% 9,38% 9,61% 

Târnăveni 1.017 1.017 1.064 1.176 1.233 1.270 1.270 

% din total judeţ 11,40% 9,94% 9,83% 10,36% 10,58% 10,02% 9,15% 

Iernut 466 466 466 466 466 466 466 

% din total judeţ 5,23% 4,56% 4,31% 4,11% 4,00% 3,68% 3,36% 

Luduş 684 684 684 684 684 684 1.104 

% din total judeţ 7,67% 6,69% 6,32% 6,03% 5,87% 5,39% 7,95% 

Miercurea Nirajului : 629 629 996 1.230 1.247 1.247 

% din total judeţ : 6,15% 5,81% 8,78% 10,55% 9,84% 8,98% 

Sângeorgiu de Pădure : 405 405 405 405 405 405 

% din total judeţ : 3,96% 3,74% 3,57% 3,47% 3,19% 2,92% 

Sărmaşu : 170 228 228 228 228 512 

% din total judeţ : 1,66% 2,11% 2,01% 1,96% 1,80% 3,69% 

Sovata 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.960 1.990 

% din total judeţ 13,34% 11,63% 11,00% 10,49% 10,21% 15,46% 14,34% 

Ungheni : : 254 254 254 254 254 

% din total judeţ : : 2,35% 2,24% 2,18% 2,00% 1,83% 

           Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Suprafaţa oraşelor şi a municipiilor din judeţul Mureş era în anul 2008 de 13.882 ha, dintre care 

3.246 ha reprezintă suprafaţa oraşului Târgu Mureş, adică 23,38% din suprafaţa judeţului Mureş. 

Suprafaţa intravilană a municipiului Târgu Mureş s-a extins gradual în perioada 2002-2008. Dacă în 

2002 acesta avea 2.976 ha, în 2008 acesta s-a extins până la 3.246 ha, crescând cu 9,08% în aceşti 

ani, ceea ce demonstrează tendinţa de urbanizare de după 1990.  

Oraşul Ungheni are cea mai mică suprafaţă intravilană dintre toate oraşele din judeţul Mureş, cu o 

suprafaţă constantă de 254 ha, ceea ce reprezinta 1,83% din toată suprafaţă ocupată de oraşele şi 

municipiile judeţului Mureş în anul 2008. În anul 2004 suprafaţa intravilană a oraşului Ungheni 

reprezenta 2,35% din toată suprafaţa ocupată de oraşe, dar datorită creşterii alerte a altor oraşe, cum 

ar fi Reghin, Sighişoara, Luduş sau Miercurea Nirajului acest procent s-a diminuat. 
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                      Tabel 2. Date generale despre oraşul Ungheni în anul 2008 

Nr. 

Crt. Specificaţie U.M. 
Valori 

actuale 

1. Suprafaţa totală a teritoriului 

administrativ 
ha 6.369 

2. Suprafaţa intravilanului ha 254 

3. Suprafaţa extravilanului ha 6.115 

4. Suprafaţa totală agricolă ha 5.442 

5. Număr de locuitori persoane 6.869 

6. Densitatea populaţiei loc/km2 107,85 

7. Număr de locuinţe locuinţe 2.166 

8. Suprafaţa locuibilă m2 86.419 

9. Indice de locuibilitate m2/locuitor 12,6 

10. Lungimea totală a străzilor orăşăneşti km 26 

11. Lungimea reţelei de canalizare km 4,3 

12. Lungimea reţelei cu gaze naturale km 51,6 

13. Lungimea reţelei simple de distribuţie a 

apei potabile 
km 22,8 

        

               Grafic 1. Suprafaţa oraşului Ungheni în anul 2008 

  
                 Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

4%

96%
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Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al oraşului Ungheni este de 6.369 ha, dintre care 6.115 ha 

reprezintă extravilanul şi 254 ha intravilanul oraşului. Suprafaţa extravilanului este mult mai mare 

decât cea a intravilanului datorită satelor care intră în componenţa oraşului şi unde, în condiţii 

naturale prielnice, se practică o agricultură sustenabilă. 

       Grafic 2. Suprafaţa agricolă a oraşului Ungheni 

 
        

          Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Din totalul suprafeţei agricole a oraşului Ungheni, cea mai mare pondere o deţine suprafaţa terenului 

arabil - 67%, urmată de suprafaţa păşunilor naturale cu 27%. Cea mai mică suprafaţă o deţin viile şi 

livezile cu 3 ha, respectiv 10 ha. 

Reţeaua hidrografică 

Teritoriul judeţului Mureş are o reţea de ape curgătoare, de lacuri, helestee şi bazine de retenţie 

artificiale deosebit de bogate, dar un volum mai redus de ape subterane, freatice şi de adâncimi. La 

acestea se adaugă micile bazine de apă sărată artificiale din staţiunile climaterice de interes local. 

Reţeaua hidrografică a judeţului aparţine în totalitate râului Mureş, principalul colector de apă în 

întreg bazinul Transilvaniei, care străbate teritoriul judeţului pe o lungime de 187 km, de la 

Ciubotani, unde pătrunde în judeţ şi până în aval de Cheţani unde îl părăseşte. Alte cursuri de apă 

mai importante care străbat suprafaţa judeţului sunt râul Târnava Mică, al doilea ca lungime în judeţ 

(115 km), râul Târnava Mare (43 km), râul Niraj (78 km) şi râul Gurghiu (55 km). În ceea ce priveşte 

calitatea apelor de suprafaţă în bazinul hidrografic Mureş, 46% din lungimea râului supravegheat 

aparţine categoriei de calitate I; 44,9% - categoriei de calitate II şi 9,1% reprezintă apă care depăşeşte 

limitele categoriei de calitate III : pe cursul râului Mureş - 200 milioane m
3
 şi pe Târnava Mică - 50 

milioane m
3
. Apele subterane din zona subcarpatică şi de podiş au debite mici şi un grad de 

mineralizare ridicată, fiind în general nepotabile. În luncile şi terasele râurilor apar ape freatice mai 

bogate, dar şi acestea sunt mineralizate şi dure. Ele constituie principala sursă de alimentare cu apă 

potabilă a localităţilor din judeţul Mureş. Resursele subterane sunt de 3.500 l/s. Din totalul resurselor 
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de apă ale judeţului, au fost captate şi utilizate în anul 2003, un volum de 375 mii m
3
. În bazin sunt 

amplasate 4 acumulări cu un volum total de 86,5 milioane m
3
, din care 71,5 milioane m

3
 sunt volume 

pentru atenuarea viiturilor şi 15 milioane m
3
 pentru suplimentarea debitelor pe râul Târnava Mică în 

perioadele deficitare, necesare în secţiunea Târnăveni, atât pentru apă potabilă, cât şi pentru apa 

industrială. În judeţ se află în construcţie acumularea Răstoliţa, cu un volum de 40 milioane m
3
, care 

va asigura suplimentarea debitelor pe râul Mureş, în perioadele deficitare. Lacurile, iazurile şi 

bazinele de retenţie completează hidrografia judeţului. Pentru Câmpia Transilvaniei sunt specifice 

iazurile şi lacurile de geneză mixtă-naturală şi antropică. Pe râuri s-au creat o serie de iazuri de 

interes piscicol (de exemplu de-a lungul râului Pârâul de Munte, iazul artificial Zau de Câmpie - 133 

ha, Şăulia - 48 ha, Tăureni – 53 ha). Lacul Fărăgau (38 ha) cu apă dulce, prezintă importanţă 

ştiinţifică pentru flora şi fauna sa, iar lacurile antropogene de la Ideciu de Jos, Jabeniţa şi Sângeorgiu 

de Mureş, cu apă sărată, prezintă interes balneoclimateric local. În cadrul complexului lăcustru de la 

Sovata, Lacul Ursu este cel mai mare şi mai important lac sărat din Transilvania. Are o suprafaţă de 5 

ha şi o adâncime de 18 m, prezentând fenomenul de heliotermie, adică, paralel cu creşterea 

concentraţiei sărurilor de la suprafaţă spre adâncime, până la un anumit nivel (3-3,5 m), se produce o 

stratificare termică, diferenţiată după straturile de apă. Oraşul Ungheni este aşezat pe ambele maluri 

ale râului Mureş, fiind principala resursă de apă a oraşului. Un alt râu ce traversează oraşul Ungheni 

este râul Niraj. Râul Niraj este un afluent al râului Mureş, din partea stângă a acestuia, ce izvorăşte 

din munţii Gurghiului la o altitudine de 1.239 metri. Lungimea râului este de 82 kilometri, iar 

suprafaţa bazinului hidrografic de 651 km
2
. Afluenţii principali ai râului Niraj sunt: Nirajul Mic, 

Hodoşa. Maiad şi Călugăreni. Râul Niraj trece prin mai multe localităţi din judeţul Mureş, cum ar fi: 

Crăciuneşti, Păsăreni, Acăţari şi Gheorghe Doja, iar în oraşul Ungheni acesta se revarsă în râul 

Mureş. 

Clima  

Trăsăturile climatice ale judeţului Mureş sunt o consecinţă a poziţiei sale în centrul Transilvaniei, 

fapt care încadrează teritoriul în subprovincia climatică temperat-continental moderată, definită de 

circulaţia şi caracterul maselor de aer din vest şi nord-vest. 

Acestui teritoriu îi sunt specifice verile mai calduroase, iernile lungi şi reci, mai ales în sectorul 

montan, cu inversiuni de temperatură pe văi. În partea de vest a judeţului, climatul este mai cald şi 

mai secetos. Datorită localizării în partea centrală a ţării, teritoriul este supus în cea mai mare parte a 

anului circulaţiei maselor de aer dinspre vest şi nord-vest, cu intensitate şi frecvenţă mijlocie, viteza 

medie a vântului fiind de 3,1 m/s. În timpul iernii sunt frecvente vânturile dinspre nord-est, care ating 

uneori viteze ce depăşesc 50 m/s.  

Relieful 

Situat în interiorul arcului Carpatic, judeţul Mureş este favorizat de un relief armonios, care coboară 

în trepte de la est spre vest, de la cei 2.100 m pe care îi atinge creasta Călimanilor, spre Câmpia 

Transilvaniei (400 m) şi Podişul Târnavelor (500-700 m), până în lunca joasă a râului Mureş de la 

ieşirea din judeţ, unde altitudinea este de numai 280 m. Aproximativ 22% din suprafaţa judeţului este 

dominată de rama munţilor vulcanici Călimani şi Gurghiu (în nord-est şi est). Situaţi în nordul 

judeţului, Munţii Călimani constituie cel mai proeminent edificiu vulcanic din România, cu înălţimi 

maxime pe vârful Pietrosul (2.100 m), vârful Ratatis (2.022 m) şi vârful Bistricior (1.990 m). Ei se 

întind spre sudul judeţului, până în valea Mureşului, continuându-se cu Munţii Gurghiului.  

Munţii Gurghiului, cuprinşi între valea Mureşului şi Târnava Mare, au înălţimi mai mici, reprezentate 

prin vârful Saca (1.776 m), vârful Tătarca (1.689 m) şi vârful Bătrâna (1.634 m). 

Formaţiunile deluroase aparţinând Podişului Transilvaniei sunt structurate în trei unităţi: Subcarpaţii 

Transilvaniei, Podişul Târnavelor şi Câmpia Transilvaniei.  
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 Subcarpaţii Transilvaniei sunt situaţi în partea de est a judeţului, având altitudini cuprinse 

între 600–1.000 m şi sunt reprezentaţi prin dealurile Mureşului, Subcarpaţii Târnavelor, 

(Bicheşu 1.080 m, Sântioara 756 m, Lăposu 628 m) şi Subcarpaţii Reghinului.  

 Podişul Târnavelor, extins la sud de râul Mureş are o înfăţişare cu totul deosebită în cadrul 

formaţiunilor deluroase. Dealurile sunt mai înalte (peste 600 m), iar culmile au versanţi mai 

povârniţi şi acoperiţi cu păduri. Podişul este străbătut de la est la vest de râurile Târnava Mare 

şi Târnava Mică, de unde îi vine şi numele. Podişul Târnavelor include Podişul Târgu-Mureş 

(Dealul Nirajului - 500 m) şi Podişul Jacodului (Dealul Nadeşului), Podişul Dumbrăvenilor, 

Podişul Vânătorilor (subunitate a Podişului Hârtibaciu).  

 Câmpia Transilvaniei, situată la nord de râul Mureş este o regiune mai joasă, formată din 

dealuri scunde, având în medie 400 m înălţime, fiind brăzdată de văi largi. Datorită pantei 

line şi absenţei pădurilor, această regiune este denumită câmpie. Partea din judeţul Mureş a 

Câmpiei Transilvaniei include Câmpia colinară a Sărmaşului, Dealurile Mădăraşului, 

Comlodului şi Luduşului. 

Resurse termice 

Temperatura medie în judeţul Mureş oscilează între 8,0
0
C – 9,4

0
C în zonele agricole, scăzând pe 

măsura creşterii altitudinii. Amplitudinea medie termică este de 23
0
C – 24

0
C, maximele absolute 

putând urca până la 38
0
C – 39

0
C (temperatura record 40,5

0
C - Săbed, 15 – 16 august 1952), iar cele 

minime absolute pot coborî sub – 32
0
C (- 32,8

0
C, Târgu Mureş, 25 ianuarie 1942 şi 23 ianuarie 

1963). Alături de factorul termic, durata de strălucire a soarelui are o importanţă deosebită în 

asimilaţia clorofiliană, acumularea zahărului, precum şi în cuantumul producţiei agricole. În sezonul 

de vegetaţie se înregistrează în medie 1.440 – 1.550 ore de strălucire a soarelui, reprezentând 48% – 

52% din durata astronomică posibilă. Valori mai ridicate se realizează pe Câmpia Transilvaniei şi în 

jumătatea estică a Podişului Târnavelor. 

Figura 2. Suma temperaturilor medii zilnice în judeţul Mureş 

 
 

Resurse pluviometrice  

Precipitaţiile atmosferice în judeţ nu sunt foarte consistente, situându-se în jurul a 600 mm anual, cu 

valori scăzute în vestul judeţului (Luduş, Râciu, Sărmaş), cu valori mai ridicate în centru (Reghin, 

Sâncraiu de Mureş, Târnăveni, Sighişoara) şi cu clase de precipitaţii ridicate şi foarte ridicate în zona 

submontană şi montană. Din analiza figurii nr. 3 rezultă că în judeţul Mureş se disting patru zone în 
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privinţa balanţei – precipitaţiilor şi – evapotranspiraţiei. Se înregistrează un deficit slab de umiditate 

(- 100 mm) în vestul Câmpiei Transilvane, slab şi moderat excedentar -  în centrul şi estul judeţului şi 

o zonă puternic excedentară în zona montană. Din analiza factorilor climatigeni şi din resurse 

agrometeorologice, rezultă că în judeţ sunt condiţii optime pentru majoritatea culturilor, de la cereale, 

plante tehnice până la plantaţii horticole. 

Figura 3. Precipitaţiile medii anuale în judeţul Mureş 

 

 

Calitatea solului  

În strânsă concordanţă cu substratul litologic, cu relieful, clima şi vegetaţia, învelişul de sol al 

judeţului este foarte variat. De pe crestele înalte ale munţilor şi până în luncile joase ale râurilor, 

există o gamă largă de soluri, factori care au determinat delimitarea unor zone pedogeoclimatice 

distincte: 

- Nord-Estul judeţului se caracterizează prin prezenţa unor forme de relief puternic accidentate, soluri 

scheletice, cu aciditate pronunţată, slab aprovizionate cu elemente nutritive. Aceste soluri nu sunt 

favorabile culturilor agricole, dar se pretează pentru păşuni şi fâneţe, precum şi pentru silvicultură. 

- Zona centrală şi central-sudică, cu o climă răcoroasă şi umedă, cu un puternic relief moderat 

accidentat şi cu fertilitatea luncilor râurilor, constituie suprafaţa agricolă cea mai mare din cadrul 

judeţului. Din această zonă face parte şi oraşul Ungheni. 

Repere istorice 

Această vale mănoasă a Mureşului a fost locuită din cele mai vechi timpuri, fiind un puternic punct 

de atracţie datorită condiţiilor prielnice de viaţă pe care le oferea. Aceasta o dovedesc numeroasele 

urme ale culturii materiale descoperite, în special, în localităţile imediat apropiate oraşului Ungheni. 

Astfel, cu totul întâmplător, pe teritoriul unde aztăzi se găseşte gara din Ungheni, s-a descoperit un 

vas de ceramică datând de la sfârşitul mileniului al II-lea î.H., din epoca bronzului. Descoperirile 

arheologice de la Cristeşti, Cetatea de la Moreşti, Cipău şi Sântana de Mureş atestă continuitatea 

populaţiei băştinaşe şi după retragerea Aureliană. Cetatea de la Moreşti de lângă Târgu Mureş 

confirmă existenţa unor forme de organizare administrativă în momentul invaziei triburilor 

migratoare.  

În documente, oraşul Ungheni este atestat pentru prima dată în anul 1264, sub numele de Ingheni 

(Naradtew), cu ocazia daniei unei moşii făcută de Ştefan, ducele de Transilvania, lui Megyes şi 

http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=More%C5%9Fti&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Cip%C4%83u&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Retragerea_Aurelian%C4%83&action=edit&redlink=1
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Fysch. Denumirea de Ingheni derivă de la unghiul format prin vărsarea Nirajului în Mureş, în cadrul 

căruia este aşezat oraşul.  

Conscripţia fiscală din anul 1722 face o amplă descriere economică şi demografică a localităţii 

Ungheni, evidenţiind numărul familiilor pe categorii sociale, terenurile agricole pe categorii de 

folosinţă, numărul animalelor pe diferite specii şi apartenenţa acestora.  

1.2. Factori ai potenţialului economic local 

1.2.1. Resurse naturale 

Sursa principală de alimentare cu apă a oraşului Ungheni este râul Mureş, resursele de apă din 

subteran fiind nesemnificative. Râul Mureş serveşte ca sursă pentru apa potabilă şi industrială, atât 

pentru oraş, cât şi pentru o mare parte a zonei rurale din Câmpia Transilvaniei. 

Existenţa unor resurse naturale de suprafaţă şi a unor bogăţii naturale ale solului, contribuie la 

ridicarea potenţialului economic al judeţului. Varietatea formelor de relief şi a condiţiilor geologico-

tectonice, stratigrafice şi petrografice, au determinat o diversitate a bogăţiilor subsolului.  

Altă resursă importantă o constituie pădurile întinse de foioase şi conifere. Suprafaţa fondului 

forestier este de 208.560 ha, reprezentând 31% din suprafaţa judeţului Mureş. Pădurile sunt una 

dintre cele mai importante resurse naturale, având o valoare deosebită pentru mediu şi economie. Din 

totalul fondului forestier, suprafaţa pădurilor este de 206.293 ha - 98,9%, dintre care cele mai extinse 

sunt pădurile de foioase - 62,97%, în timp ce pădurile de răşinoase ocupă 37% din suprafaţa fondului 

forestier. 

Cea mai importantă resursă a subsolului o constituie zăcămintele de gaz metan, descoperite la 

Sărmăşel în 1907, pentru prima dată în Europa, în urma unui foraj de exploatare a unor presupuse 

săruri de potasiu. Până în prezent, pe teritoriul judeţului sunt cunoscute circa 30 de câmpuri (domuri) 

gazifere, care, în funcţie de raporturile tectonice dintre ele, aparţin la două din cele trei zone de 

domuri din Depresiunea Transilvaniei, respectiv zona centrală şi cea nordică. 

În 2004, 39,48% din totalul producţiei naţionale de gaz metan se extrăgea de pe teritoriul judeţului 

Mureş, faţă de 62,5% în 2002. Pe lângă această scădere evidentă, trebuie menţionat faptul că şi la 

nivel naţional producţia de gaze naturale este în scădere, lucru datorat scăderii resurselor de gaze 

naturale, ceea ce va duce, implicit, la creşterea importurilor. 

În zona deluroasă din Subcarpaţii interni, Podişul Târnavelor şi Câmpia Transilvaniei, predomină 

depozitele sedimentare de nisipuri, marne şi argile, care pot fi utilizate în fabricarea unor materiale 

de construcţii, iar unele varietăţi cuarţoase (în zona Sovata) la fabricarea sticlei.   

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. Astfel de rezerve potenţiale de agregate minerale se întâlnesc pe cursul râurilor 

din judeţul Mureş. 

Sarea comună, sarea gemă sau sarea de bucătărie reprezintă, de asemenea, una din bogăţiile de seamă 

ale podişului transilvănean. Masivul de sare de la Praid este cel mai bine descoperit de eroziunea văii 

Corond şi afluenţii săi; apele de şiroire au săpat şănţuleţe şi creste ascuţite (custri).  

Vegetaţia şi fauna 

Corespunzător diversităţii şi complexităţii elementelor cadrului natural, asociaţiile vegetale şi 

biotopurile faunistice se încadrează în aceeaşi categorie a trăsăturilor variate. Distribuţia lor în cadrul 

peisajului reprezintă o reflectare a condiţiilor fizico-geografice trecute şi actuale, oglindind condiţiile 

de climă şi modificările provocate de om prin înlocuirea vegetaţiei spontane cu plante de cultură, pe 

arii din ce în ce mai întinse. 
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 Flora 

Dispuse în etaje, plantele alcătuiesc: vegetaţia etajului alpin, ocupat de pajişti cu ierburi şi tufărişuri 

pitice; vegetaţia etajului montan, formată din răşinoase amestecate cu fag, anin alb şi negru; vegetaţia 

etajului de deal şi podiş, foarte eterogenă (gorun amestecat cu fag, carpen, tei, frasin); vegetaţia 

etajului de stepă antropogenă, în partea vestică a Câmpiei Transilvaniei (silvostepă, pajişti) şi 

vegetaţia intrazonală (reprezentată prin păduri de luncă, stuf, papură, fâneţe de luncă). 

 Fauna 

Fauna cuprinde biotipuri etajate ca şi vegetaţia: 

• etajul montan (format din biotopul pădurilor de munte, biotopul apelor curgătoare de munte şi 

biotopul culmilor alpine şi subalpine), este reprezentat prin ursul brun, cerbul carpatin, râsul, 

căprioara, cocoşul de mesteacăn etc, în timp ce biotopul apelor curgătoare este reprezentat prin 

păstrăv, lipan, lostriţă; 

• etajul faunei de deal şi podiş (în biotopurile pădurilor şi al domeniului forestier stepizat) este 

reprezentat prin căprioară, iepure, veveriţă, fazan, lup, în timp ce biotopul apelor curgătoare şi 

lăcustre - prin crap, clean, somn, rac, iar dintre păsările care trăiesc în preajma lacurilor 

reprezentative sunt raţele sălbatice. 

1.2.2. Infrastructura 

1.2.2.1. Infrastructura de transport 

Transport public 

Transportul călătorilor în judeţul Mureş este asigurat de 77.943 vehicule, din care 649 autobuze, 756 

microbuze şi 76.538 autoturisme, din acestea - 64.486 proprietate privată. Transportul public 

interurban este asigurat de 15 operatori - societăţi comerciale şi asociaţi, deţinători de licenţă de 

transport public, existând şi numeroase firme de transport internaţional. Serviciile de taximetrie s-au 

dezvoltat mult în ultimii ani. De asemenea, există firme care oferă posibilitatea închirierii de 

autovehicule. 

Transportul public de persoane este structurat astfel: 

- transportul public local – organizat în municipii şi oraşe.  

- transportul public interurban judeţean - este organizat în 35 grupe şi un numar de 185 trasee, cu o 

lungime pe sens de 5.215 km. Se execută 1.346 de curse cu un total de 206 mijloace de transport, din 

care 86 autobuze şi 120 microbuze. 

- transportul public interjudeţean în judeţe limitrofe este organizat în 6 grupe şi un număr de 31 

trasee, cu o lungime pe sens de 3.678 km. Se execută 46 de curse cu un total de 28 mijloace de 

transport, din care 25 autobuze şi 3 microbuze. 

În oraşul Ungheni, transportul este foarte dezvoltat datorită vecinătăţii cu municipiul Târgu Mureş, 

dar şi datorită drumului rutier DN 15 ce traversează întreg oraşul. DN 15 este drumul naţional care 

are o lungime de 369 km şi cuprinde traseul: Turda-Luduş-Ungheni-Târgu Mureş-Topliţa-Bicaz-

Piatra Neamţ-Bacău. DN 15 se suprapune peste drumul european E 60 pe ruta Turda-Târgu Mureş. 

Acesta are punctul de pornire la Brest (Franţa, pe litoralul Oceanului Atlantic) şi continuă prin oraşe 

importante din Elveţia, Germania, Austria şi Ungaria. În România, E 60 intră prin punctul de 

frontieră Borş şi merge, prin Braşov, până la Constanţa (pe coasta Mării Negre), având o lungime de 

3.380 km. Această autostradă se prelungeşte în Asia, pornind din portul Poti (Georgia), de pe coasta 
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Mării Negre, până la Kârghizstan, la graniţa cu China. Această prelungire are 3.210 km. În total, E 

60 are o lungime de 6.590 km. 

Transportul public spre municipiul Târgu Mureş, din oraşul Ungheni, dar şi spre localităţile vecine 

este asigurat de S.C. Siletina Impex S.R.L., în asociere cu S.C. Transport Local S.A. Transportul este 

asigurat, de asemenea, şi de maxi taxiuri particulare, dar şi de maşini taxi. În oraş există staţii de 

taximetrie care sunt deservite de firme de taxi din municipiul Targu Mureş. Către municipiul Târgu 

Mureş, transportul este asigurat la fiecare 15 minute în timpul săptămânii, şi la fiecare jumătate de 

oră – în week-end de către autobuze şi microbuze.  

Reţeaua stradală  

Principalele căi rutiere internaţionale care străbat Regiunea Centru şi care facilitează accesul din şi 

spre aceasta la nivel naţional şi internaţional sunt: 

 E60 Frontiera – Borş - Cluj Napoca - Târgu Mureş – Braşov – Ploieşti – Bucureşti –Slobozia 

-  Constanţa. 

 E68 Frontiera Nădlac – Arad – Deva – Sebeş – Sibiu – Braşov. 

 E81 Frontiera Giurgiu – Bucureşti – Piteşti – Sibiu - Cluj Napoca - Satu Mare - Frontiera 

Halmeu. 

 E574 Piteşti – Braşov – Bacău. 

 Coridorul IV Pan-European Frontiera Nădlac – Timişoara – Deva – Sebeş – Sibiu – Piteşti – 

Bucureşti – Slobozia – Constanţa -cu ramură Sibiu – Braşov - Bucureşti. 

Regiunea Centru ocupă penultimul loc pe ţară în ceea ce priveşte lungimea reţelei rutiere şi locul 

cinci în ceea ce priveşte lungimea reţelei feroviare. Astfel, drumurile publice au o lungime de 10.714 

km, cu o densitate de 29,7 km/ 100 km
2
, deţinând locul trei pe ţară în ceea ce priveşte lungimea de 

drumuri naţionale –2.262 km şi penultimul loc în ceea ce priveşte drumurile judeţene şi comunale – 

8.452 km. 

Tabel 3. Situaţia drumurilor publice în Regiunea Centru şi judeţul Mureş                                    -km- 
Cat. de 

drumuri 

Stare de 

drumuri 

Regiune şi 

judeţ 

Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Total - 
Regiunea 

Centru 
10.105 10.112 10.129 10.182 10.211 10.498 10.714 

- - 
Judeţul 

Mureş 
1.940 1.941 1.959 1.975 1.985 2.083 2.095 

  

% din  

Regiunea 

Centru 

19,20% 19,20% 19,34% 19,40% 19,44% 19,84% 19,55% 

- Modernizate 
Regiunea 

Centru 
2.252 2.330 2.331 2.427 2.447 2.535 2.788 

- - 
Judeţul 

Mureş 
361 419 428 428 427 423 422 

- 

Cu 

îmbrăcăminţi 

uşoare 

rutiere 

Regiunea 

Centru 
2.916 2.861 2.874 2.791 2.881 2.848 2.809 

- - 
Judeţul 

Mureş 
773 717 726 731 744 743 755 

- Pietruite 
Regiunea 

Centru 
3.561 3.586 3.431 3.431 3.416 3.310 3.341 
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- - 
Judeţul 

Mureş 
705 735 732 731 731 732 723 

- De pământ 
Regiunea 

Centru 
1.376 1.335 1.493 1.533 1.496 1.805 1.776 

- - 
Judeţul 

Mureş 
101 70 73 85 83 185 195 

Naţionale Total 
Regiunea 

Centru 
2.027 2.127 2.134 2.223 2.237 2.240 2.262 

- - 
Judeţul 

Mureş 
357 404 412 412 412 412 412 

- Modernizate 
Regiunea 

Centru 
1.892 1.993 1.993 2.091 2.106 2.113 2.137 

- - 
Judeţul 

Mureş 
338 396 404 404 404 403 404 

- 

Cu 

îmbrăcăminţi 

uşoare 

rutiere 

Regiunea 

Centru 
103 108 112 94 87 83 68 

- - 
Judeţul 

Mureş 
19 8 8 8 8 9 8 

Judeţene 

şi 

comunale 

Total 
Regiunea 

Centru 
8.078 7.985 7.995 7.959 7.974 8.258 8.452 

- - 
Judeţul 

Mureş 
1.583 1.537 1.547 1.563 1.573 1.671 1.683 

- Modernizate 
Regiunea 

Centru 
360 337 338 336 341 422 651 

- - 
Judeţul 

Mureş 
23 23 24 24 23 20 18 

- 

Cu 

îmbrăcăminţi 
uşoare 

rutiere 

Regiunea 

Centru 
2.813 2.753 2.762 2.697 2.794 2.765 2.741 

- - 
Judeţul 

Mureş 
754 709 718 723 736 734 747 

- Pietruite 
Regiunea 

Centru 
3.529 1.640 3.402 3.393 3.372 3.266 3.284 

- - 
Judeţul 

Mureş 
705 116 732 731 731 732 723 

- De pământ 
Regiunea 

Centru 
1.376 339 1.493 1.533 1.496 1.805 1.776 

- - 
Judeţul 

Mureş 
101 27 73 85 83 185 195 

     Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Lungimea drumurilor din judeţul Mureş au crescut în fiecare an. Astfel, în anul 2008 au ajuns la 

2.095 km, crescând faţă de anul 2002 cu 7,99% şi reprezintând 19,55% din întreaga reţea de drumuri 

de la nivelul Regiunii Centru.  
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      Grafic 3. Reţeaua de drumuri la nivelul judeţului Mureş şi Regiunea Centru în anul 2008 

 

           Sursa: Institutul Naţional de Statistic 

Tabel 4. Situaţia drumurilor publice în judeţul Mureş                                                                      -km- 
Cat. de 

drumuri 

Stare de 

drumuri 
Judeţ 

Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Total - 
Judeţul 

Mureş 
1.940 1.941 1.959 1.975 1.985 2.083 2.095 

- Modernizate 
Judeţul 

Mureş 
361 419 428 428 427 423 422 

- 
 

% din total 18,61% 21,59% 21,85% 21,67% 21,51% 20,31% 20,14% 

- 

Cu 

îmbrăcăminţi 

uşoare 

rutiere 

Judeţul 

Mureş 
773 717 726 731 744 743 755 

- 
 

% din total 39,85% 36,94% 37,06% 37,01% 37,48% 35,67% 36,04% 

- Pietruite 
Judeţul 

Mureş 
705 735 732 731 731 732 723 

- 
 

% din total 36,34% 37,87% 37,37% 37,01% 36,83% 35,14% 34,51% 

- De pământ 
Judeţul 

Mureş 
101 70 73 85 83 185 195 

- 
 

% din total 5,21% 3,61% 3,73% 4,30% 4,18% 8,88% 9,31% 

Naţionale Total 
Judeţul 

Mureş 
357 404 412 412 412 412 412 

- Modernizate 
Judeţul 

Mureş 
338 396 404 404 404 403 404 

- 
 

% din total 94,68% 98,02% 98,06% 98,06% 98,06% 97,82% 98,06% 

- 

Cu 

îmbrăcăminţi 

uşoare 

rutiere 

Judeţul 

Mureş 
19 8 8 8 8 9 8 

- 
 

% din total 5,32% 1,98% 1,94% 1,94% 1,94% 2,18% 1,94% 

Judeţene 

şi 
Total 

Judeţul 

Mureş 
1.583 1.537 1.547 1.563 1.573 1.671 1.683 

361 419 428 428 427 423 422

773 717 726 731 744 743 755

705 735 732 731 731 732 723

101 70 73 85 83 185 195

Anul 

2002

Anul 

2003

Anul 

2004

Anul 

2005

Anul 

2006

Anul 

2007

Anul 

2008

De pământ

Pietruite

Cu îmbrăcăminţi uşoare

Modernizate
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comunale 

- Modernizate 
Judeţul 

Mureş 
23 23 24 24 23 20 18 

- 
 

% din total 1,45% 1,50% 1,55% 1,54% 1,46% 1,20% 1,07% 

- 

Cu 

îmbrăcăminţi 

uşoare 

rutiere 

Judeţul 

Mureş 
754 709 718 723 736 734 747 

- 
 

% din total 47,63% 46,13% 46,41% 46,26% 46,79% 43,93% 44,38% 

- Pietruite 
Judeţul 

Mureş 
705 116 732 731 731 732 723 

- 
 

% din total 44,54% 7,55% 47,32% 46,77% 46,47% 43,81% 42,96% 

- De pământ 
Judeţul 

Mureş 
101 27 73 85 83 185 195 

- 
 

% din total 6,38% 1,76% 4,72% 5,44% 5,28% 11,07% 11,59%  

     Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

La nivelul judeţului Mureş în anul 2008, din reţeaua totală de drumuri de 2.095 km erau modernizaţi 

422 km, adică 20,14%, faţă de Regiunea Centru, unde reţeaua de drumuri este modernizată în 

proporţie de 26,02%, ceea ce înseamnă că la nivelul judeţului Mureş reţeaua de drumuri modernizate 

este sub media Regiunii. În anul 2008 în judeţul Mureş, erau 755 km de drumuri cu îmbrăcăminţi 

uşoare rutiere, în scădere cu 2,33% faţă de anul 2002. Drumurile pietruite de la nivelul judeţului 

Mureş însumau 723 km, în creştere cu 2,55% faţă de anul 2002, iar drumurile de pământ aveau o 

lungime de 195 km, în creştere cu 93,07%. 

La nivelul judeţului Mureş în anul 2008, existau 412 km de drumuri publice naţionale, ceea ce 

înseamnă că au crescut cu 15,41% faţă de anul 2002. Dintre aceştia, erau modernizaţi 404 km, adică 

98,06% din lungimea totală a drumurilor naţionale. Drumurile judeţene şi comunale constituiau 

1.683 km, crescând cu 6,32% faţă de anul 2002, din care modrnizaţi numai 18 km, adică 1,07% 

lungimea totală a drumurilor judeţene şi comunale. 

Deşi suprafaţa drumurilor judeţene este mai mare decât a drumurilor naţionale, acestea nu au fost 

modernizate şi reabilitate în ultima perioadă, în timp ce drumurile naţionale sunt modernizate 

aproape integral. De aceea, e nevoie ca prin intermediul fondurilor structurale să se remedieze 

această problemă şi să se acceseze fonduri pentru reabilitarea categoriei de drumuri judeţene şi 

comunale.  

Reţeaua de străzi din oraşul Ungheni are o lungime de 26 km de străzi orăşăneşti şi 11,2 km de 

drumuri comunale. Administraţia Publică Locală a realizat lucrări de întreţinere şi reparaţii curente 

periodice, dar drumurile necesită reabilitare şi modernizare, inclusiv reparaţii capitale pe anumite 

tronsoane. 

Prin oraşul Ungheni trece drumul naţional DN 15, care, de asemenea, necesită reabilitare şi 

modernizare. Acesta asigură o bună comunicare, în special, între centrele urbane din Regiune, 

facilitând totodată accesul din şi spre diverse centre importante, cum ar fi municipiul Târgu Mureş şi 

alte oraşe din judeţul Mureş. 

Din drumul naţional DN 15 se deprind următoarele artere: 

 DJ151B – asigură legătura spre comuna Mica; 

 DJ151C – asigură legătura spre comuna Acăţari; 

 DC124 – asigură legătura spre Şăuşa şi Pănet; 

 DC125 – asigură legătura spre Moreşti. 
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Calea ferată 

Judeţul Mureş, cu 48,4 km de cale ferată la 1.000 km
2
, se situează peste media pe ţară a acestui 

indicator de 46,2 km/1.000 km². Judeţul Mureş este străbătut de 325 km de cale ferată, din care doar 

26,5% (86 km) este electrificată, ponderea fiind sub cea a căilor ferate electrificate la nivel naţional - 

35,8%. Lipsa resurselor financiare a condus la reduceri drastice în ceea ce priveşte întreţinerea 

infrastructurii şi refacerea materialului rulant (învechit şi insuficient, atât din punct de vedere 

cantitativ, cât şi calitativ). Acest fapt a alterat în mod semnificativ transportul feroviar, astfel că 

infrastructura feroviară se situează în prezent sub standardele UE. 

    Tabel 5. Lungimea căilor ferate pe categorii de linii în Regiunea Centru                      -km- 
Categorii de 

linii de cale 

ferată 

Regiuni de 

dezvoltare şi 

judeţe 

Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Total România 11.002 11.077 11.053 10.948 10.789 10.777 10.785 

- 
Regiunea 

Centru 
1.457 1.509 1.516 1.420 1.346 1.333 1.337 

- Judeţul Alba 237 237 237 230 230 230 230 

- 
Judeţul 

Braşov 
333 330 330 363 363 354 354 

- 
Judeţul 

Covasna 
115 114 114 116 116 116 116 

- 
Judeţul 

Harghita 
212 200 200 209 209 209 209 

- Judeţul Mureş 325 344 347 305 283 279 283 

- Judeţul Sibiu 235 284 288 197 145 145 145 

Electrificată România 3.950 3.965 3.965 3.994 3.965 3.974 3.974 

- 
Regiunea 

Centru 
621 621 621 674 678 669 669 

- Judeţul Alba 148 148 148 131 131 136 136 

- 
Judeţul 

Braşov 
165 165 165 182 182 184 184 

- 
Judeţul 

Covasna 
46 46 46 44 44 44 44 

- 
Judeţul 

Harghita 
165 165 165 174 174 174 174 

- Judeţul Mureş 86 86 86 99 103 87 87 

- Judeţul Sibiu 11 11 11 44 44 44 44 

Linii 

normale cu 

o cale 

România 7.980 7.981 7.949 7.850 7.722 7.730 7.737 

- 
Regiunea 

Centru 
1.055 1.033 1.036 1.069 1.025 1.013 1.016 

- Judeţul Alba 104 104 104 91 91 91 91 

- 
Judeţul 

Braşov 
202 199 199 228 228 219 219 

- 
Judeţul 

Covasna 
115 114 114 116 116 116 116 

- 
Judeţul 

Harghita 
210 198 198 207 207 207 207 

- Judeţul Mureş 281 278 280 282 282 279 282 
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- Judeţul Sibiu 143 140 141 145 101 101 101 

Linii 

normale cu 

2 căi 

România 2.965 2.965 2.965 2.966 3.009 2.909 2.909 

- 
Regiunea 

Centru 
402 402 402 276 320 320 320 

- Judeţul Alba 133 133 133 139 139 139 139 

- 
Judeţul 

Braşov 
131 131 131 135 135 135 135 

- 
Judeţul 

Harghita 
2 2 2 2 2 2 2 

- Judeţul Mureş 44 44 44 : : : : 

- Judeţul Sibiu 92 92 92 : 44 44 44 

Linii înguste România : 74 78 75 1 4 5 

- 
Regiunea 

Centru 
: 74 78 75 1 : 1 

- Judeţul Mureş : 22 23 23 1 : 1 

- Judeţul Sibiu : 52 55 52 : : : 

         Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Căile feroviare reprezintă un real interes, atât pentru transportarea călătorilor, cât şi a mărfurilor. În 

ultimii ani, însă căile feroviare au fost neglijate prin lipsa fondurilor publice privind repararea şinelor 

şi a vagoanelor de tren. În Regiunea Centru numărul de kilometri a scăzut cu 8,23% în anul 2008, 

ajungând la 1.337 km. Din toată Regiunea Centru, judeţul Mureş deţinea 21,17% din totalul liniei 

ferate de la nivelul Regiunii în anul 2008. La fel ca şi la nivelul Regiunii, numărul de km de cale 

ferată a scăzut în perioada analizată, ajungând în anul 2008 la 283 km, faţă de 325 km în anul 2005, 

adică a scăzut cu 12,92%.   

        Tabel 6. Lungimea căilor ferate pe categorii de linii în Regiunea Centru       -km- 
Categorii de 

linii de cale 

ferată 

Regiuni de 

dezvoltare şi 

judeţe 

Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Total România 11.002 11.077 11.053 10.948 10.789 10.777 10.785 

- 
Regiunea 

Centru 
1.457 1.509 1.516 1.420 1.346 1.333 1.337 

- % din ţară 13.24% 13,62% 13,72% 12,97% 12,48% 12,37% 12,40% 

- Judeţul Mureş 325 344 347 305 283 279 283 

- % din Regiune 22,31% 22,80% 22,89% 21,48% 21,03% 20,93% 21,17% 

Electrificată România 3.950 3.965 3.965 3.994 3.965 3.974 3.974 

- 
Regiunea 

Centru 
621 621 621 674 678 669 669 

- % din ţară 15,71% 15,66% 15,66% 16,88% 17,10% 16,83% 16,83% 

- Judeţul Mureş 86 86 86 99 103 87 87 

- % din Regiune 13,85% 13,85% 13,85% 14,69% 15,19% 13,00% 13,00% 

Linii 

normale cu 

o cale 

România 7.980 7.981 7.949 7.850 7.722 7.730 7.737 

- 
Regiunea 

Centru 
1.055 1.033 1.036 1.069 1.025 1.013 1.016 
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- % din ţară 13,22% 12,94% 13,03% 13,62% 13,27% 13,10% 13,13% 

- Judeţul Mureş 281 278 280 282 282 279 282 

- % din Regiune 26,64% 26,91% 27,03% 26,38% 27,51% 27,54% 27,76% 

Linii 

normale cu 

2 căi 

România 2.965 2.965 2.965 2.966 3.009 2.909 2.909 

- 
Regiunea 

Centru 
402 402 402 276 320 320 320 

- % din ţară 13,56% 13,56% 13,56% 9,31% 10,63% 11,00% 11,005 

- Judeţul Mureş 44 44 44 : : : : 

- % din Regiune 10,95% 10,95% 10,95% : : : : 

Linii 

înguste 
România : 74 78 75 1 4 5 

- 
Regiunea 

Centru 
: 74 78 75 1 : 1 

- % din ţară 
 

100% 100% 100% 100% : 20,00% 

- Judeţul Mureş : 22 23 23 1 : 1 

- % din Regiune : 29,73% 29,49% 30,67% 100% : 100% 

         Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Grafic 4. Lungimea totală a căilor ferate din Regiunea Centru, pe judeţe, în anul 2008 

 
              Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

În Regiunea Centru, judeţul Mureş ocupă locul doi în ceea ce priveşte lungimea căilor ferate, după 

judeţul Braşov, care deţine 354 km de cale ferată, judeţul Mureş deţinând 283 km. Judeţele cu cea 

mai mică lungime de cale ferată din Regiunea Centru sunt judeţele Sibiu şi Covasna, care deţin 145 

km, respectiv 116 km de cale ferată.   
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              Grafic 5. Tipurile de linii ferate în Regiunea Centru şi judeţul Mureş în anul 2008 

 
                 Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

În judeţul Mureş există 282 km de cale ferată de linii normale cu o cale, din totalul de 283 km, dintre 

care 87 km de linie electrificată şi 1 km de linii înguste. Şinele de linii înguste sunt înregistrate doar 

în judeţul Mureş la nivelul Regiunii Centru. 

Oraşul Ungheni este asigurat cu reţea de căi ferate ce asigură legături rapide cu reţeaua majoră a ţării 

şi deţine linii normale de cale ferată cu o singură cale. 

Transportul aerian 

Aeroportul Târgu Mureş, situat pe raza oraşului Ungheni, pe drumul european E60, are o poziţie 

geografică deosebit de favorabilă, întrucât cu excepţia judeţului Cluj, judeţele învecinate nu dispun 

de aeroporturi. Ca urmare, aeroportul din Ungheni deserveşte un areal geografic de 24.000 km
2
, cu o 

populaţie aproximativă de 1,5 milioane de locuitori, cuprinzând 4 judeţe: Mureş, Bistriţa, Harghita şi 

Covasna. Finalizarea proiectului de construcţie a Parcului Industrial în zona aeroportului va avea 

efecte benefice asupra dezvoltării economice a oraşului Ungheni şi a judeţului, prin intensificarea 

traficului aerian şi absorbţia forţei de muncă disponibilă în zonă. Aeroportul Târgu Mureş este primul 

din România care în anul 1994 a devenit membru al Consiliului Internaţional al Aeroporturilor 

(ACI).  În componenţa aeroportului intră un terminal de 200 de pasageri şi un terminal de tranzit de 

60 de pasageri, planul de dezvoltare al acestuia cuprinzând extinderea infrastructurii, crearea zonei 

economice libere, a centrului cargo, a centrului de ambulanţă aeriană, a centrului de pregătire piloţi şi 

a centrului pentru destinaţii aeriene europene.  

Din anul 2005, aeroportul a obţinut şi statutul de aeroport internaţional, numărul pasagerilor crescând 

de 1,67 ori faţă de anul 2004. Un salt foarte mare a înregistrat-o şi mişcarea aeronavelor, crescând de 

2,92 ori faţă de acelaşi an 2004. Discrepanţa în evoluţia celor doi indicatori se datorează intensificării 

zborurilor charter faţă de cursele regulate. 
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      Tabel 7. Situaţia traficului aerian în perioada 2001-2005 
Anul Mişcări aeronave Pasageri Cargo 

2001 409 5.147 17.972 

2002 326 3.084 18.486 

2003 238 1.462 5.002 

2004 788 7.496 35.410 

2005 2.303 12.571 11.988 

 

      Tabel 8. Evoluţia traficului aerian în perioada 2001-2005 
Anul Mişcări aeronave Pasageri Cargo 

2001    

2002 - 20,29 - 40,08 + 2,86 

2003 - 26,99 - 52,59 - 72, 94 

2004                    + 231,09 + 412,72 + 607,91 

2005 + 192,26 + 67,70 - 66,14 

 

În municipiul Târgu Mureş funcţionează, de asemenea, şi un aeroport utilitar – sportiv. 

1.2.2.2. Reţele de comunicaţii, comunicaţii date şi internet 

În reţeaua de telecomunicaţii se remarcă un proces alert de modernizare datorită expansiunii tehnicii 

avansate în telefonia cu fir şi a creşterii gradului de acoperire prin telefonia mobilă. Modernizarea 

acestui sector va continua şi în viitor prin acţiunea de montare a cablurilor optice, prin extinderea 

reţelelor digitale şi prin dezvoltarea în ritm rapid a telefoniei mobile şi a comunicaţiilor prin poştă 

electronică. 

Pe teritoriul oraşului Ungheni se recepţionează programele 1 şi 2 ale Televiziunii Române, precum şi 

programele televiziunilor particulare ANTENA 1, PRO TV, REALITATEA TV şi PRIMA TV, care 

au înfiinţat şi posturi locale în municipiul Târgu Mureş. În ultima perioadă s-a dezvoltat reţeaua de 

televiziune prin cablu, care permite recepţionarea a numeroase alte posturi de televiziune din 

România şi din străinătate şi care este funcţională în oraşul Ungheni şi satele aparţinătoare. 
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Tabel 9. Numărul staţiilor de televiziune în Regiunea Centru                                              -număr- 
Forme de 

proprietate 
Regiuni şi judeţe 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Total Regiunea Centru 32 43 60 120 128 

- Judeţul Alba 5 7 14 39 40 

- Judeţul Braşov 10 11 12 15 19 

- Judeţul Covasna 2 2 3 8 8 

- Judeţul Harghita 5 7 11 22 23 

- Judeţul Mureş 4 7 11 19 20 

- Judeţul Sibiu 6 9 9 17 18 

Proprietate 

privată 
Regiunea Centru 24 27 33 43 51 

 
% din total Regiune 75% 63% 55% 36% 40% 

- Judeţul Alba 4 4 5 7 8 

 
% din total judeţ 80% 57% 36% 18% 6% 

- Judeţul Braşov 8 9 9 11 15 

 
% din total judeţ 80% 82% 75% 73% 79% 

- Judeţul Covasna 2 2 3 3 3 

 
% din total judeţ 100% 100% 100% 37% 37% 

- Judeţul Harghita 3 3 5 7 8 

 
% din total judeţ 60% 43% 45% 32% 35% 

- Judeţul Mureş 2 3 5 8 9 

 
% din total judeţ 50% 43% 45% 42% 45% 

- Judeţul Sibiu 4 6 6 7 8 

 
% din total judeţ 67% 67% 67% 41% 44% 

 Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Numărul staţiilor de televiziune din România a crescut vertiginos în ultimii ani. Regiunea Centru 

deţinea în anul 2007, 128 de staţii de televiziune, numărul acesta crescând cu 300% faţă de anul 

2003. În 2007, judeţul Alba ocupa locul întâi privind numărul de staţii de televiziune - cu 31,25% din 

total pe Regiunea Centru. Judeţul Mureş se situa pe locul 3 dintre toate judeţele din Regiunea Centru 

- cu 20 de staţii de televiziune, adică 15,63% din totalul staţiilor din Regiunea Centru. În judeţul 

Mureş, în anul 2007, staţiile de televiziune proprietate privată erau de 45% din totalul staţiilor de 

televiziune din judeţul Mureş. Numărul staţiilor de televiziune din judeţul Mureş a crescut în fiecare 

an. În anul 2007 faţă de anul 2003 numărul acestora a crescut cu 400%. În perioada 2003-2007 

numărul staţiilor de televiziune este în continuă creştere, observându-se o creştere mai accentuată a 

staţiilor de televiziune publice, în detrimentul celor private.  
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 Tabel 10. Ponderea staţiilor de televiziune, pe judeţe, în Regiunea Centru                                 -%-                                                             
Forme de 

proprietate 
Regiuni şi judeţe 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Total Regiunea Centru 32 43 60 120 128 

- Judeţul Alba 15,63% 16,28% 23,33% 32,50% 31,25% 

- Judeţul Braşov 31,25% 25,58% 20,00% 12,50% 14,48% 

- Judeţul Covasna 6,25% 4,65% 5,00% 6,67% 6,25% 

- Judeţul Harghita 15,63% 16,28% 18,33% 18,33% 17,97% 

- Judeţul Mureş 12,50% 16,28% 18,33% 15,83% 15,63% 

- Judeţul Sibiu 18,75% 20.93% 15,00% 14,17% 14,06% 

Proprietate 

privată 
Regiunea Centru 24 27 33 43 51 

- Judeţul Alba 16,67% 14,81% 15,15% 16,28% 15,69% 

- Judeţul Braşov 33,33% 33,33% 27,27% 25,58% 29,41% 

- Judeţul Covasna 8,33% 7,41% 9,09% 6,98% 5,88% 

- Judeţul Harghita 12,50% 11,11% 15,15% 16,28% 15,69% 

- Judeţul Mureş 8,33% 11,11% 15,15% 18,60% 17,65% 

- Judeţul Sibiu 16,67% 22,22% 18,18% 16,28% 15,69% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Staţiile de televiziune din judeţul Mureş reprezintau în anul 2007, 15,63% din totalul staţiilor de 

televiziune din Regiunea Centru. Numărul acestora a crescut faţă de anul 2003 cu 3,13 puncte 

procentuale. În anul 2007, judeţul Mureş ocupa locul 3 privind numărul de staţii de televiziune din 

regiunea Centru, după judeţele Alba şi Harghita, care deţineau 31,25%, respectiv 17,97%.  

Telefonie  

Furnizorii de telefonie mobilă cu acoperire 100% din judeţul Mureş sunt Vodafone, Orange şi 

Cosmote, iar reţeaua Zapp are o acoperire bună.  

 Tabel 11. Numărul de abonaţi în mediul rural şi mediul urban în judeţul Mureş în 2007    -număr- 
Nr. abonaţi Romtelecom în judeţul Mureş 

Mediul rural Mediul urban 

Total Persoane fizice Persoane juridice Total Persoane fizice Persoane juridice 

36.612 34.550 2.062 86.860 77.345 9.515 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În anul 2007, în judeţul Mureş numărul abonaţilor Romtelecom din mediul urban era de 86.860 de 

abonaţi, faţă de 36.612 din mediul rural, astfel numărul abonaţilor din mediul urban reprezintă 

70,35% din totalul abonaţilor din judeţul Mureş. În mediul urban numărul cel mai mare de abonaţi 

Romtelecom sunt persoanele fizice cu un procent de 89,05%, faţă de 94,37% de abonaţi persoane 

fizice din mediul rural. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI UNGHENI 

31 
 

            Grafic 6. Numărul de abonaţi în mediul urban în judeţul Mureş 

 

           Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Comunicaţii date, internet 

Conectarea la internet se face prin telefonie fixă, mobilă sau prin cablu cu fibră optică de mare 

viteză. În oraşul Ungheni furnizorul de servicii internet este Romtelecom, RCS&RDS şi TV ADLER 

TRADING SRL. Conectarea la Internet nu reprezintă o problemă pentru oraşul Ungheni şi satele 

apraţinătoare, iar tarifele practicate pentru serviciile de Internet sunt competititive, similare cu cele 

practicate pe piaţa europeană.  

1.2.2.3. Infrastructura tehnico-edilitară 

Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile 

         Tabel 12. Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile                                              – km-  

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 910,3 983,1 1.117,1 1.192,3 1.326,1 1.405,7 1.577,3 

Târgu Mureş 243 243 243 243 291 291 298 

% din judeţ 26,69% 24,72% 21,75% 20,38% 21,94% 20,70% 18,89% 

Ungheni 10 10 10 21,8 21,8 22,8 22,8 

% din judeţ 1,10% 1,02% 0,90% 1,83% 1,64% 1,62% 1,45% 

          Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile din judeţul Mureş a crescut în fiecare an. Din 2002 

până în 2008 aceasta a crescut cu 73,27%. Acest lucru demonstrează că pe parcursul ultimilor ani s-

au esfectuat lucrări de modernizare şi extindere a reţelei de distribuţie a apei potabile. Dacă la nivelul 

judeţului Mureş se observă o creştere semnificativă a lungimii reţelei de distribuţie a apei potabile, la 

89%

11%

Persoane fizice

Persoane juridice
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nivelul municipiului Târgu Mureş aceasta are o creştere mai moderată, cu 22,63% din anul 2002 

până în anul 2008. Aceasta se explică prin faptul că, deşi suprafaţa oraşului a rămas constantă în 

ultimii ani, aceasta a efectuat extinderi de reţea de distribuţie a apei potabile.  La nivelul oraşului 

Ungheni, reţeaua de distribuţie a apei potabile cunoaşte o creştere în anul 2005, în anul 2007, dar şi 

în anul 2009, de la 11,8 km la 23,4 km, semn că s-au făcut eforturi mari de către administraţia 

publică locală pentru modernizarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile a oraşului. 
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    Tabel 13. Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile în principalele oraşe din judeţul Mureş -km- 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 910,3 983,1 1.117,1 1.192,3 1.326,1 1.405,7 1.577,3 

Târgu Mureş 243 243 243 243 291 291 298 

% din judeţul Mureş 26,69% 24,72% 21,75% 20,38% 21,94% 20,70% 18,89% 

Reghin 76,6 78 78,4 79,5 83,3 85,8 88,9 

% din judeţul Mureş 8,41% 7,93% 7,02% 6,67% 6,28% 6,10% 5,64% 

Sighişoara 82,4 82,4 84,8 85,4 85,4 88 98 

% din judeţul Mureş 9,05% 8,38% 7,59% 7,16% 6,44% 6,26% 6,21% 

Târnăveni 63,2 63,2 66,2 66,2 72,2 74 74 

% din judeţul Mureş 6,94% 6,43% 5,93% 5,55% 5,44% 5,26% 4,69% 

Iernut 73,4 70,7 70,7 70,7 80,2 80,2 80,2 

% din judeţul Mureş 8,06% 7,19% 6,33% 5,93% 6,05% 5,71% 5,08% 

Luduş 37,1 37,1 77 77 77 77 77 

% din judeţul Mureş 4,08% 3,77% 6,89% 6,46% 5,81% 5,48% 4,88% 

Miercurea Nirajului 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

% din judeţul Mureş 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 

Sângeorgiu de Pădure 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

% din judeţul Mureş 0,82% 0,76% 0,67% 0,63% 0,57% 0,53% 0,48% 

Sărmaşu 19 23,8 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 

% din judeţul Mureş 2,09% 2,42% 2,35% 2,21% 1,98% 1,87% 1,67% 

Sovata 40,6 41,7 41,7 41,7 42,2 42,2 42,2 

% din judeţul Mureş 4,46% 4,24% 3,73% 3,50% 3,18% 3,00% 2,68% 

Ungheni 10 10 10 21,8 21,8 22,8 22,8 

% din judeţul Mureş 1,10% 1,02% 0,90% 1,83% 1,64% 1,62% 1,45% 

        Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Oraşul cu cea mai mare reţea de distribuţie a apei potabile în anul 2008, după municipiul Târgu 

Mureş, este Sighişoara, cu 98 km, urmată de oraşul Reghin cu 88,9 km şi oraşul Iernut cu 80,2 km. 
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Oraşele cu cea mai mică reţea de distribuţie a apei potabile din judeţul Mureş sunt Miercurea 

Nirajului şi Sângeorgiu de Pădure, aceasta fiind constantă în anii analizaţi, ceea ce înseamnă că, deşi 

conductele de apă potabile sunt insuficiente pentru deservirea oraşelor, nu s-au făcut lucrări pentru 

îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii. Reţeaua de distribuţie a apei potabile în oraşele din judeţul 

Mureş a evoluat în anul 2008 faţă de anul 2002 în felul următor: 

 Judeţul Mureş – 73,27%; 

 Târgu Mureş – 22,63%; 

 Reghin – 16,06%; 

 Sighişoara – 18,93%; 

 Târnăveni – 17,09%; 

 Iernut – 9,26%; 

 Luduş – 107,55%; 

 Miercurea Nirajului – 0%; 

 Sângeorgiu de Pădure – 0%; 

 Sărmaşu – 38,42%; 

 Sovata – 3,94%; 

 Ungheni – 128%. 

Oraşele cu cea mai mică creştere a reţelei de distribuţie a apei potabile din judeţul Mureş, în anul 

2008 faţă de anul 2002, au fost Sovata şi Iernut cu 3,94%, respectiv 9,26%. Oraşul cu cea mai mare 

creştere a reţelei de distribuţie a apei potabile, în perioada analizată, este oraşul Ungheni, cu o 

creştere de 128%,  aceasta fiind o creştere peste media pe judeţ. Prin acest lucru rezultă interesul 

mare al autorităţilor publice locale pentru dezvoltarea şi extinderea infrastructurii oraşului. 

         Grafic 7. Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile în oraşele din judeţul Mureş 

 

           Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Dintre toate oraşele din judeţul Mureş, oraşul Ungheni ocupa locul 9 din 11 în ceea ce priveşte 

lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile în anul 2008, oraşele cu cele mai mici reţelele de 

distribuţie a apei potabile fiind Miercurea Nirajului şi Sângeorgiu de Pădure, cu 0,5 km, respectiv 7,5 

km. 

Tabel 14. Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile                         – mii m³- 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 273.056 274.011 273.774 273.789 273.789 276.263 253.168 

Târgu Mureş 134.784 134.784 134.784 134.784 134.784 134.784 103.680 

% din judeţul Mureş 49,36% 49,19% 49,23% 49,23% 49,23% 48,79% 40,95% 

Ungheni 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

% din judeţul Mureş 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,54% 0,59% 

          Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile la nivelul judeţului Mureş a crescut în fiecare 

an, ajungând de la 273.056 mii m
3
/an în anul 2002 la 276.263 mii m

3
/an în anul 2007. Însă, în anul 

2008, la nivelul judeţului Mureş, se cunoaşte o scădere a capacităţii instalaţiilor de a produce apă 

potabilă, cu 8,36% faţă de anul 2007. Acest lucru s-a constatat şi la nivel naţional, motivul fiind 

instalaţiile de producere a apei care sunt foarte vechi şi care necesită lucrări de reparaţii, sau în unele 

cazuri, chiar schimbarea lor. Instalaţiile de producere a apei din municipiul Târgu Mureş produc o 

capacitate de 103.680 mii m
3
/an de apă potabilă, adică 40,95% din capacitatea de producere a apei 

potabile de la nivelul judeţului Mureş. Oraşul Ungheni deţine o capacitate a instalaţiilor de producere 

a apei potabile de 1.500 mii m
3
/an, care a rămas constantă în ultimii 7 ani. Dacă municipiul Târgu 

Mureş deţinea 40,95% din capacitatea de producere a apei potabile de la nivelul judeţului, în anul 

2008, oraşul Ungheni deţinea doar 0,59% din total.  

  Tabel 15. Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor                                         –mii m
3
- 

Destinaţia apei 

distribuite 
Localităţi 

Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Total Judeţul Mureş 23.844 23.692 24.878 23.434 22.253 21.182 20.523 

- Târgu Mureş 12.632 12.493 12.775 11.802 11.141 11.550 10.475 

- Ungheni 280 280 280 125 193 151 160 

Pentru uz 

casnic 
Judeţul Mureş 12.913 13.011 13.564 12.488 12.527 12.251 12.568 

- Târgu Mureş 6.255 6.106 6.122 5.941 5.739 5.793 5.728 

- Ungheni 200 200 200 68 86 101 102 

   Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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  Tabel 16. Cantitatea de apă potabilă distribuită pentru uz casnic                                               –%- 

Destinaţia apei 

distribuite 
Localităţi 

Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Total Judeţul Mureş 54,15% 54,91% 54,52% 53,29% 56,29% 57,83% 61,23% 

- Târgu Mureş 49,51% 48,87% 47,92% 50,33% 51,51% 50,15% 54,68% 

- Ungheni 71,42% 71,42% 71,42% 54,4% 44,55% 66,88% 63,75% 

   Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În judeţul Mureş, cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în anul 2008 a fost de 20.523 

mii m
3
, în scădere cu 13,93% faţă de anul 2002. Acelaşi lucru s-a petrecut şi la nivelul municipiului 

Târgu Mureş, cantitatea de apă distribuită consumatorilor scăzând din anul 2002 până în prezent cu 

17,08%. În oraşul Ungheni cantitatea de apă potabilă distribuită a fost constantă din anul 2002 până 

în anul 2004, de 280 mii m
3
, scăzând în perioada următoare. Per total, cantitatea de apă potabilă 

distribuită consumatorilor a scăzut în anul 2008 faţă de anul 2002 cu 42,86%.. 

În oraşul Ungheni se remarcă utilizarea cu preponderenţă a apei potabile pentru uz casnic: în anul 

2008, circa 63,75% din volumul apei potabile distribuite, comparativ cu 61,24% la nivel judeţean şi 

54,68% la nivelul municipiului Târgu Mureş. 

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor, destinată pentru uz casnic, a cunoscut un trend 

descendent în ultimii ani la nivelul judeţului Mureş (2,67%) şi a municipiului Târgu Mureş (8,43%) 

în anul 2008 faţă de anul 2002. La nivelul oraşului Ungheni, cantitatea de apă potabilă utilizată 

pentru uz casnic a scăzut cu 49% în anul 2008 faţă de 2002.  

Lungimea reţelei de canalizare a judeţului Mureş însuma în anul 2008 circa 716,5 km, din care peste 

90% revin mediului urban. Starea reţelei de canalizare este medie spre rea, observându-se scăpări 

importante de ape uzate ce infectează pânza freatică (ex. din fosele septice, decantoare în mediul 

rural şi din sistemele de canalizare comunale - Sâncraiu de Mureş, Ungheni, Sângeorgiu de Pădure). 

În municipii şi oraşe, evacuarea apelor se realizează în sistem unitar şi numai în mică parte în sistem 

divizor, iar în localităţile rurale prin fose septice. Doar în mediul urban există canale de scurgere. 

Lungimea reţelei de canalizare de la nivelul judeţului Mureş acoperă doar 51,27% din necesitate. 

Există numeroase străzi care deşi sunt prevăzute cu reţele de distribuţie a apei, nu deţin reţele de 

canalizare, apele uzate menajere fiind de cele mai multe ori aruncate la suprafaţa solului, producând 

astfel fenomene de poluare. Pentru îmbunătăţirea, reabilitarea şi modernizarea reţelei de canalizare 

de pot elobora proiecte finanţate dinfonduri interne, cât şi fonduri europene. 
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          Tabel 17.  Reţeaua totală a conductelor de canalizare                                                       -km- 

Localităţi 

 
 

     

Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 538,8 582,6 577,9 594,7 630,6 662,5 716,5 

Târgu Mureş 238,1 238 238 238 256 276 279,1 

% din judeţul 

Mureş 
44,19% 40,85% 41,18% 40,02% 40,60% 41,66% 38,95% 

Ungheni 4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

% din judeţul 

Mureş 
0,74% 0,74% 0,74% 0,72% 0,68% 0,65% 0,60% 

          Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Oraşul Ungheni deţinea, în anul 2008, 0,60% din întreaga reţea de canalizare a judeţului Mureş. 

Lungimea totală a conductelor de canalizare a rămas constantă din anul 2003 - de 4,3 km, faţă de 

judeţul Mureş, unde reţeaua de canalizare a crescut cu 32,98% sau faţă de municipiul Târgu Mureş, 

unde a crescut cu 17,22%.  

Din luna august 2007, autoritatea publică locală a oraşului Ungheni derulează un proiect, finanţat din 

fonduri guvernamentale, care prevede extinderea/înfiinţarea reţelei de canalizare menajeră a oraşului 

Ungheni şi a localităţilor aparţinătoare : Cerghid, Cerghizel, Vidrasău, Recea şi Moreşti, pe o distanţă 

de 26,00 km. Astfel, până în 2011, anul estimat pentru finalizarea investiţiei, reţeaua de canalizare 

menajeră a oraşului Ungheni va creşte cu 26,00 km, ajungând la 30,3 km şi acoperind aproape în 

totalitate necesarul oraşului.    

          Grafic 8. Reţeaua totală a conductelor de canalizare în anii 2002-2008               -km-                                                                                                         

 

Energia termică  

La sfârşitul anului 2007, în Regiunea Centru reţeaua de distribuţie a gazului metan avea o lungime de 

7.856,2 km (25,55% din reţeaua naţională). Per total, gazul metan se distribuie în 227 de localităţi, 

4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
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din care 179 localităţi rurale şi 48 localităţi urbane. La nivel naţional, doar 18,4% din localităţile din 

mediul rural beneficiază de alimentare cu gaz. Conform acestor date statistice, în Regiunea Centru, în 

anul 2007 mai mult de jumătate din localităţile rurale (50,3%) erau alimentate cu gaz metan. Judeţul 

Mureş, pe teritoriul căruia se află cele mai mari resurse de gaz, este alimentat în cea mai mare 

proporţie - 78%, Sibiu - 71,7% şi Braşov - 52,1%.  

        Tabel 18. Reţeaua conductelor de distribuţie a gazelor naturale                                 –km- 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 2.738,6 2.872,1 2.954,3 3.251,5 3.102,3 3.108,3 3.135,7 

Târgu Mureş 217,8 219,2 220,4 225,1 289,4 268,5 265 

% din judeţul Mureş 7,95% 7,63% 7,46% 6,92% 9,33% 8,64% 8,45% 

Ungheni 43 62,2 64,9 70,6 44,1 44,4 51,6 

% din judeţul Mureş 1,57% 2,17% 2,20% 2,17% 1,42% 1,43% 1,65% 

          Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Lungimea conductelor de distribuiţie a gazelor în oraşul Ungheni a alternat în ultimii ani, cea mai 

lungă reţea de distribuţie a gazelor fiind în anul 2005, cu o lungime totală de 70,6 km, în creştere faţă 

de anul 2002 cu 64,19%. Aceasta a scăzut în anul 2008 cu 26,91% faţă de anul 2005. Oraşul Ungheni 

cunoaşte o extindere mai mică a conductelor de distribuţie a gazelor faţă de media pe judeţ, de aceea 

se necesită noi modernizări şi extinderi la nivelul conductelor de distribuire a gazelor. La nivelul 

municipiului Târgu Mureş, în anul 2008, reţeaua de distribuţie a gazelor a crescut cu 21,67%, iar la 

nivelul judeţului Mureş cu 14,50%.  

   Grafic 9. Evoluţia reţelei conductelor de distribuţie a gazelor naturale în oraşul Ungheni      

                              –km- 
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        Tabel. 19 Reţeaua totală a conductelor de distribuţie a gazelor în oraşele din judeţul Mureş-km- 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 2.738,6 2.872,1 2.954,3 3.251,5 3.102,3 3.108,3 3.135,7 

Târgu Mureş 217,8 219,2 220,4 225,1 289,4 268,5 265 

Reghin 74,2 74,7 74,9 85,5 85,6 83,7 87,4 

Sighişoara 83,3 84,6 85,1 85,9 85,6 101 102,2 

Târnăveni 91,9 93,2 93,9 140,4 105,2 107,6 95,6 

Iernut 79,4 79,4 79,4 95,5 77,3 77,3 77,7 

Luduş 72 72 72,2 104,5 69,1 69,8 70,7 

Miercurea Nirajului 42,8 42,6 42,9 43,1 47,4 47,9 47,9 

Sângeorgiu de Pădure 18,6 26,9 26,9 24,7 25,3 25,3 25,3 

Sărmaşu 85,4 85,4 85,4 104,3 88,7 88,7 91,2 

Sovata 43,6 44,9 45,2 43,8 45,4 45,8 46,3 

Ungheni 43 62,2 64,9 70,6 44,1 44,4 51,6 

           Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Oraşul cu cea mai mare reţea de distribuţie a gazelor în anul 2008, după municipiul Târgu Mureş, 

este Sighişoara cu 102,2 km, urmată de oraşul Târnăveni cu 95,6 km şi oraşul Sărmaşu cu 91,2 km. 

Oraşele cu cea mai mică reţea de distribuţie a gazelor sunt Sovata şi Sângeorgiu de Pădure, acestea 

au o lungime de 46,3 km, respectiv 25,3 km. Reţeaua de distribuţie a gazelor în oraşele din judeţul 

Mureş a evoluat în anul 2008 faţă de 2002 în felul următor: 

 Judeţul Mureş: 14,50%. 

 Târgu Mureş: 21,67%. 

 Reghin: 17,79%. 

 Sighişoara: 22,69%. 

 Târnăveni: 4,03%. 

 Iernut: -2,14%. 

 Luduş: -1,81%. 

 Miercurea Nirajului: 11,92%. 

 Sângeorgiu de Pădure: 36,02%. 

 Sărmaşu: 6,79%. 

 Sovata: 6,19%. 

 Ungheni: 20%. 

Reţelele de distribuţie a gazelor din oraşele Iernut şi Luduş au scăzut din anul 2002 şi până în anul 

2008 cu 2,14%, respective 1,81%. Acest lucru se datorează conductelor vechi şi deteriorate care 
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trebuie reparate sau înlocuite. Cea mai mică creştere a reţelei de distribuţie a gazelor în oraşele din 

judeţul Mureş, s-a constat în oraşele Sovata şi Târnăveni 6,19%, respectiv 4,03%. Cea mai mare 

extindere a reţelei de distrubuţie a apei potabile s-a realizat în oraşul Sângeorgiu de Pădure – 36,02%, 

peste media pe judeţ. Oraşul Ungheni, de asemenea, cunoaşte o creştere a reţelei conductelor de 

distribuţie a gazelor, fiind pe locul 4 dintre oraşele din judeţul Mureş cu o creştere de 20% în anul 

2008 faţă de anul 2002.  

 Tabel 20. Gaze naturale distribuite în municipiul Târgu Mureş şi oraşul Ungheni         – mii m³ - 

Destinaţia 

gazelor 

naturale 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Total Judeţul Mureş 521.822 494.319 1.299.440 1.124.403 382.985 1.059.552 861.786 

- Târgu Mureş 250.625 211.146 1.035.152 890.017 132.331 879.259 674.205 

- Ungheni 3.688 4.650 4.327 4.388 7.093 6.707 5.567 

pentru uz 

casnic 
Judeţul Mureş 227.327 239.777 164.738 175.766 165.583 143.367 157.971 

- Târgu Mureş 94.238 99.890 43.702 49.537 50.233 40.224 45.238 

- Ungheni 2.604 2.720 2.405 3.656 2.408 1.990 2.155 

 Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Tabel 21. Gaze naturale distribuite în municipiul Târgu Mureş şi oraşul Ungheni pentru uz casnic-%-         

Destinaţia 

gazelor 

naturale 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Pentru uz 

casnic % 
Judeţul Mureş 43,56% 48,51% 12,68% 15,63% 43,23% 13,53% 18,33% 

- Târgu Mureş 37,60% 47,31% 4,22% 5,57% 37,96% 4,57% 6,71% 

- Ungheni 70,61% 58,49% 55,58% 83,32% 33,95% 29,67% 38,71% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În judeţul Mureş, în anul 2008, s-au distribuit 861.786 mii m
3
 de gaze naturale, cu 65,15% mai mult 

decât în anul 2002. Dintre acestea, 157.971 mii m
3
, echivalentul a 18%, au fost distribuite pentru uz 

casnic. Per total gazele naturale distribuite pentru folosirea pentru uz casnic au scăzut între anii 2002 

– 2008 cu 30,51%. La nivelul oraşului Ungheni, între anii 2002 – 2008, gazele naturale distribuite au 

crescut cu 50,95%, în timp ce la nivelul municipiului a crescut cu 169%. Gazele naturale utilizate 

pentru uz casnic sunt în proporţie mult mai mică decât cele utlizate pentru uz industrial. Astfel la 

nivelul judeţului Mureş, în anul 2008, 18,33% din totalul gazelor naturale distribuite au fost  utilizate 

pentru uz casnic, cu o scădere faţă de anul 2002 de 25,23 puncte procentuale. Acest fenomen s-a 

înregistrat şi în oraşele Târgu Mureş şi Ungheni. În Târgu Mureş în anul 2008 doar 6,71% din totalul 

gaze naturale distribuite au fost utilizate pentru uz casnic, cu 30,89 puncte procentuale mai puţin 

decât în anul 2002. La nivelul oraşului Ungheni se constată, de asemenea, o scădere în aceeaşi 

perioadă de 31,9 puncte procentuale, dar totuşi o canitate mai mare a fost utilizată pentru uz casnic 

(38,71%), în comparaţie cu nivelul gazelor naturale utilizate pentru uz casnic în judeţul Mureş 

(18,33%) şi municipiul Târgu Mureş (6,71%) din totalul gazelor naturale distribuite.  
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Fondul imobiliar locativ 

În judeţul Mureş, indicatorii privind suprafaţa medie pe o persoană şi pe o locuinţă sunt la nivelul 

mediei pe ţară (14,2 şi respectiv 37,9, faţă de 14,2 şi 37,5 la nivel naţional), în anul 2008.  

  Tabel 22. Locuinţe existente la sfârşitul anului în judeţele din Regiunea Centru                      -nr-                                                                                                                                   
Forme de 

proprietate 

Medii de 

rezinstenţă 
Localităţi 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Total Total medii Regiunea Centru 958.451 960.590 963.585 968.146 975.067 

- - Alba 142.272 142.424 142.544 142.866 143.550 

- - Braşov 223.513 224.002 224.840 225.676 227.209 

- - Covasna 85.995 86.159 86.376 86.565 86.854 

- - Harghita 129.544 129.748 130.065 130.398 130.932 

- - Mureş 218.753 219.386 219.928 220.689 221.660 

- - Sibiu 158.374 158.871 159.832 161.952 164.862 

Proprietate 

majoritar de 

stat 

Total medii Regiunea Centru 31.321 30.965 31.078 31.078 32.330 

- - Alba 2.462 2.465 2.431 2.430 2.486 

- - Braşov 10.586 10.559 10.601 10.529 10.635 

- - Covasna 2.224 2.196 2.217 2.186 2.205 

- - Harghita 4.324 4.242 4.416 4.246 4.088 

- - Mureş 5.884 5.856 5.868 5.825 5.880 

- - Sibiu 5.841 5.647 5.545 5.862 7.036 

Proprietate 

majoritar 

privată 

Total medii Regiunea Centru 927.130 929.625 932.507 937.068 942.737 

- - Alba 139.810 139.959 140.113 140.436 141.064 

- - Braşov 212.927 213.443 214.239 215.147 216.574 

- - Covasna 83.771 83.963 84.159 84.379 84.649 

- - Harghita 125.220 125.506 125.649 126.152 126.844 

- - Mureş 212.869 213.530 214.060 214.864 215.780 

- - Sibiu 152.533 153.224 154.287 156.090 157.826 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

În anul 2008, din totalul locuinţelor existente la nivelul Regiunii Centru, de 975.067 de locuinţe, în 

judeţul Mureş existau 221.660 de locuinţe, ceea ce reprezintă 22,73% din întreaga Regiune, clasând 

judeţul Mureş pe locul 2 în Regiune, după judeţul Braşov. După forma de proprietate, în judeţul 

Mureş, persistă locuinţele cu proprietate privată, cu un număr de 215.780 locuinţe, în comparaţie cu 

cele ce aparţin statului care sunt în număr de 5.880, locuinţele cu proprietate privată reprezentând 

97,35% din totalul locuinţelor din întregul judeţ. 
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  Tabel 23. Raportul dintre locuinţele de stat şi cele private în judeţele din Regiunea Centru   -%- 
Forme de 

proprietate 

Medii de 

rezinstenţă 
Localităţi 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Total Total medii Regiunea Centru 100% 100% 100% 100% 100% 

- - Alba 100% 100% 100% 100% 100% 

- - Braşov 100% 100% 100% 100% 100% 

- - Covasna 100% 100% 100% 100% 100% 

- - Harghita 100% 100% 100% 100% 100% 

- - Mureş 100% 100% 100% 100% 100% 

- - Sibiu 100% 100% 100% 100% 100% 

Proprietate 

majoritar de 

stat 

Total medii Regiunea Centru 3,27% 3,22% 3,23% 3,21% 3,32% 

- - Alba 1,73% 1,73% 1,71% 1,70% 1,73% 

- - Braşov 4,74% 4,71% 4,71% 4,67% 4,68% 

- - Covasna 2,59% 2,55% 2,57% 2,53% 2,54% 

- - Harghita 3,34% 3,27% 3,40% 3,26% 3,12% 

- - Mureş 2,69% 2,67% 2,67% 2,64% 2,65% 

- - Sibiu 3,69% 3,55% 3,47% 3,62% 4,27% 

Proprietate 

majoritar 

privată 

Total medii Regiunea Centru 96,73% 96,78 96,77 96,79% 96,68% 

- - Alba 98,27% 98,27% 98,29% 98,30% 98,27% 

- - Braşov 95,26% 95,29% 95,29% 95,33% 95,32% 

- - Covasna 97,41% 97,45% 97,43% 97,47% 97,46% 

- - Harghita 96,66% 96,73% 96,60% 96,74% 96,88% 

- - Mureş 97,31% 97,33% 97,33% 97,36% 97,35% 

- - Sibiu 96,31% 96,45% 96,53% 96,38% 95,73% 

 Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Ca şi la nivel naţional, în Regiunea Centru persistă locuinţele cu proprietate majoritar privată. La 

nivelul Regiunii Centru, în anul 2008, acestea reprezentau 96,68% din totalul locuinţelor. În ultimii 

ani locuinţele majoritar private au oscilat. Astfel, faţă de anul 2004, numărul louinţelor în proprietate 

privată au scăzut cu 0,05 puncte procentuale. Judeţul Alba este judeţul cu cele mai multe locuinţe 

majoritar private, acestea reprezentau în anul 2008 - 98,27% şi rămân constante în perioada analizată. 

Judeţul Mureş deţinea în anul 2008, 97,35% de locuinţe în proprietate privată, peste media din 

Regiunea Centru. Pe perioada analizată numărul acestora au crescut cu 0,04 puncte procentuale. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI UNGHENI 

43 
 

   Tabel 24. Locuinţe existente la sfârşitul anului, pe forme de proprietate, în oraşul Ungheni -nr- 
Forme de 

proprietate 
Localităţi 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Total Târgu Mureş 57.404 57.389 57.418 57.517 57.659 

- Ungheni 2.156 2.157 2.158 2.162 2.166 

Proprietate 

publică 
Târgu Mureş 1.974 1.920 1.970 2.035 2.060 

- Ungheni 57 57 57 57 57 

Proprietate 

privată 
Târgu Mureş 55.430 55.469 55.448 55.482 55.599 

- Ungheni 2.099 2.100 2.101 2.105 2.109 

       Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

În oraşul Ungheni, la sfârşitul anului 2008 existau 2.166 de locuinţe, dintre care 2.109 în proprietate 

privată, sistemului privat revenindu-i 97,37% de locuinţe, faţă de municipiul Târgu Mureş, care 

deţinea în acelaşi an 96,43% de locuinţe în proprietate privată. Numărul de locuinţe de la nivelul 

oraşului Ungheni a crescut în fiecare an. În anul 2005 şi 2006, numărul locuinţelor a crescut cu 1 

locuinţă, iar în anul 2007 şi 2008 cu 4 locuinţe, toate în mediul privat. 

   Tabel 25. Locuinţe existente la sfârşitul anului, pe forme de proprietate, în oraşul Ungheni   -%- 
Forme de 

proprietate 
Localităţi 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Total Târgu Mureş 100% 100% 100% 100% 100% 

- Ungheni 100% 100% 100% 100% 100% 

Proprietate 

publică 
Târgu Mureş 3,44% 3,35% 3,43% 3,54% 3,57% 

- Ungheni 2,64% 2,64% 2,64% 2,64% 2,63% 

Proprietate 

privată 
Târgu Mureş 96,56% 96,65% 96,57% 96,46% 96,43% 

- Ungheni 97,36% 97,36% 97,36% 97,36% 97,37% 

        Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

În municipiul Târgu Mureş, locuinţele în proprietate privată, în anul 2008, deţineau o pondere de 

96,43%, în scădere faţă de anul 2004 cu 0,13 puncte procentuale. În oraşul Ungheni locuinţele ce se 

aflau, în anul 2008, în proprietate privată erau de 97,37%, peste media pe Regiune de 96,68%. 

Numărul acestora a fost relativ constant pe perioada analizată, crescând doar cu 0,01 puncte 

procentuale în anul 2008 faţă de anul 2007. 
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      Grafic 10. Structura locuinţelor, pe forme de proprietate, în oraşul Ungheni în anul 2008 

 
         Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Suprafaţa locuibilă la nivelul municipiului Târgu Mureş era, în anul 2008, de 2.153.504 m
2
, iar 

suprafaţa locuibilă a oraşului Ungheni era de 86.419 m
2
. Ca şi la nivelul municipiului Târgu Mureş, 

suprafaţa locuibilă a oraşului Ungheni în proprietate privată este majoritară faţă de suprafaţa 

locuibilă în proprietate publică. Cu un număr de 84.257 m
2
, suprafaţa ce se află în proprietate privată 

din oraşul Ungheni, reprezintă 97,50%  din total suprafaţă locuibilă. În oraşul Ungheni, suprafaţa 

locuibilă ce se află în proprietate publică a rămas constantă în ultimii ani, însă cea care se află în 

proprietate privată a suferit modificări, şi anume, a crescut cu 1,15% în anul 2008 faţă de anul 2005. 

  Tabel 26. Suprafaţa locuibilă în oraşul Ungheni                                                                -m
2
-  

Forme de 

proprietate 
Localităţi Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Total Târgu Mureş 2.123.548 2.132.668 2.141.314 2.153.504 

- Ungheni 85.461 85.716 85.991 86.419 

Proprietate 

publică 
Târgu Mureş 55.994 57.248 59.531 60.295 

 
% din total municipiu 2,64% 2,68% 2,78% 2,80% 

- Ungheni 2.162 2.162 2.162 2.162 

 
% din total Ungheni 2,53% 2,52% 2,51% 2,50% 

Proprietate 

privată 
Târgu Mureş 2.067.554 2.075.420 2.081.783 2.093.209 

 
% din total municipiu 97,36% 97,32% 97,22% 97,20% 

- Ungheni 83.299 83.554 83.829 84.257 

 
% din total Ungheni 97,47% 97,48% 97,49% 97,50% 

 Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

3,57%

97,37%

Proprietate publică

Proprietate privată
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Suprafaţa locuibilă a municipiului Târgu Mureş era în anul 2008, de 2.153.504 m
2
, în creştere faţă de 

anul 2005 cu 1,41%. Suprafaţa locuibilă în proprietate publică în anul 2008 din municipiul Târgu 

Mureş era de 60.295 m
2
, adică 2,80% din suprafaţa totală locuibilă a municipiului Târgu Mureş. În 

comparaţie cu municipiul Târgu Mureş, oraşul Ungheni deţinea în anul 2008, 2,50% suprafaţă 

locuibilă în proprietate publică, adică cu 0,30 de puncte procentuale mai puţin decât municipiul 

Târgu Mureş. 

   Grafic 11. Structura suprafeţei locuibile pe forme de proprietate în oraşul Ungheni în anul 2008 

 
        Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

  Tabel 27. Suprafaţa locuibilă/locuitor 

Localitate Denumire Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Târgu Mureş Suprafaţa locuibilă -m²- 2.123.548 2.132.668 2.141.314 2.153.504 

 Nr. locuitori 147.734 147.000 146.509 145.470 

 m²/persoană 14,37 14,51 14,61 14,80 

Ungheni Suprafaţa locuibilă -m²- 85.461 85.716 85.991 86.419 

 Nr. locuitori 6.730 6.819 6.887 6.869 

 m²/persoană 12,70 12,57 12,48 12,58 

 

Suprafaţa locuibilă ce revine la o persoană la nivelul oraşului Ungheni este mai mică de cât suprafaţa 

locuibilă ce revine la o persoană la nivelul municipiului Târgu Mureş în fiecare an analizat. Cu toate 

că suprafaţa locuibilă din oraşul Ungheni creşte anual, în anul 2008 faţă de anul 2005 aceasta 

crescând cu 1,12%, suprafaţa locuibilă ce revine unui locuitor este în continuare mai mică decât cea 

de la nivelul municipiului Târgu Mureş. Aceasta, deoarece şi numărul de locuitori creşte în oraşul 

Ungheni proporţional cu suprafaţa locuibilă, în anul 2008 faţă de anul 2005 numărul locuitorilor 

crescând cu 1,02%.  

 

97,50%

2,50%

Proprietate privată

Proprietate publică
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Spaţii verzi, parcuri, terenuri de joacă 

Tabel 28. Suprafaţa spaţiilor verzi în Regiunea Centru                                                            -ha- 

Localităţi Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Regiunea Centru 2.018 2.056 2.092 2.184 2.254 

Alba 251 267 270 273 274 

% din Regiunea Centru 12,44% 12,99% 12,91% 12,50% 12,16% 

Braşov 349 352 352 352 386 

% din Regiunea Centru 17,29% 17,12% 16,83% 16,12% 17,13% 

Covasna 143 141 141 163 163 

% din Regiunea Centru 7,09% 6,86% 6,74% 7,46% 7,23% 

Harghita 388 408 408 415 415 

% din Regiunea Centru 19,23% 19,84% 19,50% 19,00% 18,41% 

Mureş 474 475 508 539 574 

% din Regiunea Centru 23,49% 23,10% 24,28% 24,68% 25,47% 

Sibiu 413 413 413 442 442 

% din Regiunea Centru 20,47% 20,09% 19,74% 20,24% 19,61% 

  Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Deşi în ultima perioadă se taie tot mai mulţi copaci, pentru un mediu mai curat şi o viaţă mai 

sănătoasă e nevoie de cât mai mult spaţiu verde. În Regiunea Centru suprafaţa spaţiilor verzi era de 

2.254 ha în anul 2008. În ciuda tăierilor masive de copaci la nivel naţional, suprafaţa spaţiilor verzi 

din regiune a crescut faţă de anul 2004 cu 11,69%. Judeţul cu suprafaţa cea mai mare de verdeaţă din 

Regiune este judeţul Mureş, cu 574 ha, ccea ce reprezintă 25,47% din suprafaţa spaţiilor verzi din 

Regiunea Centru, urmat de judeţul Sibiu cu 19,61% şi judeţul Harghita cu 18,41%.  

Suprafaţa spaţiilor verzi din oraş este rerezentat de sistemul forestier şi de parcuri, care au nevoie de 

reabilitare.   

Spaţiile verzi din judeţul Mureş sunt amenajate pe diferite categorii: grădini-parc, parcuri centrale, 

terenuri de sport, terenuri de joacă pentru copii, parcuri verzi, spaţii verzi aferente clădirilor de locuit 

şi instituţiilor. Suprafaţa spaţiilor verzi existente pe teritoriul judeţului Mureş raportată la numărul 

total de locuitori ai judeţului este mult sub standardele europene.  

La nivelul judeţului există două Parcuri Dendrologice: 

- Parcul Dendrologic din Gurghiu – care se întinde pe o suprafaţă de 11 ha şi adăposteşte 100 arbori 

exotici; 

- Parcul Dendrologic din Apalina-Reghin (de dimensiuni mai mici) şi care adăposteşte două 

exemplare din planta „chiparosul de baltă”. 

Toate unităţile administrativ-teritoriale dispun de terenuri de sport şi de joacă pentru copii, iar la 

nivelul comunelor spaţiile verzi amenajate sunt înlocuite de zonele verzi naturale. Terenurile de joacă 

şi de sport, în general lipsite de dotările necesare desfăşurării de activităţi sportive şi de agrement, se 

află într-o stare continuă de degradare.  
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       Tabel 29. Suprafaţa spaţiilor verzi în oraşele judeţului Mureş                                      -ha- 

Localităţi Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Judeţul Mureş 475 508 539 574 

Târgu Mureş 160 160 160 160 

% din judeţul Mureş 33,68% 31,50% 29,68% 27,87% 

Reghin 68 84 84 84 

% din judeţul Mureş 14,32% 16,54% 15,58% 14,63% 

Sighişoara 30 30 30 57 

% din judeţul Mureş 6,32% 5,91% 5,57% 9,93% 

Târnăveni 17 17 42 42 

% din judeţul Mureş 3,58% 3,35% 7,79% 7,32% 

Iernut 10 10 10 1 

% din judeţul Mureş 2,11% 1,97% 1,86% 0,17% 

Luduş 13 13 13 20 

% din judeţul Mureş 2,74% 2,56% 2,41% 3,48% 

Miercurea Nirajului 1 14 20 20 

% din judeţul Mureş 0,21% 2,76% 3,71% 3,48% 

Sângeorgiu de Pădure 12 12 12 12 

% din judeţul Mureş 2,53% 2,36% 2,23% 2,09% 

Sărmaşu 4 4 4 4 

% din judeţul Mureş 0,84% 0,79% 0,74% 0,70% 

Sovata 160 160 160 160 

% din judeţul Mureş 33,68% 31,50% 29,68% 27,87% 

Ungheni 4 4 4 4 

% din judeţul Mureş 0,84% 0,79% 0,74% 0,70% 

         Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Suprafaţa spaţiilor verzi din judeţul Mureş a crescut în fiecare an, suprafaţa spaţiilor verzi  crescând 

cu 20,84% din 2005 până în anul 2008. Cele mai multe spaţii amenjate şi parcuri sunt în zonele 

urbane. Municipiul Târgu Mureş deţine 160 ha de spaţii verzi, adică 27,87% din toată suprafaţa verde 

a judeţului Mureş. La egalitate cu municipiul Târgu Mureş în ceea ce priveşte spaţiile verzi este şi 

oraşul Sovata care, de asemenea, deţine 160 de ha de spaţii verzi, însă suprafaţa oraşului Sovata este 

mai mică în raport cu suprafaţa oraşului Târgu Mureş. Oraşele Târgu Mureş şi Sovata deţin câte 

27,87% din suprafaţa spaţiilor verzi din judeţul Mureş, fiind oraşele cu cele mai mari suprafeţe de 

spaţii verzi. Oraşul Ungheni deţine doar 4 ha de spaţii verzi amenajate, adică o suprafaţa constantă în 

perioada 2005-2008, de aceea suprafaţa pe cap de locuitor este mai mare în oraşul Sovata decât în 

celelalte oraşe ale judeţului. Oraşele Sărmaşu, Ungheni şi Iernut, deţin cele mai mici suprafeţe de 

spaţii verzi din judeţul Mureş.  De aceea, ar trebui amenajate alte spaţii verzi şi parcuri în oraşul 

Ungheni, deoarece suprafaţa existentă este insuficientă pentru aeresirea oraşului. 
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               Tabel 30. Suprafaţă spaţii verzi/cap locuitor în anul 2008  

Localităţi Locuitori 

Suprafaţa 

spaţii 

verzi(m
2
) 

Raport 

S/Locuitori(m
2
/locuitor) 

Regiunea Centru 2.524.628 22.540.000 8,93 

Judeţul Alba 374.727 2.740.000 7,31 

Judeţul Braşov 596.467 3.860.000 6,47 

Judeţul Covasna 223.208 1.630.000 7,30 

Judeţul Harghita 325.682 4.150.000 12,74 

Judeţul Mureş 581.400 5.740.000 9,87 

Judeţul Sibiu 423.144 4.420.000 10,45 

Municipiul Târgu Mureş 145.470 1.600.000 10,99 

Municipiul Reghin 36.750 840.000 22,90 

Municipiul Sighişoara 32.521 570.000 17,52 

Oraşul Târnăveni 26.328 420.000 15,95 

Oraşul Iernut 9.659 10.000 1,04 

Oraşul Luduş 17.653 200.000 11,33 

Oraşul Miercurea Nirajului 6.214 200.000 32,19 

Oraşul Sângeorgiu de Pădure 5.594 120.000 21,45 

Oraşul Sărmaşu 7.583 40.000 5,27 

Oraşul Sovata 9.892 1.600.000 161,75 

Oraşul Ungheni 6.869 40.000 5,82 

                Sursa: Institutul Naţional de Statistică   

Regiunea Centru deţine 8,93 m
2
 de spaţii verzi pe cap de locuitor. Judeţele din Regiunea Centru cu 

indicele peste media Regiunii, sunt judeţul Harghita – 12,74 m
2
/locuitor, judeţul Sibiu – 10,45 

m
2
/locuitor şi judeţul Mureş – 9,87 m

2
/locuitor. Dintre oraşele din judeţul Mureş, cel mai mare indice 

îl are oraşul Sovata cu 161,75 m
2
/locuitor, care este şi o staţiune turistică în mijlocul naturii şi 

Miercurea Nirajului cu 32,19 m
2
/locuitor. Oraşele din judeţul Mureş cu cei mai mici indici privind 

raportul dintre suprafaţa spaţiilor verzi pe cap de locuitor sunt Iernut cu 1,04 m
2
/locuitor, oraşul 

Sărmaşu cu 5,27 m
2
/locuitor şi oraşul Ungheni cu 5,82 m

2
/locuitor. 

1.2.2.4. Infrastructura pentru iniţierea şi dezvoltarea în afaceri 

Poziţia geografică favorabilă în partea central-nordică a României şi infrastructura dezvoltată, 

resursele naturale, sunt factori care au determinat dezvoltarea economiei judeţului, dar perioada de 

tranziţie spre economia de piaţă traversată de România după 1990 cu problemele specifice (recesiune 

economică, inflaţie, şomaj) şi-au pus amprenta şi asupra economiei judeţului Mureş. 

Având ca indicator sintetic populaţia ocupată, ponderea în economia judeţului este deţinută de 

activităţile industriale urmate de cele din sectorul serviciilor şi apoi de cele din sectorul agro-silvic. 

Situându-se pe locul 11 pe ţară din punct de vedere al ocupării forţei de muncă în industrie, judeţul 

Mureş aduce o contribuţie importantă în producţia industrială a ţării, fiind unul dintre judeţele 

dezvoltate din ţară, în această zonă desfăşurându-şi activitatea agenţi economici din principalele 

ramuri ale economiei naţionale.  

Principalele sectoare industriale sunt următoarele: 
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 forajul şi extracţia gazelor naturale; 

 exploatarea şi prelucrarea lemnului; producţia de mobilă şi instrumente muzicale;  

 industria chimică (îngrăşăminte, cauciuc, materiale plastice, carbid, medicamente); 

 industria de textile ţesute şi industria de confecţii;  

 industria de prelucrare a pielii, încălţăminte şi alte produse din piele;  

 industria alimentară; 

 alte produse din minerale nemetalice (sticlă, cărămizi, ţigle, var, prefabricate, sticlărie 

ornamentală, articole din porţelan şi ceramică);  

 prelucrarea metalelor, construcţii de maşini şi articole electrice;  

Judeţul Mureş este singurul producător de carbid şi viori din ţară, fiind de asemenea recunoscut 

pentru fabricile sale de mobilă, precum şi pentru unităţile producătoare de articole decorative din 

porţelan şi ceramică, sticlărie, ţesături, confecţii, articole din piele şi bere. Centrul Român de Politici 

Economice, în cadrul unui studiu din Proiectul de Dezvoltare a Clusterelor Industriale (INCLUD), 

finanţat de Uniunea Europeană, a identificat judeţul Mureş ca fiind judeţul cu cea mai mare 

concentrare de unităţi din industria de mobilă şi prelucrare a lemnului.   

În anul 2005, 76 de firme din judeţul Mureş s-au situat pe primele 10 locuri în Topul Naţional, dintre 

care 31 de firme din industrie, 5 din domeniul cercetare-dezvoltare şi high-tech, 12 din agricultură, 

silvicultură şi industrie alimentară, 6 din construcţii, 12 din servicii şi 10 din domeniul comerţ, 

exportatori, turism. 

Sectorul privat al economiei oraşului Ungheni este în dezvoltare, cele mai multe societăţi din sectorul 

privat din oraşul Ungheni activând în sectorul comerţului, agricol şi industrial. În anul 2009 s-au 

înregistrat, în oraşul Ungheni, 125 societăţi comerciale cu capital privat. Mecanismele economiei de 

piaţă, influenţate de o politică economică neperformantă, au acţionat şi în oraşul Ungheni la fel de 

implacabil ca la nivelul întregii ţări. 

Pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri a oraşului sunt necesare investiţii majore în ceea ce priveşte 

iniţierea şi dezvoltarea în afaceri. Un prim pas în acest sens a fost realizarea parcului industrial de la 

Vidrasău, proiect ce a fost realizat prin Fonduri Phare şi cofinanţat prin Fondul Naţional de Pre-

Aderare. 

În oraşul Ungheni sunt 23 societăţi cu capital străin, iar acest lucru este foarte bine pentru susţinerea 

economiei locale. Aşezarea geografică a oraşului favorizează dezvoltarea afacerilor, deoarece este în 

apropierea oraşelor mari şi se află la 11 km de municipiul Târgu Mureş. Astfel, s-ar putea atrage 

investitori străini din mai multe domenii, atât din domeniul serviciilor, cât şi din industrie.  

Administraţia Publică Locală, dar şi agenţii economici locali, doresc creşterea volumului de 

activitate, precum şi atragerea de capital străin în această zonă. 

În acest sens, agenţii economici reprezintă o sursă financiară importantă pentru finanţarea şi 

suportarea proiectelor de investiţii. Agenţii pot derula proiecte în parteneriat cu instituţiile publice, 

proiecte care pot aduce beneficii, atât agenţilor economici, cât şi instituţiilor publice şi, indirect, 

locuitorilor oraşului Ungheni. 
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1.2.2.5. Infrastructura educaţională, de cercetare ştiinţifică şi transfer tehnologic 

Infrastructura educaţională a Regiunii Centru, bine dezvoltată la toate nivelele, cuprindea în anul 

şcolar 2005-2006, un număr de 965 grădiniţe, mai puţin cu 40,7% faţă de intervalul 2001-2002; 833 

şcoli primare şi gimnaziale, mai puţin cu 48,5% faţă de anul şcolar 2001-2002; 208 licee (faţă de 209 

în perioada precedentă); 9 şcoli profesionale şi de ucenici; 12 şcoli postliceale şi 13 unităţi de 

învăţământ superior (faţă de 10 în intervalul precedent). Se constată, din păcate, o tendinţă de scădere 

accentuată a populaţiei şcolare, numărul acesteia diminuandu-se cu 19,9 % în perioada 1990-2005, 

de la 634.250 elevi la 507.821, aceeaşi tendinţă regăsindu-se şi la nivel naţional. Cauza principală a 

acestei evoluţii este scăderea populaţiei de vârsta şcolară şi creşterea ratei abandonului şcolar. 

Conform recensământului din 2002, în Regiunea Centru locuiesc 18,7% din totalul populaţiei de 

rromi, reprezentând cea mai mare pondere a acestei etnii comparativ cu celelalte Regiuni. Etnia 

rromă este populaţia care ridică cele mai mari probleme legate de educaţie. 

Reorganizările frecvente din învăţămant şi modificările de pe piaţa forţei de muncă au determinat 

modificarea orientărilor educaţionale ale tinerilor. Astfel, în perioada 1990-2006 numărul de studenţi 

din Regiunea Centru a crescut de 6 ori, iar cel al elevilor din învăţământul postliceal şi de maiştri a 

crescut cu 11,3%. În acelaşi timp s-a redus numărul elevilor cuprinşi în învăţământul profesional şi 

de ucenici cu 29,4%. Scăderi foarte mari se înregistrează şi în cazul populaţiei cuprinse în 

învăţământul liceal (28,5%), primar şi gimnazial (36,2%) şi preşcolar (17,1%), evoluţii similare 

înregistrându-se şi la nivel naţional. Aceste evoluţii au determinat reducerea numărului de elevi ce 

revin unui profesor din învăţământul liceal de la 17,5 în anul şcolar 1990-1991 la 11,7 în anul 2005-

2006; reducerea numărului de elevi ce revin unui cadru didactic din învăţământul primar şi gimnazial 

de la 17 la 12 elevi, iar în învăţământul preşcolar de la 19,1 la 16,4 elevi. Numărul de elevi ce revin 

unui cadru didactic din învăţământul de maiştri şi postliceal a crescut în aceeaşi perioadă de la 14,3  

elevi în anul 1990-1991 la 46,1 elevi în anul şcolar 2005-2006. Densitatea cea mai mare ale şcolilor 

primare şi gimnaziale se înregistrează în judeţele Alba şi Mureş, acest fapt datorându-se numărului 

mare de localităţi rurale din cele două judeţe, iar cea mai redusă în judeţul cel mai urbanizat al 

Regiunii, judeţul Braşov. 

Un aspect deloc lipsit de importanţă este caracterul multilingv al procesului de învăţământ, la toate 

nivelele. Alături de unităţile de învăţământ cu predare în limba română, exista un număr semnificativ 

de unităţi şi secţii cu limba de predare maghiară sau germană, asigurându-se continuitatea unei 

tradiţii multiseculare şi favorizându-se, în acest fel, îmbogăţirea reciprocă a celor 3 culturi importante 

ale Regiunii. 

Populaţia şcolară la nivelul oraşului Ungheni a fost în anul şcolar 2008-2009 de 574 de copii. În 

tabelul următor este redată situaţia populaţiei şcolare, pe nivele de educaţie, la nivelul oraşului 

Ungheni. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI UNGHENI 

51 
 

   Tabel 31. Populaţia şcolară, pe nivele de educaţie, în oraşul Ungheni                              -număr- 

Niveluri de instruire Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Copii înscrişi în grădiniţe 218 219 212 217 241 

Elevi înscrişi în învăţământul primar şi 

gimnazial din care 
612 585 564 589 574 

 Elevi înscrişi în învăţământul primar 315 304 304 321 317 

 Elevi înscrişi în învăţământul 

gimnazial 
297 281 260 268 257 

     Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

În anul şcolar 2008-2009, în sistemul de învăţământ din oraşul Ungheni erau 815 copii, dintre care 

241 de copii erau înscrişi în grădiniţe. Numărul copiilor care frecventează grădiniţele şi şcolile 

preuniversitare din oraşul Ungheni este în creştere, la fel cum se întâmplă şi la nivel naţional. Astfel, 

în anul 2008 erau înscrişi în grădiniţe cu 10,55% copii mai mulţi decât în anul 2004.  

Numărul copiilor înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial este, pe de altă parte în descreştere, 

astfel în anul 2008 faţă de anul 2004 s-au înregistrat scăderi de 6,21%. Deşi în învăţământul primar 

se înregistrează o creştere în această perioadă de 0,64%, numărul elevilor înscrişi în învăţământul 

gimnazial a scăzut în această perioadă cu 13,47%. Acest lucru indică faptul că rata de abandon a 

şcolii după învăţământul primar este în creştere, în special în mediul rural şi în oraşele mici. 

      Grafic 12. Evoluţia populaţiei şcolare, pe nivele de educaţie, în oraşul Ungheni 

 
           Sursa: Institutul Naţional de Statistică  
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de profesori şi educatori şi scăzând în anul 2008 la 60 cadre didactice. Numărul personalului didactic 

din învăţământul preşcolar a rămas constant în perioada 2003-2006 - de 11 educatori, iar în anul 

2008 numărul acesta a crescut cu 36,36%, ajungând la 15 educatori. Pe de altă parte, numărul 

personalului didactic din învăţământul primar şi gimnazial a scăzut în perioada 2003-2008 cu 

16,67%, ajungând la 45 cadre didactice. Dacă în învăţământul primar numărul cadrelor didactice a 

scăzut în anii analizaţi, revenind, totuşi, în 2008 la nivelul din anul 2003 - de 22 de profesori, în 

învăţământul gimnazial numărul personalului didactic a crescut în perioada 2003-2006 cu 25%, 

cunoscând, însă, un declin major de 28,12% în anul 2008. Problema legată de personalul didactic de 

la nivelul întregii ţării este gravă, numărul acestora fiind insuficient în raport cu numărul elevilor. O 

altă problemă din sistemul de învăţământ sunt salariile mici, datorită cărora mulţi profesori şi 

învăţători decid să-şi aleagă un alt rost în viaţă şi să renunţe la profesia de dascăl. 

           Tabel 32. Personalul didactic, pe niveluri de educaţie, în oraşul Ungheni                       - număr- 

Nivel de instruire 
Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Total 65 66 70 72 53 60 

Învăţământ preşcolar 11 11 11 11 14 15 

Învăţământ primar şi gimnazial din 

care: 
54 55 59 61 39 45 

 Învăţământ primar  22 20 22 21 19 22 

 Învăţământ gimnazial  32 35 37 40 20 23 

            Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

         Grafic 13. Evoluţia personalului didactic din oraşul Ungheni, pe niveluri de educaţie 

 
            Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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        Tabel 33. Unităţile şcolare, pe niveluri de educaţie, din oraşul Ungheni                 -număr- 

Niveluri de instruire 
Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Total 12 9 9 4 1 1 

Preşcolar 6 6 6 1 : : 

Primar şi gimnazial  6 3 3 3 1 1 

        Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Din anul 2004, în oraşul Ungheni s-a procedat la reformarea sistemului educaţional, prin reducerea şi 

comasarea conducerii celor 6 şcoli generale pentru nivelul primar şi gimnazial de pe raza oraşului, 

reuşindu-se astfel reducerea acestora la 3 grupe de conducere. De altfel, conducerea unităţilor şcolare 

din oraşul Ungheni a fost comasată şi în anul 2007, creându-se un singur grup de conducere al tuturor 

celor 6 şcoli generale existente în localitate. Astfel, chiar dacă unităţile şcolare din oraşul Ungheni 

funcţionează sub egida unui singur comitet de conducere, cadrele didactice şi elevii îşi desfăşoară 

activitatea în toate cele 6 unităţi şcolare din Ungheni şi localităţile aparţinătoare. 

Foto 2. Şcoala generală din oraşul Ungheni 

 

 

Tabel 34. Numărul de elevi ce revin la un profesor în anul 2008 

Denumire 
Învăţământ primar Învăţământ gimnazial 

Profesori Elevi Elevi/profesor Profesori Elevi Elevi/profesor 

Regiunea Centru 7.022 108.251 15,41 10.800 103.025 9,53 

Judeţul Mureş 1.812 26.460 14,60 2.859 24.006 8,39 

Oraşul Ungheni 22 317 14,40 23 257 11,17 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

În oraşul Ungheni, numărul elevilor ce revin la un profesor în învăţământul primar este mai mic 

decât numărul elevilor ce revin la un profesor la nivelul Regiunii Centru şi a judeţului Mureş. Însă, la 

nivelul învăţământului gimnazial, numărul elevilor ce revin la un profesor este peste media de la 
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nivelul judeţului Mureş şi peste media de la nivelul Regiunii Centru, ceea ce denotă deficitul de 

cadre didactice la acest nivel educaţional. 

Pentru echilibrarea situaţiei este necesară motivarea elevilor şi a familiilor acestora pentru a nu 

abondona şcoala, în special pe cei din mediul rural şi din oraşele mici.  

  Tabel 35. Biblioteci din judeţul Mureş şi oraşul Ungheni                                                      -număr- 

Categorii de 

biblioteci 
Localităţi 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Total Judeţul Mureş 415 413 407 404 375 

- Ungheni 3 4 4 4 3 

Publice Judeţul Mureş 87 82 83 84 79 

- % publice din total judeţ 20,96% 19,85% 20,39% 20,79% 21,07% 

- Ungheni 1 1 1 1 1 

- % publice din total oraş 33,33% 25,00% 25,00% 25,00% 33,33% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

În judeţul Mureş, în anul 2008, existau 375 biblioteci, dintre care 79 publice, ceea ce reprezintă 

21,06% din totalul bibliotecilor. Numărul acestora a scăzut cu 40 biblioteci faţă de anul 2004, adică 

cu 9,63%, În oraşul Ungheni, în anul 2008, existau 3 biblioteci (adică 0,80% din totalul bibliotecilor 

din judeţul Mureş), dintre care 1 singură publică. Bibilioteca publică a fost înfiinţată în anul 1957, ca 

bibliotecă sătească. Aceasta deţine 10.700 volume, de care beneficiază toată populaţia oraşului 

Ungheni. 

Infrastructură sanitară 

Regiunea Centru dispunea, în anul 2005, de o densă reţea de unităţi sanitare, compusă dintr-un număr 

de 51 spitale, 58 policlinici, 23 dispensare medicale şi 10 centre de sănătate. În ultimii ani, numărul 

cabinetelor stomatologice şi al cabinetelor medicale de familie a crescut considerabil, ajungând la 

1.035, respectiv 1.345, în anul 2007. Aceeaşi evoluţie se înregistrează şi în ceea ce priveşte 

farmaciile şi cabinetele de medicină generală, numărul acestora crescând la 686, respectiv 152, în 

anul 2007. 
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Tabel 36. Unităţile sanitare din judeţul Mureş şi oraşul Ungheni, proprietate privată        -număr- 

Categorii de unităţi sanitare Localităţi 2003 2004 2005 2006 2007 

Policlinici Judeţul Mureş 18 22 43 46 45 

Cabinete medicale Judeţul Mureş 77 82 : : : 

Cabinete stomatologice Judeţul Mureş 150 157 163 194 229 

- Ungheni 1 : 1 2 3 

- 
% din judeţul 

Mureş 
0,67 : 0,61% 1,03% 1,31% 

Laboratoare medicale Judeţul Mureş 6 7 7 7 36 

Farmacii Judeţul Mureş 131 131 131 156 183 

- Ungheni 1 1 : 2 2 

- 
% din judeţul 

Mureş 
0,76% 0,76% : 1,28% 1,09% 

Puncte farmaceutice Judeţul Mureş 11 11 11 11 : 

Laboratoare de tehnică dentară Judeţul Mureş 60 59 68 69 70 

Depozite farmaceutice Judeţul Mureş 14 14 14 14 14 

Centre medicale de specialitate Judeţul Mureş 1 1 : : : 

Cabinete medicale de medicină 

generală 
Judeţul Mureş : 74 90 79 100 

Cabinete medicale de familie Judeţul Mureş : 8 6 13 25 

Cabinete medicale de specialitate Judeţul Mureş 136 160 164 175 488 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Numărul policlinicilor cu formă de proprietate privată de la nivelul judeţului Mureş, a crescut în anul 

2007 faţă de anul 2003 cu 150%, tendinţa de creştere observându-se şi la alte categorii de unităţi de 

pe tot teritoriul judeţului Mureş, excepţie fiind punctele farmaceutice, cabinetele medicale şi centrele 

medicale de specialitate, dintre care nu mai exista niciuna în anul 2007, şi depozitele farmaceutice 

care au rămas în număr constant în anii analizaţi. Oraşul Ungheni deţine doar 2 categorii de unităţi 

sanitare cu proprietate privată: farmaciile, care s-au dublat anul 2007 faţă de anul 2003, ajungându-se 

la 2 farmacii pe teritoriul oraşului Ungheni cu formă de proprietate privată şi cabinetele 

stomatologice, care au crescut continuu în perioada analizată şi au ajuns la 3 în anul 2007, 

reprezintând 1,31% din totalul cabinetelor stomatologice de la nivelul judeţului Mureş cu proprietate 

privată. 
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     Tabel 37. Unităţile sanitare din judeţul Mureş şi oraşul Ungheni, proprietate publică -număr- 

Categorii de unităţi sanitare Localităţi 2003 2004 2005 2006 2007 

Spitale Judeţul Mureş 6 6 6 6 8 

Unităţi medico-speciale Judeţul Mureş : 2 2 2 2 

Policlini Judeţul Mureş 2 2 2 2 : 

Preventorii Judeţul Mureş 1 1 1 1 1 

Dispensare medicale Judeţul Mureş 6 7 5 5 5 

Cabinete medicale şcolare Judeţul Mureş 18 17 19 20 19 

Cabinete medicale studenteşti Judeţul Mureş 1 1 1 1 1 

Laboratoare medicale Judeţul Mureş : : : 48 47 

Creşe Judeţul Mureş 8 8 8 8 8 

Farmacii Judeţul Mureş 13 14 14 14 15 

Puncte farmaceutice Judeţul Mureş : : 1 : : 

Centre de sănătate Judeţul Mureş 6 4 4 4 2 

Cabinete medicale individuale 

(de familie) 
Judeţul Mureş 259 259 259 252 256 

- Ungheni 3 3 3 4 7 

- 
% din judeţul 

Mureş 
1,16% 1,16% 1,16% 1,59% 2,73% 

Ambulatorii de specialitate ale 

spitalelor 
Judeţul Mureş 2 2 2 2 4 

Ambulatorii de spital Judeţul Mureş 5 5 6 5 7 

Cabinete stomatologice 

individuale 
Judeţul Mureş 63 61 65 63 58 

- Ungheni 1 1 : 1 1 

- 
% din judeţul 

Mureş 
1,59% 1,64% : 1,59% 1,72% 

Cabinete medicale de 

specialitate individuale 
Judeţul Mureş 59 52 52 62 52 

Centre de transfuzie Judeţul Mureş : : 1 1 1 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Pe raza localităţii Ungheni există atât unităţi sanitare private, cât şi de stat. Unităţile private sunt 

reprezentate de 2 farmacii şi 3 cabinete stomatologice, iar unităţile de stat din oraşul Ungheni - de 7 

cabinete medicale individuale şi 1 cabinet stomatologic individual. În localitate există şi un dispensar 

veterinar cu un medic veterinar şi un tehnician veterinar.  

Numărul personalului sanitar din oraşul Ungheni este alcătuit din: 

 4 medici specializaţi în medicină de familie 

 3 medici stomatologi 

 2 farmacişti 

 6 asistenţi specializaţi în medicină generală.  
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  Tabel 38. Număr persoane/unitate sanitară                                                     -număr- 
Denumire Pers./cabinet medical Pers./cabinet stomatologic 

Regiunea Centru 1.200,53 1.461,74 

Judeţul Mureş 2.244,78 2.262,25 

Oraşul Ungheni 989 2.307,67 

 

În oraşul Ungheni, numărul de persoane ce revin la un cabinet medical este mai mic decât cel de la 

nivel judeţean şi cel de la nivelul Regiunii, ceea ce înseamnă că în oraş infrastructura sanitară este 

bine reprezentată. 

În cazul cabinetelor stomatologice însă, situaţia este alta, numărul de persoane ce revin la aceste 

unităţi sanitare fiind cu mult mai mare decât numărul de persoane ce revin la un cabinet stomatologic 

la nivelul regiuni şi la nivelul judeţului. Astfel, se impune stimularea creşterii numărului de cabinete 

stomatologice la nivelul oraşului Ungheni. 

            Tabel 39. Număr persoane/medic                                                                   –număr- 
Denumire Pers./medic de familie Pers./stomatolog 

Regiunea Centru 1.097,28 1.488,18 

Judeţul Mureş 1.661,14 2.236,15 

Oraşul Ungheni 1.730,75 2.307.67 

 

În oraşul Ungheni numărul de persoane ce revine la un medic de familie este mai mare decât numărul 

de persoane ce revin la un medic de familie la nivel judeţean şi regional, iar populaţia deservită de un 

stomatolog este mai mare decât populaţia deservită de un medic stomatolog la nivelul judeţului 

Mureş şi la nivelul Regiunii Centru. 

Pentru dezvoltarea sistemului sanitar din oraşul Ungheni se impune înfiinţarea de noi cabinete 

stomatologice sau favorizarea investitorilor privaţi în acest sens şi atragerea de noi cadre medicale. 

În urma analizei rezultă că numărul de unităţi medicale este bine reprezentat la nivelul oraşului, mai 

puţin cabinetele stomatologice, dar numărul personalului medical este insuficient. 

În oraşul Ungheni nu există nici un centru de asistenţă sanitară în regim de urgenţă, cel mai apropiat 

fiind cel din reşedinţa de judeţ, Târgu Mureş, ce se află la 11 km de oraşul Ungheni. 

Astfel, se propun spre realizare mai multe proiecte, cum ar fi, amenajarea unui punct medical dotat 

corespunzător, pregătirea profesională a medicilor şi crearea unui spaţiu destinat ajutorului de 

urgenţă SMURD. 

1.2.2.6. Infrastructură socială şi de cultură 

Infrastructura socială. Serviciile sociale sunt acţiuni directe de asistenţă care sunt insuficient 

dezvoltate, în general în România. Înainte de 1989, serviciile erau aproape inexistente. Aceste 

servicii, deşi au evoluat, sunt încă incapabile să absoarbă mare parte dintre cazurile de marginalizare 

sau excludere socială. Ele sunt destinate cu preponderenţă persoanelor cu handicap sau copiiilor fiind 

vorba, fie de servicii acordate în centre specializate, fie de asistenţă personalizată. În afara acestor 

două categorii de beneficiari (copiii şi persoanele cu handicap), rămân insuficient deserviţi vârstnicii 

cu probleme de inserţie socială, familiile instabile din cauza violenţei, tinerii care provin din 

instituţiile pentru protecţia copilului. Pentru toate aceste categorii, soluţia alocării de bani pentru 

ajutor social este insuficientă şi foarte costisitoare. Soluţia principală este dezvoltarea serviciilor şi 

programelor sociale. Serviciile sociale sunt acţiuni de asistenţă pe care trebuie să le dezvolte 

autorităţile locale direct, la nivelul comunităţilor, în parteneriat cu ONG-uri. O problemă importantă 
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este aceea a rromilor. Această populaţie, destul de numeroasă, se află într-o situaţie de marginalizare, 

determinată nu numai de factori socio-culturali, dar şi de cei psiho-sociali. 

Conform noii strategii naţionale în domeniul protecţiei copilului, se preconizează reducerea drastică 

a numărului de centre de plasament de tip rezidenţial şi înlocuirea lor cu alternative de tip familial, 

respectiv dezvoltarea unei categorii de asistenţi maternali profesionişti. 

Primele rezultate ale restructurării s-au materializat în achiziţionarea de case sau construirea de 

clădiri noi unde se vor amenaja centre de plasament de tip familial pentru copiii abandonaţi (3 

imobile în Ceauşu de Câmpie, un imobil în Tîrgu Mureş, 10 căsuţe în viitorul centrul de plasament 

familial Sâncraiu de Mureş, centrul de tip familial Reghin), concomitent cu desfiinţarea centrelor de 

plasament tradiţionale. 

Serviciile sociale din oraşul Ungheni sunt deţinute de Serviciile Publice de Asistenţă Socială de la 

nivelul municipiului Târgu Mureş. Aceste servicii în realitate funcţionează doar la nivelele oraşelor 

mari, în comune sau în oraşele mai mici ele fiind practic inexistente. 

În oraşul Ungheni sunt înregistrate 9 asociaţii fără scop patrimonial din mai multe domenii, fiecare 

având scopuri şi obiective privind dezvoltarea economică, culturală sau socială din zonă. Asociaţia 

cea mai importantă din punct de vedere economic este Asociaţia Fotbal Club Unirea Ungheni şi 

Asociaţia Fotbal Club Unirea Maris Ungheni, acestea activând ca şi club sportiv, cu următoarele 

ramuri sportive: fotbal, volei, handbal şi arte marţiale karate-Shotokhan. Asociaţia Cercul 

Agricultorilor Cristeşti Ungheni – apără interesele comune, profesionale şi culturale ale asociaţiilor. 

Împreună cu alte localităţi din judeţul Mureş, oraşul Ungheni formează Uniunea Judeţeană a 

Cooperaţiei de Consum Mureş şi Asociaţia Zona Metropolitană Târgu Mureş. Uniunea Judeţeană a 

Cooperaţiei de Consum Mureş asigură reprezentarea şi apărarea intereselor societăţilor cooperative 

de consum asociate în relaţiile cu administraţia publică, autoritatea de stat, alte persoane fizice şi 

juridice, publice sau private, române sau străine, precum şi  susţinerea şi promovarea principiilor 

cooperatiste conform prevederilor legii, ale actului constitutiv şi statutului. Asociaţia Zona 

Metropolitană Târgu Mureş se ocupă cu dezvoltarea zonei metropolitane Târgu Mureş din 

perspectiva relaţiilor economice, sociale, culturale, turistice şi sportive existente între autorităţile 

administraţiei publice locale componente ale zonei. 

Protecţia copilului. La nivelul oraşului se face simţită lipsa unui Centru de zi în care să fie înscrişi 

copiii, ce provin din familiile nevoiaşe şi familiile rrome. În Centrul de zi, copiii ar urma să fie aduşi 

dimineaţa şi sub îndrumarea cadrelor de specialitate să fie asistaţi, educaţi şi îndrumaţi, iar seara să se 

întoarcă în familiile din care provin.  

În anul 2009, localitatea Ungheni a acordat 106 de alocaţii de stat, 82 de trusouri pentru nou-născuţi 

şi 13 indemnizaţii. În Ungheni în anul 2009 erau 21 de asistenţi personali.   

Infrastructura culturală. Regiunea Centru dispune de o reţea bogată şi divesificată de muzee, colecţii 

muzeale săteşti, puncte muzeale – 1.234, dintre care le amintim pe cele mai importante: Muzeul 

Brukenthal, Muzeul Civilizaţiei Populare Astra, Muzeul de Istorie şi Muzeul de Istorie naturală din 

Sibiu, Muzeul de Artă, muzeul de Istorie, Muzeul Primei Şcoli Româneşti din Braşov, Muzeul Unirii 

din Alba Iulia. Activitatea teatrală are o îndelungată tradiţie în Regiunea Centru, primul teatru cu 

stagiune permanentă datând din secolul al XVIII-lea. În prezent în Regiune îşi desfăşoară activitatea 

patru teatre, în oraşele Sibiu, Târgu Mureş, Braşov şi Sfântu Gheorghe, cu un repertoriu foarte bogat. 

Filarmonicile din Târgu Mureş, Sibiu şi Braşov sunt printre cele mai prestigioase instituţii de acest 

gen ale ţării. Creaţia populară este susţinută de numeroase ansambluri folclorice, iar meştesugurile 

tradiţionale sunt perpetuate prin munca meşterilor populari ale căror produse pot fi admirate la 

târgurile şi expoziţiile de artă tradiţională, organizate în general de muzeele de etnografie din 

Regiune: Muzeul civilizaţiei populare tradiţionale Astra, Muzeul de etnografie Braşov etc. 
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Judeţul Mureş dispune de un climat cultural specific, determinat pe de-o parte de valorile culturale 

acumulate de-a lungul istoriei, iar pe de altă parte de caracterul compozit al populaţiei, generator de 

diversitate culturală. 

În oraşul Ungheni există mai multe obiective turistice de tip istoric:  

 Situl arheologic de la Moreşti, sat Moreşti; 

 Necropolă din epoca medievală din secolul XII, sat Moreşti; 

 Aşezare din epoca romană din secolul II-III, sat Moreşti; 

 Situl arheologic „Podei sau Cetăţuia”, sat Moreşti; 

 Aşezare fortificată „Podei sau Cetăţuia” din secolul XI-XII, sat Moreşti; 

 Aşezare fortificată „Podei sau Cetăţuia” din secolul V-VI, sat Moreşti; 

 Aşezare din epoca migraţiilor, sat Moreşti; 

 Aşezare rurală din secolul III, sat Moreşti; 

 Necropolă din epocă romană din secolul II-III, sat Moreşti; 

 Aşezări din epoca bronzului, bronzului târziu, neoliticului şi eneoliticului, sat Moreşti; 

 Aşezare din secolul VI din epoca postromană, sat Vidrasău; 

 Biserica din lemn „Sf. Arhanghel”, anul 1726, sat Cerghizel. 

Aceste  obiective turistice reprezintă o reală atractivitate turistică pentru oraşul Ungheni, iar 

obiectivele ar trebui păstrate într-o stare cât mai bună şi deschise pentru potenţialii turişti autohtoni şi 

din străinătate. 

În oraşul Ungheni există 8 biserici: 3 biserici ortodoxe, 2 biserici reformate, o mănăstire, o biserică 

catolică şi o biserică greco-catolică. 

Una din cele mai importante biserici este biserica Sfanta Treime, care are o lungime de 25 de metri 

pe 8 metri lăţime şi o înălţime până la vârful Sfintei Cruci de 20 de metri. În anul 2009 s-au 

înregistrat 92 de familii (171 persoane) prezente la parohia aceste biserici, dintre care 24 familii 

cuprinse în categoria de vârstă 27-36 ani, 42 de familii cu vârsta cuprinsă între 36-50 ani şi 26 familii 

cu vârsta cuprinsă între 50-84 ani. La începutul anului 2010, au revenit în cadrul Bisericii Române 

Unite cu Roma Greco-Catolică, Parohia „Sfânta Treime” Ungheni, 10 familii. În decursul anului 

2009 au avut loc în cadrul acestei parohii 18 botezuri, 11 cununii şi 3 înmormântări. La începuturile 

sale, această parahie era un protopopiat şi făcea parte din districtul Mureşului, comitatul Mureş-

Turda. Prima atestare documentară a existenţei sale s-a înregistrat în anul 1322, când satul Ungheni 

apare în listele dijmelor din Regatul Austro-Ungar. În 1750, se înregistrează o altă menţiune despre 

existenţa în acestă localitate a unei parohii prin biserica din lemn a unui preot şi a unui cator, fără a fi 

precizate numele lor. În următorii ani sunt menţionaţi mai mulţi preoţi la această parohie, cum ar fi 

preotul Irimie, preotul Popa Simion. Biserica cu numele de astăzi s-a construit în anul 1858. La 10 

ani după arderea bisericii vechi din lemn, a fost ridicată o biserică din cărămidă cu hramul Sfânta 

Treime. În toamna anului 2008, după terminarea iconostasului şi a picturilor interioare la data de 7 

septembrie, Arhiepiscolul Major al Bisericii Romane Unite cu Roma Greco-Catolică a consacrat şi 

sfinţit noua biserică Greco-Catolică. În prezent, comunitatea Greco-Catolică din Ungheni este 

pastorită de preotul paroh Lucian Dudas, având ca şi coratori pe Victor Poptamaş, Dumitru Pop, Ioan 

Batoş şi Octavian Tămăşoiu. 
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Foto 3. Biserica greco-catolică „Sfânta Treime” 

 
 

Începutul creştinismului în localitatea Ungheni datează din anul 1332, când a fost pentru prima dată 

menţionată documentar existenţa unui preot creştin ortodox. T. Popa, în monografia oraşului Târgu 

Mureş, apărută în anul 1832, consemnează faptul că la 12 decembrie 1784 este reţinut şi anchetat 

protopopul de Nirăştău (Ungheni), preotul Popa, ca bănuit a face propagandă pentru răscoala Horea, 

Cloşa şi Crişan. În timpul mişcărilor de la 1848, biserica parohială din lemn este incendiată, iar 

comunitatea locală a zidit o nouă biserică din cărămidă. Până la desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice 

de către comunişti, în Ungheni datează, în paralel, două comunităţi, una ortodoxă şi alta greco-

catolică. În anul 1948 comunitatea ortodoxă era mult mai mică decât cea greco-catolică şi număra 25 

de familii, ce se adunau la slujbă în şcoala localităţii. Odată cu desfiinţarea cultului greco-catolic, 

credincioşiii acestui cult s-au alipit treptat de comunitatea ortodoxă existentă, formând o singură 

comunitate. În aceste condiţii credincioşii care au aparţinut cultului greco-catolic au dus cu ei şi 

averea pe care o deţineau şi pe care au folosit-o în continuare. În urma politicii de colonizare dusă de 

regimul comunist în anii ´80, numărul credincioşilor creşte, iar prin anul 1990 se pune problema 

ridicării unei noi biserici în locul celei vechi. În 2009, comunitatea ortodoxă se împarte în două 

parohii: Parohia I cu 989 de credincioşi şi Parohia II cu 1.150 credincioşi. 

Un adevărat obiectiv turistic local este Mănăstirea Recea, mănăstire înfiinţată în anul 1992, cu 

hramul „Sfinţii Ierarhi Martiri Ilie Iorest şi Sava”. Arhitectura ansamblului monahal de la Recea are 

un caracter rustic românesc, preluând canoanele arhitecturale ale mănăstirilor din zona subcarpatică a 

Munteniei şi ale celor din centrul şi nordul Moldovei, cu influenţe bizantine şi brâncoveneşti. Centrul 
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de greutate al complexului monahal este biserica, a cărei volumetrie se ridică din planul în formă de 

cruce, cu împărţirea caracteristică bisericilor bizantine: nava centrală cu pridvor, pronaosul, naosul şi 

altarul. În partea dreapta a biseriii s-a amplasat corpul hilii, care are o construcţie în formă de „L”, 

edifiat pe două nivele, având la parte trapeza, bucătăria şi anexa, iar la etaj stăreţia şi chiliile propriu-

zise. În partea stângă a bisericii se află zona de intrare în incinta complexului monahal, alcătuită 

dintr-un portal impozant cu foişor, care întregeşte în mod fericit ansamblul mănăstiresc. În 

vecinătate, pe o suprafaţă de zece hectare, s-a ridicat arhondaricul (casa închinătorilor) şi s-a 

organizat gospodăria anexă proprie, de creştere a animalelor şi păsărilor şi de cultivare a legumelor şi 

florilor. Mănăstirea Recea, mănăstire de maici, este de o mare însemnătate pentru localnici, dar şi 

pentru cei ce vizitează zona. La mănăstire există şi un centru de primire şi cazare ce poate oferi 

adăpost pentru circa 100 persoane. În zona aeroportului din localitate se află un punct de lucru, unde 

mănăstirea are un aşezământ destinat tinerilor cu probleme, dar care are şi preocupări umanitare şi de 

binefacere. 

Foto 4. Mănăstirea Recea 

 

În oraşul Ungheni există, de asemenea, două case memoriale: casa memorială Ioan Iacob şi casa 

memorială Botoş Ioan Haioş.  

În oraşul Ungheni autorităţile locale susţin şi promoveză diverse activităţi artistice. Astfel, în ultimii 

ani s-a construit în localitate un bazin de înot de interes local. De asemenea, autorităţile locale susţin 

Ansamblul Folcloric „Hora” din oraş şi Grupul de copii ce activează în Cadrul Casei de Cultură. 

Festivaluri. 

Anual în oraşul Ungheni se desfăşoară mai multe festivaluri, atât de interes local, cât şi de interes 

naţional. În martie 2009 s-a desfăşurat prima ediţie a festivalului „Du-te dor cu Mureşul”, un concurs 

de interpretare. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Mureş, în 

colaborare cu Consiliul Local Ungheni, organizează anual în luna mai, Festivalul Judeţean 

„Mlădiţele”. În cadrul acestui festival participă ansambluri de dansuri şi muzică populară din Judeţul 

Mureş. Un alt festival de dansuri şi muzică populară este „Jocul din Bătrâni”, unde participă 

ansambluri din 8 judeţe, cum ar fi: Alba, Bihor, Bistriţa, Covasna, Sălaj, Sibiu şi bineînţeles, judeţul 
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Mureş. Festivalul a ajuns la a 27- a ediţie şi se desfăşoară, prin rotaţie, în localităţile din judeţul 

Mureş. Oraşul Ungheni a fost gazda acestui festival de 4 ori. De-a lungul timpului au evoluat pe 

scenă peste 350 de ansambluri de jocuri populare. Acestea au contribuit an de an, printr-un efort 

continuu, la valorificarea folclorului românesc, a jocurilor populare şi la popularizarea valoroaselor 

elemente ale culturii populare. De asemenea, şi-au adus aportul la transmiterea acestui nepreţuit 

tezaur către generaţiile tinere, asigurând continuitatea şi dăuinuirea unor valori inestimabile pentru 

cultură. Festivalul a avut permanent un caracter naţional, punându-se un accent deosebit, prin 

regulamentul de participare, asupra respectării jocului popular autentic, a valorificării jocului 

moştenit din bătrâni şi asupra transmiterii acestuia către generaţiile tinere. 

Foto 5. Festivalul „Jocul din Bătrâni” 

 
 

1.2.2.7. Infrastructura pentru turism 

Situată în zona centrală a României, Regiunea Centru este caracterizată de un relief preponderant 

montan care a favorizat dezvoltarea turismului, care are aici vechi tradiţii şi un mare potenţial de 

dezvoltare. Ca marcă pentru turismul montan, mai ales pentru sporturile de iarnă, sunt staţiunile 

turistice Poiana Braşov, Predeal, Pârâul Rece, Păltiniş, care se numară printre cele mai renumite 

staţiuni turistice montane din România, fiind apreciate şi pe plan internaţional pentru posibilităţile pe 

care le oferă. 

Regiunea Centru oferă atracţii şi posibilităţi de practicare a foarte multe forme de turism: turismul 

montan, turismul balnear, rural şi agroturism, cultural, ecumenic, turism sportiv (speoturism, 

alpinism, mountainbike, zbor cu aparate ultrauşoare, canioning, vânătoare şi pescuit, etc.), turism 

feroviar, turism de tineret, etc. În anul 2005, baza materială a turismului din Regiunea Centru 

cuprindea 993 unităţi de cazare, dintre care 162 de hoteluri, 30 cabane, 17 campinguri, 123 vile, 

restul fiind alte tipuri de unităţi turistice. Densitatea unităţilor de cazare, la 100 km
2
 era în Regiunea 

Centru de 2,9, faţă de 1,8 la nivel naţional.  
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   Tabel 40. Structuri de primire turistică în judeţul Mureş                                                  -număr- 
Tipuri de structuri şi 

primire turistică 
Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Total 94 96 104 119 120 121 

Hoteluri 21 21 26 28 27 25 

Moteluri  7 7 10 7 6 6 

Vile turistice 40 39 27 30 31 30 

Cabane turistice 2 2 2 2 2 2 

Campinguri 5 4 4 4: 4 3 

Tabere de elevi şi 

preşcolari 
4 4 4 3 3 3 

 Pensiuni turistice 15 19 31 45 47 52 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Judeţul Mureş dispunea de 121 structuri de primire turistică în anul 2008, numărul acestora fiind în 

creştere continuă în ultmii ani. Acestea au crescut cu 28,72% faţă de anul 2003.  

Oraşul Ungheni deţine mai multe structuri de cazare, dar cele mai importante sunt reprezentate de 

complexul Darina, pensiunea Terra şi hotelul Concrete. Complexul de agrement Darina este dotat cu 

restaurant, bar, terasă, spaţii de joacă pentru copii, zonă specială pentru plajă, piscină şi terenuri de 

sport. Complexul de agrement Darina include, de asemenea, două săli de restaurant, cu o capacitate 

de 400 şi respectiv 200 locuri. 

Foto 6. Complexul de agrement Darina 

 
 
 

Înzestrat cu un bogat potenţial turistic, definit de marea varietate a elementelor cadrului natural, 

judeţul Mureş se înscrie între zonele de mare atractivitate pe plan intern şi internaţional, iar oraşul 

Ungheni are toate premizele unei dezvoltări prospere în domeniul turismului, prin crearea identităţii 

turistice, reabilitarea obiectivelor turistice din localitate, exploatarea resurselor naturale existente 

(obiective de patrimoniu local) şi abordarea unei strategii de marketing complexe. 
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CAPITOLUL 2. DEZOLTAREA ECONOMICĂ ÎN ANSAMBLU 

2.1. Structura economică sectorială din Regiune 

Numărul unităţilor active din industrie, comerţ şi alte servicii din Regiunea Centru a ajuns la 54.854 

la sfârşitul anului 2005, reprezentând 12,4% din totalul înregistrat la nivel naţional. Privind 

comparativ repartiţia unităţilor active în 2000 şi 2005 se observă un trend crescător în cazul IMM-

urilor, cel mai pronunţat fiind cazul firmelor mici (10-49 angajaţi), al caror număr a crescut în 

intervalul menţionat cu 37,3%, iar microîntreprinderile au crescut cu 48,4%. Un trend de creştere mai 

lent l-au avut firmele mijlocii (cu 25,7%), în timp ce firmele mari au scăzut în acelaşi interval cu 

6,8%, reducere datorată în primul rând restructurării marilor întreprinderi de stat. Creşterea cu 37,3% 

în anul 2005 faţă de 2000 a întreprinderilor mici (10-49 angajaţi) a fost determinată de flexibilitatea 

ridicată de adaptare la condiţiile pieţei a microîntreprinderilor, cumulată cu oportunităţile de 

finanţare oferite prin intermediul diferitelor programe, ducând astfel la creşterea numărului de 

salariaţi şi includerea lor în categoria celor mici (10-49 angajaţi). 

Potenţialul economic şi uman, cadrul geografic şi gradul sporit de urbanizare şi industrializare 

specific cu precădere zonei centrale a Regiunii Centru, au constituit condiţii favorizante atragerii şi 

pătrunderii investiţiilor străine. 

La sfârşitul anului 2005, valoarea investiţiilor străine directe în Regiunea Centru a atins 1.610 

milioane Euro, reprezentând 7,4% din totalul investiţiilor străine din România. Peste jumatate din 

această sumă sunt investiţii greenfield. În cursul unui singur an - 2005, volumul investiţiilor străine 

din Regiune a crescut cu peste 55% faţă de nivelul înregistrat la sfârşitul anului anterior. În ceea ce 

priveşte investiţiile străine/locuitor, Regiunea Centru se situează pe locul 4, cu o valoare de 636 

Euro/locuitor, sub media naţională de 1.012 Euro/locuitor. 

Investiţiile străine s-au orientat în principal către IMM-uri, dar se înregistrează investiţii substanţiale 

şi în firme cu peste 250 de angajaţi. 

Economia judeţului Mureş este caracterizată în prezent de procesul de tranziţie de la sistemul 

centralizat la economia de piaţă, având la baza o puternică descentralizare şi promovarea liberei 

initiaţive. Potenţialul de dezvoltare a judeţului este determinat în primul rând de aşezarea sa 

geografică centrală, cu condiţii naturale variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice. 

Principalele ramuri economice şi ponderea lor în economia judeţului sunt: industrie - 41%, 

agricultură, silvicultură şi exploatare forestieră - 22%, servicii - 37%. 

În oraşul Ungheni, cel mai frecvent domeniu de activitate al societăţilor existente este domeniul 

comerţului, agricultuii, industriei şi construcţiilor. 

2.2. Situaţia unităţilor economice 

În ceea ce priveşte ponderea unităţilor active din Regiunea Centru pe diferite sectoare de activităţi, se 

poate remarca o mare concentrare a firmelor în sectorul activităţilor de comerţ. 

A crescut, de asemenea, şi numărul unităţilor comerciale din sectorul industriei, bazată în mare parte 

pe activităţile tradiţionale şi orientată spaţial de localizarea resurselor naturale. Industria Regiunii 

acoperă, în general, toate domeniile componente. 

În oraşul Ungheni sunt înregistraţi 135 agenţi economici, dintre care 23 sunt cu capital străin. 

Aceasta demonstrează că oraşul Ungheni este un punct de atracţie pentru investiţiile străine ceea ce 

favorizează creşterea economică a oraşului Ungheni.  

Principalele unităţi comerciale cu capital străin din oraşul Ungheni sunt: 

 METAL TRADE IMPEX SRL – comerţ cu ridicata cu material fieros; 

 METAL TRADE BUCUREŞTI SRL – comerţ cu ridicata a materialului fieros; 
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 TOIFOR ROMÂNIA SRL – activităţi şi servicii de decontaminare; 

 AMA RO SRL – intermedieri în comerţul specializat; 

 MACONF SRL – fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; 

 UNGHENI IMMOBILIARE SRL – închirieri şi subînchirieri a imobilelor; 

 4 TECH SRL – comerţ cu ridicata nespecializat; 

 TEAMROM SRL – comerţ cu ridicata a îmbrăcămintei şi încălţămintei; 

 TÂRGUSERVICE SRL – creşterea cailor şi a altor cabaline; 

 SABINA INVEST SRL – dezvoltare imobiliară. 

Tabel  41. Indicatorii anului 2008 privind unităţile economice cu capital străin din oraşul Ungheni 

Firma Salariaţi Cifra de afaceri 

METAL TRADE IMPEX 

SRL 
19 39.222.374 

METAL TRADE 

BUCUREŞTI SRL 
1 7.754.495 

TOIFOR ROMÂNIA SRL 28 5.547.289 

AMA RO SRL 4 3.050.942 

MACONF SRL 77 2.344.607 

UNGHENI IMMOBILIARE 

SRL 
1 314.100 

4 TECH SRL 2 279.446 

TEAMROM SRL 1 177.615 

TÂRGUSERVICE SRL 1 20.565 

SABINA INVEST SRL 1 5.000 

Societatea comercială cu cea mai mare cifră de afaceri în anul 2008 a fost SC METAL TRADE 

IMPEX SRL, societate cu capital elveţian, care a fost înfiinţată în iunie 2003 şi este axată pe 

comercializarea en-gros a produselor metalurgice provenite în proporţie de 95% de la importanţi 

producători din Polonia, Cehia, Slovacia, Italia şi Ungaria. La numai un an de la înfiinţare, societatea 

a ocupat locul 7 în topul judeţean al firmelor din judeţul Mureş, iar în anul 2005 a obţinut certificatul 

în domeniul calităţii SR EN ISO 9001:2000. 

O altă societate cu capital străin din oraşul Ungheni este societatea comercială SC TOIFOR 

ROMÂNIA SRL, aflată în proprietate germano-maghiară, care este lider pe piaţa ofertei de servicii 

complexe de igienă în Europa şi Orientul Mijlociu. Grupul de firme dispune de o experienţă 

internaţională însemnată şi angajaţi calificaţi la nivel ridicat, exploatând acest lucru pentru a servi cu 

succes organizaţii militare, de ajutor şi civile. Societatea oferă o gamă complexă de servicii de 

salubritate, igienice şi pentru deservirea taberelor militare, ajungând până la servicii de menţinere a 

calităţii vieţii în limitele normale de existenţă, printre acestea, de la servicii de distribuţie a apei până 

la tratarea deşeurilor.    

Dintre societăţile cu capital străin, cele mai multe activează în domeniul comerţului şi intermedierii 

imobiliare. Societatea cu cei mai mulţi angajaţi este societatea SC MACONF SRL, care se ocupă cu 

fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, iar societăţile cu cei mai puţini angajaţi activează în domeniul 

comerţului şi imobiliarelor. 

Principalele unităţi economice cu capital român care îşi desfăşoară activitatea pe raza oraşului 

Ungheni sunt: 

 HELL ENERGY SRL – comerţ cu ridicata de produse alimentare, băuturi şi tutun; 

 PREMACO SA – lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale; 

 ALLBRIGHT COM SRL – fabricarea produselor din material plastic; 
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 FARMER LOGISTIC SRL – comerţ cu ridicata a maşinelor agricole; 

 ALLCOLORS SERV SRL – tratarea şi acoperirea materialelor; 

 GRANGE E.E. SRL – fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine; 

 NARIDA SRL – comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; 

 VALENTINO DISTRIBUTION SRL – comerţ cu ridicata a produselor cosmetice şi 

parfumurilor; 

 SANDS ADVERTISING SRL – activităţi ale agenţiilor de publicitate; 

 CERAGRIM SRL – cultivarea cerealelor şi a plantelor leguminoase; 

 MAXIMOS IMPEX SRL – comerţ cu ridicata de produse alimentare, băuturi şi tutun; 

 GIANT PRODIMPEX SRL – fabricarea hârtiei şi a cartonului ondulat. 

Tabel  42. Indicatorii privind unităţile economice cu capital românesc din oraşul Ungheni în anul 2008 

Firma Salariati Cifra de afaceri 

HELL ENERGY SRL 23 26.499.816 

PREMACO SA 100 19.812.841 

ALLBRIGHT COM SRL 180 16.503.833 

FARMER LOGISTIC SRL 22 13.420.559 

ALLCOLORS SERV SRL 89 11.805.344 

GRANGE E.E. SRL 51 10.367.354 

NARIDA SRL 56 10.295.376 

VALENTINO 

DISTRIBUTION SRL 
36 9.998.824 

SANDS ADVERTISING SRL 71 8.531.435 

CERAGRIM SRL 80 7.689.037 

MAXIMOS IMPEX SRL 18 6.850.174 

GIANT PRODIMPEX SRL 36 4.585.404 

 

Cea mai frecventă activitate a primelor 12 societăţi cu capital românesc din oraşul Ungheni este 

comerţul, cea mai bine clasată societate din acest domeniu fiind SC HELL ENERGY SRL, care are 

şi cea mai mare cifră de afaceri. Toate societăţile deţin un număr mare de salariaţi, ceea ce înseamnă 

ca societăţile cele mai mari, după cifra de afaceri, oferă cele mai multe locuri de muncă în oraş. 

2.3. Dezvoltarea economică în principalele sectoare ale economiei 

2.3.1. Industrie 

Industria este ramură cu ponderea cea mai mare în economia judeţului Mureş, reprezentând 41% din 

totalul ramurilor economice. După evenimentele din anul 1989, procesul de tranziţie caracteristic 

economiei judeţului s-a resimţit şi în sectorul industrial, care a trecut de la un sistem puternic 

centralizat la promovarea liberei iniţiative. Procesul de privatizare a tuturor unităţilor de producţie 

industrială care s-a desfăşurat în anii '90 a fost însoţit de reducerea volumului producţiei şi a 

capacităţilor de producţie, precum şi de dispariţia unor ramuri industriale. 

Totuşi, judeţul Mureş dispune de un potenţial de dezvoltare ridicat, determinat de aşezarea 

geografică centrală şi de condiţiile naturale variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice. 

Industria se caracterizează printr-o varietate mare a ramurilor producătoare, cu specializări de 

importanţă naţională, dintre care: industria extractivă a gazului metan; industria de exploatare şi 

prelucrare a lemnului; producţia de mobilier şi instrumente muzicale; industria chimică şi producţia 

de medicamente; prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice; industria alimentară, băuturi; industria 
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textilă, încălţăminte şi confecţii din textile şi piele; produse din minerale nemetalice (geamuri, 

sticlărie, cărămizi, ţigle, var, prefabricate pentru construcţii, alte materiale de construcţii, sticlă 

decorativă, porţelan, faianţă); metalurgie; maşini, echipamente şi aparate electrice. 

Odată cu construirea parcului industrial din localitatea Vidrasău, oraşul Ungheni a devenit o zonă 

industrială importantă. În scopul îmbunătăţirii mediului de afaceri în România prin adoptarea deciziei 

de a investi în îmbunătăţirea infrastructurii regionale din parcuri industriale, a fost adoptată 

Ordonanţa 65/2001 privind constituirea şi funţionarea parcurilor industriale. Parcul industrial din 

Vidrasău a fost construit într-un punct strategic, deoarece localitatea Vidrasău se află la doar 10 km 

de reşedinţa de judet Târgu Mureş, lângă aeroport şi în vecinătatea localităţii Recea, cu acces la 

drumul european E 60. A fost realizat prin Programul Phare – Componenţa de Coeziune Economică 

şi Socială, la iniţiativa Consiliului Judeţean Mureş, în colaborare cu Primăriile Ungheni şi Sânpaul. 

Parcul are o suprafaţă de 29,4 hectare, suprafaţa minimă ocupabilă fiind de 1.500 m
2
. Obiectivul 

vizat este acela de a atrage industrii uşoare şi de înaltă tehnologie. Infrastructura cerută pentru Parcul 

Industrial este divizată în două părţi funcţionale:  zona industrială ce cuprinde elementele de 

comunicaţii şi utilităţile directe pentru unităţile productive şi zona administrativă şi de servicii, care 

ajută la funcţionarea parcului în general. 

a) Zona administrativă şi de servicii constă în: 

 Clădirea administrativă (birouri de închiriat), 

 Centrală termică şi un post de transformare; 

 Gospodăria de apă şi un rezervor de 500 m
3
; 

 Parcare auto; 

 Drumuri de acces din DN 15 (E60), drumuri de acces interioare şi de rocadă. 

 

b) Zona industrială cuprinde infrastructura necesară desfăşurării activităţilor productive, 

respectiv: 

 Drumuri interne şi de căi de rocadă; 

 Conectarea utilităţilor la parc; 

 Reţea internă pentru utilităţi; 

 Staţie de tratare a apelor uzate din Parc; 

 Staţie de pompare pentru apă, apă reziduală şi apă pluvială; 

 Reţea de hidratanţi. 

2.3.2. Comerţ 

Comerţul este domeniul de activitate care a cunoscut o adevărată explozie în perioada de după 

revoluţia anticomunistă, astfel că la finele anului 2002 acest sector reprezenta, după industrie, o 

pondere de 29,1% în totalul structurii cifrei de afaceri pe activităţi ale economiei judeţului. La nivelul 

judeţului, din totalul de 8.280 unităţi active în anul 2002, 3.832 unităţi îşi desfăşurau activitatea în 

sectorul comercial, reprezentând un procent de 46,3%.  

În oraşul Ungheni îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu aproximativ jumătate din unităţile 

economice existente. Cele mai importante unităţi economice sunt: SC METAL TRADE IMPEX 

SRL, cea mai mare companie cu această activitate; SC FARMER LOGISTIC SRL, societate 

înfiinţată în anul 1988 care are ca obiect de activitate comerţul cu tractoare, maşini agricole, piese de 

schimb, îngrăşăminte chimice, pesticide şi seminţe. În calitate de distribuitor autorizat al marilor 

producători de tehnică agricolă, societatea oferă toată gama de produse industriale necesare în 

agricultură, la preţuri de fabrică; SC BAUMARK SRL comercializează piatră de andezit în diferite 

culori şi grosimi şi de diferite suprafeţe.  
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CAPITOLUL 3. POPULAŢIA. RESURSE UMANE ŞI PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 

3.1. Populaţia şi resursele umane 

3.1.1. Evoluţia populaţiei 

La 1 iulie 2004, populaţia Regiunii Centru număra 2.539.160 locuitori, adică 11,7% din populaţia 

României. Faţă de recensământul din 1992 se înregistrează o scădere de 6,02% (cu 162.537 

locuitori). Declinul demografic al Regiunii este mai accentuat decât la nivel naţional. Faţă de 1990, 

cel mai vizibil declin s-a produs in judeţele Braşov şi Sibiu, urmate de Alba şi Mureş. Cel mai mic 

declin - în judeţul Covasna (sub rata scăderii la nivel naţional). 

Populaţia, ca principal element al societăţii, ocupă un loc deosebit în evaluarea economico-socială a 

localităţii, fiind atât factor, cât şi scop al dezvoltării. La 1 iulie 2002, populaţia judeţului Mureş 

însuma 588.359 locuitori, ocupând locul 14 între judeţele României, cu 2,7% din totalul populaţiei 

ţării. Evoluţia numărului populaţiei judeţului din ultimii 25 ani relevă o creştere între 1977 şi 1991, 

urmată de o scădere continuă între 1991 şi 2003.  

           Tabel 43. Evoluţia populaţiei oraşului Ungheni                                               -număr- 

Localităţi Sexe 
Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Ungheni 

Total 6.654 6.730 6.819 6.887 6.869 6.923 

Masculin 3.263 3.306 3.351 3.400 3.401 3.435 

% din total 49,04% 49,12% 49,14% 49,37% 49,51% 49,62% 

Feminin 3.391 3.424 3.468 3.487 3.468 3.488 

 
% din total 50,96% 50,88% 50,86% 50,63% 50,49% 50,38% 

             Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

În anul 2009 au fost înregistrate 6.923 de persoane în oraşul Ungheni. Numărul populaţiei din oraş a 

crescut cu 269 de persoane faţă de anul 2004. În mare parte, aceasta se datorează poziţiei geografice 

a oraşului care se află în apropierea municipiului reşedinţă de judeţ - Târgu Mureş şi a fenomenului 

de migraţie de tip oraş-sat. În oraşul Ungheni persoanele de sex masculin şi cele de sex feminin în 

anul 2009, erau aproximativ egale ca număr, procentul femeilor fiind de 50,38% faţă de 49,62% 

bărbaţi. Aceasta proporţie a fost aproximativ aceeaşi pe parcursul ultimilor ani. Cu toate acestea, în 

fiecare din cei 6 ani studiaţi, în populaţia oraşului Ungheni, majoritară este populaţia de sex feminin. 

Populaţia de sex masculin înregistrează o creştere de la an la an. În anul 2009 faţă de anul 2004, 

aceasta a crescut cu 5,27 %. De asemenea, şi populaţia de sex feminin creşte anual, în anul 2009 

crescând cu 2,86 %, faţă de anul 2004. Deşi la nivelul judeţului Mureş populaţia este în scădere, la 

nivelul oraşului Ungheni aceasta are o tendinţă crescătoare. 

Tabel 44. Ponderea populaţiei oraşului Ungheni în populaţia judeţului Mureş                      - % - 

 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 

Pondere 1,14 % 1,15% 1,17 % 1,18 % 1,18 % 1,19 % 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Ponderea populaţiei oraşului Ungheni în populaţia judeţului Mureş creşte anual datorită creşterii 

populaţiei oraşului şi a scăderii populaţiei judeţului Mureş. Din anul 2004 până în anul 2009, acesta a 

crescut cu 0,05 puncte procentuale. 
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           Grafic 14. Evoluţia populaţiei oraşului Ungheni 

 
          Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Tabel 45. Ponderea populaţiei, pe sexe, în oraşul Ungheni 

Pop. oraşului  Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 

Masculin 49,04 % 49,12 % 49,14 % 49,37 % 49,51 % 49,62 % 

Feminin 50,96 % 50,88 % 50,86 % 50,63 % 50,49 % 50,38 % 

   Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

În fiecare din cei 5 ani studiaţi, cea mai mare pondere din totalul populaţiei la nivelul oraşului 

Ungheni, o are populaţia de sex feminin. Cel mai mare decalaj se înregistrează în anul 2004, când 

populaţia de sex feminin are o pondere de 50,96 % din total. Cel mai echilibrat an este anul 2009, 

ceea ce relevă faptul că în fiecare an populaţia de sex feminin este în scădere, în timp ce populaţia 

masculină este în creştere la nivelul oraşului Ungheni. 
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      Grafic 15. Ponderea populaţiei, pe sexe, în oraşul Ungheni 

  
       Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Tabel 46. Sporul natural în oraşul Ungheni 

Denumire Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Nou-născuţi 87 94 97 92 90 93 

Decedaţi 74 81 58 80 83 78 

Spor natural 13 13 39 12 7 15 

   Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Sporul natural al unei populaţii, raportat la o anumită perioadă, ca valori absolute, reprezintă 

diferenţa dintre numărul născuţilor vii şi numărul decedaţilor în perioada de referinţă. Sporul natural 

în oraşul Ungheni este pozitiv în perioada analizată. Acesta variază, însă, în fiecare an. Anul cu cel 

mai mare spor natural este anul 2005, atunci când numărul născuţilor vii a fost de 97 copii, iar a 

decedaţilor – 58 persoane, cu un spor natural de 39, iar cel mai mic spor natural s-a înregistrat în anul 

2007. Numărul nou-născuţilor este oscilant, însă are o tendinţă de creştere. Numărul decedaţilor este 

şi el oscilant, cel mai mare număr de decedaţi înregistrându-se în anul 2007 – 83 de decedaţi, de unde 

şi sporul natural cel mai mic înregistrat în acest an. 
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       Grafic 16. Sporul natural în oraşul Ungheni 

 
        Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

       Grafic 17. Evoluţia sporului natural în oraşul Ungheni 

 
             Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Tabel 47. Numărul căsătoriilor şi divorţurilor în judeţul Mureş şi oraşul Ungheni 

Denumire Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Judeţul Mureş       

Căsătorii 3.103 3.445 3.470 3.109 5.807 3.574 

Divorţuri 757 854 741 759 784 880 

Ungheni       

Căsătorii 32 35 32 34 111 43 

Divorţuri 9 7 11 6 11 10 

   Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

La nivelul judeţului Mureş numărul căsătoriilor este net superior celui al divorţurilor. Cel mai mare 

număr de căsătorii s-a înregistrat în anul 2007, acestea crescând faţă de anul 2003 cu 87,14%. 

Numărul divorţurilor la nivel judeţean a crescut în anul 2008 faţă de anul 2003 cu 16,25%. Şi la 

nivelul oraşului Ungheni numărul căsătoriilor este net superior celui al divorţurilor, crescând cu 

34,37% în anul 2008 faţă de 2003. Numărul divorţurilor a oscilat nesemnificativ în perioada 2003-

2008 în oraşul Ungheni, înregistrându-se o creştere cu 11,11% în anul 2008. 

          Grafic 18. Situaţia divorţurilor şi căsătoriilor din oraşul Ungheni 

 
       Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Situaţia stabilirilor de reşedinţă şi a plecărilor cu reşedinţă în/din oraşul Ungheni este prezentată în 

tabelul următor. 

Tabel 48. Stabiliri şi plecări de reşedinţă în oraşul Ungheni 

Denumire Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Stabiliri reşedinţă 30 6 14 5 36 32 

Plecări cu reşedinţa 71 35 52 58 49 52 

Sold -41 -29 -38 -53 -13 -20 

   Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008

32
35

32 34

111

43

9 7
11

6
11 10

Căsătorii

Divorţuri



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI UNGHENI 

73 
 

Din anul 2003 până în anul 2008, soldul dintre stabilirile de reşedinţă şi plecările cu reşedinţă este 

negativ, ceea ce denotă că la nivelul oraşului Ungheni s-au înregistrat mai multe plecări cu reşedinţa 

decât stabiliri cu reşedinţă. 

Pentru ameliorarea plecărilor cu reşedinţă este necesară implementarea unor proiecte care au ca scop 

valorificarea potenţialului economic al oraşului, crearea unui mediu favorabil desfăşurării unor 

activităţi economice pentru atragerea investitorilor, fapt ce va duce la crearea de noi locuri de muncă 

în cadrul oraşului şi la creşterea nivelului şi calităţii vieţii locuitorilor, crescând astfel numărul 

persoanelor stabile în oraşul Ungheni. 

       Grafic 19. Stabiliri şi plecări de reşedinţă în oraşul Ungheni 

 
            Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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       Grafic 20. Evoluţia soldului stabiliri reşedinţă în oraşul Ungheni 

 
           Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În ceea ce priveşte numărul plecărilor şi stabilirilor de domiciliu din/în oraşul Ungheni, situaţia se 

prezintă astfel: 

  Tabel 49. Locuitori cu domiciliul stabilit în oraşul Ungheni 

Denumire Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Stabiliri domiciliu 224 235 170 170 155 174 

Plecări domiciliu 192 163 105 154 173 133 

Sold 32 72 65 24 -18 41 

   Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

În ceea ce priveşte persoanele stabilite cu domiciuliul stabil în oraşul Ungheni, numărul persoanelor 

care şi-au stabilit domiciliul este mai mare în fiecare an decât numărul persoanelor care au plecat cu 

domiciliul din oraş, excepţie fiind anul 2007, atunci când numărul de persoane care şi-au stabilit 

domiciliu în oraş este mai mică cu 18 persoane decât numărul care au plecat cu domiciliul. 

Deşi soldul dintre numărul stabilirilor de domiciliu şi cel al plecărilor cu domiciliu este oscilant de la 

an la an, acesta este pozitiv în fiecare an analizat, excepţie făcând anul 2007. În anul 2008 faţă de 

anul 2003, numărul stabilirilor de domiciliu în oraşul Ungheni a scăzut cu 22,32%, în timp ce cel al 

plecărilor a scăzut în aceeaşi perioadă cu 30,73%. 
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     Grafic 21. Plecări şi stabiri de domiciliu în oraşul Ungheni 

 
             Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

        Grafic 22. Evoluţia plecărilor şi stabilirilor de domiciliu în oraşul Ungheni 

 

             Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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3.1.2. Prognoza populaţiei 

Tabel 50. Populaţia în oraşul Ungheni 
Anul Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 

Populaţia 6.654 6.730 6.819 6.887 6.869 6.923 

Modificare - 1,14 % 1,32 % 1 % -0,26 % 0,79 % 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

În perioada 2004-2009, numărul populaţiei din oraşul Ungheni creşte de la an la an, excepţie făcând 

anul 2008. Astfel, se constată o creştere anuală medie de 0,80 %. 

Se previzionează că în oraşul Ungheni se va înregistra aceeaşi creştere anuală de 0,80% pentru 

perioada următoare, până în anul 2020, iar populaţia va evolua astfel: 

Tabel 51. Prognoza populaţiei în oraşul Ungheni             -număr- 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Populaţia 6.978 7.034 7.090 7.147 7.204 7.262 7.320 7.379 7.438 7.497 7.557 

    

Astfel, populaţia oraşului Ungheni va ajunge în anul 2020 la 7.557 de persoane. 

3.1.3. Structura etnică a populaţiei 

Structura populaţiei pe sexe în România relevă o uşoară preponderenţă a persoanelor de sex feminin 

(50,9% la nivel regional), situaţie întâlnită în toate judeţele Regiunii Centru. Structura pe medii 

rezidenţiale indică o majoritate clară a populaţiei din mediul urban (58,4%), peste media naţională de 

52,7%. Cele mai urbanizate judeţe sunt cele din sudul Regiunii: Braşov (74%), Sibiu (65,8%) şi Alba 

(57,5%). 

Dezechilibrul dintre cele 2 sexe este mai pronunţat în mediul urban (48,4% - masculin, 51,6% - 

feminin), în mediul rural existând un cvasiechilibru între cele două sexe. Structura pe grupe de vârstă 

înregistrată la Recensământul populaţiei din 2002 şi la recensămintele anterioare relevă existenţa 

unei populaţii îmbătrânite şi a unui proces accelerat de îmbătrânire demografică. Această situaţie este 

pusă în evidenţă de mai mulţi indicatori specifici. Rata îmbătrânirii la nivel regional era de 741‰, 

uşor sub cea înregistrată la nivel naţional (798‰). Valorile cele mai mici se înregistrează în Sibiu 

(659‰) şi Covasna (678‰), iar cele mai ridicate în Alba (833‰) şi Mureş (814‰).  

Regiunea Centru se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, lingvistică şi religioasă. Datele 

recensământului populaţiei şi locuinţelor din 2002 arată că în Regiunea Centru locuiesc cele mai 

multe persoane aparţinând minorităţilor etnice şi religioase, comparativ cu celelalte Regiuni. 

Românii formează şi aici majoritatea absolută a populaţiei (65,4%), fiind însă minoritari în 2 judeţe – 

Harghita (14,1%) şi Covasna (23,3%). La nivelul Regiunii, românii sunt urmaţi, în ordine, de 

maghiari - 29,9% din totalul populaţiei (6,6% la nivelul naţional), romi – 4,0% din populaţie (2,5% la 

nivel naţional) şi germani – 0,6% (0,3% la nivelul ţării). În Regiunea Centru trăiau peste jumătate 

(52,8%) din numărul total al locuitorilor de etnie maghiară din România, un sfert (24,5%) din 

numărul etnicilor germani şi 18,7% din numărul total al romilor. 
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       Tabel 52. Structura etnică a populaţiei la recensământul din 2002                                -%- 
 România Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Români 89,5 65,4 90,4 87,3 23,3 14,1 53,3 90,6 

Maghiari 6,6 29,9 5,4 8,7 73,8 84,6 39,9 3,6 

Rromi 2,5 4 3,7 3,1 2,7 1,2 7 4,1 

Germani 0,3 0,6 0,3 0,8 0,1 0 0,4 1,6 

Alţii 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

       Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Aceeaşi structură diversificată se înregistrează şi în privinţa apartenenţei religioase a locuitorilor 

Regiunii Centru. Ortodocşii formează 63,9% din totalul populaţiei, fiind urmaţi de romano-catolici 

(15,2%), reformaţi (12,3%), unitarieni (2,2%), greco-catolici (1,6%), penticostali (1,2%) şi 

evanghelici (de confesiune augustană - sinodo-presbiterieni) - 1,0%. Regiunea Centru cuprinde 

76,7% din totalul persoanelor de religie evanghelică de confesiune augustană din România, 69% din 

locuitorii de religie evanghelică sinodo-presbiteriană, 44,2% din totalul reformaţilor, 37,3% din 

totalul romano-catolicilor şi 21,5% din numărul total al greco-catolicilor. În cadrul Regiunii Centru, 

romano-catolicii şi reformaţii deţin cele mai mari ponderi în judeţele Harghita, Covasna şi Mureş, 

ortodocşii - în Sibiu, Alba şi Braşov, iar unitarienii sunt mai numeroşi în Harghita. 

Populaţia de religie ortodoxă, greco-catolică, evanghelică (augustană şi sinodo-presbiteriană) şi 

baptistă locuieşte predominant în municipii şi oraşe, pe când romano-catolicii, reformaţii, unitarienii 

şi penticostalii sunt mai numeroşi în mediul rural.  

În oraşul Ungheni, din punct de vedere etnic, populaţia este împărţită în felul următor: rromi – 714 

(10,31%), maghiari – 585 (8,45%), români – 5.624 (81,24%), iar din punct de vedere confesional 

populaţia este împărţită astfel:  

 ortodocşi – 5.776 (83,43%),  

 greco-catoli – 76 (1,10%),  

 romano-catolici – 224 (3,24%), 

 reformaţi – 562 (8,12%), 

 adventişti – 125 (1,80%), 

 penticostali – 83 (1,20%), 

 martori lu Iehova – 13 (0,19%), 

 unitarieni – 12 (0,17%), 

 altă religie – 52 (0,75%). 

Din punct de vedere etnic, populaţia oraşului Ungheni este asemănătoare cu media la nivel naţional, 

cu majoritatea populaţiei de etnie română, dar cu un procent mai mare decât cel la nivel naţional de 

populaţie rrome.   

3.2. Forţa de muncă 

Numărul mediu al salariaţilor din Regiunea Centru s-a redus în perioada 1996-2006 cu 24%, 

scăderea cea mai mare înregistrându-se în judeţul Harghita (-31,1% ). La nivelul ţării scăderea, 
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numărului salariaţilor a fost mai puţin accentuată (-21,4%). Scăderi însemnate ale numărului de 

salariaţi în perioada 1995-2006 s-au înregistrat în principalele ramuri ale economiei naţionale: 

agricultură (-73,1%), industrie (-39,9%), transporturi (-35,8%). Este de remarcat faptul ca scăderea 

numărului de salariaţi din agricultură are o amploare sensibil mai mare decât scăderea populaţiei 

ocupate în aceeaşi ramură, cauza principală fiind restrângerea sectorului de stat ca urmare a încetării 

activităţii unor societăţi sau reducerii efectivelor de salariaţi ale acestora.  

     Tabel 53. Rata de ocupare a resurselor de muncă în Regiunea Centru şi judeţul Mureş     -%-                                     

Sexe Localităţi 
Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Total Regiunea Centru 63,3 61,7 61 62,4 64 63,9 

- Mureş 68,1 65,1 64,8 65,1 65,8 65,5 

Masculin Regiunea Centru 65,8 64,1 62,8 63,4 66,5 66,6 

- Mureş 71,5 67,4 66,2 66,1 68,8 68,2 

Feminin Regiunea Centru 60,6 59,2 59,1 61,3 61,2 61 

- Mureş 64,5 62,8 63,3 64 62,4 62,6 

     Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Rata de ocupare a resurselor de muncă în Regiunea Centru a alternat în ultimii ani. Din 2003 şi până 

în anul 2008 aceasta a crescut cu 0,6 puncte procentuale. În judeţul Mureş rata de ocupare a scăzut, 

în anul 2008 faţă de anul 2003, cu 2,6 puncte procentuale. Astfel, rata de ocupare a resurselor umane 

cunoaşte o scădere la nivelul Regiunii Centru, dar mult mai pronunţată la nivelul judeţului Mureş. 

Rata de ocupare pe sexe a evoluat în felul următor: 

 Masculin: 

 Regiunea Centru – a crescut cu 0,8 puncte procentuale. 

 Judeţul Mureş – a scăzut cu 3,3 puncte procentuale. 

 Feminin: 

 Regiunea Centru – a crescut cu 0,4 puncte procentuale. 

 Judeţul Mureş – a scăzut cu 1,9 puncte procentuale. 

În concluzie, în anii analizaţi 2003-2008, la nivelul Regiunii Centru rata de ocupare a forţei de muncă 

a crescut atât la populaţia de sex masculin, cât şi la cea de sex feminin, pe când la nivelul judeţului 

Mureş rata de ocupare a resurselor de muncă a scăzut în aceeaşi perioadă: la populaţia de sex 

masculin cu 3,3 puncte procentuale, iar la populaţia de sex feminin cu 1,9 puncte procentuale. 

3.2.1. Forţa de muncă salariată 

         Tabel 54. Numărul mediu al salariaţilor în oraşul Ungheni, Târgu Mureş şi judeţul Mureş 

Localităţi Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 130.840 131.130 124.310 124.198 126.141 127.953 130.740 

Târgu Mureş 58.673 55.088 55.394 55.143 55.928 58.655 62.242 

% din judeţul Mureş 44,84% 42,01% 44,56% 44,40% 44,34% 45,84% 47,61% 

Ungheni 1.571 1.350 1.426 1.425 1.447 1.900 2.495 

% din judeţul Mureş 1,20% 1,03% 1,15% 1,15% 1,15% 1,48% 1,91% 

           Sursa: Institutul Naţional de Statistică  
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În ceea ce priveşte numărul mediu al salariaţilor, atât la nivelul judeţului Mureş, cât şi la nivelul 

municipiului Târgu Mureş şi a oraşului Ungheni, se observă o scădere a numărului acestora în anii 

2003-2006, pentru ca din anul 2007 numărul salariaţilor să înceapă să crească. Numărul salariaţilor  

din judeţul Mureş a scăzut în anul 2008 faţă de anul 2002 cu 0,07%. La nivelul municipiului Târgu 

Mureş s-a înregistrat, dimpotrivă, o creştere în perioada analizată de 6,08%, în timp ce în oraşul 

Ungheni s-a înregistrat cea mai semnificativă creştere a salariaţilor în anul 2008 faţă de anul 2002 - 

de 58,81%.  

3.2.2. Şomajul 

Dezechilibrele economice din perioada de tranziţie, disponibilizările din industrie şi incapacitatea 

altor sectoare economice de a absorbi forţa de muncă, au constituit cauzele care au determinat 

apariţia şi creşterea şomajului. 

Rata şomajului la nivel regional a avut o evoluţie oscilantă în perioada 1996-2006, cea mai scăzută 

rată înregistrându-se în anii 1996 şi 2006 (6,1%), iar cea mai ridicată în 1999 (11%). La sfârşitul 

anului 2006 rata şomajului în Regiunea Centru era de 6,1%, faţă 5,2% la nivel naţional, cea mai 

înaltă valoare înregistrându-se în judeţul Harghita (7,3%), iar cea mai redusă în judeţul Sibiu (5,2%). 

În rândul femeilor rata şomajului a fost mai scăzută (5,6%), aceeaşi situaţie întâlnindu-se la nivelul 

ţării (4,6%).  

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului a avut o evoluţie asemănătoare ratei şomajului. 

Numărul cel mai scăzut de şomeri s-a înregistrat în anul 2006 (66.988 persoane), iar cel mai mare în 

1999 (130.941 persoane). Se remarcă apariţia, după anul 1996, a două categorii noi de şomeri - 

beneficiarii de ajutor de integrare profesională şi beneficiarii de plăţi compensatorii. Ponderea 

şomerilor neindemnizaţi este în continuă creştere, ajungând la sfârşitul anului 2006 la 59,7% la nivel 

regional şi la 63,8% la nivelul întregii ţări.  

Numărul şomerilor din Regiune a scăzut în fiecare an, începând cu 2001, pe măsură ce procesele de 

restructurare economică începute în perioada 1997-2000 s-au încheiat. Restructurările au afectat 

ramuri economice importante, precum industria construcţiilor de maşini, industria chimică, industria 

de apărare, industria minieră, consecinţele cele mai puternice resimţindu-se în judeţele Braşov, Alba, 

Harghita şi Mureş.  

Judeţul Braşov a înregistrat în anul 2006 o scădere semnificativă a ratei şomajului, după ce, anterior, 

avusese rate înalte ale şomajului. În judeţul Mureş, în schimb, rata şomajului în 2006 a crescut faţă 

de anii anteriori, acest lucru indicând o întârziere în procesul de restructurare industrială.  

La reducerea şomajului a contribuit şi migraţia masivă din ultimii ani a forţei de muncă spre ţările 

Europei Occidentale. 
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3.2.3. Concluzii 

Conform prognozei populaţiei elaborată de către Institutul Naţional de Statistică, efectivul populaţiei 

Regiunii Centru va scădea până în anul 2025 cu aproape un sfert de milion de locuitori. Acest declin 

demografic va afecta toate judeţele, cel mai puternic însă va fi afectat judeţul Alba. Am putea afirma 

că nu scăderea în sine a numărului populaţiei este evoluţia cea mai îngrijorătoare, ci faptul că acestei 

evoluţii i se asociază o degradare continuă a structurii pe vârste datorată procesului de îmbătrânire a 

populaţiei, ceea ce semnifică faptul că grupele tinere de vârstă se vor diminua, în schimb cele de 

vârstă înaintată vor creşte. 

Cauzele acestor evoluţii sunt, înainte de toate, nivelul scăzut al fertilităţii, prin care generaţia de 

părinţi este înlocuită doar parţial, şi migraţia, mai ales cea externă care afectează mai ales tinerii cu 

un grad de profesionalizare înalt. 

Dacă se doreşte ca evoluţiile prognosticate să nu intervină, va trebui încercat să se intervină la nivelul  

politicii demografice, de la nivel naţional. Acest lucru este însă extrem de dificil, ţinând cont de 

condiţiile existente. Creşterea numărului de nou-născuţi presupune un sprijin financiar substanţial 

acordat familiilor cu un necesar financiar ridicat. Migraţia oamenilor tineri poate fi oprită numai dacă 

vor fi create locuri atractive de muncă bine remunerate în România. 

Prognoza evoluţiei populaţiei şi luarea ei în calculele decizionale este o necesitate. În caz contrar, 

deciziile luate astăzi s-ar putea dovedi eronate peste câţiva ani. 

Luând în considerare faptul că după integrarea României în UE va avea loc treptat şi un proces de 

deschidere a pieţelor forţei de muncă, este posibil ca mutaţiile care vor aparea să iasă din trendurile 

prognozate şi declinul să fie mult amplificat. 

România se află în plin proces de îmbătrânire demografică. Acest grup de vârstă va avea nevoi 

ridicate în ceea ce priveşte serviciile de sănătate şi cele sociale. Este vorba de amenajări de îngrijire 

pe de o parte, dar şi de asigurarea cu infrastructură specifică pentru persoanele care nu se mai află în 

procesul muncii, însă au cerinţe privitoare la educaţie, cultură şi amenajări de petrecere a timpului 

liber. La nivel naţional, vor creşte cheltuielile sociale şi de sănătate datorită presiunii vârstnicilor 

asupra populaţiei active, mai redusă ca număr. Reducerea efectivului populaţiei tinere, care 

reprezintă un potenţial pentru dezvoltarea unei anumite zone, poate deveni un factor perturbator de 

limitare a dezvoltării. 

Tendinţele pozitive de dezvoltare economică vor conduce, pe de altă  parte, la creşterea nivelului 

educaţional al populaţiei, fapt ce va determina schimbări în comportamentul socio-demografic, în 

sensul reducerii numărului de copii pe care familiile decid să-i aibă şi al creşterii vârstei mamei la 

prima naştere. 

Pe lângă aceste schimbări, este de aşteptat ca declinul demografic să producă următoarele consecinţe: 

-staţii de epurare şi instalaţii de alimentare cu apă supradimensionate; 

-transportul în comun va deveni nerentabil în zonele unde declinul demografic este major etc. 

În aceste condiţii, evoluţia populaţiei în sens pozitiv din ultima perioada în oraşul Ungheni, este 

favorabilă dezvoltării durabile a oraşului în perioada următoare. Numărul populaţiei din oraşul 

Ungheni este în continuă creştere, iar persoanele de sex masculin şi cele de sex feminin sunt 

aproximativ egale ca număr. Sporul natural în oraşul Ungheni este pozitiv în perioada analizată. 

Numărul nou-născuţilor este oscilant, însă are o tendinţă de creştere. Numărul căsătoriilor este net 

superior celui al divorţurilor.  

Numărul persoanelor care îşi stabilesc domiciliul în oraşul Ungheni este în continuă creştere în 

ultima perioadă, favorizând astfel creşterea numărului populaţiei şi evoluţia demografică pozitivă a 

oraşului.  
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Un apect negativ, din punct de vedere demografic, o reprezintă soldul negativ dintre stabilirile de 

reşedinţă şi plecările cu reşedinţă din oraşului Ungheni, cu toate acestea, înregistrându-se o creştere 

semnificativă a salariaţilor de 58,81% în anul 2008 faţă de anul 2002. 
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CAPITOLUL 4.  STRUCTURA AGRICULTURII 

4.1. Implicarea sectorului agricol în economia oraşului Ungheni 

Condiţiile de climă, relief şi sol, faptul că aproape jumătate din suprafaţa Regiunii Centru este 

ocupată de zona montană, iar în depresiunile din răsăritul teritoriului se înregistrează în mod obişnuit 

cele mai joase temperaturi din ţară, s-ar putea considera că Regiunea Centru este o zonă improprie 

agriculturii. Cu toate acestea, agricultura îşi găseşte condiţii bune de dezvoltare în cea mai mare parte 

a teritoriului. Chiar şi în zona montană, suprafeţe întinse de păşuni şi fâneţe naturale sunt favorabile 

creşterii animalelor, iar clima mai rece şi regimul pluviometric specific fac ca aici să fie mai puţin 

simţite efectele perioadelor mai secetoase din timpul anului. Fără a se putea face o delimitare strictă 

între zonele favorabile diferitelor activităţi agricole, se constată totuşi o anumită distribuţie a acestora 

în funcţie de relief, climă şi sol. În estul şi sudul Regiunii cultura principală este cartoful, iar în partea 

cu înălţimi mai joase sunt condiţii favorabile pomilor fructiferi. Creşterea animalelor este relativ bine 

dezvoltată în toate judeţele Regiunii, în zona montană constituind principala activitate agricolă. 

Judeţele Mureş şi Harghita sunt renumite pentru calitatea efectivelor de bovine, Mureşul având şi un 

puternic sector de creştere a porcinelor şi păsărilor. Aportul agriculturii la realizarea produsului 

intern brut al Regiunii Centru era de 11,9% în anul 2004, pondere apropiată de cea înregistrată la 

nivel naţional. Comparativ cu anul 1996, s-a înregistrat o diminuare cu 8,5 puncte procentuale a 

contribuţiei agriculturii la PIB, aceasta fiind cea mai importantă scădere dintre toate sectoarele 

economice. 

Tabel 55. Evoluţia ponderii agriculturii şi a silviculturii în produsul intern brut  - % - 
 România Regiunea Centru 

1996 19,8 20,4 

1998 14,4 13,9 

2000 11,1 11,8 

2002 11,4 11,7 

2004 12,4 11,9 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În anul 1996, la nivelul României contribuţia agriculturii şi silviculturii la PIB a fost de 19,8%, 

scăzând în anul 2004 la doar 12,4%. O evoluţie similară se înregistrează şi la nivelul Regiunii 

Centru: în 1996 agricultura şi silvicultura reprezenta 20,4% din PIB, iar în 2004 - 11,9%, ceea ce 

denotă industrializarea continuă a economiei României în raport cu sectorul agricol.  

4.2. Structura terenurilor agricole (arabil, păşuni, fâneţe) şi principalele culturi agricole 

Suprafaţa agricolă a Regiunii Centru era în anul 2005 de 1.929,2 mii ha, reprezentând 56,6 % din 

suprafaţa totală a Regiunii şi 13,1% din suprafaţa agricolă a României. După modul de folosinţă, 

structura suprafeţei agricole se prezenta astfel: teren arabil - 39,8%, păşuni - 34,5%, fâneţe -24,5%, 

vii şi pepiniere viticole - 0,4%, livezi şi pepiniere pomicole - 0,8%. În anul 2005 s-a cultivat 81,6% 

din totalul suprafeţei arabile. Suprafeţele cultivate cu cereale deţin cea mai mare pondere din total, 
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principalele culturi fiind, în ordine, porumbul, grâul şi secara, orzul şi orzoaica, urmate de plantele 

tehnice-cartoful şi sfecla de zahăr şi legumele.  

În ceea ce priveşte producţia principalelor culturi, putem totuşi desprinde o evoluţie descendentă în 

cazul producţiilor de grâu-secară, orz şi sfecla de zahăr şi o evoluţie ascendentă în cazul producţiilor 

de porumb şi de legume. Comparativ cu anul 1995, au înregistrat scăderi semnificative producţiile de 

sfeclă de zahăr (-55,4%), orz-orzoaică (-51,1%) şi grâu-secară (-18,3%). Creşteri de mică amploare 

s-au înregistrat la cartofi (+6,9%) şi porumb (+2,4%). Puternic influenţate de factorii naturali (sol, 

climă), producţiile medii la hectar variază mult de la un an la altul.  

Tabel 56. Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă în oraşul Ungheni şi judeţul Mureş                                                                                                                                            

-ha- 

    Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Tabel 57. Ponderea terenului agricol după modul de folosinţă în oraşul Ungheni             
Mod de folosinţă Suprafaţă -ha- Pondere în total suprafaţă 

Teren agricol, din care: 5.442 100% 

Arabilă 3.706 68,10 % 

Păşuni 1.365 25,08 % 

Fâneţe 359 6,60 % 

Vii şi pepiniere viticole 2 0,04 % 

Livezi şi pepinieri viticole 10 0,18 % 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Suprafaţa fondului funciar al oraşului Ungheni rămâne constantă în anii de referinţă şi reprezintă 

6.369 hectare. Terenul agricol, cu 5.442 ha, reprezintă 85,44% din suprafaţa totală a fondului funciar 

al oraşului Ungheni.  

Suprafaţa cea mai mare a terenului agricol este ocupată de teren arabil, cu 68,10%, urmat de paşuni, 

cu 25,08%. Suprafaţa cea mai mică, după modul de folosinţă, este reprezentată de vii şi pepiniere 

viticole, care deţin 2 hectare din toată suprafaţa terenului agricol al oraşului Ungheni, în scădere cu 

Modul de 

folosinţă 
Localităţi 

Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Total suprafaţă Judeţul Mureş 671.388 671.388 671.388 671.388 671.388 671.388 671.388 

- Ungheni 6.369 6.369 6.369 6.369 6.369 6.369 6.369 

Agricolă Judeţul Mureş 414.764 414.743 414.525 414.451 414.425 412.477 411.560 

- Ungheni 5.552 5.552 5.552 5.552 5.551 5.533 5.442 

Arabilă Judeţul Mureş 222.495 222.477 222.381 222.342 222.317 224.166 223.401 

- Ungheni 3.711 3.711 3.711 3.711 3.710 3.692 3.706 

Păşuni Judeţul Mureş 119.228 114.858 114.967 114.824 114.824 110.117 109.588 

- Ungheni 1.443 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.365 

Fâneţe Judeţul Mureş 64.042 70.786 70.851 71.068 71.067 71.687 71.642 

- Ungheni 359 359 358 358 358 359 359 

Vii şi pepiniere 

viticole 
Judeţul Mureş 3.399 2.041 1.604 1.669 1.669 1.854 1.922 

- Ungheni 21 2 3 3 3 2 2 

Livezi şi 

pepiniere 

pomicole 

Judeţul Mureş 5.600 4.581 4.722 4.548 4.548 4.653 5.007 

- Ungheni 18 10 10 10 10 10 10 
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90,47% faţă de anul 2002. În fapt, suprafaţa terenului agricol al oraşului Ungheni este în scădere în 

ultimii ani. 

      Tabel 58. Suprafaţa cultivată cu principalele culturi în judeţul Mureş şi oraşul Ungheni    -ha- 

Principalele culturi Localităţi Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Grâu Judeţul Mureş 34.428 27.636 28.387 

- Ungheni 490 375 537 

Porumb boabe Judeţul Mureş 64.629 60.822 61.334 

- Ungheni 1.302 1.301 1.120 

Floarea soarelui Judeţul Mureş 2.687 2.972 2.664 

- Ungheni 35 80 85 

Cartofi Judeţul Mureş 7.559 5.978 7.396 

- Ungheni 60 50 50 

Orz Judeţul Mureş 3.717 3.108 2.635 

- Ungheni 35 35 67 

Orzoaică Judeţul Mureş 7.182 10.220 7.906 

- Ungheni 38 31 35 

Ovăz Judeţul Mureş 9.577 7.667 10.398 

- Ungheni 90 50 85 

Mazăre Judeţul Mureş 179 23 157 

- Ungheni 10 7 - 

Legume Judeţul Mureş 7.336 6.556 7.011 

- Ungheni 90 92 95 

        Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În judeţul Mureş, în anul 2008, porumbul boabe era cultivat pe cea mai mare suprafaţă de teren – 

61.334 ha, în scădere faţă de anul 2006 cu 5,09%. Locul 2 privind suprafaţa agricolă cultivată era 

acoperită cu grâu, care în 2008 era cultivat pe 28.387 ha, în scădere faţă de anul 2006 cu 17,55%. 

În oraşul Ungheni, la fel ca şi în judeţul Mureş, cea mai mare suprafaţă este ocupată tot de către 

porumbul boabe, care a scăzut în 2008 faţă de 2006 cu 13,98%. Grâul, pe de altă parte, a cunoscut o 

creştere a suprafeţei cultivate în anii analizaţi cu 9,59%.  

De menţionat este faptul că, în ceea ce priveşte suprafaţa cultivată de legume, aceasta scade la nivelul 

judeţului cu 4,43%, în timp ce creşte cu 5,55% la nivelul oraşului Ungheni. Suprafeţele cultivate cu 

ovăz şi orzoaică, la nivelul judeţului Mureş sunt în creştere, înregistrându-se o creştere de 10,08% 

pentru orzoaică şi de 8,57% pentru ovăz în anul 2008 faţă de anul 2006, în timp ce la nivelul oraşului 

Ungheni acestea cunosc o uşoară scădere, suprafaţa cultivată de orzoaică - cu 7,89% şi suprafaţa 

cultivată de ovăz - cu 5,56%. Suprafaţa cultivază cu orz, pe de altă parte, creşte la nivelul oraşului 

Ungheni cu 91,43%, în timp ce scade la nivelul judeţului Mureş cu 29,11%. Atât la nivelul oraşului 

Ungheni, cât şi la nivelul judeţului Mureş, suprafaţa cultivată de cartofi şi mazăre scade în perioada 

analizată, cea din urmă nemaifiind cultivată în anul 2008 în oraşul Ungheni.  
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4.3. Producţia agricolă primară 

În România în perioada 2006-2008 s-au înregistrat rezultate modeste în ceea ce priveşte producţia 

agricolă primară. Acest lucru se datorează agrotehnicii aplicate şi crizei de mijloace circulante la 

nivelul exploataţiilor şi gospodăriilor ţărăneşti. Evoluţia suprafeţelor şi ale producţiilor medii sunt 

descrise mai jos. 
 

Tabel 59. Producţia agricolă vegetală în judeţul Mureş                –tone- 

Principalele culturi 2006 2007 2008 

Grâu 
89.641 64.262 93.675 

Porumb 
214.267 190.152 254.646 

Sfeclă de zahăr 
101.688 96.862 54.759 

Floarea soarelui 
4.386 3.918 4.439 

Cartofi 
105.119 96.369 112.570 

Orz 
8.838 7.759 8.760 

Orzoaică 
15.532 20.461 18.144 

Ovăz 
15.816 13.086 22.385 

Mazăre 
322 51 444 

                 Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În judeţul Mureş în anul 2008, cantitatea cea mai mare de cereale cultivate era reprezentată de 

porumb, cu 254.646 tone, crescând în anul 2008 faţă de anul 2007 cu 33,92%, dar în scădere faţă de 

anul 2006 cu 18,84%. În acelaşi an, cel mai puţin s-a cultivat mazărea, cu 444 tone, totuşi în creştere 

faţă de anul 2006 cu 37,89%. În principiu, cantitatea de producţie agricolă cultivată este direct 

proporţională cu suprafaţa pe care s-a cultivat în anii respectivi un anumit tip de cultură. La nivelul 

judeţului, majoritatea producţiei agricole vegetale este în scădere faţă de anul 2006, excepţie făcând 

cultura de floarea soarelui, cartof, ovăz şi mazăre, care au crescut semnificativ în anul 2008 faţă de 

anii anteriori: producţia de floarea soarelui a crescut în anul 2008 faţă de 2006 cu 1,21%, cartoful - 

cu 7,09% , ovăzul -  cu 41,53% şi mazărea - cu 37,89%. Se observă, astfel, o tendinţă de creştere a 

cantităţii cultivate a anumitor tipuri de producţie agricolă vegetală în detrimentul altor tipuri. Aceasta 

poate fi rezultatul factorilor climaterici nefavorabili, a tendinţei de schimbare a cererii de consum a 

consumatorilor sau a imposibilităţii de cultivare la capacitate maximă şi optimă a anumitor culturi 

agricole. 
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           Tabel 60. Producţia agricolă vegetală în oraşul Ungheni                                                –tone- 

Principalele culturi 2006 2007 2008 

Grâu 1.421 1.088 1.645 

Porumb 5.070 5.067 5.167 

Sfeclă de zahăr 1.456 1.040 - 

Floarea soarelui 45 103 154 

Cartofi 768 640 682 

Orz 124 124 203 

Orzoaică 78 64 80 

Ovăz 194 108 190 

Mazăre 14 10 - 

           Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În oraşul Ungheni, ponderea cea mai mare în ceea ce priveşte producţia agricolă o deţine în anul 

2008 tot porumbul - cu 5.167 tone, în creştere faţă de anul 2006 cu 1,91%. Comparativ cu evoluţia 

principalelor culturi la nivel judeţean, în oraşul Ungheni cultura de grâu creşte în perioada 2006-2008 

cu 15,76%, de orz - cu 63,71%, iar de orzoiacă – cu 2,56%, în timp ce la nivelul judeţului cantitatea 

cultivată a acestora scade; cantitatea cultivată de cartofi scade în perioada analizată cu 11,20%, în 

timp ce la nivelul judeţului creşte cu 7,09%; cantitatea cultivată de floarea soarelui şi ovăz creşte în 

perioada analizată, ca şi la nivelul judeţului Mureş, în timp ce sfeclă de zahăr şi mazăre nu s-a mai 

cultivat pe teritoriul oraşului Ungheni din anul 2008. 

Producţia horticolă 

În judeţul Mureş sectorul horticol găseşte condiţii optime de dezvoltare. Cele mai mari suprafeţe 

cultivate cu pomi fructiferi sunt în Reghin, Batoş, Zagăr şi Ceuaşu de Câmpie. Patrimoniul pomicol 

cuprinde 4.665 ha de suprafaţă cultivată şi un număr de 876.630 de pomi răzleţi. Anual, se produc 40 

– 70 mii tone fructe, cantitate care depăşeşte cu mult necesarul judeţului. Din producţia obţinută, 13 

– 15 mii tone se industrializează pentru obţinerea de sucuri şi cca 15 mii tone se depozitează ca fond 

de marfă în depozite frigorifice.  

Viticultura este şi ea o ramură cu tradiţie şi de perspectivă, având în vedere condiţiile optime din 

zona Târnavelor, Nirajului şi Culpiului. În ceea ce priveşte legumicultura, aceasta se limitează la 

ferme mici, familiale, care sunt situate în zone cu condiţii de dezvoltare şi tradiţie în domeniu. 

                   Tabel 61. Producţia horticolă în judeţul Mureş                                      -tone- 
Principalele culturi 2006 2007 2008 

Fructe 62.188 18.754 79.591 

Struguri 3.767 3.378 3.858 

Legume 96.850 87.135 103.242 

                  Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

În judeţul Mureş, în anul 2008 faţă de anul 2006, se înregistrează o creştere semnificativă a 

producţiei de fructe, struguri şi legume, producţia acestora crescând cu 27,98%, 2,41% şi respectiv 

6,60%. În anul 2007 se cunoaşte o scădere a producţiei horticole, în general, faţă de anii anteriori, 

datorită secetei şi îngheţurilor care au lovit în acel an.  
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            Tabel 62. Producţia horticolă în oraşul Ungheni                                                   –tone- 
Principalele culturi 2006 2007 2008 

Fructe 983 780 1.343 

Legume 349 1.050 363 

              Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Producţia horticolă din oraşul Ungheni este în creştere în perioada analizată, producţia de fructe 

crescând cu 36,62% în anul 2008 faţă de anul 2006, iar producţia de legume crescând cu 4,01%. Ca 

şi la nivel de judeţ, producţia de fructe a fost mai mică în anul 2007, dar producţia de legume s-a 

triplat faţă de anul 2006.  

          Grafic 23. Producţia horticolă în oraşul Ungheni                                                    -tone- 

 
           Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Producţia animală 

                 Tabel 63. Efectivul de animale din judeţul Mureş 
Denumire Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Bovine 88.531 84.421 81.451 

Porcine 198.564 175.717 144.255 

Ovine 290.293 337.110 323.647 

Păsări 1.432.276 1.690.048 1.574.664 

                     Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

La nivelul judeţelui Mureş, efectivul de bovine a scăzut în anul 2008 faţă de anul 2006 cu 7,99%; 

numărul porcinelor este oscilant, dar a scăzut în anul 2008 faţă de anul 2006 cu 27,35%; efectivul de 

ovine şi păsări, în schimb, a crescut în anii analizaţi cu 11,49%, respectiv 9,94%. 
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         Tabel 64. Efectivul de animale din oraşul Ungheni 

Denumire Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Bovine 564 498 202 

Porcine 1.822 1.383 1.323 

Ovine 3.363 3.996 4.398 

Păsări 20.500 15.000 14.700 

          Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

La nivelul oraşului Ungheni, ca şi la nivelul judeţului Mureş, se înregistrează o scădere a efectivului 

de bovine şi porcine în anul 2008 faţă de anul 2006, cu 64,18% şi 27,39%. Efectivul de ovine 

cunoaşte, însă, un trend crescător ca şi la nivelul judeţului, crescând cu 30,78% în 2008 faţă de 2006, 

pe când efectivul de păsări contrar evoluţiei de la nivelul judeţului, cunoaşte o scădere în oraşul 

Ungheni cu 28,29%. 

           Grafic 24. Evoluţia efectivului de animale din oraşul Ungheni 

       

4.4. Forţa de muncă în agricultură 

În 2005, ponderea populaţiei ocupate în agricultură, din totalul populaţiei ocupate la nivelul Regiunii 

Centru este sensibil mai mică decât la nivel naţional (26,7% faţă de 31,9%). Se remarcă diferenţe 

notabile între judeţele din Regiunea Centru. Astfel, cel mai mare număr al persoanelor ocupate în 

agricultură se înregistrează în judeţele Harghita (36,6%) şi Mureş (32,6%), iar cel mai scăzut în 

Braşov (15,3%) şi în Sibiu (18,5%).  

     Tabel 65. Evoluţia populaţiei ocupate în agricultură în Regiunea Centru şi judeţul Mureş 

                                                                                   -total populaţie ocupată-1000 persoane- 
Localităţi 2004 2005 2006 2007 2008 

Regiunea Centru 258,3 261,8 246,9 241,2 237,7 

Judeţul Mureş 74,8 75,6 71,4 69,7 68,2 

        Sursa: Institutul Naţional de Statistică  
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Între 2004 şi 2008, forţa de muncă salariată din agricultură a cunoscut scăderi semnificative datorită 

încetării activităţii în fostele unităţi agricole de stat, atât la nivelul Regiunii Centru, cât şi la nivelul 

judeţului Mureş. Este de remarcat faptul că scăderea numărului de salariaţi din agricultură s-a produs 

pe fondul creşterii numărului persoanelor ocupate în această ramură, scăderea fiind determinată de 

restrângerea sectorului de stat din acest domeniu, având ca urmare încetarea activităţii unor societăţi 

sau reducerea efectivelor de salariaţi ale acestora. Astfel, dacă la nivel naţional numărul de salariaţi a 

scăzut în perioada 2004-2008 cu 6,94%, la nivelul Regiunii scăderea a fost de 7,97%, în timp ce la 

nivelul judeţului Mureş acesta a fost de 8,82%, mult peste media naţională. 

În judeţul Mureş, în anul 2005, aproximativ 50% din populaţie locuia în mediul rural şi era legată de 

agricultură. În comunele şi satele judeţului există 87.614 persoane (populaţie activă), din care forţa 

de muncă ocupată (exclusiv şomerii) reprezintă 76.832 persoane, iar din aceştia numai 26.321 

lucrează exclusiv în agricultură, reprezentând 34,25% din forţa de muncă ocupată, respectiv 30% 

raportat la totalul populaţiei active. Forţa de muncă din agricultură se caracterizează prin 

următoarele: prezintă o tendinţă de îmbătrânire; nu are cunoştinţe profesionale temeinice; mult 

conservatorism faţă de tehnologia modernă; tendinţa permanentă de migrare către alte sectoare, mai 

bine plătite; prea puţini tineri se integrează în agricultură. 

4.5. Silvicultura 

Regiunea Centru posedă un mare potenţial silvic, reprezentând una dintre principalele zone de 

aprovizionare cu lemn din ţară, cu o suprafaţă acoperită de păduri de 36,4%. Pădurile reprezintă 

sisteme biologice productive care furnizează materia primă necesară industriei lemnului, constituind 

totodată o importantă sursă de energie. În plus, pădurile constituie habitatul a numeroase specii de 

animale şi plante. Pădurile cuprind terenurile acoperite cu arbori şi arbuşti forestieri, care îşi crează 

un mediu specific de dezvoltare biologică şi constituie componenta direct productivă a fondului 

forestier. Pădurile sunt clasificate după marile grupe de specii în păduri de răşinoase, fag, stejar, 

diverse specii tari şi diverse specii moi. Fondul forestier reprezintă totalitatea suprafeţelor împădurite 

a terenurilor destinate împăduririi, suprafeţele care servesc nevoilor de cultură, producţie şi 

administraţie silvică. Fondul forestier regional si repartizarea lui pe judeţe, rezultă din tabelul de mai 

jos:                         

 Tabel 66. Fondul forestier din Regiunea Centru în anul 2005                                                            -ha- 
 Total Păduri Răşinoase Foioase Alte terenuri

1
 

România 6.390.536 6.232.964 1.872.667 4.360.297 157.572 

Centru 1.190.379 1.171.176 513.601 657.575 19.203 

Alba 206.081 202.216 72.569 129.647 3.865 

Braşov 190.161 187.528 64.479 123.049 2.633 

Covasna 161.375 159.280 60.601 98.679 2.095 

Harghita 237.374 231.538 171.586 59.952 5.836 

Mureş 208.560 206.293 76.383 129.910 2.267 

% din România 3,26% 3,31% 4,08% 2,98% 1,44% 

% din Regiunea 

Centru 
17,52% 17,61% 14,87% 19,76% 11,81% 

Sibiu 186.828 184.321 67.983 116.338 2.507 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

                                                             
1 terenuri pentru cultura şi producţia silvică, terenuri pentru administrare forestieră, terenuri afectate împăduririi şi 

terenuri din amenajamente silvice neproductive. 
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În anul 2005, Regiunea Centru deţinea 18,63% din suprafaţa totală a pădurilor din România, dintre 

care 27,4% din suprafaţa pădurilor de răşinoase şi 15,1% din suprafaţa pădurilor de fag. Masa 

lemnoasă pusă în circulaţie în circuitul economic în anul 2005 a fost de 3.669,2 mii m
3
, dintre care 

2.120,7 mii m
3
 răşinose şi 982,4 mii m

3
 fag, Regiunea Centru constituind al doilea furnizor de lemn 

din ţară, după Regiunea Nord-Est. Suprafeţele pe care se execută tăieri ale arborilor în vederea 

valorificarii lor sunt reprezentate de suprafeţele de pe care se taie arbori în vederea asigurării unor 

condiţii optime de dezvoltare a arboretelor şi de suprafeţele de pe care se extrag arborii rupţi de vânt, 

de zăpadă, cei cu fenomen de uscare în masă suprafeţele defrişate în vederea executării de construcţii 

şi drumuri etc. Reproducţia resurselor forestiere este caracterizată prin suprafeţele împădurite 

(introducerea în circuitul productiv a unor suprafeţe de teren pe care anterior nu a existat vegetaţie 

forestieră) şi suprafeţele reîmpădurite (reintroducerea în circuitul productiv a unor suprafeţe 

despădurite şi neregenerate total sau parţial pe cale naturală). Judeţul Mureş deţine 3,26% din fondul 

forestier al României, respectiv 17,52% din fondul Regiunii Centru. Din acesta, cea mai mare 

suprafaţă este reprezentată de păduri, cu 98,91% din totalul fondului forestier. 

 Tabel 67. Suprafeţele pe care s-au făcut lucrări de împăduriri în Regiunea Centru    -ha- 
Categorii de 

împăduriri 
Localităţi 

Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Împăduriri România 16.448 14.772 14.100 14.389 15.533 10.716 11.244 

- Regiunea Centru 3.718 2.962 3.866 3.221 2.564 1.849 2.054 

- Alba 190 197 1294 116 215 193 215 

- Braşov 158 270 474 157 232 220 251 

- Covasna 1.531 390 303 301 250 256 265 

- Harghita 832 1.033 913 1.604 800 480 614 

- Mureş 581 579 353 541 513 251 277 

- Sibiu 426 493 529 502 554 449 432 

Răşinoase România 6.714 4.606 4.449 5.418 4.970 4.483 4.374 

- Regiunea Centru 2.784 1.964 1.864 2.291 1.635 1.289 1.538 

- Alba 134 131 152 82 175 183 196 

- Braşov 81 137 315 80 131 114 143 

- Covasna 1.209 231 160 196 132 168 176 

- Harghita 774 945 821 1497 732 442 589 

- Mureş 391 379 190 249 211 121 147 

- Sibiu 195 141 226 187 254 261 287 

Foioase România 9.734 10.166 9.651 8.971 10.563 6.233 6.870 

- Regiunea Centru 934 998 2002 930 929 560 516 

- Alba 56 66 1.142 34 40 10 19 

- Braşov 77 133 159 77 101 106 108 

- Covasna 322 159 143 105 118 88 89 

- Harghita 58 88 92 107 68 38 25 

- Mureş 190 200 163 292 302 130 130 

- Sibiu 231 352 303 315 300 188 145 

     Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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În România, suprafeţele pe care s-au efectuat împăduriri au scăzut în anii 2002-2008, excepţie fiind 

2006 şi anul 2008. Suprafaţele împădurite în România au scăzut din anul 2002 şi până în anul 2008 

cu 31,64%, dar au crescut în anul 2008 faţă de anul 2007 cu 4,93%, ajungând la o suprafaţă totală de 

teren împădurit de 11.244 ha. În Regiunea Centru suprafaţa de teren împădurit a alternat în anii 

analizaţi, cu o tendinţă de continuă scădere din anul 2005. Judeţul cu cea mai mare suprafaţă de teren 

unde s-au făcut lucrări de împăduriri din Regiunea Centru este judeţul Harghita - cu 614 ha în anul 

2008, ceea ce reprezintă 29,89% din toată suprafaţa împădurită a Regiunii Centru. Judeţul Mureş 

ocupă locul 3 în Regiunea Centru, după judeţul Harghita şi Sibiu. În ceea ce priveşte suprafaţa de 

teren împădurit în judeţul Mureş, acesta a oscliat în perioada analizată, înregistrând creşteri 

semnificative în anii 2005-2006. În anul 2008 au fost efectuate lucrări de împădurire pe o supafaţă de 

277 ha, ceea ce reprezintă 13,48% din suprafaţa împădurită a Regiunii Centru şi 2,46% din toată 

suprafaţa împădurită la nivelul ţării. Suprafaţa împădurită a judeţului Mureş a scăzut în ultimii ani, 

astfel în anul 2008 a scăzut faţă de anul 2002 cu 52,32%. 

Suprafaţa împădurită a judeţului Mureş a fost efectuată cu 2 tipuri de copaci, cu răşinoase şi foioase. 

Atât suprafaţa împădurită cu foioase, cât şi cea cu răşinoase a scăzut în ultimii ani. Astfel suprafaţa 

împădurită cu foioase a scăzut în anul 2008 faţă de anul 2002 cu 31,57%, iar suprafaţa împădurită cu 

răşinoase a scăzut cu 62,40%.  

Pe teritoriul administrativ al oraşului Ungheni nu există teren forestier şi păduri.  
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CAPITOLUL 5. SITUAŢIA MEDIULUI 

5.1. Zone critice pe teritoriul localităţii 

Ocupaţiile străvechi (specifice multor zone din Regiunea Centru), cum ar fi mineritul, creşterea 

animalelor, exploatarea lemnului şi a materialelor de construcţie, care s-au desfăşurat de secole în 

această zonă, au avut ca rezultat o intensă exploatare a resurselor naturale şi, implicit, au dus la 

fenomene de degradare a mediului înconjurător. 

La aceste activităţi tradiţionale s-au adăugat apoi şi activităţile industriale, care au amplificat 

poluarea prin generarea unor produse secundare inutile care prin acumulare pun în pericol confortul 

şi sănătatea oamenilor. Astfel, prin efectul cumulat al acestor activităţi, mari suprafeţe de păduri au 

fost supuse fenomenului de uscare şi însemnate suprafeţe de teren montan sunt lipsite de vegetaţie. 

Ca urmare a acestui fapt se produc scurgeri masive ale torenţilor pe versanţi, ceea ce amplifică 

eroziunea şi duce la colmatarea căilor de acces şi a gospodăriilor locuitorilor.  

5.1.1. Zone critice sub aspectul poluării atmosferei 

Poluarea aerului este, cu siguranţă, cea mai gravă problemă pe termen scurt şi mediu din punct de 

vedere a sănătăţii. Aerul poluat este mai dificil de evitat decât apa poluată. Efectele lui, care pătrunde 

peste tot, dăunează sănătăţii, degradează construcţiile şi mediul natural. O contribuţie considerabilă 

în procesul de răspândire al poluanţilor atmosferici şi de amestec cu aerul (gradul de dispersie) o au 

şi factorii meteorologici: direcţia şi viteza vântului, calmul atmosferic, inversiunile termice 

(stratificări pe verticală) şi ceaţa.  

Pentru Regiunea Centru, ponderea poluanţilor atmosferici cu impact negativ asupra sănătăţii se 

prezintă astfel: 

- Cu acţiune iritantă (pulberi, SO2, NOx, ozonide) în judeţele Alba, Sibiu, Mureş; 

- Cu acţiune asfixiantă (CO) în toate judeţele; 

- Cu acţiune fibrozantă (pulberi cu densitate mare) în judeţele Braşov şi Alba; 

- Cu acţiune alergizantă (pulberi minerale sau organice) în judeţul Mureş; 

- Cu acţiune toxică sistemică (Pb) în toate judeţele. 

În judeţul Mureş, aerul atmosferic este influenţat într-o măsură moderată de emisiile din activităţile 

economico-sociale. Sursele antropice de emisie în atmosferă, cu potenţial semnificativ, sunt 

amplasate în Târgu Mureş, Ungheni şi Târnăveni, în timp ce în zone precum Reghin, Sovata şi 

Luduş, sursele de emisie antropice nu produc o poluare semnificativă. 

 A. Surse industriale: 

- industria chimică, industria de prelucrare a lemnului, producerea materialelor de construcţie; 

- industria energetică şi termoficare; 

- stocarea şi distribuţia carburanţilor; 

- utilizarea solvenţilor. 

Sursele de emisie în atmosferă din agricultură sunt reduse, dar nu de neglijat. Depozitele de deşeuri 

reprezintă surse moderate de emisie în atmosferă, fiind amplasate la distanţe mari de localităţi. 

B. Surse mobile: 

- traficul rutier care se desfăşoară în principal pe DN13 (E60) şi DN15 (Târgu Mureş - Topliţa), care 

traversează localităţile urbane şi rurale ale judeţului Mureş, dar şi oraşul Ungheni. 

Căile rutiere traversează localităţile prin zonele rezidenţiale cu densitate mare a locuitorilor în Târgu 

Mureş, Sighişoara Reghin şi Ungheni. Datorită lipsei unor căi ocolitoare a localităţilor, căile rutiere 

sunt folosite şi pentru traficul mijloacelor de transport de mare capacitate.  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI UNGHENI 

93 
 

Transportul în localităţile judeţului Mureş se realizează cu mijloace de transport echipate cu motoare 

termice. Infrastructura rutieră este dimensionată, în general, la o sarcină de 4 - 6 t/osie, faţă de 11 

t/osie, cât este normativul pentru traficul greu. Din lipsa fondurilor pentru întreţinerea infrastructurii 

rutiere din localităţi, calitatea căilor de rulare este necorespunzătoare. 

Principalele aspecte generate de trafic sunt următoarele: 

- Poluarea aerului atmosferic cu particule, pulberi sedimentabile, NOx, SOx, hidrocarburi, plumb. 

Poluarea atmosferei este cuantificată prin măsurători sistematice efectuate de A.P.M. Mureş şi D.S.P. 

Mureş şi confirmă că traficul rutier contribuie în mod semnificativ la creşterea concentraţiilor de 

poluanţi în aerul atmoseric. 

- Traficul greu generează valori ridicate ale zgomotului stradal şi vibraţiilor în municipiile Târgu 

Mureş, Reghin, Sighişoara, Ungheni şi în comunele de pe lângă aceste oraşe. 

5.1.2. Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă şi subterane 

În România, unitatea de bază a activităţii legate de protecţia şi gospodărirea apelor este bazinul 

hidrografic, definit în Legea Apelor ca unitate fizico-geografică ce înglobează reţeaua hidrografică 

până la cumpăna apelor, în cadrul căruia se organizează şi se desfăşoară gospodărirea unitară, 

raţională şi complexă a apelor de suprafaţă şi subterane, sub aspect cantitativ şi calitativ. Calitatea 

necorespunzătoare a apei râurilor se datorează şi impurificării acestora de către afluenţii proveniţi din 

ferme zootehnice şi afluenţii de tip fecaloid-menajer. 

Un tronson critic şi care s-a încadrat în categoria apelor sensibile la eutrofizare a fost Târnava Mare 

din judeţului Mureş (cca 33 km), din cauza deversărilor de ape uzate fecaloid menajere, insuficient 

epurate, din localităţile Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc şi Sighişoara. Pe acest tronson de râu, 

în fiecare an în perioada iunie – august, din cauza condiţiilor hidro-meteorologice favorabile, pe 

fondul aportului de nutrienţi, se constată o înflorire algală accentuată (20 – 30 milioane alge/litru), cu 

consecinţe grave asupra preparării apei potabile la Sighişoara şi Mediaş. Cursul de apă Pârâul de 

Câmpie este considerat de asemenea critic, dar în cazul lui, concentraţiile ridicate ale nutrienţilor şi 

mai ales a salinităţii, se datorează condiţiilor pedologice ale zonei (soluri saraturoase).  

Apele subterane monitorizate de Direcţia Apelor Mureş nu îndeplinesc condiţiile de calitate pentru 

apă potabilă. În majoritatea cazurilor, indicatorii depăşiţi sunt cei care intră în categoria „grad de 

mineralizare” şi „substanţe organice”. În legătură cu evaluarea indicatorilor din categoria 

substanţelor prioritare/prioritar periculoase, calitatea apei din Bazinul hidrografic Mureş a fost 

necorespunzătoare, referitor la indicatorii Pb, Ni, Cd, Cu, Cr în cca. 20% din secţiuni. 

Principalele surse antropice poluatoare ale apelor subterane din judeţul Mureş sunt: 

1. Platforma S.C. AZOMURES S.A. Târgu Mureş – zona iazului batal cu ape fosfo – amoniacale, cu 

o suprafaţă de 32 ha, amplasat pe malul drept al râului Mureş. Poluarea se produce prin umplerea 

peste limita maximă a iazului batal, ceea ce permite exfiltraţii. Substanţele poluante sunt ioni, 

amoniu, azotaţi, azotiţi şi fluor. 

2. S.C. BICAPA S.A. Târnaveni – sursa de poluare o constituie batalele de reziduuri provenite de la 

fabricile de bicromat de sodiu, săruri de bariu şi nămol din staţia de epurare. Pânza freatică în jurul 

haldei este puternic impurificată cu crom hexavalent. 

3. S.C. SOMETRA Copşa Mică. 

4. S.C. STRATUS MOB Blaj. 

5. Industria exctractivă (E.M. Abrud, E.M. Baia de Arieş, Zlatna). 

6. Metalurgie (S.C Mittal Steel Hunedoara). 

7. Activitatea agricolă şi zootehnică. 

8. Depozitele de deşeuri necorespunzător amenajate. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI UNGHENI 

94 
 

9. Scurgerile din reţelele de canalizare (Tg.Mureş, Reghin, Deva, Hunedoara, Alba Iulia, Mediaş, 

Arad). 

5.1.3.Zone critice sub aspectul deteriorării solului 

Calitatea solului rezultă din interacţiunile complexe între elementele componente ale acestuia şi 

poate fi legată de introducerea în sol de compuşi mai mult sau mai puţin toxici şi acumularea de 

produse toxice provenite din activităţile industriale şi urbane. Evaluarea calităţii solurilor constă în 

identificarea şi caracterizarea factorilor care limitează capacitatea productivă a acestora. Regiunea 

Centru se caracterizează printr-un înveliş variat de sol.  

În judeţul Mureş, situaţia se prezintă astfel: 

- Soluri degradate ca urmare a depozitării necorespunzătoare a deşeurilor industriale – cca. 20 ha. 

- Terenuri afectate de eroziune - cca. 60.000 ha. 

- Alunecări de teren - cca. 30 ha. 

- Terenuri degradate în urma extrageri de nisip şi balast – cca. 32 ha. 

5.2. Presiuni ale unor factori asupra stării de calitate a solurilor 

Aspecte deosebit de importante în ceea ce priveşte impactul activităţilor din agricultură asupra stării 

factorilor de mediu se referă la utilizarea îngrăşămintelor chimice şi naturale şi a pesticidelor. 

Îngrăşămintele chimice 

Utilizarea excesivă a îngrăşămintelor chimice conduce la creşterea semnificativă a nivelului de 

nutrienţi şi metale grele în mediul înconjurător. Dintre nutrienţi, azotul şi fosforul creează cele mai 

mari probleme. Compuşii azotului contribuie la acidifierea solului, aerului şi apei, precum şi la 

efectul de seră şi la deprecierea stratului de ozon. De asemenea, pătrunderea unor compuşi ai azotului 

în apele subterane şi de suprafaţă poate, în anumite concentraţii, să contribuie la eutrofizarea apelor 

de suprafaţă. 

Îngrăşămintele naturale 

În ceea ce priveşte îngrăşămintele naturale, deşi acestea creează efecte negative asupra mediului cu 

mult mai mici faţă de cele artificiale şi ele trebuie utilizate controlat în anumite limite, mai ales în 

scopul reducerii volumului de fosfaţi transferaţi în mediul înconjurător. 

Pesticide 

Pesticidele sunt substanţe ale căror utilizare este periculoasă pentru mediu. Ele sunt toxice chiar şi în 

cantităţi mici şi, în general, nu numai pentru organismele pentru care au fost create să le distrugă. 

Prin utilizarea lor în agricultură, ele pot avea un puternic impact negativ asupra surselor de apă de 

suprafaţă şi subterane. În ultimii ani se constată o scădere semnificativă a cantităţii de pesticide 

utilizate în agricultură. 

Starea pădurilor 

În Regiunea Centru, 25,3% din suprafaţa pădurilor este afectată de fenomenul de defoliere (faţă de 

33,8% la nivelul ţării), judeţele cele mai afectate fiind Harghita (40,0%), Covasna (31,8%) şi Sibiu 

(31,3%). Faţă de aceasta situaţie se impune efectuarea unor lucrări de depistare şi prognoză a bolilor 

şi dăunătorilor. 

Influenţa omului asupra pădurii este în general negativă, manifestându-se prin nerespectarea 

legislaţiei silvice şi de mediu privind tăierile de arbori, amenajarea locurilor de campare, colectarea şi 

transportarea deşeurilor menajere în locurile stabilite de organele competente, aprinderea focurilor 

etc. Starea de sănătate a pădurilor din Regiunea Centru în anul 2004 a fost bună. Principalii 
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parametrii evaluaţi la starea de sănătate a pădurilor (defolierea-decolorarea frunzişului coroanelor 

arborilor şi vătămările datorate acţiunilor diferiţilor factori biotici şi abiotici asupra pădurilor) 

prezintă diferenţe nesemnificative faţă de anul 2003. În arboretele de răşinoase, defoliatorii s-au găsit 

în continuare în stare de latenţă. În schimb, insectele din categoria lipidelor au afectat arboretele de 

molid. Înmulţirea acestor populaţii a fost cauzată de existenţa doborâturilor şi rupturilor de vânt şi de 

zăpadă produse în anii anteriori pe teritoriul Regiunii Centru. Pentru ţinerea sub control a situaţiei, s-

au luat măsuri de evacuare a materialului lemnos infestat din păduri şi s-au amplificat măsurile de 

combatere.  

Impactul silviculturii asupra naturii şi mediului 

Actualele tendinţe ale silviculturii la nivelul Regiunii Centru sunt acelea de a constitui păduri de 

interes social destinate colectivităţilor umane. Această tendinţă este impusă de ritmul accelerat al 

dezvoltării industriale ca urmare directă asupra degradării mediului înconjurător. Aceste păduri vor fi 

delimitate după criterii funcţionale şi amenajate ca păduri-parc, păduri de agrement, rezervaţii 

forestiere pentru diferite obiective sociale etc. Măsurile de constituire vizează atât pregătirea, 

transformarea şi specializarea pădurilor existente, cât şi crearea unor noi păduri în jurul localităţilor. 

5.3. Deşeuri 

Colectarea şi transportul deşeurilor  

Sistemul de gestionare al deşeurilor municipale şi asimilabile este influenţat de o serie de factori 

generali şi specifici. Dintre aceştia, cei mai importanţi sunt: aria de acoperire cu servicii de 

salubritate, cantitatea şi compoziţia deşeurilor colectate care sunt în strictă dependenţă cu mărimea şi 

caracterul localităţii, condiţiile climatice şi dezvoltarea economică. 

Activitatea de transport şi colectare a deşeurilor municipale la locurile de depozitare se realizează la 

nivelul Regiunii Centru de 83 de agenţi de salubritate. Agenţii de salubritate sunt dotaţi cu 345 de 

vehicule transportatoare precum: autogunoiere compactoare-106; autotransportatoare de containere-

98; tractoare cu remorci-72; autocamioane basculante-40; altele-29. Deşeurile stradale sunt colectate 

şi transportate tot de către firmele de salubritate. Cea mai mare parte a deşeurilor stradale este 

colectată manual, cu mijloace rudimentare. O problemă a salubrizării străzilor în mediul urban este 

numărul insuficient de recipienţi şi coşuri de gunoi stradal. Pentru colectarea deşeurilor menajere şi 

asimilabile, agenţii de salubritate sunt dotaţi cu peste 95.000 de recipienţi de diferite capacităţi: 

pubele, containere, eurocontainere.  

Ponderea populaţiei deservite de serviciile de salubritate este de 58% în Regiune. 86% din populaţia 

din mediul urban beneficiază de aceste servicii, în timp ce în mediul rural doar 14% din populaţie. 

În oraşul Ungheni serviciul de salubrizare este concesionat societăţii S.C. Contranscom Benţa S.A. 

cu sediul în Târgu Mureş. În oraş există, de asemenea, şi o groapă unde se sortează deşeurile, ceea ce 

este un lucru bun pentru managementul eficient al deşeurilor. 

Tratarea deşeurilor în vederea valorificării şi eliminării acestora 

Problemele care afectează aşezările umane sunt legate de salubritate şi modul de colectare, transport 

şi depozitare a deşeurilor menajere. Recuperarea şi valorificarea deşeurilor reprezintă o prioritate 

aflată înaintea eliminării prin depozitare, atât în reglementările din România, cât şi în cele din U.E. 

Deşeurile de ambalaje se regăsesc în procent mare în cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile 

generate şi depozitate. În Regiunea Centru, s-a pus un accent deosebit în anul 2004 pe recuperarea 

deşeurilor de ambalaje reciclabile, în special a ambalajelor de hârtie şi carton şi a ambalajelor din 

PET, prin colectarea selectivă a acestora la sursă, prin amplasarea de containere speciale în zonele 

aglomerate, cât şi prin sortarea la depozite.  
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Deşeurile industriale 

Deşeurile industriale reprezintă o problemă de importanţă deosebită în toate judeţele Regiunii, 

deoarece atât prin cantităţile produse, cât şi datorită diversităţii compoziţiei, ridică probleme 

deosebite de management şi, în special, de depozitare definitivă. Un alt aspect cu repercusiuni 

remarcabile este dat de acumularea istorică a deşeurilor industriale, care cauzează un impact 

semnificativ asupra factorilor de mediu. 

În Regiunea Centru, datorită activităţilor de minerit, metalurgie neferoasă, prelucrarea lemnului, 

industrie chimică, agricultură, cantităţile de deşeuri industriale produse în timp au o pondere de peste 

85% din totalul deşeurilor generate şi depozitate în cele 6 judeţe ale Regiunii. Dată fiind situaţia 

prezentată mai sus, este necesară amenajarea de rampe ecologice la nivelul Regiunii,  asigurându-se 

totodată şi colectarea şi transportul deşeurilor menajere, precum şi înfiinţarea unui sistem de 

colectare selectiv a deşeurilor recuperabile. 

5.4. Arii protejate 

Puţine dintre zonele ţării reunesc o atât de mare diversitate de peisaje, formaţiuni geologice şi 

paleontologice, elemente valoroase de floră şi faună. Conform împărţirii Europei în Regiuni 

biogeografice, Regiunea Centru se află în zona continental-alpină. În Regiune se regăsesc toate 

tipurile de habitate naturale majore, în afară de habitatele costiere şi marine. Au fost identificate 15 

habitate naturale cu regim de protecţie care figurează în listele naţionale şi ale directivelor 

comunitare. 

Datorită cadrului geografic deosebit de complex, Regiunea Centru dispune de o mare varietate de 

ecosisteme, habitate şi specii sălbatice inestimabile prin unicitatea lor.  
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CAPITOLUL 6. CADRUL STRATEGIC NAŢIONAL DE REFERINŢĂ 

Analiza cadrului strategic identifică priorităţile stabilite la nivelurile: naţional, regional şi judeţean. 

Aceasta îşi propune, de asemenea, să identifice influenţa pe care strategiile respective o au asupra 

oraşului Ungheni, precum şi importanţa de care acesta se bucură în cadrul procesului de elaborare a 

planurilor de dezvoltare. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă reprezintă documentul de referinţă 

care face legătura între priorităţile naţionale de dezvoltare, stabilite în Planul Naţional de Dezvoltare 

2007-2013 şi priorităţile la nivel european – Orientările Strategice Comunitare (OSC) privind 

Coeziunea 2007-2013 şi Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Creştere Economică. 

LA NIVEL NAŢIONAL 

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care România va încerca să 

recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-economică faţă de Uniunea Europeană. 

PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi socială şi reprezintă 

documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, elaborat într-un larg 

parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu 

Politica de Coeziune a Uniunii Europene.  

PND reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor publice pentru dezvoltare. Raţiunea 

elaborării PND este aceea de a stabili direcţiile de alocare a fondurilor publice pentru investiţii cu 

impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale, din surse interne (buget de stat, bugete 

locale etc.) sau externe (fondurile structurale şi de coeziune, fonduri UE pentru dezvoltare rurală şi 

pescuit, credite externe etc.), în scopul diminuării disparităţilor interne şi a decalajelor de dezvoltare 

faţă de Uniunea Europeană.  

Totodată, având în vedere rolul PND 2007-2013 de a fundamenta accesul la Fondurile Structurale şi 

de Coeziune ale Uniunii Europene, aceste priorităţi trebuie să fie compatibile cu domeniile de 

intervenţie ale acestor instrumente, conform reglementărilor comunitare. 

În ceea ce priveşte Strategia PND, Obiectivul Global al PND 2007-2013 este „Reducerea cât mai 

rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi Statele Membre ale Uniunii 

Europene”. 

Obiectivul global se sprijină pe trei obiective specifice: 

- Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti; 

- Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază; 

- Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton. 

Ţinta propusă pentru a fi atinsă prin Planul Naţional de Dezvoltare este “Atingerea unui nivel al PIB-

ului/locuitor de 41% faţă de media UE în anul 2013.” 

În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice şi pornind de la aspectele 

identificate în etapa de analiză socio-economică, au fost formulate şase priorităţi naţionale de 

dezvoltare pentru perioada 2007-2013: 

1. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere; 

2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 

3. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 

4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea 

capacităţii administrative; 

5. Dezvoltarea economiei şi creşterea productivităţii în sectorul agricol; 

6. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 
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Implementarea acestor priorităţi naţionale de dezvoltare este fundamentată de următoarele măsuri 

aferente lor: 

 Prioritatea numărul 1 desemnează factorul cheie în determinarea creşterii economice, 

în condiţiile intrării pe o piaţă marcată de puternice forţe concurenţiale, şi anume 

creşterea competitivităţii economice; dezvoltarea unor avantaje economice 

competitive trebuie să fie un proces constant şi continuu, care să ţină cont de 

următoarele sub-priorităţi: Creşterea competitvităţii prin îmbunătăţirea accesului pe 

piaţă a întreprinderilor, în special al celor mici şi mijlocii; Dezvoltarea economiei 

bazate pe cunoaştere, prin promovarea cercetării şi inovării şi accelerarea 

dezvoltării societăţii informaţionale; Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi 

valorificarea resurselor regenerabile de energie. 

Tabel 68. Indicatorii de referinţă, Prioritatea numărul 1 
Indicator Nivel de referinţă Obiective ţintă 2015 

Productivitatea muncii la nivel de IMM (cifra de 

afaceri IMM/populaţie angajată IMM) 

(euro/angajat) 

27.823 euro/angajat (2004) 50.000 euro/angajat 

Export în cifra de afaceri a IMM - % 10,5 (2004) 15 

Ponderea turismului în PIB 2,19 (2003) 3,45 

Ponderea cheltuielilor totale de C-D în PIB 0,4% (2004) 3% 

Populaţia angajată în servicii de medie şi înaltă 

tehnologie (% din forţa de muncă totală) 
5,01% (2001) 6,20% 

Număr de utilizatori internet populaţie /  

întreprinderi (acces servcii online) 

4.400.000 (2004)/180.000 

(2004) 
11.500.000/470.000 

Intensitatea energetică primară (consum total de 

resurse primare raportat la PIB – exprimată în 

tep/1000 euro curs de schimb) 

0,770 (2003) 0,504 

Ponderea energiei electrice produse din resurse 

regenerabile de energie în consumul naţional brut 

de energie electrică (%) 

29,78% (2004) 33% 

  

 Prioritatea a doua, de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii de transport se va 

materializa prin implementarea următoarelor sub-priorităţi: Modernizarea şi 

dezvoltarea infrastructurii trans-europene (TEN-T) şi a reţelelor de legătură; 

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naţional şi 

îmbunătăţirea serviciilor aferente; Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi. 
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Tabel 69. Indicatorii de referinţă, Prioritatea numărul 2 

Indicator Etalon UE-15 

România 

Nivel de referinţă 

2004 

Obiective ţintă 

2015 

Persoane transportate anual (pasageri/km) - 19.707,9 mil.  

Total mărfuri trasnportate anual (tone/km) 1.701.354 mil. 58.951,3 mil.  

Cota transportului rutier de marfă din total 

transport marfă (%) 
78 63,1  

Cota transportului rutier de pasageri din 

total transport pasageri (%) 
- 47,9  

Cota transportului feroviar de marfă din 

total transport marfă (%) 
14,6 28,9 25,0 

Cota transportului feroviar de pasageri din 

total transport persoane (%) 
- 43,8 35,0 

Număr pasageri transportaţi pe căile şi 

canalele navigabile (mil. pasageri) 
- 0,2 1,0 

Trafic portuar de mărfuri (mil. tone)-total 

din care: 
- 71,7 115,0 

maritim - 40,5 80,0 

fluvial - 31,2 35,0 

Pasageri transportaţă pe căile aeriene (mil. 

persoane) 
- 3,4 11,3 

Marfă transportată pe căile aeriene (tone) - 5.500,0 43.750,0 

Lungime autostrăzi (km)  - 211,0 1.263,0 

Lungimea căilor ferate interoperabile 

modernizate (km) 
- 90,0 1.200,0 

Lungimea reţelei TEN-T reabilitate, doar 

drumuri naţionale (km) 
- 1.565,0 2.912,0 

Lungimea drumurilor naţionale reabilitate, 

din afara TEN-T (km) 
- 877,0 5.231,0 

Variante ocolitoare (km) - 5,5 307,0 

Poduri redimensionate la clasa E - 92,0 2.025,0 

 

 Cea de-a treia prioritate este cea de protejare şi îmbunătăţire a calităţii mediului şi are 

în subsidiar următoarele sub-priorităţi: Îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin 

asigurarea utilităţilor publice la standardele de calitate cerute, în sectoarele de apă şi 

deşeuri; Îmbunătăţirea sistemelor de management sectorial de mediu. 
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Tabel 70. Indicatorii de referinţă, Prioritatea numărul 3 

Indicator Nivel de 

referinţă 

Obiective ţintă 

2015 

Gospodărirea apelor (an de referinţă - 2004) 

Populaţie echivalentă conectată la sisteme centralizate de apă şi canalizare  (% 

din total populaţie) 
52 70 

Număr staţii de epurare 340 702 

Număr reţele de canalizare 644 1.207 

Număr obiective de investiţii:  

pentru asigurarea surselor de apă 8.900 8.930 

pentru apărarea împotriva inundaţiilor 1.695 1.765 

Gestiunea deşeurilor şi regimul substanţelor chimice periculoase (an de referinţă 2003)  

Numărul de depozite de deşeuri municipale conforme cu standarde europene 11 56 

Depozite ce vor fi închise  175 

Cantitatea de deşeuri menajere depozitate neconform (milioane tone/an) 4,27 2,20 

Rata de reciclare a deşeurilor de ambalaje (%) 21 55 

Rata de valorificare a deşeurilor de ambalaje (%) 21 62 

Protecţia atmosferei şi controlul poluării industriale (an de referinţă 1990) 

Emisii de poluanţi în atmosferă: 

SO2 – (tone/an) 1.311.000 918.000 

NO2 – (tone/an) 546.000 451.000 

NH3 – (tone/an) 300.000 210.000 

COV – (tone/an) 616.000 523.000 

Număr de instalaţii aflate sub incidenţa Directivei IPPC care nu funcţionează 

conform cerinţelor acestuia, în anul 2004 
716 83 

Protecţia naturii 

Suprafaţa propusă pentru protecţie (%) din suprafaţa totală a României 6,8 (ianuarie 

2005) 
15 

 

 Prioritatea a patra, care prevede dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi 

a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative presupune implementarea 

sub-priorităţilor: Dezvoltarea capitalului uman; Promovarea ocupării depline prin 

identificarea şi valorificarea tuturor oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii şi 

prin modernizarea şi întărirea capacităţii administrative a Serviciului Public de 

Ocupare; Promovarea incluziunii sociale; Dezvoltarea capacităţii administrative şi a 

unei bune guvernări. 
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Tabel 71. Indicatorii de referinţă, Prioritatea numărul 4 

Indicator Etalon UE-15 

România 

Nivel de 

referinţă 2004 

Obiective ţintă 

2015 

Ratele de participare a adulţilor la învăţământ şi formare 

(ca % din populaţia în grupa de vârstă 25-64) (EC – 

Quality indicators of LLL) 

10,6 1,5 5 

Ponderea tinerilor de 18-24 ani ce părăsesc timpuriu 

sistemul educaţional, fără a-şi continua studiile 
15,7 23,4 10 

Rata de ocupare generală pentru grupa de vârstă 15-64 ani, 

din care: 
63,30% 57,90% 65% 

tineri (15-24 ani) (LFS, Eurostat) 36,40% 29,10% 32,70% 

Rata de ocupare în rândul femeilor 55,40% 52,10% 58,05% 

Rata şomajului BIM în rândul tinerilor (15-24 ani) 18,20% 21% 19,50% 

Rata şomajului BIM de lungă durată 4% 4,70% 4,50% 

Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 

ani) 
69,30% 63,20% 68% 

Diferenţa între rata şomajului BIM pe sexe (în puncte 

procentuale) 

2 pp (B 8,0%, F 

10,0%) 

2,1 pp (B 9%, F 

6,9%) 

2 pp (B 8,8%, F 

6,8%) 

 

 Cea de-a cincea prioritate naţională de dezvoltare este cea de dezvoltare a economiei 

şi productivităţii rurale, bazată pe următoarele sub-priorităţi: Creşterea 

competitivităţii economiei agro-alimentare şi silvice prin adaptarea ofertei la 

cerinţele pieţei; Creşterea standardelor de viaţă în zonele rurale prin diversificarea 

activităţilor rurale; Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor 

forestiere. 

Tabel 72. Indicatorii de referinţă, prioritatea numărul 5 

Indicator Etalon UE-15 

România 

Nivel de 

referinţă 2003 

Obiective ţintă 

2015 

Mărimea medie a exploataţiilor (ha) 15 1,7 7 

Mărimea exploataţiilor agricole (mii) 397,15 4.484,89 1.153 

Ponderea persoanelor ocupate în agricultură (%) 5,2 34,1 16 

Ponderea persoanelor vârstnice ocupate în agricultură (%) 18,4 (55-64 ani) 53,3 (50-64 ani) 30 

Contribuţia agriculturii la VAB (mil. EUR)  5.653,43 12.000 

Ponderea agriculturii organice (%)   0,4 10 

Dezvoltarea infrastructurii rurale (km): 

drumuri comunale nou construite   2.000 

drumuri comunale modernizate   5.000 

extindere reţea alimentare cu apă   9.000 

extindere reţea canalizare   1.600 

Producţia piscicolă (tone)  8.700 20.000 

 

 A şasea prioritate naţională de dezvoltare presupune diminuarea disparităţilor de 

dezvoltare între regiunile ţării, cu următoarele sub-priorităţi: Îmbunătăţirea 

infrastructurii publice regionale şi locale; Consolidarea mediului de afaceri regional 
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şi local; Dezvoltarea turismului regional şi local; Dezvoltarea urbană durabilă; 

Promovarea cooperării teritoriale europene. 

 
Tabel 73. Indicatorii de referinţă, Prioritatea numărul 6 

Indicator Nivel de 

referinţă 

Obiective ţintă 

2015 

Ponderea populaţiei urbane în total populaţie (%)  53,4* (2003) 57,00 

Ponderea populaţiei care trăieşte în regiuni NUTS II cu PIB/locuitor cu 15% 43,4** 

(2002) 
40,00 

Creşterea accesibilităţii regiunilor la drumurile naţionale (km) - 4.000,00 

Procentul de ISD atrase în regiuni exceptând Regiunea Bucureşti-Ilfov (%) 46,1** (203) 60,00 

Creşterea contribuţiei turismului la formarea PIB (%) 2,19 (2003) 3,45 

Locuri de muncă create  70.000,00 

Note: * - Institutul Naţional de Statistică; ** - Calcule MIE pe baza datelor din Anuarul Statistic al României 2004, 2003  

Implementarea acestor priorităţi se realizează prin intervenţia concertată a mai multor surse publice 

de finanţare: bugetul de stat, bugetele locale, fonduri europene, surse atrase (împrumutri interne şi 

externe). Contribuţia sectorului privat este, de asemenea, importantă în contextul necesităţii 

cofinanţării proiectelor adresate acestuia în mod direct. 

Accelerarea procesului de convergenţă reală cu spaţiul european, prin valorificarea potenţialului 

endogen, va depinde de eficienţa punerii în aplicare a acestui model de către instituţiile cu 

responsabilităţi în promovarea şi gestionarea unei dezvoltări socio-economice durabile. Obiectivul 

global al PND poate fi atins numai în condiţiile coordonării tuturor resurselor instituţionale, tehnice, 

financiare şi umane disponibile. 

LA NIVEL REGIONAL 

Regiunea Centru are o suprafaţă de 34.100 km
2
, judeţul cu cea mai mare suprafaţă fiind judeţul 

Mureş, iar judeţul cu suprafaţa cea mai mică - Covasna. Din punct de vedere al populaţiei, judeţul 

Braşov se distanţează, urmat de judeţul Mureş, în timp ce judeţul Covasna are cel mai mic număr de 

locuitori dintre toate judeţele Regiunii. În ceea ce priveşte densitatea populaţiei, judeţul Brasov are 

cel mai mare numar de locuitori pe km², iar judetul Harghita are cea mai mica densitate a populatiei.  

Economia regională 

Datele economice ale Regiunii Centru indică un relativ echilibru de ansamblu al celor trei sectoare: 

primar, secundar şi terţiar. Existenţa unor însemnate resurse minerale (sare, minereuri metalifere, 

materiale de construcţie) a jucat, în trecut, un rol important în dezvoltarea economică a Regiunii, 

exploatarea acestora fiind atestată încă din antichitate. În evul mediu, economia Regiunii a fost 

impulsionată de dezvoltarea breslelor din principalele centre urbane (Sibiu, Braşov, Sighişoara, 

Mediaş, Sebeş), contribuind la dezvoltarea acestora. În a 2-a jumătate a secolului XVIII în 

Transilvania au aparut primele manufacturi moderne, acestea constituind germenii economiei 

capitaliste, care cunoaşte o dezvoltare mai pregnantă în a 2-a jumatate a secolului XIX, odată cu 

construcţia primelor căi ferate şi a dezvoltării şi modernizării principalelor oraşe (Braşov, Târgu 

Mureş şi Sibiu). 

Profilul industrial al Regiunii este dat de industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor, 

industria chimică, a materialelor de construcţii, a lemnului, industria extractivă şi alimentară. 

Unităţile industriale sunt amplasate, în general, în localităţile urbane. În perioada 1990-2000 

Regiunea a traversat o perioadă dificilă, de declin economic, marcată de un început greoi al 

transferului de proprietate şi al restructurării activităţilor economice ineficiente, în condiţiile pierderii 
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pieţelor tradiţionale de desfacere din Europa de Est, pe fondul deteriorării principalelor echilibre 

macroeconomice şi a inflaţiei galopante. 

Începând cu anii 2000-2001 climatul economic s-a îmbunătăţit, economia şi-a reluat creşterea, iar în 

prezent asistăm la consolidarea creşterii economice. Un rol important în dezvoltarea economică îl au 

investiţiile străine, Regiunea Centru reuşind să atragă doar într-un singur an, 2005, investiţii străine 

directe în valoare de 573 milioane euro. Activităţile industriale spre care s-au îndreptat cele mai 

importante investiţii sunt industria de prelucrare a lemnului, industria alimentară, industria 

materialelor de construcţii şi a construcţiilor de maşini. 

Investiţiile 

În ultimii ani, volumul investiţiilor în Regiune tind să se stabilizeze în anumite sectoare, înregistrând 

creşteri constante, însă reduse ca şi intensitate, în aşa sectoare ca: construcţii metalice, hoteluri şi 

restaurante (turism), maşini şi echipamente, textile, producţia de mobilier, transporturi terestre, 

comerţ cu ridicata şi cu amănuntul.  

În ultimii ani, au beneficiat de investiţiile cele mai mari sectoare ca: utilităţile, poşta şi comunicaţiile, 

vânzarea-repararea auto, benzinăriile, industria alimentară şi a băuturilor, transporturile terestre, 

comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, în timp ce ponderea cea mai ridicată în exporturi o au 

sectoarele: pielărie şi încălţăminte, confecţii, industria textilă, industria de maşini şi echipamente, alte 

produse din minerale nemetalice.  

În ceea ce priveşte direcţionarea investiţiilor, firmele realizează investiţii reduse în active intangibile, 

IT, marketing, studii de piaţă. Investiţiile în perfecţionarea angajaţilor sunt, de asemenea, foarte 

reduse.   

Învăţământul 

Infrastructura educaţionala a Regiunii Centru, bine dezvoltată la toate nivelele, cuprindea în anul 

şcolar 2005-2006, un număr de 965 grădiniţe, mai puţin cu 40,7% faţă de intervalul 2001-2002, 833 

şcoli primare şi gimnaziale, mai puţin cu 48,5% faţă de anul şcolar 2001-2002, 208 licee (faţă de 209 

în perioada precedentă), 9 şcoli profesionale şi de ucenici, 12 şcoli postliceale şi 13 unităţi de 

învăţământ superior (faţă de 10 în intervalul precedent). 

Se constată, din păcate, o tendinţă de scădere accentuată a populaţiei şcolare, numărul acesteia 

diminuându-se cu 19,9% în perioada 1990-2005, de la 634.250 elevi la 507.821, aceeaşi tendinţă 

regăsindu-se şi la nivel naţional. Cauza principală a acestei evoluţii este scăderea populaţiei de vârstă 

şcolară şi creşterea ratei abandonului şcolar. 

Un aspect deloc lipsit de importanţă este caracterul multilingv al procesului de învăţământ, la toate 

nivelele. Alături de unităţile de învăţământ cu predare în limba româna, există un număr semnificativ 

de unităţi şi secţii cu limba de predare maghiară sau germană, asigurându-se continuitatea unei 

tradiţii multiseculare şi favorizându-se, în acest fel, îmbogăţirea reciprocă a celor 3 culturi importante 

ale Regiunii. 

Turismul 

Situată în zona centrală a României, Regiunea Centru este caracterizată de un relief preponderent 

montan, care a favorizat dezvoltarea turismului ce are aici vechi tradiţii şi un mare potenţial de 

dezvoltare. Ca marcă pentru turismul montan, mai ales pentru sporturile de iarnă, sunt staţiunile 

turistice Poiana Braşov, Predeal, Pârâul Rece, Păltiniş, care se numară printre cele mai renumite 

staţiuni turistice montane din România, fiind apreciate şi pe plan internaţional pentru posibilităţile pe 

care le oferă. 
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Regiunea Centru oferă atracţii şi posibilităţi de practicare a foarte multe forme de turism: turism 

montan, turism balnear, rural şi agroturism, cultural, ecumenic, turism sportiv (speoturism, alpinism, 

mountainbike, zbor cu aparate ultrauşoare, canioning, vânătoare şi pescuit etc.), turism de tineret. 

În anul 2005, baza materială a turismului din Regiunea Centru cuprindea 993 unităţi de cazare, între 

care 162 de hoteluri, 30 cabane şi 17 campinguri, 123 vile, restul fiind alte tipuri de unităţi turistice. 

Densitatea unităţilor de cazare la 100 km
2
, era în Regiunea Centru de 2,9, faţă de 1,8 la nivel 

naţional. În cadrul Regiunii valoarea acestui indicator variază între 0,43 unităţi/100km
2
 în judeţul 

Alba şi 7,5 unităţi/100km
2
 în judeţul Braşov. Regiunea Centru deţine 43,7% din pensiunile turistice 

rurale ale României, 39,9% din pensiunile turistice şi 26,5% din numărul cabanelor.  

Opţiunile strategice regionale sunt următoarele: 

- Îmbunătăţirea generală a calităţii transportului regional cu respectarea condiţiilor de protecţie 

a mediului; 

- Creşterea prosperităţii locuitorilor Regiunii prin dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

şi crearea de noi locuri de muncă; 

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor de la sate prin diversificarea activităţilor economice 

în condiţiile conservării patrimoniului natural şi istoric; 

- Ridicarea performanţelor economice prin sprijinirea cercetării, a transferului de tehnologie şi 

dezvoltarea reţelelor informaţionale pentru afaceri; 

- Reducerea şomajului, prin îmbunătăţirea angajării şi a adaptabilităţii forţei de muncă, 

promovarea oportunităţilor egale, îmbunătăţirea pregătirii şi combaterea excluziunii sociale; 

- Reducerea disparităţilor în dezvoltarea centrelor urbane din regiune;  

- Dezvoltarea şi încurajarea creării de parteneriate în domeniul cercetării şi inovării 

tehnologice. 

Obiectivul general al “Strategiei de dezvoltare a Regiunii Centru”  este: “Crearea unui mediu 

economic regional competitiv la nivel European care să ducă la reducerea disparităţilor intra şi 

interregionale şi la creşterea standardului de viaţă a locuitorilor Regiunii” 

Conform “Strategiei de dezvoltare a Regiunii Centru” s-au stabilit următoarele priorităţi de 

dezvoltare a Regiunii: 

Prioritatea I - Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale (transport, mediu, utilităţi publice, 

infrastructură socială, infrastructura de comunicaţii şi sănătate etc.) 

Obiective:  

- îmbunătăţirea accesibilităţii spre zonele şi centrele cu potenţial economic care înregistrează 

întârzieri în dezvoltare; 

- îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele urbane prin crearea şi modernizarea infrastructurii 

de utilităţi; 

- îmbunătăţirea serviciilor de sănătate, serviciilor sociale şi a accesului la educaţie şi pregătire 

profesională. 
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Masura 1.1. Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi 

comunicaţii 

Obiective Specifice: 

- reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice locale şi regionale, cu scopul de a crea cadrul 

favorabil atragerii de investiţii, promovării creşterii economice şi creării de locuri de muncă 

sustenabile; 

- îmbunătăţirea infrastructurii regionale de transport dintre polii economici şi coridoarele pan-

europene; 

- facilitarea accesului la zonele industriale, turistice şi spre zonele izolate din Regiune.  

Masura 1.2. Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de protecţie a mediului 

Obiective Specifice: 

- asigurarea unui standard de viaţă ridicat pentru locuitorii Regiunii Centru prin armonizarea cu 

standardele europene în domeniul calităţii apei potabile, a tratării apelor menajare şi în 

gestionarea deşeurilor; 

- implementarea acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului; 

- creşterea oportunităţilor de investiţii, în special, în domeniul turismului şi a activităţilor de 

protecţie a mediului. 

Masura 1.3. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate 

Obiective Specifice: 

- îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi a calităţii pregătirii profesionale; 

- oferirea de oportunităţi egale pentru elevii aflaţi în situaţii defavorizante (în special mediul 

rural şi populaţia rromă); 

- crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurii sociale şi de sănătate şi asigurarea dotărilor 

necesare pentru oferirea unor servicii de sănătate performante. 

PRIORITATEA II - Sprijinirea mediului de afaceri 

Obiective: 

- stimularea creării de noi activităţi economice şi a dezvoltării celor existente din domeniul 

productiv şi al serviciilor, prin creşterea calităţii produselor şi a serviciilor; 

- dezvoltarea competitivităţii economiei regionale prin stimularea inovării şi transferului 

tehnologic; 

- creşterea atractivităţii regionale ca locaţie pentru investiţii, prin crearea unei infrastructurii de 

afaceri corespunzătoare şi amenajarea siturilor industriale abandonate. 
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Măsura 2.1. Dezvoltarea competitivă a sectorului productiv prin inovare şi calitate 

Obiective Specifice: 

- dezvoltarea IMM-urilor existente cu scopul de a crea noi locuri de muncă şi a proteja locurile 

de muncă existente, mai ales în zonele dezavantajate; 

- diversificarea activităţilor economice în zonele afectate de restructurare; 

- crearea premiselor pentru dezvoltarea economică durabilă a comunităţilor, prin promovarea 

inovării şi protecţiei mediului; 

- creşterea competitivităţii economiilor locale prin crearea de valoare adăugată. 

Masura 2.2. Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice pentru investiţii 

Obiective Specifice: 

- atragerea de noi investiţii prin asigurarea unor locaţii dotate corespunzator din punct de 

vedere tehnic; 

- crearea de noi locuri de muncă; 

- creşterea numărului de firme nepoluante care crează valoare adăugată mare. 

PRIORITATEA III - Dezvoltarea Turismului 

Obiective: 

- creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonelor turistice cu potenţial natural şi cultural, prin 

îmbunătăţirea infrastructurii; 

- crearea de noi atracţii, produse şi întreprinderi în diferite zone turistice; 

- creşterea veniturilor generate de către capacităţile turistice, prin îmbunătăţirea serviciilor. 

Masura 3.1. Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural 

Obiective Specifice: 

- creşterea atractivităţii turistice a Regiunii prin modernizarea şi reabilitarea infrastructurii; 

- creşterea veniturilor din turism prin îmbunătăţirea bazelor sportive şi de agrement în zonele 

turistice. 

Masura 3.2. Dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice 

Obiective Specifice: 

- creşterea performanţelor firmelor care acţionează în domeniul turismului, prin îmbunătăţirea 

serviciilor de informare; 

- promovarea eficientă a produsului turistic prin participarea la târguri de turism, seminarii şi 

congrese etc; 

- formarea unei pieţe a serviciilor turistice unitare, prin sistem de marketing şi rezervare 

regional; 
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- sprijinirea parteneriatului public–privat (organizaţii, asociaţii, consultanţă şi activităţi de 

informare). 

Masura 3.3. Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism pentru creşterea 

calităţii serviciilor în turism 

Obiective specifice: 

- creşterea competitivităţii firmelor din domeniul turismului pe o piaţă europeană deschisă, cu 

standarde de performanţă ridicate. 

PRIORITATEA IV - Dezvoltarea rurală 

Obiective: 

- creşterea atractivităţii zonelor rurale pentru localizarea investiţiilor străine şi locale, prin 

folosirea resurselor naturale; 

- activarea participării şi cooperării între partenerii locali, în scopul prezervării moştenirii 

naturale şi culturale rurale; 

- dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, prin stimularea exploatării raţionale a resurselor 

pădurilor. 

Masura 4.1. Creşterea competitivităţi sectoarelor agro-alimentar şi forestier 

Obiective Specifice: 

- îmbunătăţirea gradului de informare a fermierilor şi proprietarilor agricoli şi a cunoştinţelor 

acestora, pentru facilitarea accesului la fondurile comunitare; 

- creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere; 

- îmbunătăţirea valorii economice a pădurilor. 

PRIORITATEA V - Cercetare, inovare tehnologică şi crearea societăţii informaţionale 

Obiective: 

- întărirea potenţialului uman din domeniul inovării şi cercetării; 

- îmbunătăţirea cooperării dintre sectorul de cercetare–dezvoltare şi sectorul economic; 

- creşterea competitivităţii firmelor pe pieţele locale şi regionale. 

Masura 5.1. Sprijinirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării în scopul creşterii 

competitivităţii economice 

Obiective Specifice: 

- asigurarea de sprijin pentru producţie şi servicii de tehnologii înalte şi medii; 

- îmbunătăţirea cooperării industriale în domeniul cercetării-dezvoltării şi a transferului 

tehnologic; 
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- creşterea nivelului tehnologic al întregii reţele productive a Regiunii; 

- creşterea capacităţii de Cercetare-Dezvoltare, stimularea cooperării dintre instituţiile din 

domeniul CDI şi firme şi creşterea accesului firmelor la servicii de CDI. 

Măsura 5.2. Dezvoltarea tehnologiei TIC pentru sectoarele public şi privat 

Obiectiv 

- sprijinirea competitivităţii economice prin creşterea interacţiunii dintre sectorul public şi 

firme/cetăţeni, prin exploatarea potentialului provenit din TIC. 

PRIORITATEA VI - Creşterea ocupării forţei de muncă, dezvoltarea resurselor umane şi a 

serviciilor sociale 

Obiective: 

- creşterea flexibilităţii şi a mobilităţii profesionale a resurselor umane, pe baza ridicării 

nivelului de cunoştinţe şi a deprinderilor profesionale ale lucrătorilor; 

- diversificarea, extinderea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite de autorităţile locale, 

instituţii şi organisme neguvernamentale; 

- promovarea anteprenoriatului, prin furnizarea de sprijin pentru persoanele care încep sau 

administrează o afacere. 

Masura 6.1. Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă 

Obiective specifice: 

- facilitarea integrării pe piaţa muncii a tinerilor şi şomerilor de lungă durată, atragerea şi 

reţinerea pe piaţa muncii a persoanelor un timp cât mai îndelungat, inclusiv susţinerea ocupării 

formale. 

PRIORITATEA VII - Dezvoltare urbană durabilă 

Obiective: 

- regenerarea zonelor urbane degradate şi reconversia lor în direcţia dezvoltării economice, mai 

ales în zonele urbane aflate în dificultate. Administraţiile locale şi municipale joacă un rol 

cheie în rezolvarea problemelor urbane. 

Măsura 7.1. Sprijinirea dezvoltării urbane integrate 

Obiective specifice: 

- îmbunătăţirea şi/sau dezvoltarea infrastructurii urbane şi a serviciilor publice urbane, cu 

scopul de a crea condiţii decente pentru trai; 

- regenerarea şi revitalizarea ariilor urbane care sunt deteriorate şi/sau locuite de categorii 

defavorizate; 

- reabilitarea construcţiilor de patrimoniu pentru a creşte atractivitatea centrelor urbane; 
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- reutilizarea zonelor brownfield, pentru a le schimba funcţia, cu scopul descreşterii 

investiţiilor pe terenuri virane. 

LA NIVEL JUDEŢEAN 

Orientarea de bază a strategiei judeţului Mureş o constituie potenţarea punctelor tari, în vederea 

valorificării oportunităţilor de creştere şi minimizarea efectelor punctelor slabe, prin eliminarea 

factorilor care blochează dezvoltarea. 

În esenţă, prin această strategie se urmăreşte luarea unor măsuri care să permită redresarea 

economică a judeţului şi îmbunătăţirea situaţiei zonelor cu întârzieri în dezvoltare, luând în 

considerare protecţia socială şi conservarea mediului. 

Măsurile prin care se urmăreşte implementarea strategiei vizează cinci câmpuri de acţiune: 

PRIORITATEA I - Dezvoltarea infrastructurii locale şi judeţene (transport, mediu, sănătate, 

educaţie, asistenţă socială, reabilitare urbană, utilităţi publice) 

Dezvoltarea economică durabilă are ca suport o bună infrastructură de transport pentru a deservi 

toate sectoarele economice şi a facilita accesul şi comunicaţiile în judeţ. Trebuie în continuare create 

condiţii pentru creşterea economică şi pentru ocuparea forţei de muncă, calitatea proastă a 

infrastructurii sau chiar lipsa acesteia împiedicând dezvoltarea multor localităţi, reprezentând una din 

cauzele principale pentru rămânerea în urmă a acestora.  

Reţeaua inadecvată de drumuri în anumite zone şi accesul dificil către acestea, reduc mobilitatea 

populaţiei, disponibilitatea bunurilor de consum şi a serviciilor, oportunităţile pentru angajare, 

funcţiile economice şi sociale ale comunităţilor şi implicit coeziunea internă a acestora. Sprijinul 

financiar pentru investiţii în infrastructură şi îmbunătăţirea mediului comunităţii conduc la creşterea 

activităţii economice şi sociale, intensificarea relaţiilor şi prin aceasta, valorificarea potenţialului 

neexploatat. 

Dezvoltarea şi diversificarea industriei, îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice şi dezvoltarea 

tuturor serviciilor sunt strict condiţionate de modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, 

comunicaţii şi nu numai. 

Obiective: 

- îmbunătăţirea accesibilităţii spre zonele şi centrele cu potenţial economic care înregistrează 

întârzieri în dezvoltare; 

- protecţia mediului şi prezervarea resurselor naturale; 

- îmbunătăţirea serviciilor de sănătate, serviciilor sociale şi a accesului la educaţie şi pregătire. 

Măsuri: 

1.1.  Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi comunicaţii 

1.2.  Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de protecţie a mediului 

1.3.  Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de educaţie 

1.4.  Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate  

1.5.  Reorganizarea şi dezvoltarea infrastructurii de asistenţă socială 
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PRIORITATEA II - Sprijinirea afacerilor  

Sectorul IMM este cel care absoarbe cel mai important segment de forţă de muncă, este de fapt 

locomotiva economiei judeţului. De aceea, crearea facilităţilor pentru investitori, prin amenajarea 

unor parcuri industriale şi stimularea afacerilor prin crearea de locaţii necesare incubării afacerilor, 

reprezintă o prioritate pentru judeţul Mureş. Creşterea calităţii managementului întreprinderilor este 

de asemenea o măsură cheie pentru catalizarea dezvoltării de afaceri.  

În vederea creşterii competitivităţii firmelor se preconizează asigurarea unor servicii de consultanţă 

prin care să se urmărească asigurarea unei calităţi sporite a produselor pentru a putea penetra pieţele 

externe. 

Promovarea produselor de către firme pentru a le face cunoscute pe piaţa internă şi externă 

constituie, de asemenea, o acţiune importantă la nivelul judeţului. 

Luând în considerare povara pe care şomajul o creează asupra bugetului naţional şi presiunea socială 

pe care o generează, s-a considerat că soluţia acestei probleme poate fi găsită prin susţinerea creării şi 

dezvoltării de noi companii private, capabile să absoarbă surplusul de muncitori. Din această cauză 

apare ca o stringentă necesitate intensificarea acestui proces prin stimularea şi susţinerea unor 

societăţi private care se dovedesc viabile. 

În ceea ce priveşte domeniul cercetării, inovării, se constată creşterea continuă a procesului de 

imigrare, rezultând o pierdere de resurse umane înalt calificate, cea mai importantă resursă pe care îl 

poate avea un teritoriu. Nu există ţară dezvoltată fără un puternic sector de cercetare şi nu există 

cercetare ştiinţifică fără dezvoltare socio-economică. De aceea, finanţarea cercetării ar aduce 

dezvoltare în judeţ şi ar menţine forţa de muncă înalt calificată. Cercetarea ştiinţifică şi învăţământul 

ştiinţific trebuie promovat pentru stabilitate,  progres social şi creşterea bunăstării.  

Pentru a facilita transferul informaţiilor de la învăţământul superior şi institute de cercetare spre 

sectorul productiv, trebuie să fie întărite legăturile dintre universităţi, societăţi comerciale, organizaţii 

neguvernamentale şi instituţii publice, în scopul introducerii noului şi a unei abordări inovative.  

Obiective: 

- stimularea creării de noi societăţi comerciale şi a dezvoltării celor existente din domeniul 

productiv şi al serviciilor, prin creşterea calităţii produselor şi serviciilor; 

- dezvoltarea competitivităţii economiei judeţene prin stimularea activităţilor de promovare a 

produselor; 

- sprijinirea dezvoltării unui mediu mult mai favorabil pentru competitivitatea afacerilor prin 

dezvoltarea infrastructurii de afaceri;  

- creşterea cooperării între sectorul de cercetare-dezvoltare şi sectorul economic în scopul 

îmbunătăţirii competitivităţii întreprinderilor. 

Măsuri: 

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

2.2.  Promovarea produselor industriale şi a serviciilor pe piaţa internă şi externă 

2.3.  Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice 

2.4. Sprijinirea cercetării, a transferului de tehnologie şi dezvoltarea reţelelor 

informaţionale pentru afaceri 
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PRIORITATEA III - Dezvoltarea Turismului  

Judeţul Mureş, prin factorii de relief şi de mediu, prin diversitatea şi frumuseţea peisajului, prin 

eterogenitatea etnică şi implicit cea culturală, prezintă multe oferte amatorilor de turism montan, 

cultural, rural, sportiv, balnear, ecumenic şi turism pentru tineret. 

În judeţul Mureş, au fost declarate prin Decret - Lege două rezervaţii naturale: rezervaţia de la Zau de 

Câmpie este protejată ca unica staţiune de bujor de stepă (Paconia tenuifolia) din Transilvania, iar pe 

teritoriul comunei Gurghiu este protejată pădurea seculară de Quercinee de la Mociar.  

De asemenea, pe teritoriul judeţului se găsesc specii de plante şi animale care au calitatea de 

monument al naturii cum ar fi: laricele, tisa, râsul, cocoşul de munte, corbul, cocoşul de mesteacăn. 

Datorită acestui imens potenţial şi a condiţiilor favorabile României/Regiunii Centru/Judeţului Mureş 

de pe piaţa turistică, turismul a fost ales ca domeniu ţintă prioritar prin dezvoltarea căruia se poate 

ajunge la dezvoltare economică, la crearea de noi locuri de muncă, în special pentru femei, şi 

protejarea celor existente. De asemenea, dezvoltarea turismului este o prioritate şi pentru Regiunea 

Centru, astfel încercându-se crearea unei identităţi regionale care să consolideze coeziunea dintre 

cetăţenii celor 6 judeţe ale Regiunii.  

Pentru o mai bună exploatare a oportunităţilor este esenţial să se dezvolte produsele turistice prin 

dezvoltarea instrumentelor de piaţă necesare pentru promovare şi să se îmbunătăţească accesibilitatea 

spre punctele de atracţie. 

Sprijinul financiar va servi în principal creşterii calităţii ofertei turistice şi prin aceasta se va 

îmbunătăţi imaginea judeţului ca destinaţie turistică, care deţine un potenţial turistic parţial 

valorificat. Importanţa turismului în economia judeţeană va creşte considerabil. Îmbunătăţirea 

serviciilor în turism va conduce la competitivitatea acestui sector, rezultând o cerere mai mare şi 

crearea de noi locuri de muncă. Resursele turistice vor fi utilizate raţional, respectându-se principiile 

dezvoltării durabile. 

Obiective:  

- mărirea atractivităţii şi a competitivităţii zonelor turistice cu potenţial natural şi cultural, prin 

îmbunătăţirea infrastructurii; 

- crearea de noi atracţii, produse şi întreprinderi în diferite zone turistice; 

- creşterea veniturilor generate de către capacităţile turistice, prin îmbunătăţirea serviciilor. 

Măsuri: 

3.1.  Dezvoltarea infrastructurii în turism, conservarea patrimoniului natural, istoric şi 

cultural 

3.2.  Dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice 

3.3. Îmbunătăţirea serviciilor în turism 

PRIORITATEA IV - Dezvoltarea durabilă a localităţilor 

Pentru Judeţul Mureş, dezvoltarea localităţilor este considerată o direcţie prioritară a strategiei de 

dezvoltare prin care se urmăreşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită punerea 

în valoare a tuturor tipurilor de potenţial din arealul menţionat. Datorită funcţiei de spaţiu economic, 

natural şi social, acesta trebuie garantat şi dezvoltat pe termen lung. Centrele urbane joacă un rol 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI UNGHENI 

112 
 

important în dezvoltarea judeţului, nivelul de dezvoltare al zonelor desemnate fiind direct influenţat 

de gradul de dezvoltare al localităţilor componente. 

Ineficienţa dotărilor infrastructurale de bază (reţele de apă potabilă, canalizare, străzi etc.), atât din 

punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, se repercutează negativ asupra stării de bunăstare a 

populaţiei. 

Între localităţile judeţului există disparităţi socio-economice generate de mărimea demografică, 

structura activităţilor economice, gradul de accesibilitate şi nivelul dotărilor infrastructurale. Aceste 

disparităţi sunt adesea mult mai mari în interiorul localităţilor, unde arealele atractive din punct de 

vedere al calităţii vieţii, co-există cu areale de severă degradare socio-economică. Astfel, pentru 

obţinerea unei dezvoltări durabile, investiţiile trebuie să sprijine simultan acţiuni pentru dezvoltarea 

economiei şi competitivităţii, ocupării, protecţiei mediului, integrarea grupurilor etnice şi 

revitalizarea fizică a localităţilor.   

Din aceste motive strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde dezvoltarea 

infrastructurii, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a serviciilor  – 

managementul resurselor naturale, punerea în valoare a funcţiilor ambientale şi promovarea culturii, 

a turismului şi a activităţilor recreative. 

Obiective: 

- creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane prin sprijinirea investiţiilor şi 

revitalizarea economiilor locale;  

- regenerarea localităţilor şi a arealelor acestora prin proiecte integrate şi participative; 

- creşterea atractivităţii centrelor urbane afectate de restructurări industriale, prin reabilitarea 

arealelor dezafectate şi pregătirea lor pentru alte tipuri de activităţi; 

- modernizarea infrastructurii publice şi serviciilor; 

- activarea participării şi cooperării între partenerii locali în scopul prezervării moştenirii 

naturale şi culturale a localităţilor; 

- dezvoltarea durabilă a sectorului forestier prin stimularea exploatării raţionale a resurselor 

pădurilor; 

- creşterea atractivităţii zonelor pentru atragerea investiţiilor străine şi locale prin folosirea 

resurselor naturale; 

- creşterea veniturilor populaţiei din exploatarea raţională a pădurilor; 

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

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

Măsuri: 

4.1.  Dezvoltarea durabilă a mediului urban 

4.2.  Dezvoltarea durabilă a mediului rural 

PRIORITATEA V - Creşterea ocupării forţei de muncă, dezvoltarea resurselor umane şi a 

serviciilor sociale 

Instabilitatea socio-economică cu care s-a confruntat România şi implicit judeţul Mureş în ultimul 

deceniu, a dus la puternice dezechilibre resimţite şi pe piaţa forţei de muncă. Îmbătrânirea populaţiei 

şi creşterea ratei dependenţei, scăderea numărului populaţiei active şi creşterea şomajului datorat 

proceselor de restructurare, dar şi a ineficienţei sistemului de formare profesională care sa răspundă 
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cerinţelor pieţei forţei de muncă, sunt fenomene care impun adoptarea de strategii în domeniul 

dezvoltării resurselor umane care să sprijine reformele din acest domeniu, strategii care să acopere, 

atât sfera educaţională şi a formarii profesionale, cât şi pe cea a ocupării populaţiei.  

Competitivitatea judeţului, pe lângă disponibilitatea şi calitatea infrastructurii tehnice şi a dezvoltării 

unei societăţi informaţionale, are nevoie şi de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea unui sistem 

educaţional de care depinde:  

 calitatea deprinderilor şi calificărilor de pe piaţa muncii, 

 gradul pregătirii profesionale a locuitorilor. 

În cadrul acestei priorităţi se are în vedere calificarea şi recalificarea forţei de muncă în scopul de a o 

face mai adaptabilă la nevoile în continuă evoluţie pe piaţa muncii, îmbunătăţirea măsurilor active de 

ocupare ca instrument sistemic pentru încurajarea ocupării forţei de muncă şi promovarea includerii 

sociale a grupurilor defavorizate. 

Obiective: 

- creşterea flexibiltăţii şi a mobilităţii profesionale a resurselor umane pe baza ridicării nivelului 

de cunoştinţe şi a deprinderilor profesionale ale lucrătorilor; 

- diversificarea, extinderea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite de autorităţile locale, 

instituţii şi organisme neguvernamentale; 

- promovarea antreprenoriatului prin furnizarea de sprijin pentru persoanele care încep sau 

administrează o afacere. 

Măsuri: 

5.1.  Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibile şi dezvoltarea 

sistemului de formare profesională iniţială şi continuă 

5.2. Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de servicii sociale 

5.3. Achiziţionarea de competenţe specializate în domeniul administrării şi dezvoltării 

afacerilor 
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CAPITOLUL 7. DISPARITĂŢI TERITORIALE 

7.1. Structura aşezărilor 

Din punct de vedere administrativ-teritorial, la 1 ianuarie 2005, România cuprindea 314 oraşe, din 

care 103 municipii, şi 2.827 de comune. Municipiile, oraşele şi comunele sunt grupate în 41 de 

judeţe. Aproximativ 66% din oraşele României au o populaţie sub 20.000 locuitori şi, în general, 

depind de o singură activitate economică, în special cea industrială. Un număr de 25 de municipii au 

o populaţie de peste 100.000 locuitori. 

Pentru atingerea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională, România a fost împărţită în 

8 Regiuni de dezvoltare, prin asocierea voluntară a judeţelor corespunzătoare. Spre deosebire de 

comune, oraşe, municipii şi judeţe, Regiunile de Dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale şi 

nu au personalitate juridică. 

Regiunile de dezvoltare 

Regiunea Nord-Est cuprinde judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui. 

Regiunea Sud-Est cuprinde judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea. 

Regiunea Sud-Muntenia cuprinde judeţele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, 

Prahova, Teleorman. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia cuprinde judeţele: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea. 

Regiunea Vest cuprinde judeţele: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş. 

Regiunea Nord-Vest cuprinde judeţele: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj. 

Regiunea Bucureşti-Ilfov cuprinde Ilfovul şi Municipiul Bucureşti. 

Regiunea Centru cuprinde judeţele: 

 Alba 

 Braşov 

 Covasna  

 Harghita  

 Mureş 

 Sibiu. 

Regiunea de Dezvoltare Centru, constituită pe baza legii nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în 

România, are în componenţă 6 judeţe din centrul României. Cu o suprafaţă de 34.100 km
2
, 

reprezentând 14,3% din teritoriul României, Regiunea Centru ocupă locul al 5-lea între cele 8 

Regiuni de Dezvoltare. Prin situarea ei în centrul ţării, Regiunea Centru se învecinează cu 6 din 

celelalte 7 Regiuni de Dezvoltare. Populaţia stabilă a Regiunii Centru, înregistrată la 1 iulie 2005, era 

de 2.530.486 persoane, reprezentând 11,7% din populaţia ţării. Densitatea populaţiei, de 74,2 

locuitori/km
2
, este mult mai redusă decât media naţională (90,7 loc/km

2
). 

Regiunea Centru cuprindea, la sfârşitul anului 2005, un număr de 57 oraşe (dintre care 20 municipii), 

356 comune şi 1.784 sate, ocupând primul loc în privinţa numărului de localităţi urbane. Ponderea 

populaţiei din mediul urban, conform datelor statistice din 2005, era de 59,9%, Regiunea Centru 

situându-se pe poziţia a 3-a, după Regiunea Bucureşti şi Regiunea Vest. Majoritatea oraşelor au un 

număr mai mic de 20.000 locuitori, o situaţie asemănătoare înregistrându-se şi la nivelul ţării. Un 

singur oraş – Braşovul – are populaţia de peste 200.000 locuitori, iar două oraşe (Sibiu şi Târgu 

Mureş) au între 100.000 şi 200.000 locuitori.  

Judeţul Mureş are în componenţa sa 4 municipii, 7 oraşe, 91 de comune şi 487 de sate. Cel mai mare 

oraş este municipiul Târgu Mureş, care este şi reşedinţa de judeţ.  
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7.2. Disparităţi regionale 

 

Evoluţia PIB-ului pe Regiuni de Dezvoltare 

Între cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale României există disparităţi semnificative de la nord la sud şi 

de la est la vest. Pentru o dezvoltare economică echilibrată, disparităţile existente trebuie eliminate 

sau, cel puţin, diminuate. 

Tabel 74. PIB-ul pe regiuni de dezvoltare (Euro) 

Regiuni 

de 

dezvoltare 

2004 2005 2006 2007 2008 

indice de 

disparitate 

PIB/ 

locuitor 

indice de 

disparitate 

PIB/ 

locuitor 

indice de 

disparitate 

PIB/ 

locuitor 

indice de 

disparitate 

PIB/ 

locuitor 

indice de 

disparitate 

PIB/ 

locuitor 

România 100 2.932 100 3.678 100 4.302 100 4.880 100 5.458 

Nord-Est 69,21 2.029 68,70 2.527 68,40 2.943 68,30 3.333 68,40 3.734 

 Sud-Est 90,77 2.661 85,29 3.137 84,87 3.651 84,51 4.124 84,44 4.609 

 Sud 83,46 2.447 82,08 3.019 81,82 3.520 81,65 3.985 81,60 4.454 

 Sud-Vest 83,35 2.444 83,94 3.087 83,82 3.606 83,50 4.075 83,30 4.547 

Vest 114,72 3.364 114,83 4.224 114,58 4.929 113,99 5.563 113,67 6.205 

Nord-Vest 97,23 2.851 93,05 3.422 92,40 3.975 92,11 4.495 92,02 5.023 

Centru 104,26 3.057 107,00 3.936 106,71 4.591 106,45 5.195 106,25 5.800 

Bucureşti 

– Ilfov 191,57 5.617 203,57 7.487 206,30 8.876 208,05 10.153 209,15 11.416 

   Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

În anul 2008, Regiunea cu cel mai mic indice de disparitate din România este Regiunea Nord-Est, iar 

Regiunea cu cel mai mare indice de disparitate este Regiunea Bucureşti-Ilfov, urmată de Regiunea 

Vest. Din acest punct de vedere, Regiunea Centru se situează pe locul 3 din cele 8 Regiuni de 

Dezvoltare.  

În Regiunea Centru, din anul 2004 până în anul 2008, PIB-ul/locuitor a crescut de la 3.057 la 5.800, 

cu 89,73%. În anul 2008, PIB-ul/locuitor în Regiunea Centru era mai mare cu 6,25% decât PIB-

ul/locuitor la nivelul ţării, ceea ce arată gradul de dezvoltare economică a acesteia. 

Reducerea decalajelor dintre zonele dezvoltate şi cele rămase în urmă este un fenomen de durată, 

deoarece şi zonele dezvoltate avansează în timp, chiar dacă în ritmuri de creştere mai lente. 

Pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeană va aloca Fonduri Structurale şi de Coeziune pentru 

România, care vor contribui la creşterea economică a României per ansamblu, la diminuarea 

disparităţilor dintre România şi celelalte state-membre UE şi, implicit, la diminuarea disparităţilor 

dintre Regiunile de Dezvoltare ale României.  

Statisticile arată că în anul 2004 indicatorul PIB/locuitor în România reprezenta 31,1% din 

PIB/locuitor a mediei UE 25, ceea ce indică o stare deficitară a calităţii veţii şi a nivelului de trai al 

populaţiei. Astfel, Uniunea Europeană previzionează, prin intermediul investiţiilor şi fondurilor 
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alocate României între 2007-2013, o creştere a PIB/locuitor la 41% în anul 2013 faţă de media UE 

25. 

Pentru a alinia România la standardele economice ale Uniunii Europene şi a creşte unitar nivelul de 

trai al populaţiei, în România, fondurile structurale vor fi alocate raportat la nivelul de dezvoltare al 

fiecărei Regiuni în parte. Astfel, Regiunilor mai slab dezvoltate le vor fi alocate sume mai mari de 

bani, iar celor mai puternic dezvoltate le vor fi alocate sume mai mici de bani, conform indicelui de 

disparitate.   

Produsul Intern Brut al Regiunii Centru totaliza 7.736,58 milioane euro în 2004, adică 12,2% din 

PIB-ul României. 

Tabel 75. Produsul Intern Brut al Regiunii Centru în anul 2004 

Indicatori 

Regiunea 

Centru 

Judeţele 
România 

Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 

PIB/locuitor 

(euro) 
3.056,90 2.883,80 3.515,90 2.825,20 2.468,50 3.018,70 3.198,70 2.932,00 

PIB (mil euro) 7.736,58 1.093,51 2.092,70 632,52 806,11 1.761,06 1.350,68 63.401,13 

PIB % 100% 14,13% 27,05% 8,18% 10,42% 22,76% 17,46% - 

   Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În anul 2004, PIB calculat per locuitor în România era de 2.932 €/locuitor, în timp ce Regiunea 

Centru avea un Produs Intern Brut/locuitor mai mare cu 4,2%  (3.056,90 €/locuitor). 

Produsul Intern Brut al Judeţului Mureş per locuitor (3.018,70 €) este în anul 2004 mai mic cu 1,25% 

decât media PIB a Regiunii Centru (3.056,90 €). 

Tabel 76. Indicele de disparitate al Regiunii Centru în anul 2004 

  

 Indicatori 

Regiunea 

Centru 

Judeţele 
România 

Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 

PIB/locuitor 

(euro) 
3.056,90 2.883,80 3.515,90 2.825,20 2.468,50 3.018,70 3.198,70 2.932,00 

Indice de 

disparitate 
100 94,34 115,02 92,42 80,75 98,75 104,64 - 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

După indicele de disparitate al Produsului Intern Brut/locuitor, în anul 2004, Regiunea Centru ocupa 

locul al III-lea pe ţară, dupa Regiunea Bucureşti-Ilfov şi Regiunea Vest. În cadrul Regiunii Centru, 

judeţul Mureş se situa pe poziţia a III-a, după judeţele Braşov şi Sibiu. 
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7.3. DISPARITĂŢILE TERITORIALE ÎN ORAŞELE DIN JUDEŢUL MUREŞ 

Infrastructura oraşelor din judeţul Mureş 

         Tabel 77.  Suprafaţa oraşelor din judeţul Mureş                                                         -km²- 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Oraşele din judeţul 

Mureş 623,57 826,72 856,98 856,98 856,98 856,98 856,98 
Târgu Mureş 49,30 49,30 49,30 49,30 49,30 49,30 49,30 

Reghin 56,09 56,09 56,09 56,09 56,09 56,09 56,09 

Sighişoara 96,02 96,02 96,02 96,02 96,02 96,02 96,02 

Târnăveni 52,68 52,68 52,68 52,68 52,68 52,68 52,68 

Iernut 106,36 106,36 106,36 106,36 106,36 106,36 106,36 

Luduş 67,25 67,25 67,25 67,25 67,25 67,25 67,25 

Miercurea Nirajului : 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 55,88 

Sângeorgiu de Pădure : 71,14 71,14 71,14 71,14 71,14 71,14 

Sărmaşu : 76,13 76,13 76,13 76,13 76,13 76,13 

Sovata 195,87 195,87 162,44 162,44 162,44 162,44 162,44 

Ungheni : : 63,69 63,69 63,69 63,69 63,69 

% din judeţ : : 7,43% 7,43% 7,43% 7,43% 7,43% 

          Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Suprafaţa oraşelor şi municipiilor din judeţul Mureş era de 856,98 km² în anul 2008, rămânând 

constantă în ultimii 5 ani. Din aceasta, 268,8 km² reprezintă suprafaţa oraşelor Sovata şi Iernut, adică 

31,36% din suprafaţa totală a municipiilor şi oraşelor din judeţul Mureş. 

După suprafaţă, oraşul Ungheni se situează pe locul 7 din cele 11 oraşe şi municipii ale judeţului 

Mureş, depăşind municipii mari ca: Târgu Mureş, Reghin sau Târnăveni. Aceasta se datorează 

suprafeţei mari de teren extravilan pe care îl deţine oraşul, populaţia fiind, în mare parte, angrenată şi 

în activităţi de natură agricolă.   

Suprafaţa oraşului Ungheni a rămas constantă de la înfinţarea oraşului, din 2004, la 63,69 km², ceea 

ce reprezintă 7,43% din toată suprafaţa oraşelor şi municipiilor din judeţul Mureş.  

Singurul oraş a cărei suprafaţă a cunoscut modifcări în perioada analizată, este oraşul Sovata, cu o 

scădere a suprafeţei cu 17,06% în anul 2004 faţă de anul 2003. 
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     Grafic 25. Suprafaţa oraşelor din judeţul Mureş în anul 2008 

 
 

Tabel 78. Densitatea populaţiei în oraşele şi municipiile din judeţul Mureş în anul 2008 
Localităţi Nr. locuitori  Suprafaţa intravilană  

-ha- 

Densitatea popoulaţiei 

-loc/km²- 

Oraşele din judeţul Mureş 304.533 856,98 355,36 

Târgu Mureş 145.470 49,30 2.950,71 

Reghin 36.750 56,09 655,20 

Sighişoara 32.521 96,02 338,69 

Târnăveni 26.328 52,68 499,77 

Iernut 9.659 106,36 90,81 

Luduş 17.653 67,25 262,50 

Miercurea Nirajului 6.214 55,88 111,20 

Sângeorgiu de Pădure 5.594 71,14 78,63 

Sărmaşu 7.583 76,13 99,61 

Sovata 9.892 162,44 60,90 

Ungheni 6.869 63,69 107,85 

 

Densitatea medie a populaţiei în oraşele din judeţul Mureş era în anul 2008 de 355,36 loc/km². În 

municipiile judeţului Mureş, densitatea populaţiei era peste medie (Târgu Mureş – 2.950,71 loc/km², 

Reghin – 655,20 loc/km², Târnăveni – 499,77 loc/km²), excepţie făcând municipiul Sighişoara, cu o 

densitate a populaţiei aproape de medie – 338,69 loc/km². 
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Pe de altă parte, densitatea populaţiei în oraşele din judeţul Mureş este sub media de la nivelul 

judeţului. Cea mai mică densitate a populaţiei se înregistra în anul 2008 în oraşul Sovata – 60,90 

loc/km² şi oraşul Sângeorgiu de Pădure – 78,63 loc/km².       
În oraşul Ungheni, densitatea populaţiei era mult sub media judeţului în anul 2008 - 107,85 loc/km², 

situând oraşul Ungheni pe locul 5 din 11 oraşe şi municipii din judeţul Mureş, ceea ce arată că oraşul 

nu este unul foarte aglomerat, dar totuşi unul dintre cele mai aglomerate oraşe, având în vedere că în 

judeţ sunt, în total 7 oraşe, iar oraşul Ungheni se situează pe locul 5 în ceea ce priveşte densitatea 

populaţiei.   

        Tabel 79. Suprafaţa spaţiilor verzi în oraşele judeţului Mureş                                     -ha- 

Localităţi Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Oraşele din judeţul Mureş 479 508 539 573 

Târgu Mureş 160 160 160 160 

Reghin 68 84 84 84 

Sighişoara 30 30 30 57 

Târnăveni 17 17 42 42 

Iernut 10 10 10 10 

Luduş 13 13 13 20 

Miercurea Nirajului 1 14 20 20 

Sângeorgiu de Pădure 12 12 12 12 

Sărmaşu 4 4 4 4 

Sovata 160 160 160 160 

Ungheni 4 4 4 4 

% din judeţ 0,84% 0,78% 0,74% 0,70% 

         Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Suprafaţa spaţiilor verzi din judeţul Mureş a crescut în fiecare an în perioada 2005-2008. Astfel, în 

2008 aceasta era de 573 ha, crescând cu 19,62% faţă de anul 2005. Municipiul Târgu Mureş deţine 

160 ha de spaţii verzi, adică 27,92% din toată suprafaţa verde a oraşelor din judeţul Mureş. La 

egalitate cu municipiul Târgu Mureş în ceea ce priveşte spaţiile verzi este şi oraşul Sovata care, de 

asemenea, deţine 160 de ha de spaţii verzi, dar care este o staţiune turistică şi de tratament situată în 

mijlocul naturii. Oraşul Ungheni, având o suprafaţă mai mică, deţine doar 4 ha de spaţii verzi 

amenajate, adică 0,70% din suprafaţa spaţiilor verzi ocupată de oraşele din judeţul Mureş în 2008. În 

consecinţă, pentru aeresirea optimă a oraşului Ungheni, este necesară amenajarea de noi spaţii verzi 

şi parcuri în oraş, deoarece suprafaţa existentă la momentul actual este insuficientă. 
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      Tabel 80. Numărul de locuitori ce revin la 1 ha spaţiu verde în oraşele judeţului Mureş în anul 2008 

Localităţi 
Locuitori 

Suprafaţa 

spaţiilor verzi 

Locuitoti/1 ha 

spaţiu verde 

Număr Ha Număr 

Oraşele din judeţul Mureş 304.533 573 531 

Târgu Mureş 145.470 160 909 

Reghin 36.750 84 437 

Sighişoara 32.521 57 570 

Târnăveni 26.328 42 627 

Iernut 9.659 10 966 

Luduş 17.653 20 883 

Miercurea Nirajului 6.214 20 311 

Sângeorgiu de Pădure 5.594 12 466 

Sărmaşu 7.583 4 1.896 

Sovata 9.892 160 62 

Ungheni 6.869 4 1.717 

           

În anul 2008, suprafaţa spaţiilor verzi de la nivelul oraşelor din judeţul Mureş era de 573 ha. Media 

de locuitori la 1 ha spaţiu verde la nivelul oraşelor din judeţul Mureş era de 531 locuitori/1 ha spaţiu 

verde. Oraşul cu cea mai mare suprafaţă de spaţii verzi este oraşul Sovata, fiecărui hectar de spaţiu 

verde revenindu-i 62 locuitori. Ponderea cea mai mică a spaţiilor verzi în raport cu numărul de 

locuitori o are oraşul Sărmaşu, cu 1.896 locuitori/1 ha spaţiu verde şi oraşul Ungheni - cu 1.717 

locuitori/1 ha spaţiu, aproape de 4 ori mai mare decât media pe oraşele din judeţ şi de 2 ori mare 

decât media pe municipiul Târu Mureş. Pentru a ameliora această problemă e nevoie de înfiinţarea 

mai multor parcuri pe teritoriul oraşului, de extinderea parcurilor existente, unde este posibilitate, dar 

şi de împădurirea zonelor din jurul oraşului. 

Tabel 81. Străzile orăşeneşti din judeţul Mureş                                                         -km- 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Oraşele din judeţul 

Mureş 527 594 639 647 661 675 677 

Târgu Mureş 176 176 181 186 190 194 194 

Reghin 85 85 88 89 90 91 93 

Sighişoara 69 69 69 69 69 76 76 

Târnăveni 63 63 67 67 67 67 67 

Iernut 18 18 18 19 28 28 28 

Luduş 57 57 57 57 57 57 57 

Miercurea Nirajului : 14 19 19 19 19 19 

Sângeorgiu de Pădure : 26 28 28 28 28 28 

Sărmaşu : 27 27 27 27 27 27 

Sovata 59 59 59 60 60 62 62 

Ungheni : : 26 26 26 26 26 

% din judeţ : : 4,06% 4,02% 3,93% 3,85% 3,84% 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI UNGHENI 

121 
 

În anul 2008, în oraşele din judeţul Mureş lungimea străzilor orăşeneşti era de 677 km, în creştere 

faţă de anul 2002 cu 28,46%, demonstrând că în ultimii ani s-au efectuat lucrări de construcţii şi 

extinderi a străzilor din oraşele judeţului Mureş. Din totalul oraşelor şi municipiilor din judeţul 

Mureş, oraşul Ungheni se situează pe penultimul loc, după Miecurea Nirajului, în ceea ce priveşte 

lungimea străzilor orăşeneşti, cu 26 km, adică 3,84% din lungimea străzilor orăşăneşti ale judeţului 

Mureş, urmat îndeaproape de oraşele Sărmaşu, Sângeorgiu de Pădure şi Iernut.  

                 Grafic 26. Lungimea străzilor orăşeneşti din judeţul Mureş în anul 2008 

 
                 Sursa: Institutul Naţional de Statistică  
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         Tabel 82. Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate din judeţul Mureş                 - km - 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Oraşele din judeţul 

Mureş 337 356 370 382 397 400 415 

Târgu Mureş 136 137 148 149 158 160 161 

Reghin 47 47 47 58 58 58 64 

Sighişoara 53 53 53 53 53 53 53 

Târnăveni 31 31 31 31 32 33 38 

Iernut 8 8 8 8 12 12 13 

Luduş 27 27 27 27 27 27 27 

Miercurea Nirajului : 7 8 8 8 8 10 

Sângeorgiu de Pădure : 6 6 6 6 6 6 

Sărmaşu : 5 5 5 6 6 6 

Sovata 35 35 35 35 35 35 35 

Ungheni : : 2 2 2 2 2 

% din judeţ : : 0,54% 0,52% 0,50% 0,50% 0,48% 

           Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

În ultimii anii, atât la nivelul judeţului Mureş, cât şi la nivelul oraşelor din acest judeţ, s-au înregistrat 

modernizări modeste ale străzilor orăşeneşti de pe teritoriul administrativ ale acestora. O creştere 

anuală a lungimii străzilor orăşeneşti modernizate a cunoscut-o municipiul Târgu Mureş, lungimea 

străzilor orăşeneşti modernizate crescând din anul 2002 şi până în anul 2008 cu 18,38 %, ceea ce 

reprezintă 25 km. La nivelul oraşului Ungheni, lungimea străzilor orăşeneşti modernizate a rămas 

constantă din anul 2004 până în anul 2008, şi anume 2 km din totalul de 26 km (7,69%), ceea ce 

indică necesitatea alocării de fonduri pentru modernizarea şi reabilitarea acestora din orice fel de 

resurse financiare disponibile.    
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Grafic 27. Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate în oraşele din judeţul Mureş în anul 2008 

 
        Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Grafic 28. Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate şi nemodernizate în anul 2008 în judeţul Mureş 

 
             Sursa: Institutul Naţional de Statistică  
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 Sighişoara – 69,73% 

 Târnăveni – 56,71% 

 Iernut – 46,42% 

 Luduş – 47,36% 

 Miercurea Nirajului – 52,63% 

 Sângeorgiu de Pădure – 21,42% 

 Sărmaşu – 22,22% 

 Sovata – 56,45% 

 Ungheni – 7,69%. 

Din totalitatea oraşelor şi municipiilor judeţului Mureş, în anul 2008, municipiul Târgu Mureş avea 

cea mai mare reţea de străzi orăşeneşti modernizate din totalul străzilor orăşeneşti de pe teritoriul 

administrativ al municipiului, cu o pondere de 82,98%. Din totalul de 11 oraşe şi municipii, 6 au o 

reţea de străzi oraşeneşti modernizate de peste 50%. 

Din acest punct de vedere, oraşul Ungheni se situează pe ultimul loc din cele 11 oraşe şi municipii 

ale judeţului, cu o pondere a străzilor orăşeneşti modernizate de 7,69%. 

 
Tabel 83. Lungimea totală a sistemului de distribuţie a apei potabile în oraşele din judeţul Mureş 

                                                                                                                                       – km - 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 910,3 983,1 1.117,1 1.192,3 1.326,1 1.405,7 1.577,3 

Târgu Mureş 243 243 243 243 291 291 298 

Reghin 76,6 78 78,4 79,5 83,3 85,8 88,9 

Sighişoara 82,4 82,4 84,8 85,4 85,4 88 98 

Târnăveni 63,2 63,2 66,2 66,2 72,2 74 74 

Iernut 73,4 70,7 70,7 70,7 80,2 80,2 80,2 

Luduş 37,1 37,1 77 77 77 77 77 

Miercurea Nirajului 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Sângeorgiu de Pădure 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Sărmaşu 19 23,8 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 

Sovata 40,6 41,7 41,7 41,7 42,2 42,2 42,2 

Ungheni 10 10 10 21,8 21,8 22,8 22,8 

% din judeţ 1,10% 1,01% 0,90% 1,83% 1,64% 1,62% 1,45% 

       Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Lungimea totală a sistemului de distribuţie a apei potabile la nivelul judeţului Mureş creşte anual 

începând cu 2002 şi până în anul 2008. Astfel, în anul 2008 faţă de anul 2002, acesta a crescut cu 

73,27%. Municipiul cu cel mai lung sistem de distribuţie a apei potabile este Târgu Mureş, care în 

anul 2002 deţinea 243 km de reţea de distribuţie a apei potabile, crescând până în anul 2008 cu 

22,63% şi ajungând la 298 km. Oraşul cu cea mai mică reţea de distribuţie a apei potabile este 

Miercurea Nirajului, lungimea acesteia menţinându-se constantă din anul 2002 până în anul 2008 la 

0,5 km. 

La nivelul oraşului Ungheni, lungimea sistemului de distribuţie a apei potabile a fost de 10 km din 

anul 2002 până în anul 2004, în anul 2005 cunoscând o creştere cu 118 % faţă de anul 2004 şi 

ajungând la lungimea de 21,8 km, şi ulterior la 22,8 km în anul 2007.   
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     Tabel 84. Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în oraşele din judeţul Mureş  

-mii m³-                                    

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 23.844 23.692 24.878 23.434 22.253 21.182 20.523 

Târgu Mureş 12.632 12.493 12.775 11.802 11.141 11.550 10.475 

Reghin 2.654 2.402 2.305 2.363 2.440 1.904 1.863 

Sighişoara 2.419 2.473 2.474 2.336 2.082 1.907 2.010 

Târnăveni 1.467 1.385 1.734 1.566 1.588 999 994 

Iernut 224 284 291 283 244 233 389 

Luduş 971 777 752 707 671 686 683 

Sângeorgiu de Pădure 117 127 99 98 61 61 69 

Sărmaşu 178 363 363 359 359 359 374 

Sovata 949 828 1.282 1.286 963 723 726 

Ungheni 280 280 280 125 193 151 160 

% din judeţ 1,17% 1,18% 1,12% 0,53% 0,87% 0,71% 0,78% 

       Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în oraşele din judeţul Mureş este în scădere, ca 

şi la nivelul judeţului Mureş, excepţie fiind oraşele Iernut şi Sărmaşu. În perioada analizată, aceste 

oraşe au cunoscut o creştere a cantităţii de apă livrată consumatorilor cu 73,66% în Iernut, respectiv 

110,11% în Sărmaşu. La nivelul judeţului Mureş, cantitatea de apă potabilă livrată consumatorilor a 

scăzut din anul 2002 şi până în anul 2008 cu 13,92%.  

La nivelul oraşului Ungheni, cantitatea de apă distribuită în anul 2008 a scăzut faţă de cantitatea de 

apă distribuită în anul 2002 cu 42,85%, o scădere semnificativă datorată reducerii consumului de apă 

a locuitorilor oraşului şi a închiderii sau restructurării unor întreprinderi industriale, mari 

consumatoare de apă. 
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        Tabel 85. Lungimea totală a conductelor de canalizare în oraşele din judeţul Mureş –km- 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 555,7 582,6 577,9 594,3 630,6 662,5 716,5 

Târgu Mureş 238,1 238 238 238 256 276 279,1 

Reghin 66,1 66,1 69 71,1 72,8 72,8 81,4 

Sighişoara 71,3 71,3 72,9 72,9 72,9 72,9 73,3 

Târnăveni 54 54 54 54 57 57,5 57,5 

Iernut 11 22 11 12 16 17,8 18 

Luduş 25 34 34 34 34 43,6 48,1 

Miercurea Nirajului 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Sângeorgiu de Pădure 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

Sărmaşu 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Sovata 20,7 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,7 

Ungheni 4 4,3 4.3 4,3 4,3 4,3 4,3 

% din judeţ 0,71% 0,74% 0,74% 0,72% 0,68% 0,65% 0,60% 

           Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

La nivelul judeţului Mureş, lungimea totală a conductelor de canalizare a crescut cu 160,8 km în anul 

2008 faţă de anul 2002, adică cu 28,93%. Municipiul cu cea mai mare lungime a conductelor de 

canalizare este Târgu Mureş, care în anul 2002 deţinea un sistem de conducte de canalizare de 238,1 

km, crescând cu 17,21% până în anul 2008 şi ajungând la 279,1 km. Oraşul cu cea mai mică lungime 

a conductelor de canalizare este Miercurea Nirajului, lungimea acestora menţinându-se constantă din 

anul 2002 până în anul 2008, şi anume 2,5 km. 

La nivelul oraşului Ungheni, lungimea conductelor de canalizare cunoaşte o uşoară creştere de 7,5% 

în anul 2003 faţă de anul 2002, după care lungimea acestora se menţine constantă până în anul 2008, 

şi anume 4,3 km, astfel impunându-se extinderea sistemului de canalizare de la nivelul oraşului şi 

crearea condiţiilor mai bune de trai pentru locuitori. 
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Populaţia 

          Tabel 86. Evoluţia populaţiei în oraşele din judeţul Mureş          -număr- 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 588.234 587.441 585.261 583.410 584.205 582.274 581.400 

Târgu Mureş 151.932 150.738 149.047 147.734 147.000 145.509 145.470 

Reghin 37.295 37.304 37.041 36.747 36.977 36.851 36.750 

Sighişoara 33.800 33.599 33.319 32.749 32.852 32.650 32.521 

Târnăveni 27.988 27.673 27.503 27.105 27.118 26.708 26.328 

Iernut 9.691 9.690 9.714 9.697 9.713 9.642 9.659 

Luduş 18.313 18.244 18.136 17.812 17.867 17.742 17.653 

Miercurea Nirajului 6.204 6.244 6.245 6.240 6.271 6.233 6.214 

Sângeorgiu de Mureş 5.605 5.623 5.609 5.639 5.629 5.584 5.594 

Sărmaşu 7.528 7.623 7.603 7.585 7.629 7.598 7.583 

Sovata 11.952 12.019 11.964 10.286 10.250 10.008 9.892 

Ungheni 6.562 6.562 6.654 6.730 6.819 6.887 6.869 

% din judeţ 1,11% 1,11% 1,14% 1,15% 1,17% 1,18% 1,18% 

           Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

În anul 2008 faţă de anul 2002, populaţia judeţului Mureş şi a oraşelor aparţinătoare a evoluat în felul 

următor: 

 Judeţul Mureş – scade cu 1,16% 

 Târgu Mureş – scade cu 4,25% 

 Reghin – scade cu 1,46% 

 Sighişoara – scade cu 3,78% 

 Târnăveni – scade cu 5,93% 

 Iernut – scade cu 0,33% 

 Luduş – scade 3,60% 

 Miercurea Nirajului – creşte cu 0,16% 

 Sângeorgiu de Pădure – scade cu 0,19% 

 Sărmaşu – creşte cu 0,73% 

 Sovata – scade cu 17,23% 

 Ungheni – creşte cu 4,67%. 

La nivelul judeţului Mureş, în anul 2008 faţă de anul 2002, se înregistrează o scădere a populaţiei cu 

1,16 %, iar la nivelul municipiului Târgu Mureş o scădere cu 4,25 %. 

Cea mai mare scădere procentuală a populaţiei se înregistrează în oraşul Sovata, şi anume, cu 

17,23%.  

Oraşele care cunosc o creştere a populaţiei în perioada analizată sunt Miercurea Nirajului - cu 0,16%, 

Sărmaşu - cu 0,73% şi Ungheni - cu 4,67%. Oraşul Ungheni a cunoscut cea mai mare creştere a 

numărului populaţiei în perioada analizată, aceasta datorându-se şi faptului că se situează la o 

distanţă mică faţă de municipiul Târgu Mureş, dar şi datorită tendinţei populaţiei de a migra dinspre 

oraşe mari şi municipii către mediul rural sau oraşe mici. 
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         Tabel 87. Născuţi vii în oraşele din judeţul Mureş          -număr- 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 6.166 6.245 6.424 6.567 6.392 6.307 6.670 

Târgu Mureş 1.255 1.285 1.396 1.443 1.530 1.448 1.541 

Reghin 400 367 400 462 437 402 391 

Sighişoara 296 316 344 341 322 314 330 

Târnăveni 283 298 301 285 279 246 253 

Iernut 94 88 71 98 100 100 98 

Luduş 163 156 155 178 185 165 177 

Miercurea Nirajului 85 74 74 77 68 71 90 

Sângeorgiu de Pădure 52 44 72 58 64 86 57 

Sărmaşu 95 95 88 100 100 76 90 

Sovata 132 120 125 144 124 94 111 

Ungheni 85 87 94 97 92 90 93 

% din judeţ 1,38% 1,39% 1,46% 1,48% 1,44% 1,43% 1,39% 

          Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

La nivelul judeţului Mureş numărul nou-născuţilor este oscilant, însă în anul 2008 faţă de anul 2002, 

numărul acestora a crescut cu 8,17%. La nivelul oraşului Ungheni, în anul 2008 faţă de anul 2002, 

numărul nou-născuţilor a crescut cu 9,41%, peste media judeţului. Cel mai mare număr al nou-

născuţilor a fost înregistrat în anul 2005 - de 97 nou-născuţi, iar cel mai mic în anul 2002 - de 85 

nou-născuţi.  

         Tabel 88. Decedaţi în oraşele din judeţul Mureş           -număr- 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 7.621 7.137 7.190 7.355 7.295 6.919 6.858 

Târgu Mureş 1.466 1.425 1.397 1.511 1.398 1.436 1.369 

Reghin 351 345 334 359 347 367 340 

Sighişoara 342 314 326 358 344 326 315 

Târnăveni 362 325 307 337 358 339 349 

Iernut 120 103 110 117 117 98 122 

Luduş 194 157 186 199 175 190 163 

Miercurea Nirajului 81 84 86 73 79 80 81 

Sângeorgiu de Pădure 83 75 89 74 80 69 70 

Sărmaşu 99 99 116 105 103 89 101 

Sovata 132 126 125 122 117 118 104 

Ungheni 96 74 81 58 80 83 78 

% din judeţ 1,26% 1,04% 1,13% 0,79% 1,09% 1,20% 1,14% 

          Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

La nivelul judeţului Mureş, în anul 2008 s-au înregistrat 6.858 de decese, acesta fiind anul cu cele 

mai puţine decese din perioada analizată. Anul cu cele mai multe decese la nivelul judeţului Mureş, 
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este anul 2002 - cu 7.621 decese. Astfel, din anul 2002 şi până în anul 2008 s-a înregistrat o scădere 

cu 10,01% a deceselor la nivelul judeţului. În oraşele din judeţul Mureş s-a înregistrat următoarea 

situaţie privind numărul de decese în anul 2008 faţă de anul 2002: 

 Târgu Mureş – scade cu 6,61% 

 Reghin – scade cu 3,13% 

 Sighişoara – scade cu 7,89% 

 Târnăveni – scade cu 3,59% 

 Iernut – creşte cu 1,66% 

 Luduş – scade cu 15,97% 

 Miercurea Nirajului – 0% 

 Sângeorgiu de Pădure – scade cu 15,66% 

 Sărmaşu – creşte cu 2,02% 

 Sovata – scade cu 21,21% 

 Ungheni – scade cu 18,75%. 

În general, în oraşele din judeţul Mureş numărul de decese tinde să scadă, excepţie făcând oraşele 

Iernut şi Sărmaşu, unde s-au înregistrat creşteri a numărului de decese în perioada analizată. Oraşele 

cu cele mai mari scăderi a numărului de decese în perioada analizată sunt oraşele Sovata şi Ungheni, 

cu 21,21%, respectiv 18,75%. 

         Tabel 89. Sporul natural în oraşele din judeţul Mureş 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş -1.455 -892 -766 -788 -903 -612 -188 

Târgu Mureş -211 -140 -1 -68 132 12 172 

Reghin 49 22 66 103 90 35 51 

Sighişoara -46 2 18 -17 -22 -12 15 

Târnăveni -79 -27 -6 -52 -79 -93 -96 

Iernut -26 -15 -39 -19 -17 2 -24 

Luduş -31 -1 -31 -21 10 -25 14 

Miercurea Nirajului 4 -10 -12 4 -11 -9 9 

Sângeorgiu de Pădure -31 -31 -17 -16 -16 17 -13 

Sărmaşu -4 -4 -28 -5 -3 -13 -11 

Sovata 0 -6 0 22 7 -24 7 

Ungheni -11 13 13 39 12 7 15 

            

La nivelul judeţului Mureş, sporul natural este negativ în perioada 2002-2008, cu o tendinţă de 

creştere în ultimii ani, ajungând de la -1.455 în anul 2002 la -188 în anul 2008. Oraşul Reghin are un 

spor natural pozitiv pe perioada analizată, dar oscilant, cu o tendinţă de scădere în ultima perioadă. În 

municipiul Târnăveni şi oraşul Sărmaşu sporul natural este negativ pe toată perioada analizată. În 

general, sporul natural este negativ în toate oraşele şi municipiile judeţului Mureş, cu o tendinţă de 

creştere în municipiul Târgu Mureş, Sighişoara, Luduş, Mirecurea Nirajului şi Sovata. Sporul natural 

în oraşul Ungheni a fost pozitiv, cu excepţia anului 2002, când s-a înregistrat un spor natural negativ 
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de -11. Astfel, atât la nivel de judeţ, cât şi la nivelul mai multor oraşe din judeţul Mureş, inclusiv 

oraşul Ungheni, se înregistrează un proces de întinerire a populaţiei şi reducere a ratei mortalităţii,  

deoarece sporul natural este în creştere. 

Sistemul de învăţământ. 

          Tabel 90. Unităţile şcolare în oraşele din judeţul Mureş       -număr- 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 892 896 700 698 308 262 263 

Târgu Mureş 85 84 79 79 64 65 67 

Reghin 24 25 23 23 20 19 18 

Sighişoara 23 24 22 22 19 19 19 

Târnăveni 20 20 20 20 15 14 15 

Iernut 14 14 11 11 6 4 4 

Luduş 12 12 12 12 8 6 6 

Miercurea Nirajului 18 18 12 12 4 3 3 

Sângeorgiu de Pădure 6 5 5 5 3 2 2 

Sărmaşu 11 12 10 9 5 2 2 

Sovata 15 15 10 10 7 6 6 

Ungheni 12 12 9 9 4 1 1 

% din judeţ 1,35% 1,34% 1,28% 1,30% 1,30% 0,39% 0,38% 

            Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Unităţile de învăţământ din România sunt insuficiente şi, majoritatea dintre ele, necesită reparaţii 

parţiale sau totale. La nivelul judeţului Mureş numărul acestora a scăzut, din anul 2002 şi până în 

anul 2008, cu 70,51%, iar cele mai multe unităţi şcolare s-au închis în anul 2006, atunci când s-a 

înregistrat o scădere de 55,87% faţă de anul 2005. La nivelul oraşului Ungheni, numărul unităţilor 

şcolare a scăzut dramatic în ultimii ani, ajungând de la 12 unităţi în anul 2002 la o singură unitate în 

anul 2008, înregistrând o scădere cu 91,66%, fapt ce impune construirea şi deschiderea de noi unităţi 

şcolare pe teritoriul oraşului. 
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          Tabel 91. Populaţia şcolară în oraşele din judeţul Mureş        -număr- 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 77.868 76.193 74.245 72.851 72.101 71.412 70.518 

Târgu Mureş 18.203 17.458 16.798 16.311 16.338 16.482 16.099 

Reghin 5.225 5.031 4.849 4.592 4.647 4.642 4.637 

Sighişoara 4.831 4.660 4.503 4.361 4.248 4.108 4.010 

Târnăveni 3.806 3.598 3.382 3.233 3.132 3.009 2.951 

Iernut 1.449 1.453 1.366 1.318 1.270 1.229 1.190 

Luduş 2.414 2.281 2.134 2.074 1.954 1.869 1.902 

Miercurea Nirajului 895 904 897 868 869 900 888 

Sângeorgiu de Pădure 827 841 825 761 727 772 779 

Sărmaşu 1.040 1.069 1.088 1.071 1.106 1.057 1.028 

Sovata 1.643 1.617 1.439 1.324 1.326 1.292 1.295 

Ungheni 851 841 830 804 776 806 815 

% din judeţ 1,09% 1,10% 1,11% 1,10% 1,07% 1,12% 1,16% 

           Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

La fel ca şi numărul unităţilor şcolare, populaţia şcolară a scăzut dramatic în ultimii ani în judeţul 

Mureş, indicând un accentuat proces de dezalfabetizare şi abandon şcolar În judeţ, numărul elevilor a 

scăzut din anul 2002 şi până în anul 2008 cu 9,43%. În toate oraşele din judeţul Mureş în anii 2002-

2008, populaţia şcolară a scăzut, astfel: 

 Târgu Mureş - cu 11,56% 

 Reghin - cu 11,25% 

 Sighişoara - cu 16,99% 

 Târnăveni - cu 22,46% 

 Iernut - cu 17,87% 

 Luduş - cu 2,20% 

 Miercurea Nirajului - cu 0,78% 

 Sângeorgiu de Pădure - cu 5,80% 

 Sărmaşu - cu 1,15% 

 Sovata - cu 21,18% 

 Ungheni - cu 4,23%. 

Cea mai mare scădere a populaţiei şcolare în perioada 2002-2008 s-a înregistrat în oraşele Târnăveni 

şi Sovata, cu o scădere de peste 20%. Cea mai mică scădere se înregistrează în oraşul Miercurea 

Nirajului - de 0,78%. Oraşul Ungheni este pe locul 4 din 11 oraşe şi muncipii ale judeţului Mureş în 

ceea ce priveşte scăderea populaţiei şcolare, dar acest lucru nu trebuie neglijat; trebuiesc 

implementate şi desfăşurate programe şi campanii de educare a populaţiei şi orientarea acesteia către 

sistemul de învăţământ obligatoriu. 
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         Tabel 92. Personalul didactic în oraşele din judeţul Mureş    -număr- 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 8.468 8.531 8.578 8.450 8.519 8.377 8.451 

Târgu Mureş 3.041 3.100 3.045 2.964 3.007 3.019 3.086 

Reghin 585 568 559 557 564 530 557 

Sighişoara 506 494 510 498 508 493 479 

Târnăveni 319 318 325 325 328 322 318 

Iernut 144 145 153 137 137 131 128 

Luduş 250 250 242 236 228 233 217 

Miercurea Nirajului 94 95 98 99 96 96 105 

Sângeorgiu de Pădure 94 88 95 110 105 107 125 

Sărmaşu 93 87 96 98 106 105 111 

Sovata 160 170 142 142 144 151 149 

Ungheni 63 65 66 70 72 53 60 

% din judeţ 0,74% 0,76% 0,77% 0,83% 0,84% 0,63% 0,81% 

           Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Ca şi o consecinţă directă a scăderii numărului de elevi şi a unităţilor şcolare, a scăzut şi numărul 

personalului didactic din judeţul Mureş în perioada 2002-2008, excepţie făcând municipiul Târgu 

Mureş şi oraşele Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure şi Sărmaşu. 

La nivelul judeţului Mureş, personalul didactic a scăzut în anul 2002 faţă de anul 2008 cu 0,20%, iar 

la nivelul oraşului Ungheni cu 5%. Principalul motiv al scăderii personalului didactic este slaba 

motivare financiară şi migrarea peste hotare a unei mari majorităţi a populaţiei intelectuale. 

        Tabel 93. Numărul de elevi ce revin la un profesor în şcolile din oraşele din judeţul Mureş 

Localităţi 
Anul 

2002 

Anul 

2003 

Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Judeţul Mureş 23,43 23,05 22,60 22,58 22,09 22,40 21,83 

Târgu Mureş 23,18 22,59 22,76 23,04 22,43 22,60 21,58 

Reghin 26,52 26,69 26,77 26,12 25,96 28,74 27,11 

Sighişoara 28,20 28,62 27,66 27,36 25,86 25,02 25,15 

Târnăveni 33,17 32,09 30,17 29,27 28,32 27,25 26,97 

Iernut 24,51 23,94 22,00 23,80 23,42 24,13 24,23 

Luduş 24,94 24,14 24,27 24,33 24,00 22,24 23,88 

Miercurea Nirajului 24,74 24,85 24,16 23,43 23,95 25,48 23,12 

Sângeorgiu de Pădure 25,97 28,05 25,93 20,85 20,86 21,41 18,23 

Sărmaşu 24,14 26,63 24,34 23,91 22,65 22,61 22,00 

Sovata 24,56 22,97 25,37 24,68 24,56 23,42 23,56 

Ungheni 23,60 22,65 21,85 19,84 18,61 26,32 23,15 

           Sursa: Institutul Naţional de Statistică  

Numărul elevilor ce revin unui profesor scade în fiecare an, atât în judeţul Mureş, cât şi în oraşele din 

acest judeţ, excepţie făcând doar oraşul Reghin, unde numărul copiilor ce revin unui profesor a 

crescut din anul 2002 şi până în anul 2008 cu 2,22%. Acest fenomen se explică prin frecventarea 

şcolilor din acest oraş de către copiii din comunele şi localităţile aproiate. La nivelul judeţului Mureş 
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numărul elevilor ce revin unui profesor a scăzut de la 23,43 în anul 2002 până la 21,83 în 2008, 

înregistrând o scădere de 6,82%. În oraşul Ungheni s-a înregistrat o scădere a numărului de elevi în 

anul 2008 faţă de anul 2002 de 1,90 %, mai mică decât media la nivel de judeţ, fapt datorat aşezării 

geografice a oraşului, care se află în apropierea municipiului Târgu Mureş şi a unei scăderi a 

populaţiei şcolare relativ reduse. 
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II.  SINTEZA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI UNGHENI 2009-2015 

Analiza SWOT a oraşului Ungheni 

Descrierea generală a oraşului 

Puncte tari 

 Este traversat de E 60 

 Zonă cu risc seismic redus 
 Populaţie de naţionalitate diversă, care 

asigură interferenţe culturale cu o mare 

varietate de tradiţii şi obiceiuri 
 Râul Mureş trece prin oraşul Ungheni 

 Grad ridicat de urbanizare 

 Resurse de muncă numeroase şi cu 

calificare variată 

Puncte slabe 

 Lipsa traseelor alternative pentru vehicule 

cu tracţiune animală, vehicule agricole şi 
biciclişti 

 Slaba satisfacere a necesităţilor în 

serviciile de învăţământ şi sanitare 
 

Oportunităţi 

 Existenţa în interiorul intravilanului a 

unor terenuri propice pentru mărirea 
fondului de locuit 

 Creşterea continuă a populaţiei oraşului. 

 Valorificarea la un nivel mai ridicat al 

resurselor materiale existente 
 Accesarea fondurilor europene pentru 

modernizarea şi extinderea infrastructurii 

de bază 
 Crearea de parteneriate pentru dezvoltarea 

urbană integrată 

 Dezvoltarea parteneriatelor între oraşe 
 Vecinătate cu municipiul reşedinţă de 

judeţ, Târgu Mureş 

Pericole 

 Degradarea mediului pe axele de transport 

 

Populaţia şi forţa de muncă 

Puncte tari 

 Concentrarea mai multor naţionalităţi, 

multiculturalitate, religii, tradiţii şi 

obiceiuri variate 
 Forţa de muncă este atât calificată, cât şi 

disponibilă 

 Existenţa unui echilibru între numărul 
femeilor şi numărul bărbaţilor din oraş 

 

Puncte slabe 

 Amplificarea migraţiei care cuprinde, în 

special, populaţia tânără 

 Existenţa unui număr mare de şomeri 
 Incapacitatea economiei locale de a 

absorbi şi utiliza resursa umană de care 

dispune 
 Neconcordanţa între structura cererii şi 

cea a ofertei de muncă, marcată de 

imobilitatea profesională. 
 Nivel scăzut al investiţiilor în capitalul 

uman 

 Dificultăţi de integrare şi reintegrare 

socio-profesională a categoriilor 
dezavantajate: rromi, persoane cu 

dizabilităţi, şomeri de lungă durată 

 Nu există continuitate între educaţia de 
bază şi procesul de învăţare pe tot 

parcursul vieţii 
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Oportunităţi  
 Legăturile strânse între populaţia oraşului 

şi persoanele emigrate în ţările Uniunii 

Europene contribuie la schimbările 

economice şi culturale 

 Valorificarea potenţialului uman 
 Crearea de noi oportunităţi pentru 

investiţii 

 Programe pentru încadrarea şomerilor,  a 
persoanelor cu dizabilităţi şi a grupurilor 

defavorizate 

 Dezvoltarea de parteneriate între mediul 

educaţional şi mediul de afaceri în 
vederea satisfacerii cerinţelor pieţei 

 Fonduri alocate de Uniunea Europeană 

pentru dezvoltarea resurselor umane 
 Instituţiile guvernamentale sau organizaţii 

non-guvernamentale care se ocupă de 

pregătirea profesională şi reconversia 
forţei de muncă pot oferi programe şi 

sprijin în acest sens 

 Oportunitatea personalului cu funcţii de 

conducere în întreprinderi de a participa la 
cursuri de formare profesională şi 

perfecţionare 

Pericole 

 Libera circulaţie a forţei de muncă va 
afecta calitatea şi cantitatea resurselor de 

muncă 

 Creşterea gradului de îmbătrânire a 

populaţiei 
 Gradul de sărăcie mare în unele zone ale 

oraşului generează fenomene de 

depopulare 
 Mentalitatea greşită a şomerilor privind 

căutarea activă a unui loc de muncă 

Economia oraşului 

Puncte tari 

 Aşezare bună a oraşului în cadrul 

judeţului şi a ţării, cu conexiuni rutiere 
prin intermediul cărora se conexează cu 

Europa Centrală şi de Vest şi cu oraşe 

importante din România 

 Colaborări şi înfrăţiri cu localităţi din ţară 
şi din străinătate 

 Prezenţa resurselor naturale variate şi un 

potenţial turistic bogat 
 Existenţa, pe teritoriul oraşului, a unui 

număr de societăţi importante pe plan 

local şi naţional 

Puncte slabe 

 Starea modestă a infrastructurii care 

frânează dezvoltarea actuală a economiei 

Oportunităţi 
 Îmbunătăţirea infrastructurii va facilita 

transportul şi va duce la creşterea 

atractivităţii oraşului 

Pericole 
 Emigrarea accentuată a specialiştilor 

 Instabilitatea legislativă 

 Fiscalitatea ridicată 

Industria 

Puncte tari 
 Aşezare centrală prin care se realizează 

conexiuni rutiere şi feroviare 

 Resurse naturale de suprafaţă: terenuri 

agricole 
 Industrie diversificată 

Puncte slabe 
 Existenţa unor echipamente tehnice şi 

tehnologii învechite 

 Pierderea unor pieţe tradiţionale 

 Capacitatea lentă de adaptare a 
întreprinderilor la modificările intervenite 
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 Tendinţă de afirmare a sectorului 

economic privat şi a IMM-urilor 
 Reţea hidrografică foarte bogată, cu mare 

potenţial energetic 

 Naţionalităţi conlocuitoare diverse, care 

asigură interferenţe culturale cu o mare 
varietate de tradiţii şi obiceiuri 

 Potenţial de resurse umane cu calificare 

variată şi cu tradiţie în activitatea 
industrială, forţă de muncă relativ ieftină. 

 Existenţa unei infrastructuri de producţie 

uniform distribuite şi în diverse domenii 

de activitate 
 Apariţia a numeroase IMM-uri cu capital 

străin 

 Prezenţa aeroportului din această 
localitate ce deserveşte un areal geografic 

cu o populaţie aproximativă de 1,5 mln. 

locuitori 
 Realizarea Parcului Industrial Mureş, 

platforma Vidrasău 

în structura pieţelor 

 Existenţa unor întreprinderi puternic 
poluante şi energointensive 

 Acces limitat la capital pentru investiţii 

 

Oportunităţi 

 Poziţia avantajoasă în raport cu proiectele 
europene care vizează infrastructura, 

structura industrială diversificată şi 

populaţia 
 Oportunităţi de afaceri şi investiţii în 

industrie 

 Restructurarea industriilor nerentabile 

 Promovarea cooperării economice 

Pericole 

 Restructurarea centrelor monoindustriale, 
fără a oferi o alternativă clară celor 

disponizibilizaţi, ceea ce poate să 

conducă la amplificarea problemelor 
sociale 

 Migrarea accentuată a specialiştilor 

Infrastructura tehnico-edilitară şi dezvoltarea urbană 

Puncte tari 

 Existenţa reţelei de transport rutier 

 Reţele de telefonie mobilă cu acoperire 
bună şi acces la Internet 

 Existenţa reţelei de alimentare cu apă 

 Existenţa reţelei electrice 

 Existenţa Aeroportului Târgu Mureş, care 
se află pe teritoriului Ungheni 

 Reţea de bază a infrastructurii feroviare 

satisfăcătoare 
 Existenţa unei reţele hidrografice de 

suprafaţă bogată 

 Reţeaua de gaze naturale extinsă 

Puncte slabe 

 Reţea stradală de slabă calitate 

 Suprapunerea peste reţeaua stradală a 
traficului de tranzit, îngreunând traficul şi 

creând o sursă majoră de poluare a 

zonelor de locuit 

 Neincluderea serviciilor de trafic aerian în 
uzul operatorilor aerieni români şi străini 

 Necesitatea modernizării mijloacelor de 

transport în comun 
 Starea reţelei de transport a apei potabile 

nu este corespunzătoare, generând 

pierderi pe traseu 
 Lipsa unor rampe ecologice pentru 

deşeurile menajere şi industriale; 

colectarea, fără separarea pe sortimente a 

acestora 

Oportunităţi 

 Modernizarea căii ferate 
Pericole 

 Lipsa fondurilor pentru extinderea şi 
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 Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii 

în oraşe 
 Accesarea fondurilor externe pentru 

modernizarea infrastructurii 

 Susţinerea de către autorităţi a investiţiilor 

în domeniul sistemelor de alimentare cu 
apă, canalizare, epurare, managementul 

deşeurilor 

 Extinderea reţelei de alimentare cu apă 

 Construirea şi extinderea reţelei de 

canalizare a oraşului 

modernizarea infrastructurii de bază 

 Scăpări importante de ape uzate din reţea, 
ceea ce afectează pânza freatică 

 

Mediul de afaceri 

Puncte tari 
 Preponderenţa proprietăţii private 

 Potenţial agricol ridicat 

 Resurse naturale de suprafaţă: terenuri 

agricole 

 

Puncte slabe 
 Serviciile de consultanţă în domeniul 

afacerilor sunt slab dezvoltate 

 Investiţii reduse de capital străin în 

economia locală 
 Promovare turistică insuficientă 

 Valorificarea insuficientă a 

parteneriatelor publico-private 
 Lipsa unei culturi manageriale în sectorul 

privat 

 Salarii mici în comparaţie cu nivelul 
preţurilor 

 Acces limitat la capital pentru investiţii 

 Birocraţie ridicată, prea multe avize şi 

autorizaţii necesare pentru funcţionarea 
întreprinderilor 

 Dotare slabă, tehnologie consumatoare 

de energie, calitatea produselor şi 
serviciilor sub nivelul cerinţelor europene 

 Infrastructura TIC foarte slab dezvoltată 

 Productivitatea muncii sub media 
naţională 

Oportunităţi 

 Crearea unor fonduri regionale care să 

susţină dezvoltarea regională şi locală 
 Accesarea programelor europene care au 

drept scop sprijinirea afacerilor 

 Facilitarea parteneriatelor între 
întreprinzătorii străini şi cei locali 

 Dezvoltarea anteprenoriatului 

 Dezvoltarea firmelor specializate în 

domeniul consultanţei în afaceri, 
consultanţei financiare, studii de piaţă 

 Dezvoltarea unui sistem integrat de 

consultanţă în afaceri şi orientare 
profesională 

 Oportunităţi de afaceri şi investiţii în 

industrie 

 Sprijinirea procesului investiţional 

Pericole 

 Insuficienta susţinere a IMM-urilor 

 Incapacitatea de a face faţă competiţiei 
cu unele localităţi din zonă în ceea ce 

priveşte atragerea investiţiilor străine 

 Adâncirea dezechilibrului dintre cererea 
şi oferta de muncă 

 Migrarea forţei de muncă înalt calificată 
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 Dezvoltarea unei reţele comerciale 

moderne şi diversificate 
 Contingentele negociate cu Uniunea 

Europeană permit creşterea producţiei 

pentru anumite produse agricole utilizate 

în industrie (sfeclă de zahăr, lapte, carne 
de capră şi porc) 

Educaţie şi cultură 

Puncte tari 

 Existenţa infrastructurii sociale şi 

educaţionale de bază 
 Patrimoniu cultural diversificat şi de mare 

valoare 

 Tradiţii culturale şi populare bine păstrate 
şi perpetuate 

 Mare varietate de manifestări cultural-

artistice recunoscute pe plan naţional şi 

internaţional 
 Existenţa terenurilor de sport 

 Dotarea logistică adecvată unităţilor de 

învăţământ din oraş 
 Existenţa unei bune colaborări între 

unităţile de învăţământ şi celelalte instituţii 

locale 
 Implicarea mass-media în popularizarea 

experienţelor pozitive ale şcolii 

 Cadre didactice înalt profesionalizate 

Puncte slabe 

 Lipsa educaţiei şcolare la persoanele 

defavorizate şi sărace 
 Infrastrucura învechită a unor şcoli 

 Nivel scăzut al salariilor în domeniul 

educaţional 
 Fonduri puţine alocate sistemului de 

învăţământ 

 Sprijinirea insuficientă a artei şi culturii 

 Implicarea în mică măsură a tinerilor în 
viaţa culturală şi artistică 

 Număr scăzut de profesori în 

învăţământul gimnazial, raportat la 
numărul de elevi 

 Scăderea interesului populaţiei pentru 

evenimentele culturale 
 Slaba finanţare a instituţiilor culturale.  

 Scăderea interesului familiei pentru 

problemele şcolare 

 Lipsa fondurilor necesare pentru dotarea 
unităţilor şcolare 
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Oportunităţi 

 Posibilitatea accesării fondurilor externe 
pentru derularea programelor culturale 

 Existenţa programelor europene pentru 

reabilitarea infrastructurii sociale şi 

educaţionale 
 Realizarea de schimburi culturale cu alte 

localităţi 

 Valorificarea la maxim a culturii şi 
tradiţiilor 

 Îmbunătăţirea sistemului educaţional 

 Colaborarea cu şcoli şi licee din străinătate 

 Încurajarea tinerilor pentru sportul de 
performanţă 

 Promovarea culturii anteprenoriale prin 

educaţie şi formare profesională iniţială 
 Dezvoltarea de parteneriate în cadrul 

comunităţilor locale între autorităţile 

administraţiei publice, ONG-uri, instituţii 
de învăţământ 

 Intensificarea activităţii de cooperare cu 

alte unităţi din diverse ţări, încheierea de 

parteneriate de colaborare şi obţinerea de 
burse de studii pentru elevi şi studenţi 

 Posibilităţi de adaptare a profilurilor şi 

specializărilor conform cerinţelor de pe 
piaţa muncii 

Pericole 

 Degradarea unor monumente istorice din 
cauza lipsei de fonduri pentru protejarea 

şi restaurarea acestora 

 Insuficienta susţinere a vieţii culturale de 

către societatea civilă 
 Scăderea interesului tinerilor faţă de 

studiile superioare 

 Salariile mici din cultură, sport, artă 
 Neglijarea moştenirilor culturale 

 Scăderea numărului populaţiei şcolare 

datorită îmbătrânirii populaţiei 

 Lipsa de informare a populaţiei privind 
reforma curriculară 

 Scăderea numărului de cadre didactice 

specializate şi creşterea numărului de 
suplinitori 

 

Turism 

Puncte tari 

 Potenţial turistic ridicat pe toată perioada 
anului datorită peisajului, tradiţiilor, 

monumentelor arhitecturale şi istorice 

 Tradiţii, obiceiuri folclorice, porturi 
populare şi arhitectură tradiţională bine 

conservate 

 Diversitate etnică şi culturală 

 Clădiri de patrimoniu bine consevate 
 Diversitatea potenţialului turistic natural şi 

antropic 

 

Puncte slabe 

 Subvalorificarea resurselor turistice din 
zonă 

 Calitatea scăzută a serviciilor şi 

informaţiilor turistice 
 Investiţii reduse în tehnologii de 

protecţie a mediului 

 Lipsa unui concept care sa promoveze 

turismul în ţară şi în afara ţării 
 Interes şi spirit anteprenorial scăzut al 

populaţiei faţă de activităţile din turism 

 Lipsa unei infrastructuri turistice: 
informare, centre de marketing şi 

consultanţă în turism, materiale de 

promovare turistică, ghizi turistici etc 

 Personal insuficient calificat pentru a 
asigura servicii turistice de calitate 

 Absenţa produselor turistice integrate 

 Infrastructura turistică slab dezvoltată, cu 
puţine spaţii de cazare 
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Oportunităţi 

 Valorificarea potenţialului turistic, punerea 
în valoare a siturilor istorice de patrimoniu 

local 

 Dezvoltarea unor produse turistice 

complexe 
 Forţă de muncă disponibilă care poate fi 

atrasă în sistemul serviciilor turistice 

 Turismul urban oferă o alternativă viabilă. 
 Crearea unei identităţii turistice a oraşului 

şi includerea oraşului în circuitul turistic 

 Patrimoniul natural şi urbanistic reprezintă 

o bază de plecare pentru diversificarea 
turismului internaţional 

 

Pericole 

 Slaba implicare a Autorităţilor Publice 
Locale în exploatarea corespunzătoare a 

teritoriului în scopul dezvoltării 

turismului 

 Promovarea unei legislaţii care nu 
încurajează investiţiile în turism 

 Insuficienţa investiţiilor pentru 

menţinerea şi dezvoltarea afacerilor în 
turism 

 Creşterea presiunii factorului antropic 

asupra obiectivelor turistice de mare 

valoare, ceea ce poate duce la 
deteriorarea lor 

 Lipsa marketingului turistic regional 

 Lipsa fondurilor la bugetul local pentru 
dezvoltarea turismului 

Sănătate şi asistenţă socială 

Puncte tari 

 Existenţa infrastructurii sanitare de bază 
 Preocuparea autorităţilor locale şi a 

instituţiilor acreditate pentru 

implementarea unei reforme complexe în 

domeniul serviciilor sociale şi a protecţiei 
copilului 

 Prin apariţia facultăţilor de profil, formarea 

unui număr mare de specialişti 
(psihopedagogi, terapeuţi, psihologi), 

precum şi asistenţi sociali care pot oferi 

servicii de calitate persoanelor defavorizate 
 

Puncte slabe 

 Deficienţe şi disparităţi înregistrate în 
sectorul sanitar 

 Dotări tehnico-sanitare precare 

 Existenţa unor unităţi sanitare vechi sau 

modernizate doar parţial 
 Insuficienta preocupare pentru obţinerea 

de fonduri extrabugetare 

 Număr scăzut de medici de medicină 
generală, stomatologi, farmacişti, 

raportat la numărul de locuitori 

 Repartizare neuniformă a cadrelor 
medicale 

 Distribuţia neuniformă a farmaciilor 

 Lipsa unei baze de date centralizate 

privind situaţia persoanelor cu dificultăţi 
(copii defavorizaţi, persoane cu 

disabilităţi, persoane vârstnice), pentru 

stabilirea nevoilor specifice fiecarui caz 
 Solicitarea, din partea unui număr tot 

mai mare de persoane, de sprijin din 

partea serviciilor specializate de asistenţă 
socială 

 Inexistenţa unor servicii la domiciliu 

pentru persoanele cu disabilităţi sau a 

serviciilor alternative 

Oportunităţi 

 Crearea unor centre private de sănătate 

 Dezvoltarea sistemului de asigurări private 

 Dezvoltarea cercetării în domeniul medical 
 Distribuirea mai eficientă a banilor de la 

CAS 

Pericole 

 Creşterea numărului de îmbolnăviri 

datorate degradării mediului şi a poluării 

 Migrarea specialiştilor din domeniul 
medical spre ţări mai dezvoltate, unde 

sunt plătiţi mai bine 
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 Posibilitatea de atragere a fondurilor 

externe pentru finanţarea unor programe în 
domeniul medical 

 Posibilităţi de colaborare şi creare de 

parteneriate a Administraţiei Publice 

Locale cu ONG-uri 
 Promovarea voluntariatului ca formă de 

participare activă a individului la 

rezolvarea problemelor comunităţii 
 Posibilităţi de creare a unor parteneriate 

publico-private pentru crearea unor centre 

de îngrijire a persoanelor defavorizate 

 Legislaţia română în vigoare şi orientarea 
spre dezvoltarea serviciilor sociale 

 Posibilităţi de finanţare internă şi externă 

prin diferite programe şi proiecte în 
domeniul social 

 Dezvoltarea unor servicii medicale 

intregrate în scopul creşterii calităţii 
îngrijirii sănătăţii 

 Indiferenţa medicilor faţă de pacienţi, 

datorită slabei motivări financiare 
 Neutilizarea posibilităţilor de finanţare 

existente pentru îmbunătăţirea sistemului 

medical 

 Lipsa fondurilor necesare pentru 
gestionarea de către consiliile locale, a 

problemelor sociale 

 Creşterea numărului de persoane 
defavorizate (copii abandonaţi 

/delicvenţi/neglijaţi din cauza greutăţilor 

financiare crescânde ale familiilor, 

persoane în vârstă, persoane cu 
dizabilităţi) 

Administraţia publică 

Puncte tari 

 Disponibilitatea de a oferi facilităţi 

investitorilor strategici 

 Existenţa forţei de muncă calificate în 
domeniul administraţiei publice 

Puncte slabe 

 Lipsa colaborării între instituţiile statului 

la elaborarea strategiilor de dezvoltare 

 Capacitate insuficientă de cofinanţare a 
proiectelor 

 Inexistenţa unor baze de date complete şi 

actualizate la nivelul instituţiilor publice, 
ceea ce îngreunează accesul la informaţie 

 Lipsa parteneriatelor între Administraţia 

Publică Locală şi sectorul privat 

Oportunităţi 
 Volumul mare al fondurilor 

nerambursabile acordate României de către 

Uniunea Europeană 
 Dezvoltarea parteneriatelor publico-private 

 Colaborarea între administraţia locală şi 

unităţile descentralizate ale ministerelor în 

teritoriu 
 Sporirea colaborării cu instituţii ale 

administraţiei publice locale din ţară şi 

străinătate şi dezvoltarea de proiecte 
comune 

 Implicarea ONG-urilor specializate în 

rezolvarea problemelor comunităţii şi 
grupurilor pe care le reprezintă 

 Creşterea capacităţii administrative ce 

vizează soluţionarea problemelor de 

management la toate nivelurile 
Administraţiei Publice Locale şi Centrale, 

Pericole 
 Lipsa unei coordonări a acţiunilor de 

atragere a investitorilor străini dintre 

Administraţia Publică Locală şi agenţi 
economici 

 Lipsa unei culturi de implicare a 

cetăţenilor în problemele comunităţii 

 Venituri insuficiente la bugetul local 
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o mai bună reglementare legislativă, 

eficacitatea organizaţională, îmbunătăţirea 
procesului de descentralizare a furnizării 

de servicii în anumite sectoare prioritare 

(Sănătate, Educaţie, Asistenţă Socială, 

etc), îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 
furnizării de servicii etc 
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III. PRIORITĂŢILE DEZVOLTĂRII ORAŞULUI UNGHENI 2009-2015 

III. 1. OBIECTIVUL STRATEGIC 

Având în vedere situaţia socio-economică, disparităţile existente la nivelul oraşului, obiectivele 

dezvoltării regionale, legislaţia existentă şi integrarea în Uniunea Europeană, obiectivul strategic 

global al oraşului Ungheni este utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane pentru 

realizarea unei dezvoltări economice şi sociale durabile, care să ducă pe termen lung la creşterea 

standardului de viaţă al populaţiei şi la armonizarea coeziunii economice şi sociale la nivelul 

oraşului. 

Orientarea de bază a strategiei o constituie identificarea punctelor tari ale oraşului în vederea 

valorificării oportunităţilor de creştere şi minimizarea efectelor punctelor slabe prin eliminarea 

factorilor care blochează dezvoltarea.  

În esenţă, prin strategia de dezvoltare a oraşului Ungheni se urmăreşte luarea unor măsuri care să 

permită redresarea economică a oraşului şi îmbunătăţirea situaţiei zonelor cu întârzieri în dezvoltare, 

luând în considerare protecţia socială şi conservarea mediului.  

Măsurile prin care se urmăreşte implementarea strategiei vizează următoarele câmpuri de acţiune: 

- infrastructura  

- mediul   

- sprijinirea afacerilor, creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane  

- sănătate şi asistenţă socială 

- învăţământ, cultură  

- turism 

- eficientizarea şi modernizarea administraţiei.          

Profilul strategic al oraşului Ungheni 

Caracteristici pozitive 

Existenţa unui potenţial deosebit în domeniul resurselor umane. Forţa de muncă este atât 

calificată, cât şi disponibilă, iar populaţia oraşului este majoritar tânără, având capacitate mare de 

muncă. Creşterea constantă a lucuitorilor oraşului în contextul tendinţei de scădere a populaţiei pe 

întreg globul, inclusiv în România, favorizează dezvoltarea şi înalta profesionalizare a resurselor 

umane şi crearea unui avantaj competitiv în aces sens.   

Existenţa unui potenţial economic datorită unui sector divers, cu precădere industrial, şi ridicat 

privind domeniul de afaceri, preponderenţei proprietăţilor private, dar şi datorită resurselor naturale, 

facilităţilor oferite investitorilor, accesibilităţii oraşului, care este situat la doar 11 km de reşedinţa de 

judeţ Târgu Mureş. Toate acestea impun un mediu atractiv din punct de vedere economic. 

Existenţa unui potenţial administrativ. Oraşul Ungheni dispune de forţă de muncă calificată în 

domeniul administraţiei publice, iar administaţia publică locală este disponibilă pentru a oferi 

facilităţi investitorilor strategici. 
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Multiculturalism. În oraşul Ungheni societatea este diversificată din punct de vedere etnic, lucru 

care poate aduce avantaje majore în integrarea internaţională, în dezvoltarea turistică, economică, 

culturală şi atragerea de investiţii.  

Caracteristici negative  

Infrastructura de bază învechită sau inexistentă (drumuri, reţea de distribuţie apă potabilă şi 

conducte de canalizare) 

Slaba dezvoltare a infrastructurii de educaţie. 

Infrastructura sanitară este insuficientă raportată la numărul de locuitori ai oraşului. 

III. 2. PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI UNGHENI 

Prioritatea I.  Dezvoltarea infrastructurii locale (transport, mediu, utilităţi publice, 

infratructura socială, de comunicaţii şi sănătate) 

Dezvoltarea economică durabilă are ca suport o bună infrastructură de transport pentru a deservi 

toate sectoarele economice, pentru a facilita accesul şi comunicaţiile în interiorul oraşului, dar şi în 

cadrul judeţului şi a ţării. În acest sens trebuie create condiţii pentru creşterea economică şi pentru 

ocuparea forţei de muncă, calitatea proastă a acesteia sau chiar lipsa acesteia împiedicând dezvoltarea 

oraşului, ceea ce reprezintă una din cauzele principale în obstrucţionarea dezvoltării oraşului. 

Reţeaua inadecvată de drumuri în anumite zone şi accesul dificil către acestea, reduc mobilitatea 

populaţiei, disponibilitatea bunurilor de consum şi a serviciilor, oportunităţile de angajare, funcţiile 

economice şi sociale ale comunităţii şi implicit, coeziunea internă a acestora. Sprijinul financiar 

pentru investiţii în infrastructură şi îmbunătăţirea mediului comunităţii conduc la creşterea 

activităţilor economice şi sociale, intensificarea relaţiilor şi prin acestea, valorificarea potenţialului 

neexploatat. Îmbunătăţirea reţelei de drumuri este o cerinţă fundamentală pentru dezvoltarea 

economiei locale. Finanţarea acesteia va contribui la îmbunătăţirea accesului spre localităţile din 

oraşul Ungheni, dar şi spre comunele învecinate, ceea ce va duce la creşterea gradului de valorificare 

a resurselor acestora. Dezvoltarea economică durabilă nu poate fi concepută decât într-un sistem 

integrat care să cuprindă sectoarele economice, infrastructura de transport şi comunicaţii şi 

activităţile administrative şi sociale. Dezvoltarea şi diversificarea industriei, îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor turistice şi dezvoltarea tuturor serviciilor, sunt strict condiţionate de modernizarea şi 

dezvoltarea infrastructurii de transport şi comunicaţii. 

Pentru facilitarea schimburilor comerciale, cu impicaţii directe asupra atragerii investitorilor străini şi 

pentru punerea în valoare a obiectivelor turistice din oraş, se are în vedere asigurarea acesibilităţii şi 

modenizării reţelelor rutiere, respectiv extinderea reţelelor telefonice şi de Internet la nivelul tuturor 

localităţilor ce aparţin de oraş prin utilizarea de tehnologii adecvate.  

O deosebită importanţă trebuie acordată valorificării altor resurse de energie, în scopul reducerii 

costurilor a costurilor cu energia şi punerea bazei de dezvoltare durabilă a oraşului, în scopul 

conservării mediului. Intervenţiile în sensul îmbunătăţirii infrastructurii, îmbunătăţirii accesului la 
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facilităţi publice şi regenerarea mediului comun, se impun, în special în zonele care sunt rămase în 

urmă. Pentru rezolvarea problemelor prezentate şi pentru a atinge obiectivele propuse, intervenţiile se 

vor axa pe mai multe măsuri de dezvoltare.  

Se va acorda susţinere financiară pentru executarea unor lucrări, atât din sfera infrastructurii de 

transport şi comunicaţii, cât şi a infrastructurii din domeniul social. Prin îmbunătăţirea infrastructurii, 

va creşte atractivitatea oraşului pentru investitori şi potenţialul economic al oraşului, vor fi facilitate 

legăturile cu centrele de importanţă regională, se va îmbunătăţi statutul ariilor locale dezavantajate. 

Toate acestea vor conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi vor ajuta la construirea unui mediu 

comun atractiv.  

În mod special se vor urmări: 

 Asigurarea accesibilităţii optime a populaţiei la reţeaua de transport aerian, feroviar şi rutier; 

 Dezvoltarea reţelelor de comunicaţii în corelaţie cu politica de dezvoltare a serviciilor din oraş; 

 Armonizarea cu standardele europene în domeniul calităţii apelor potabile şi a tratării apelor 

menajere; 

 Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii  sistemului educaţional, social şi de sănătate. 

Obiective: 

 Îmbunătăţirea accesibilităţii spre toate localităţile din oraş cu potenţial economic, dar care 

înregistrează întârzieri în dezvoltare; 

 Protecţia mediului şi a resurselor naturale; 

 Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate, serviciilor sociale şi a accesului la educaţie şi pregătire 

profesională iniţială şi continuă. 

Rezultate aşteptate: 

 Cadru favorabil atragerii de investiţii, implicit crearea de noi locuri de muncă sustenabile; 

 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport, cu efect direct asupra îmbunătăţirii mediului de 

afaceri; 

 Armonizarea la standardele europene a calităţii apei potabile, a tratării apelor menajere, ce are 

drept scop asigurarea unui standard de viaţă ridicat a populaţiei din oraşul Ungheni; 

 Conservarea, protecţia şi igienizarea mediului, prin retehnologizarea şi utilizarea de 

tehnologii nepoluante, ceea ce va duce la un mediu mai curat cu efecte directe asupra stării de 

sănătate a locuitorilor şi a creşterii speranţei de viaţă a acestora; 

 Stimularea parteneriatelor dintre administraţia publică locală, ONG-uri şi firmele private, în 

scopul creării unei infrastructuri capabile să asigure valorificarea deşeurilor prin aplicarea 

unor tehnologii noi, nepoluante; 

 Atragerea societăţilor comerciale nespecializate în colectarea şi valorificarea deşeurilor, şi 

implicit crearea de noi locuri de muncă; 

 Creşterea gradului de educaţie a populaţiei în ceea ce priveşte asigurarea unui mediu de viaţă 

curat şi sănătos; 

 Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii sistemului educaţional şi de sănătate în 

concordanţă cu nevoile de dezvoltare integrată, economică şi socială, pe termen mediu şi lung 

a oraşului, ceea ce va avea drept rezultat creşterea standardului de viaţă al locuitorilor; 

 Creşterea rolului instituţiilor de învăţământ în construcţia competitivităţii zonale; 
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 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate din oraş. 

Măsura  1.1. Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi 

comunicaţii 

Obiective specifice: 

 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice locale, cu scopul de a crea cadrul favorabil 

atragerii de investiţii, promovării creşterii economice şi creării locurilor de muncă sustenabile; 

 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport din interiorul oraşului şi a legăturilor cu polii 

economici judeţeni; 

 Facilitarea accesului la toate zonele industriale şi turistice din toate zonele oraşului. 

 Sprijinirea sectorului de servicii care asigură crearea şi dezvoltarea de reţele de comunicaţii.  

Tipul acţiunii şi aspectul tehnic:  

Deficienţa infrastructurii de transport, în particular reţeaua de drumuri şi străzi, a condus la pierderea 

efecienţei economice şi a generat o imagine negativă pentru investitori. La nivelul oraşului, 

transportul de pasageri se realizează cu ajutorul autobuzelor şi microbuzelor, dar acestea sunt 

insuficiente pentru numărul mare de călători şi, de asemenea, nu asigură transportul pe toată aria 

oraşului. Infrastructura de transport va fi susţinută atunci când se va demonstra existenţa unei legături 

clare şi directe cu dezvoltarea economică. Proiectele trebuie să urmărească nevoile oraşului cu 

impact cât mai larg şi să dezvolte un larg parteneriat local, judeţean şi regional strategic.  

Măsura 1.2. Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de protecţie a mediului 

Obiective specifice: 

 Asigurarea unui standard ridicat de viaţă pentru locuitorii din oraşul Ungheni prin armonizarea 

cu standardele europene în domeniul calităţii apei potabile, a tratării apelor menajere şi în 

gestionarea deşeurilor; 

 Implementarea acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului; 

 Creşterea oportunităţilor de investiţii, în special în domeniul turismului şi a activităţilor de 

protecţie a mediului. 
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Tipul acţiunii şi aspectul tehnic:  

Pentru a răspunde necesităţii fundamentale de a locui într-un mediu curat şi de a păstra cadrul natural 

nepoluat, se impun măsuri de conservare, protecţie şi igienizare a mediului prin retehnologizare şi 

utilizarea de tehnologii nepoluante. Oraşul Ungheni are o reţea de distribuţie a apei neuniformă pe 

teritoriul oraşului şi nu are nici un sistem centralizat de captare a apelor uzate. Analiza situaţiei 

colectării deşeurilor menajere relevă o serie de aspecte neconcordante în raport cu standardele 

europene şi legislaţia naţională, privind gestiunea deşeurilor. Practic, se transportă deşeurile la gropi 

de gunoi neecologice. Proiectele se vor axa pe încurajarea de noi tehnologii de colectare şi depozitare 

a deşeurilor, construirea de sisteme de alimentare cu apă potabilă şi de preluare a apelor uzate prin 

sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate. 

Măsura 1.3. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate 

Obiective specifice: 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ şi a calităţii pregătirii profesionale; 

 Oportunităţi egale pentru elevii aflaţi în situaţii defavorizate şi a persoanelor din oraş care 

provin din familii nevoiaşe; 

 Modernizarea şi dotarea dispensarului uman care să asigure servicii de medicină generală de 

înaltă calitate; 

 Construirea unui nou dispensar; 

 Dezvoltarea serviciilor ambulatorii de urgenţă; 

 Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de asistenţă socială. 

Tipul acţiunii şi aspectul tehnic:  

Datorită restructurării industriale şi a mutaţiilor majore care au avut loc în economia oraşului, dar şi 

în România, au apărut neconcordanţe în domeniul resurselor de muncă, între cerinţele economiei şi 

domeniile de pregătire care se realizează în şcoală. Presiunea asupra reducerii cheltuielilor publice 

sau a controlului strict al acestora, precum şi fiscalitatea ridicată, au sacrificat în mod constant 

stimularea programelor sociale. În mod special a fost afectată finanţarea învăţământului, consecinţa 

inevitabilă fiind deteriorarea capitalului uman şi reducerea potenţialului de dezvoltare economic pe 

termen mediu şi lung. Prin urmare, situaţia instituţiilor de învăţământ s-a agravat, majoritatea având 

deficienţe, atât în ceea ce priveşte gradul de siguranţă, gradul de uzură al utilităţilor de bază, cât şi în 

dotarea cu echipamentele necesare.  

Din punct de vedere al situaţiei instituţiei sanitare din oraş, se constată o înrăutăţire a acesteia faţă de 

anii anteriori. Numărul mare a populaţiei oraşului impune construirea unui dispensar, în care să 

funţioneze şi o farmacie. Este necesar, în acelaşi timp, să se înlocuiască echipamentele medicale cu 

unele performante, necesare derulării activităţilor specifice şi care să ajute la creşterea calităţii 

serviciilor.  

În prezent, responsabilităţile instituţiilor publice din sectorul social sunt vag definite de lege şi este 

necesară clarificarea acestora, acest lucru implicând o serie de propuneri de măsuri legislative. La 
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nivelul judeţului Mureş, este nevoie de înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem unitar de asistenţă 

socială, care să furnizeze servicii publice moderne, să promoveze incluziunea socială şi să contribuie 

la reducerea sărăciei în rândul cetăţenilor judeţului. Acest lucru impune reformarea actualului sistem 

şi construirea unei structuri judeţene unitare de asistenţă socială, capabilă să furnizeze şi să 

gestioneze serviciile sociale, într-un cadru de consultare efectivă a beneficiarilor şi a comunităţii 

locale.  

La nivelul oraşului Ungheni obiectivul general constă în crearea unei game de servicii şi prestaţii 

sociale, accesibile, de calitate şi adaptate nevoilor individuale şi globale ale beneficiarului, care să 

prevină şi să limiteze situaţiile de marginalizare socială. 

Serviciile sociale sunt previzionate a se furniza în parteneriat de către toţi factorii implicaţi, atât 

publici, cât şi privaţi, şi să fie bazată pe evaluarea nevoilor personale şi orientate către susţinerea 

individului şi integrarea acestuia în cadrul comunităţii.  

Persoane adulte cu handicap 

Obiective specifice: 

 Construirea unui centru de consiliere şi adăpost temporar şi asigurarea acestuia cu personal de 

specialitate potrivit acestui tip de serviciu; 

 Accesibilizarea spaţiului, conform prevederilor stabilite de legislaţia în vigoare. 

Persoane vârstnice 

Obiective specifice: 

 Construirea unui centru pentru prepararea hranei ce urmează a fi servită persoanelor vârstnice 

fără urmaşi şi celor aflaţi în imposibilitatea de a se întreţine singure; 

 Achiziţionarea unui mijloc de transport pentru aprovizionarea şi transportarea hranei la 

domiciliu pentru cei ce nu se por deplasa. 

Copii asistaţi în centre de zi 

Obiective specifice: 

 Înfiinţarea unui Centru de zi pentru copiii proveniţi din familii nevoiaşe şi familii rrome, pentru 

a le asigura consiliere şi asistenţă în integrarea socială a acestora; 

 Înfiinţarea şi dotarea unor Centre de zi cu activităţi multiple pentru copiii şcolari şi preşcolari; 

 Pregătirea profesională a persoanelor didactice şi a asistenţilor sociali pentru acest Centru de zi. 

Prioritatea II. Creşterea ocupării forţei de muncă şi dezvoltarea resurselor umane 

Instabilitatea socio-economică cu care s-a confruntat România în general, judeţul Mureş şi implicit 

oraşul Ungheni în ultimul deceniu, a dus la puternice dezechilibrări resimţite şi pe piaţa forţei de 

muncă. Îmbătrânirea populaţiei şi creşterea ratei dependenţei, scăderea numărului populaţiei active şi 

creşterea şomajului datorat proceselor de restructurare, dar şi a ineficienţei sistemului de formare 

profesională care să răspundă cerinţelor pieţei forţei de muncă, sunt fenomene care impun adoptarea 
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de strategii în domeniul dezvoltării care să acopere atât sfera educaţională şi a formării profesionale, 

cât şi pe cea a ocupării active pe piaţa forţei de muncă. Competitivitatea oraşului, pe lângă 

disponibilitatea şi calitatea infrastructurii tehnice şi a dezvoltării unei societăţi informaţionale, are 

nevoie şi de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea unui sistem educaţional de care depinde calitatea 

deprinderilor şi calificărilor de pe piaţa muncii şi gradul mobilităţii pregătirii profesionale a 

populaţiei din oraşul Ungheni. 

Oamenii trebuie să fie capabili să se adapteze la condiţiile schimbărilor socio-economice şi să profite 

de avantajele noilor oportunităţi de angajare. Îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi 

adaptarea deprinderilor şi a pregătirii profesionale la nevoile specifice ale pieţei muncii sunt cruciale 

pentru ridicarea potenţialului resurselor umane din oraşul Ungheni şi creşterea şansei individului pe 

piaţa muncii. Necesitatea creşterii competitivităţii este determinată de schimbările structurii pieţei 

muncii şi presupune o adaptare rapidă a populaţiei active la aceste shimbări. Autorităţile, instituţiile 

şi alţi actori de la nivel local trebuie să aibă un rol activ în acest proces. În completarea şi sprijinul 

acestor măsuri şi iniţiative de la nivel naţional, Creşterea Ocupării şi Dezvoltarea Resurselor Umane 

au fost identificate ca priorităţi de dezvoltare a oraşului Ungheni. 

 Obiective: 

 Creşterea flexibilităţii şi a mobilităţii profesionale a resurselor umane pe baza ridicării nivelului 

de cunoştinţe şi a deprinderilor profesionale ale populaţiei active; 

 Diversificarea, extinderea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite de autorităţile locale, 

instituţii publice şi organisme neguvernamentale; 

 Promovarea antreprenoriatului prin furnizarea de sprijin pentru persoanele care înfiinţează sau 

administrează o afacere. 

Rezultate aşteptate: 

 Reducerea ratei şomajului  prin creşterea  mobilităţii pe piaţa muncii; 

 Creşterea numărului de ONG-uri implicate în furnizarea de servicii sociale, în parteneriat cu 

autorităţile publice; 

 Creşterea numărului de persoane care beneficiază de îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice; 

 Participarea persoanelor excluse social la viaţa culturală şi socială a comunităţii; 

 Creşterea numărului de antreprenori ce deţin cunoştinţe manageriale în tehnici de gestionare a 

firmei, în domeniul politicii de dezvoltare a resurselor umane, tehnici de marketing etc; 

 Creşterea numărului de IMM-uri care şi-au îmbunătăţit strategiile de dezvoltare şi extindere a 

întreprinderilor, de promovare şi penetrare pe noi pieţe interne şi externe. 

 

Măsura 2.1. Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibile şi 

dezvoltarea sistemului de formare profesională iniţială şi continuă 

Obiective specifice: 

 Sprijinirea tinerilor şomeri şi a persoanelor aflate în şomaj de lungă durată pentru a se 

(re)insera pe piaţa forţei de muncă prin scheme speciale de pregătire profesională, consiliere, 

tutoriat, mediere şi plasament în câmpul muncii; 
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 Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă la cerinţele de pe piaţa muncii. 

Tipul acţiunii şi aspectul tehnic: 

Această măsură se concentrează asupra a două componente ale formării: formarea profesională 

iniţială şi cea continuă. În acest sens, este nevoie de îmbunătăţirea calităţii învăţământului 

profesional şi tehnic, urmărindu-se modernizarea sistemului educaţional în vederea oferirii, prin 

unitatea de învăţământ, a unei pregătiri tehnice şi profesionale adaptată nevoilor de dezvoltare  

personală şi profesională a elevilor, dar şi a nevoilor de dezvoltare integrată, pe termen mediu şi 

lung, a oraşului Ungheni. Această măsura va sprijini dezvoltarea parteneriatului pentru învăţământul 

profesional şi tehnic stabilit la livel local, în vederea elaborării unei strategii  privind direcţiile de 

dezvoltare în acest domeniu, precum şi adaptarea curriculumului şcolar la nevoile pieţei de muncă. 

Formarea profesională continuă are drept scop armonizarea nevoilor pieţei forţei de muncă cu cele 

ale actorilor sociali, prin dezvoltarea de programe deschise, care pot urma oricărei forme de educaţie 

iniţială. Datorită procesului de restructurare industrială cu care se confruntă o mare parte a judeţului 

Mureş, dar şi a procesului de tranziţie la o economie de piaţă, şomajul a devenit o problemă 

stringentă care afectează în special persoanele tinere, proaspeţii absolvenţi, dar şi persoanele ce au 

trecut de 40 de ani, care în urma disponibilizărilor şi a lipsei posibilităţilor de recalificare se află în 

imposibiliatatea găsirii unui loc de muncă. În acest sens, această măsură îşi propune sprijinirea 

şomerilor, precum şi a persoanelor angajate, prin organizarea de cursuri de pregătire profesională 

finalizate prin acordarea unor diplome recunoscute şi plasarea acestora pe piaţa muncii; recalificarea 

sau îmbunătăţirea competenţelor profesionale pentru a răspunde cerinţelor pieţei forţei de muncă; 

acordarea de asistenţă şi consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă.  

Prioritatea III. Dezvoltarea turismului 

Oraşul Ungheni, prin factorii de relief şi de mediu, prin diversitatea şi frumuseţea peisajului,  prin 

eterogenitatea etnică şi implicit cea culturală, prezintă multe oferte de turism cultural, ecumenic şi 

pentru tineri. Dezvoltarea turismului este de o crucială importanţă pentru dezvoltarea economiei pe 

baza potenţialului ei intern. O condiţie de bază pentru dezvoltarea turismului este promovarea 

atracţiei turistice, care generează cereri în destinaţiile turistice, şi  creşterea serviciilor turistice, care 

au un rol crucial în realizarea câştigurilor din atracţiile turistice. Dezvoltarea turismului are un mare 

rol în creşterea locurilor de muncă şi constituie un suport pentru dezvoltarea mediului de afaceri 

pentru IMM-uri. Acest domeniu necesită, însă, într-o măsură susţinută conservarea patrimoniului 

natural şi cultural. Există pe piaţa internaţională a turismului o creştere a interesului pentru produsele 

turistice culturale şi eco-turism şi servicii bazate pe unicitate şi calitate. Datorită acestui intens 

potenţial favorabil României/Regiunii Centru/Judeţului Mureş/oraşului Ungheni de pe piaţa turistică, 

el a fost ales ca domeniu ţintă prioritar, prin dezvoltarea căruia se poate ajunge la dezvoltarea 

economică şi crearea de noi locuri de muncă, în special pentru femei.  

Pentru o mai bună exploatare a oportunităţilor este esenţial să se dezvolte produsele turistice. 

Creşterea calităţii ofertei turistice duce la îmbogăţirea imaginii oraşului ca destinaţie turistică, care 

deţine un potenţial turistic parţial valorificat. Îmbunătăţirea serviciilor în turism va conduce la 
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competitivitatea acestui sector, rezultând o cerere mai mare şi crearea de noi locuri de muncă. 

Resursele turistice trebuie utilizate raţional, respectându-se principiile dezvoltării durabile. 

Obiective: 

 Mărirea atractivităţii şi a competitivităţii acestei zone turistice cu potenţial cultural şi material, 

prin îmbunătăţirea infrastructurii; 

 Crearea de noi atracţii turistice; 

 Creşterea veniturilor generate de către capacităţile turistice, prin îmbunătăţirea serviciilor 

oferite. 

Rezultate aşteptate: 

 Atragerea de noi investiţii, prin asigurarea unor locaţii turistice dotate corespunzător din punct 

de vedere tehnic; 

 Creşterea calităţii serviciilor turistice şi diversificarea acestora; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 Îmbunătăţirea calitativă a marketingului turistic; 

 Îmbunătăţirea imaginei turistice a oraşului Ungheni; 

 Creşterea numărului de turişti şi diversificarea segmentelor ţintă de turişti, corespunzător 

diversificării ofertei. 

Măsura 3.1. Îmbunătăţirea serviciilor în turism 

Obiective specifice: 

 Creşterea atractivităţii turistice a oraşului Ungheni prin modernizarea şi reabilitarea 

infrastructurii; 

 Creşterea veniturilor din turism, prin îmbunătăţirea sau înfiinţarea bazelor materiale sportive şi 

de agrement. 

Tipul acţiunii şi aspectul tehnic: 

În momentul de faţă se înregistrează o insuficienţă a spaţiilor de cazare la nivelul oraşului 

Ungheni, necorelată cu potenţialul turistic. Acest fapt trebuie corectat prin încurajarea dezvoltării 

unei infrastructuri moderne, care să valorifice atuurile zonei. De aceea, este necesară urmărirea 

punerii în valoare a resurselor turistice, prin crearea unui pachet turistic adecvat şi diminuarea 

dezechilibrelor între diversele oferte turistice de pe teritoriul oraşului, prin încurajarea dezvoltării 

armonioase a infrastructurii de turism. Se va susţine, în principal, construirea de clădiri şi utilarea 

acestora în scop turistic la standarde competitive. Atractivitatea şi diversifitatea resurselor turistice 

trebuie dublată de o infrastructură care să răspundă exigenţelor în continuă creştere a turiştilor 

români, care reprezintă în continuare ponderea cea mai mare în numărul sosirilor. Potenţialul 

turistic divers şi încă puţin exploatat, poate fi valorificat printr-o dotare corespunzătoare, prin 

amenajarea zonelor delimitate care să ofere o infrastructură turistică modernă.  
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Măsurile specifice vor privi acţiuni de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural, 

valorificarea turistică, informarea şi creşterea conştientizării importanţei prezervării patrimoniului 

natural şi antropic.  

Prioritatea IV. Sprijinirea afacerilor 

Un bun mediu de afaceri, existenţa unor reale oportunităţi pentru IMM-uri, vor conduce la creşterea 

în ansamblu a economiei oraşului şi la creşterea competitivităţii întreprinderilor pe piaţa internă şi pe 

cea europeană. Sectorul IMM este cel care absoarbe cel mai important segment de forţă de muncă, 

este de fapt locomotiva economiei oricărei comunităţi. De aceea, crearea facilităţilor pentru 

investitori şi stimularea afacerilor prin crearea de locaţii necesare incubării afacerilor, reprezintă o 

prioritate pentru oraşul Ungheni. Creşterea calităţii managementului întreprinderilor este, de 

asemenea, o măsură cheie pentru catalizarea dezvoltării sectorului de afaceri. Promovarea produselor 

de către firme, pentru a le face cunoscute pe piaţa internă şi externă constituie, de asemenea, o 

acţiune importantă la nivelul oraşului. Luând în considerare povara pe care şomajul o creează asupra 

bugetului naţional şi presiunea socială pe care o generează, s-a considerat că soluţia acestei probleme 

poate fi găsită prin susţinerea creării dezvoltării de noi companii private, capabile să absoarbă 

surplusul de muncitori. Din această cauză apare ca o stringentă necesitate intensificarea acestui 

proces prin stimularea şi susţinerea unor societăţi private viabile. 

Obiective: 

 Stimularea creării de noi societăţi comerciale şi a dezvoltării celor existente; 

 Creşterea competitivităţii economiei oraşului prin stimularea activităţilor de promovare a 

produselor;  

 Stimularea cooperării dintre sectorul public şi cel privat; 

 Sprijinirea dezvoltării unui mediu mult mai favorabil pentru competitivitatea afacerilor, prin 

dezvoltarea infrastructurii de afaceri. 

Rezultate aşteptate: 

 Creşterea productivităţii muncii şi a calităţii produselor şi serviciilor, prin modernizarea 

tehnologiilor; 

 Crearea de noi locuri de muncă şi scăderea ratei şomajului; 

 Pătrunderea pe noi pieţe de desfacere, prin activităţile de promovare a bunurilor de calitate din 

oraşul Ungheni; 

 Atragerea de noi investitori în oraşul Ungheni; 

 Creşterea competitivităţii firmelor din oraş pe pieţele locale şi naţionale. 

 

Măsura 4.1. Crearea şi dezvoltarea IMM-urilor în sectorul productiv şi de servicii 

Obiective specifice: 

 Dezvoltarea IMM-urilor existente cu scopul de a crea noi locuri de muncă şi a proteja locurilor 

de muncă existente; 
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 Diversificarea activităţilor economice. 

Tipul acţiunii şi aspectul tehnic: 

Pentru atenuarea consecinţelor pe care le generează procesul complex de restructurare a economiei 

oraşului Ungheni, se consideră că o alternativă ar putea să o constituie dezvoltarea sectorului de 

întreprinderi mici şi mijlocii şi modernizarea şi diversificarea activităţilor economice. Dezvoltarea 

sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este deosebit de important deoarece pe de o parte, este 

unica sursă de locuri de muncă în prezent, iar pe de altă parte, prin intermediul lor se crează o cultură 

a competiţiei bazată pe flexibilitate şi producţie.  

Măsura 4.2. Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice 

Obiective specifice: 

 Atragerea de noi investiţii prin asigurarea unor locaţii dotate corespunzător din punct de 

vedere tehnic; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 Creşterea numărului de firme nepoluante, cu o valoare adăugată mare. 

Tipul acţiunii şi aspectul tehnic: 

Parcul industrial şi celelalte concepte specific dezvoltării afacerilor, cum ar fi incubatoarele de 

afaceri şi parcul tehnologic vor îmbunătăţi şi dezvolta infrastructura afacerilor, crescând atractivitatea 

acestora prin realizarea unei infrastructuri de utilităţi care să stimuleze investiţiile economice. În 

concordanţă cu obiectivul acestei măsuri, se doreşte crearea unui cadru pentru atragerea investiţiilor 

locale şi străine în întreprinderi şi susţinerea locurilor de muncă create.  

Prioritatea V. Dezvoltarea durabilă a oraşului 

Pentru oraşul Ungheni, dezvoltarea durabilă este considerată ca o direcţie prioritară a strategiei de 

dezvoltare prin care se urmăreşte punerea în practică a unei politici integrate care să permită punerea 

în valoare a tuturor tipurilor de potenţial din arealul menţionat. Ineficienţa infrastructurii de bază, atât 

din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, se repercutează negativ asupra stării de bunăstare a 

populaţiei. În interiorul oraşului există disparităţi teritoriale socio-economice garantate de mărimea 

demografică, structura activităţilor economice, gradul de accesibilitate şi nivelul dotărilor 

infrastructurale. Din aceste motive, strategia se bazează pe o abordare integrată care cuprinde 

dezvoltarea infrastructurii, diversificarea economică prin stimularea industriei mici şi mijlocii şi a 

serviciilor, managementul resurselor umane, punerea în valoare a funcţiilor ambientale şi 

promovarea culturii, a turismului şi a activităţilor recreative. Este evident că pentru a se produce 

diversificarea activităţii economice şi sociale, trebuie sprijinite iniţiativele particulare prin care să se 

asigure noi investiţii, asistenţă tehnică, servicii în afaceri şi  o infrastructură adecvată. 
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Obiective: 

 Regenerarea localităţii şi a arealelor acesteia prin proiecte integrate şi participative; 

 Modernizarea infrastructurii publice şi a serviciilor; 

 Activarea participării şi cooperării între partenerii locali în scopul prezervării moştenirii 

naturale şi culturale a oraşului Ungheni; 

 Modernizarea şi diversificarea proceselor economice de exploatare şi prelucrare. 

Rezultate aşteptate: 

 Crearea unor societăţi comerciale cu activităţi diverse, bazate pe producţie şi servicii; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 Creşterea veniturilor populaţiei; 

 Creşterea competitivităţii atracţiilor turistice locale, bazate pe unicitate şi specific cultural şi 

natural; 

 Prezervarea moştenirii naturale, istorice şi culturale a oraşului pentru generaţiile viitoare. 
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IV. PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU DEZVOLTAREA ORAŞULUI UNGHENI ÎN 2009-

2015 

IV. 1. Linii directoare 

Oraşul Ungheni reprezintă o zona atractivă pentru investiţiile străine şi ar putea atrage un număr 

mare de investitori străini în contextul integrării României în Uniunea Europeană din anul 2007. 

Avantajele oferite de oraşul Ungheni sunt: 

- resurse naturale diversificate; 

- mediu de afaceri favorabil investiţiilor străine; 

- potenţial turistic deosebit; 

- forţă de muncă înalt calificată; 

- societate civilă activă în diferite domenii; 

- potenţial agricol ridicat; 

- diversitate culturală şi lingvistică; 

- disponibilitate pentru colaborare a autorităţilor publice locale. 

În viitor se conturează următoarele tendinţe în mediul de afaceri din judeţul Mureş: 

- creşterea activităţii din industrie, construcţii, comerţ şi servicii; 

- înfiinţarea, în sectorul industrial, a unor activităţi performante, nepoluante, retehnologizarea 

proceselor de fabricaţie şi recuperarea tradiţiei micii industrii; 

- dezvoltarea serviciilor financiare şi de consultanţă, creşterea nivelului de ocupare a forţei de 

muncă, aplicarea principiului prevenirii poluării, dezvoltarea sectorului I.M.M. cu activitate 

în domeniul producţiei şi soluţionarea problemei privind eliminarea controlată a deşeurilor 

industriale toxice şi periculoase; 

- revitalizarea mediului economic local prin implementarea de tehnologii de producţie 

moderne, cu sprijinul capitalului străin. 

Obiectivele principale ale dezvoltării oraşului Ungheni constau în: 

- dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi 

consumatorilor industriali la această infrastructură (apă, electricitate, distribuţie gaze, căi de 

transport, canalizare şi managementul deşeurilor);  

- dezvoltarea serviciilor de educaţie, sănătate şi asistenţă socială; 

- reducerea sărăciei; 

- dezvoltarea turismului; 

- valorificarea resurselor umane şi fizice existente în oraş. 

Atingerea obiectivelor propuse este posibilă prin încurajarea şi dezvoltarea parteneriatului: în cadrul 

comunităţii locale (administraţie publică locală-societate civilă/ONG-comunitate de afaceri-instituţii 

de învăţământ, cultură şi culte); cu localităţile din zona periurbană şi cele din Regiune, cu alte oraşe 

din ţară şi străinătate (oraşe înfrăţite). 

Având în vedere că o aşezare urbană nu este un sistem închis, iar realizarea celor cinci priorităţi 

generale se bazează pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare 
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urbană, politicile, planificarea strategică urbană, precum şi realizarea programelor şi proiectelor, se 

vor face cu respectarea următoarelor principii: 

- dezvoltare durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de cultură şi 

atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către populaţie şi operatorii economici; 

- întărirea capacităţii instituţionale prin management eficient, definirea şi restructurarea 

serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, 

precum şi cu doleanţele şi cerinţele comunităţii; 

- crearea unei reţele de comunicaţii eficiente în scopul schimbului de informaţii între 

autorităţile publice locale cu privire la utilizarea celor mai bune practici; 

- realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriate publico-private; 

- integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între 

sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare a 

oraşului cu politicile de dezvoltare ale judeţului şi ale Regiunii din care face parte; 

- managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale, 

financiare şi umane, într-un ciclu natural; 

- utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta durabilităţii, respectiv emiterea de 

reglementări pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor publice în sistem de piaţă, evaluarea 

investiţiilor după criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de mediu la 

întocmirea bugetului local; 

- design-ul arhitectonic durabil în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de 

construcţii, desing-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor într-un areal, orientarea 

spaţială a clădirilor, „structuri verzi” în jurul clădirilor, microclimat, eficienţă energetică; 

- realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunităţi ori pentru a recupera 

moştenirea culturală şi tradiţiile întregii comunităţi locale; 

- interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi locale;  

- fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în 

baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială; 

- analizarea capacităţii tehnice de execuţie; 

- evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane; 

- evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale 

obţinute; 

- identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia; corespondenţa între 

lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii; 

- evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a capacităţii autorităţii publice de a asigura accesul 

acestora la locuinţă, locuri de muncă şi serviciile publice de bază; 

- protecţia mediului; 

- realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat ori realizarea unui 

program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiţii, dacă 

există oportunitatea de a obţine profituri viitoare; 
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- asigurarea publicităţii informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii topografice, informaţii 

statistice privind economia locală şi regională, regulamentul de urbanism, planul de urbanism 

general şi planurile de urbanism zonal). 

IV. 2. Analiza veniturilor şi cheltuielilor bugetului local 

Veniturile totale realizate de primăria oraşului Ungheni sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel 94. Structura veniturilor primăriei din oraşul Ungheni 

Denumire Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Venituri curente 6.513.870 8.306.732 7.624.264 

Venituri din capital 10.155 0 150.178 

Venituri din operaţiuni financiare 0 0 0 

Venituri din subvenţii 13.308 157.394 1.380.964 

TOTAL VENITURI 6.537.333 8.464.126 9.155.406 

În cadrul unei primării, veniturile totale sunt formate din: 

 Venituri curente; 

 Venituri din capital; 

 Venituri din operaţiuni financiare; 

 Venituri din subvenţii. 

Aestea cresc de la an la an. În anul 2006, veniturile totale ale primăriei oraşului Ungheni au fost 

formate în cea mai mare parte din „Venituri curente”, reprezentând 99,64% din totalitatea veniturilor. 

Ponderea „Veniturilor din capital” în total venituri a fost de 0,16%, iar a „Veniturilor din subvenţii” 

de 0,20%. 

În anul 2007, veniturile totale au fost formate în proporţie de 98,14% din „Venituri curente” şi 1,86% 

din „Venituri din subvenţii”, în acest an neînregistrându-se „Venituri din capital”. 

În anul 2008, ponderea cea mai mare în total venituri le au tot „Veniturile curente” şi anume 83,28%. 

În acest an a crescut valoarea „Veniturilor din subvenţii”, acestea reprezentând 15,08% din totalul 

veniturilor înregistrate în anul 2008, iar „veniturile din capital” au reprezentat 1,64%. 

Se observă faptul că primăria oraşului Ungheni nu a înregistrat în nici unul din anii studiaţi „Venituri 

din operaţiuni financiare”. 
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           Grafic 29. Veniturilor primăriei din oraşul Ungheni 

 

Veniturile curente înregistrate de primăria oraşului Ungheni oscilează anual astfel: în anul 2007 faţă 

de anul 2006 au crescut cu 27,52%, urmând ca în anul 2008 faţă de anul 2007 să scadă cu 8,21%. 

Veniturile din capital au şi ele o tendinţă oscilantă. Acestea au fost în valoare de 10.155 lei în anul 

2006, urmând ca în anul 2007 să aibă valoarea 0, iar în anul 2008 să cunoască o creştere până la 

valoarea de 150.178 lei. 

Veniturile din subvenţii înregistrează o creştere anuală. În anul 2007 faţă de anul 2006 au crescut 

semnificativ cu 70%, iar în anul 2008 faţă de anul 2007 - o creştere de 777,39%. 
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Grafic 30. Evoluţia veniturilor primăriei din oraşul Ungheni 

 

Veniturile totale înregistrate de primăria oraşului Ungheni cresc anual. În anul 2007 faţă de anul 

2006 au crescut cu 29,47 %, iar în anul 2008 faţă de anul 2007 cu 8,16 %. 

Tabel 95. Structura cheltuielilor primăriei oraşului Ungheni 

Denumire Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Servicii publice generale 1.104.220 1.325.138 1.631.272 

Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 79.550 422.537 689.641 

Cheltuieli social-culturale 3.035.521 4.874.209 4.028.147 

Dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape 876.567 1.192.776 2.102.023 

Acţiuni economice 221.594 266.145 602.710 

Total cheltuieli 5.317.452 8.080.805 9.053.793 
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Grafic 31. Evoluţia cheltuielilor primăriei oraşului Ungheni 

 

Cheltuielile efectuate de primăria oraşului Ungheni au înregistrat o creştere anuală. Astfel, în anul 

2007 faţă de anul 2006 acestea au crescut cu 51,96%, iar în anul 2008 faţă de anul 2007 au crescut cu 

12,04%. 

              Grafic 32. Situaţia cheltuielilor 
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Tabel 96. Ponderea cheltuielilor în total cheltuieli 

Denumire Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Servicii publice generale 20,76 % 16,40 % 18,02 % 

Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 1,50 % 5,23 % 7,62 % 

Cheltuieli social-culturale 57,09 % 60,32 % 44,49 % 

Dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape 16,48 % 14,76 % 23,22 % 

Acţiuni economice 4,17 % 3,29 % 6,65 % 

Total cheltuieli 100 % 100 % 100 % 

În fiecare din cei 3 ani analizaţi, cele mai mari cheltuieli s-au efectuat în domeniul „Social-cultural”, 

urmat de domeniile „Servicii publice generale” şi „Dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape”. 

Domeniile în care s-au alocat cei mai puţini bani sunt „Apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională” şi „Acţiuni economice”. 

Preocuparea autorităţii publice locale pentru domeniul socio-cultural este unul lăudabil şi 

demonstrează orientarea acesteia către o dezvoltare durabilă a oraşului. În anul 2008 se constată o 

creştere semnificativă a cheltuieililor în domeniul serviciilor publice şi a dezvoltării publice, ceea ce 

denotă preocuparea constantă a autorităţii publice pentru modernizarea infrastructurii de bază în 

contextul derulării investiţiilor pentru înfiinţarea  reţelei de canalizare în oraşul Ungheni şi extinderea 

reţelei de apă existente. 

IV. 3. Portofoliu de proiecte 

Pentru utilizarea la maximum a potenţialului şi a resurselor oraşului, este necesar să se realizeze şi să 

se implementeze proiecte în diferite domenii: economic, social, cultural, resurse umane, 

infrastructură, turism, educaţie, cultură etc. 

O parte din Programele Operaţionale care pot fi accesate pentru dezvoltarea economico-sociale a 

oraşului Ungheni şi diminuarea disparităţilor între Regiunile României sunt enumerate mai jos: 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 

Axa 2.1. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 

construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. 

 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene; 

 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi din mediul urban (categoria 1, 2 şi 3); 

 Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean şi/ 

sau urban; 

 Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri şi podeţe; 

 Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere şi pasarele; 

 Eliberarea şi amenajarea  terenului; 

 Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, telefonie;   

 Amenajări pentru protecţia mediului; 

 Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilităţi existente în corpul drumului (apă, canalizare, 

electricitate, gaze, telefonie). 
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Valoarea totală a proiectului minim 3.000.000 lei şi maxim 134.000.000 lei 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului între 60.000 lei şi 2.680.000 lei 

 

Axa 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 

 Modernizarea/extinderea clădirilor pentru înfiinţarea de noi centre sociale; 

 Crearea/modernizarea facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi; 

 Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale. 

Valoarea totală a proiectului minim 350.000 lei şi maxim 3.500.000 lei 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului între 7.000 lei şi 70.000 lei 

 

Axa 3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

pentru formare profesională continuă. 

 Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor (toate tipurile de infrastructură pentru 

învăţământul obligatoriu, exceptând Campusurile pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic); 

 Dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională, echipamente 

IT; 

 Reabilitarea şi modernizarea şcolilor din oraş; 

 Modernizarea sălilor de sport; 

 Crearea campusurilor pentru învăţământ profesional şi tehnic. 

Valoarea totală a proiectului minim 500.000 lei şi maxim 67.000.000 lei 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului între 10.000 lei şi 1.340.000 lei 

 

Axa 5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 

crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. 

 Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea clădirilor de patrimoniu; 

 Amenajări peisagistice; 

 Dotări interioare; 

 Construcţia utilităţilor anexe (parcări, grupuri sanitare, puncte de informare, indicatoare). 

Valoarea totală a proiectului minim 1.700.000 lei şi maxim 85.000.000 lei 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului între 34.000 lei şi 1.700.000 lei 
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Axa 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea 

resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice. 

Investiţii în infrastrutura de utilitate publică 

 Amenajarea în scop turistic a obiectivelor turistice naturale prin: instalaţii de iluminat, 

încălzire, ventilaţie, crearea/modernizarea grupurilor sanitare, crearea punctelor de colectare a 

gunoiului menajer; 

 Construirea/modernizarea punctelor de observare/filmare/fotografiere; 

 Crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilităţilor specifice (grupuri sanitare, 

apă curentă, iluminat, puncte de colectare a gunoiului menajer). 

Investiţii în infrastrutura de utilitate publică/privată 

 Construirea de piscine, ştranduri, bazine de kinetoterapie; 

 Construire terenuri de sport; 

 Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente; 

 Crearea/modernizarea traseelor de cură de teren, a locurilor de recreere şi popas, a facilităţilor 

de utilizare a izvoarelor minerale; 

 Construire piste pentru cicloturism; 

 Crearea centrelor de informare turistică. 

Valoarea totală a proiectului 

(Investiţii în infrastructura de utilitate publică) minim 700.000 lei şi maxim 85.000.000 lei 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului între 14.000 lei şi 1.700.000 lei 

Valoarea totală a proiectului 

(Investiţii în infrastructura de utilitate privată) 
minim 700.000 lei şi maxim 85.000.000 lei 

Rata maximă de cofinanţare 50% 

Contribuţia beneficiarului minim 359.000 lei şi maxim 42.500.000 lei 

 

Axa 5.3. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii 

atractivităţii României ca destinaţie turistică. 

 

 Marketing prin internet şi prin alte mijloace electronice (CD/DVD) precum şi alte activităţi 

de promovare on-line;  

 Participarea la târguri şi expoziţii de turism în ţară; 

 Organizarea de evenimente şi misiuni cu rol în promovarea produselor turistice specifice şi 

creşterea circulaţiei turistice în România; 

 Activităţi de marketing direct, de tipul: distribuţie fluturaşi publicitari, scrisori personalizate 

(în cutii poştale, zone de trafic intens, la domiciliu/sediu pe liste de destinatari); 
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 Activităţi de promovare prin intermediul posturilor de televiziune care realizează emisiuni de 

turism sau alte emisiuni cu impact în creşterea circulaţiei turistice în România, conştientizarea 

importanţei turismului românesc si creşterea notorietăţii produselor turistice specifice; 

 Acţiuni generale de publicitate şi reclamă a produselor turistice specifice: inserţii publicitare 

în presa, pagini web, ghiduri turistice, cataloage, albume, cărţi cu specific de turism, 

publicatii de specialitate, publicitate outdoor în ţară (afisaje, difuzare clipuri TV, bannere etc. 

in metrou, aeroporturi, gări, zone de trafic intens etc.), publicitatea produselor turistice 

specifice în mass-media internă, pe pieţele ţintă, realizarea de cataloage, broşuri, pliante, 

postere şi foi volante, diverse tipărituri, ghiduri şi hărţi turistice, panouri, fotografii, 

diapozitive, materiale audio–video, casete, filme cu specific de turism, CD-uri şi DVD-uri 

turistice etc. 

 

Valoarea totală a proiectului minim 170.000 lei şi maxim 1.000.000 lei 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului între 3.400 lei şi 20.000 lei 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII 

ECONOMICE (POS CCE) 

Axa 3.2.1. Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea conexiunii la 

broadband. 

 Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea, configurarea şi managementul 

proiectului;  

 Achiziţionarea de servicii de consultanţă în vederea monitorizării dezvoltării soluţiilor 

informatice şi a auditării finale în vederea punerii în fucţiune a sistemului; 

 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi plată electronică;  

 Achiziţionarea, instalarea şi configurarea infrastructurii software, hardware şi de comunicaţii; 

 Consturirea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului; 

 Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest website; 

 Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate.  

Valoarea maximă a finanţării minim 350.000 lei şi maxim 5.500.000 lei 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului între 7.000 lei maxim 110.000 lei 

 

Axa 3.2.2. Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne. 

 Achiziţionarea de aplicaţii cu licenţele software aferente necesare pentru realizarea 

proiectului; 

 Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi plată aferentă; 
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 Achiziţionarea, instalarea şi configurarea infrastructurii software, hardware şi de comunicaţii; 

 Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate.  

Valoarea maximă a finanţării maxim 5.500.000 lei 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului maxim 110.000 lei 

 

Axa 4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie 

„verde”. 

 

 Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor/instalaţiilor 

proiectului; 

 Construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor necesare implementării proiectului; 

 Achiziţia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă; 

 Organizarea de şantier (numai în cazul proiectelor care nu intră sub incidenţa ajutorului de 

stat);  

 Racordarea la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional în aval de punctul de delimitare 

(„punct de delimitare” definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului 

privind racordarea utilizatorilor  la reţelele electrice de interes public). 

Valoarea maximă a finanţării maxim 80.000.000 lei 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului maxim 1.600.000 lei 

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 

(POS DCA) 

 

1.1. Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ. 

 

 Elaborarea unui set de instrumente, metode şi a unui cadru instituţional (inclusiv planificarea 

strategică şi bugetarea pe programe) specific unei abordări orientate către politici publice, 

care să ducă la o mai bună reglementare (inclusiv la reducerea costurilor administrative) în 

administraţia publică. 

Valoarea totală a proiectului minim 240.000 lei si maxim 860.000 lei 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului minim 4.800 lei si maxim 17.200 lei 
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1.3. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale. 

 

 Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricula şi materiale 

didactice) în domenii relevante pentru administraţia publică, cum ar fi achiziţiile publice, 

ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc;  

 Schimbul de bune practici, seminarii;  

 Consultanţă şi studii pentru realizarea de analize/diagnoze instituţionale şi implementarea 

propunerilor rezultate.  

Valoarea totală a proiectului minim 400.000 lei si maxim 1.200.000 lei 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului minim 8.000 lei si maxim 24.000 lei 

 

2.2   Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si 

EMAS. 

 Consultanţă, studii şi instruire pentru introducerea, dezvoltarea, certificarea, implementarea 

şi/sau menţinerea în funcţiune a sistemelor de management;  

 Consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, implementarea, integrarea şi/sau folosirea 

mecanismelor electronice;  

 Studii, consultanţă şi instruire pentru dezvoltarea, implementarea şi/sau integrarea 

iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice;  

 Consultanţă, studii şi instruire în domeniul evaluării performanţelor serviciilor publice;  

 Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora, vizite de studiu, organizarea 

de seminarii, conferinţe şi stagii de practică în îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării 

serviciilor.  

Valoarea totală a proiectului minim 220.000 lei si maxim 500.000 lei 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului minim 4.400 lei si maxim 10.000 lei 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL (POS DRU) 

 

Axa 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă. 

 

 Activităţi care sprijină: învăţarea la locul de muncă, dezvoltarea şi implementarea CDL 

(identificarea timpurie a nevoilor pieţei muncii), furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere 

profesională; 

 Formarea profesională cu rol în învăţarea la locul de muncă, a mentorilor care desfăşoară 

activităţi de formare; 

 Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, inclusiv studii de urmărire. 
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Axa 2.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii. 

 Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională în vederea 

prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii (pentru persoanele cu risc de părăsire 

timpurie a şcolii şi pentru familiile acestora) ; 

 Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul „grădiniţa de familie” ; 

 Promovarea şi susţinerea dezvoltării parteneriatului de tipul şcoală-comunitate-părinţi şi 

realizarea de activităţi educaţionale integrate, în parteneriat, pentru prevenirea abandonului şi 

părăsirii timpurii a şcolii, în special în învăţământul preşcolar şi secundar superior; 

 Reintegrarea tinerilor delincvenţi în educaţie; 

 Dezvoltarea activităţilor de tipul „şcoală de vară/duminică” şi de grădiniţă, în special pentru 

persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile şi familiilor acestora. 

 

Valoarea totală a proiectului minim 185.000 lei şi maxim 1.850.000 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului minim 3.700 lei şi maxim 37.000 lei 

 

Axa 5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. 

 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională individulă sau în grup; 

 Activităţi care conduc la consolidarea încrederii în sine şi la motivarea persoanelor în căutarea 

unui loc de muncă în vederea integrării active pe piaţa muncii; 

 Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională personalizate în 

funcţie de specificul grupului ţintă, incluzând aspecte privind egalitatea de şanse şi de gen şi 

respectarea diversităţii; 

 Promovarea iniţiativelor locale pentru sprijinirea persoanelor aflate în şomaj de lungă durată în 

vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii, inclusiv campanii de conştientizare şi informare. 

 

Valoarea totală a proiectului minim 185.000 lei şi maxim 1.850.000 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului minim 3.700 lei şi maxim 37.000 lei 

 

Axa 6.1. Dezvoltarea economiei sociale. 

 Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare şi consiliere profesională, asistenţă, 

mentorat, tutorat, orientare profesională, consiliere psihologică, consiliere psihiatrică, medierea 

locurilor de muncă. 

 

Valoarea totală a proiectului minim 185.000 lei şi maxim 1.850.000 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului minim 3.700 lei şi maxim 37.000 lei 

Valoarea totală a proiectului minim 185.000 lei şi maxim 1.850.000 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului minim 3.700 lei şi maxim 37.000 lei 
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Axa 6.2. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. 

 Campanii pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, prevenirea riscurilor de îmbolnăvire şi 

promovarea necesităţii controalelor medicale regulate; 

 Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor care facilitează, accesul persoanelor vulnerabile la 

formarea profesională. 

 

Valoarea totală a proiectului minim 1.850.000 lei şi maxim 18.500.000 

Rata maximă de cofinanţare 98% 

Contribuţia beneficiarului minim 37.000 lei şi maxim 370.000 lei 

 

PROGRAMUL NATIONAL pentru DEZVOLTARE RURALA (PNDR)  

Submasura 125 a "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 

adaptarea agriculturii". 

 Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces şi drumurile 

agricole de exploataţie, lucrările de corectare a torenţilor, situate în fondul funciar agricol; 

 Modernizarea şi/sau retehnologizarea sistemelor de irigaţii şi a altor lucrări de îmbunătăţiri 

funciare (drenaje, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor etc.). 

 

Valoarea totală a proiectului minim 5.000 euro şi maxim 1.000.000 

Rata maximă de cofinanţare 100% 

 

Submăsura 125 b   "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 

adaptarea silviculturii" 

 Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii forestiere (drumuri forestiere, căi ferate 

forestiere şi funiculare); 

 Lucrări de corectarea torenţilor în păduri. 

 

Valoarea totală a proiectului minim 5.000 euro şi maxim 1.500.000 

Rata maximă de cofinanţare 100% 
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IV. 4. Proiecte de realizat de către Autoritatea Locală a oraşului Ungheni până în 2015 

Prioritatea I – Dezvoltarea infrastructurii locale  

Denumire proiect Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 

legate de dezvoltarea şi adaptarea 

agriculturii  

Obiectiv Modernizarea şi reabilitarea drumurilor 

agricole de pe teritoriului oraşului Ungheni  

Beneficiar Autoritatea publică locală 

Termen de realizare 2009-2015 

Program PNDR, Măsura 125 

Opţiuni de finanţare Valoarea maximă eligibilă : 1.000.000 euro 

Contribuţia solicitantului: 0 % 

Mod de accesare Cerere deschisă de proiecte cu termen limită 

 

Denumire proiect Modernizarea unor străzi din oraşul 

Ungheni, din judeţul Mureş 

Obiectiv Îmbunătăţirea infratructurii de transport de la 

nivelul  oraşului Ungheni şi localităţii Cerghid 

pentru a facilita mobilitatea populaţiei 

Beneficiar Autoritatea publică locală 

Termen de realizare 2009-2015 

Program POR, AXA 2.1. 

Opţiuni de finanţare Valoarea eligibilă : 8.327.926 lei 

Contribuţia solicitantului: 215.811 lei 

Mod de accesare Cerere deschisă de proiecte cu depunere 

continuă 

 

 

 

Denumire proiect Construirea unui bloc de locuinţe sociale în 

oraşul Ungheni 

Obiectiv Creşterea nivelului de trai a persoanelor ce fac 

parte din grupuri vulnerabile 

Beneficiar Autoritatea publică locală  

Termen de realizare 2008-2015 

Opţiuni de finanţare Surse proprii 
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Denumire proiect Reabilitarea şi modernizarea unităţilor 

şcolare din oraşul Ungheni, inclusiv racordare 

şi modernizarea utilităţilor 

Obiectiv Creşterea calităţii serviciilor de educaţie şi 

calitatea învăţământului obligatoriu 

Beneficiar Autoritatea publică locală 

Termen de realizare 2009-2015 

Program POR, AXA 3, DMI 3.4 

Opţiuni de finanţare Valoarea maximă eligibilă : 67.000.000 lei 

Contribuţia solicitantului: 2 % 

Mod de accesare Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă 

Denumire proiect Canalizarea menajeră a oraşului Ungheni şi a 

localităţilor aparţinătoare: Cerghid, 

Cerghizel, Vidrasău, Recea şi Moreşti, judeţul 

Mureş 

Obiectiv Îmbunătăţirea infrastructurii prin înfiinţarea 

reţelei de canalizare în localitate 

Beneficiar Autoritatea publică locală 

Termen de realizare 2009-2011 

Program Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Mediului şi Dezvoltării Durabile 

Opţiuni de finanţare Valoarea proiectului : 19.999.531 lei 

Mod de accesare Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă 
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Prioritatea II - Creşterea ocupării forţei de muncă şi dezvoltarea resurselor umane 

Denumire proiect Program de căutare a unui loc de muncă, 

orientare şi consiliere profesională pentru 

şomeri tineri, vârstnici, persoane aflate în 

căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor de 

Denumire proiect Alimentare cu apă şi canalizare menajeră – 

localitatea Şăuşa, oraşul Ungheni, judeţul 

Mureş 

Obiectiv Îmbunătăţirea infrastructurii prin realizarea 

reţelei de apă şi canalizare menajeră în localitatea 

Şăuşa 

Beneficiar Autoritatea publică locală 

Termen de realizare 2010 

Program Venituri proprii 

Mod de accesare Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă 

Denumire proiect Înfiinţare dispensar uman 

Obiectiv Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate prin 

realizarea unui dipensar uman în localitatea 

Ungheni 

Beneficiar Autoritatea publică locală 

Termen de realizare 2009-2015 

Program Venituri proprii 

Denumire proiect Înfiinţare cămin de bătrâni 

Obiectiv Îmbunătăţirea infrastructurii sociale prin 

realizarea unui cămin de bătrâni în localitatea 

Ungheni 

Beneficiar Autoritatea publică locală 

Termen de realizare 2009-2015 

Program Venituri proprii şi atrase 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI UNGHENI 

172 
 

lungă durată 

Obiectiv Îmunătăţirea gradului e ocupare pe piaţa forţei de 

muncă  

Beneficiar Autoritatea publică locală, ONG-uri ce activează 

în domeniul serviciiilor sociale 

Termen de realizare 2009-2012 

Program POS DRU, AXA 5, DMI 5.1 

Opţiuni de finanţare Valoarea maximă eligibilă : 1.850.000 lei 

Contribuţia solicitantului: 2 % 

Mod de accesare Cerere deschisă de proiecte cu termen limită 

 

Denumire proiect Programe pentru dezvoltarea abilităţilor, 

calificărilor şi formării profesionale a 

persoanelor ce fac parte din grupuri 

vulnerabile 

Obiectiv Incluziunea socială a persoanelor vulnerabile şi 

facilitarea accesului pe piaţa muncii 

Beneficiar Autoritatea publică locală, ONG-uri ce activează 

în domeniul serviciiilor sociale 

Termen de realizare 2009-2015 

Program POS DRU, AXA 6, DMI 6.2 

Opţiuni de finanţare Valoarea maximă eligibilă : 18.500.000 lei 

Contribuţia solicitantului: 2 % 

Mod de accesare Cerere deschisă de proiecte cu termen limită 

Denumire proiect Program educaţional de tip „a doua şansă” 

Obiectiv Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a 

şcolii,în special pentru populaţia rromă, 

persoanele cu dizabilităţi şi persoanelor din 

mediul rural şi urban, precum şi alte categorii de 

grupuri vulnerabile; furnizarea competenţelor şi 

abilităţilor de bază necesate persoanelor care au 

părăsit timpuriu şcoala 

Beneficiar Autoritatea publică locală, ONG (asociaţii şi 

fundaţii) ce activează în domeniul educaţiei şi 

incluziunii sociale 

Termen de realizare 2009-2012 

Program POS DRU, AXA 2, DMI 2.2 
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Prioritatea III – Dezvoltarea turismului 

Denumire proiect Reabilitarea şi  conservarea clădirilor de 

patrimoniu cultural  

Obiectiv Promovarea patrimoniului local şi atragerea 

turiştilor în zonă 

Beneficiar Autoritatea publică locală 

Termen de realizare 2009-2015 

Program POR, AXA 5, DMI 5.1. 

Opţiuni de finanţare POR Valoarea maximă eligibilă : 85.000.000 lei 

Contribuţia solicitantului: 2 % 

Valoarea maximă eligibilă : 1.000.000 euro 

proiect simplu, 2.500.000 euro proiect integrat  

Contribuţia solicitantului: 0 % 

Mod de accesare Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă 

Opţiuni de finanţare Valoarea maximă eligibilă : 1.850.000 lei 

Contribuţia solicitantului: 2 % 

Mod de accesare Cerere deschisă de proiecte cu termen limită 

Denumire proiect Program de sprijin pentru informarea 

acordată IMM-urilor 

Obiectiv Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor; 

dezvoltarea şi revigorarea economiei locale şi 

regionale; atragerea investiţiilor; îmbunătăţirea 

susţinerii întreprinderilor; îmbunătăţirea 

serviciilor de susţinere şi informare a IMM-urilor 

Beneficiar Autoritatea publică locală  

Termen de realizare Începând din 2009-permanent 

Program POS DRU, AXA 3, DMI 3.1 

Opţiuni de finanţare Valoarea maximă eligibilă : 1.850.000 lei 

Contribuţia solicitantului: 2 % 

Mod de accesare Cerere deschisă de proiecte cu termen limită 

Denumire proiect Crearea unei identităţi turistice a oraşului şi 

introducerea acesteia în circuitul naţional 

Obiectiv Creşterea atractivităţii oraşului şi păstrarea 
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Prioritatea IV – Sprijinirea afacerilor 

Denumire proiect Realizarea unei baze de tratament cu apă 

termală 

Obiectiv Dezvoltarea turimului local 

Beneficiar Autoritatea publică locală 

Termen de realizare 2009-2015 

Program Resurse proprii 

 

Prioritatea V – Dezvoltarea durabilă a localităţii 

Denumire proiect Adoptarea unui PUG bazat pe necesităţile de 

dezvoltare ale oraşului Ungheni şi 

reglementarea regimului construcţiilor 

Obiectiv Dezvoltarea oraşului cu respectarea normelor de 

urbanism 

Beneficiar Autoritatea publică locală  

Termen de realizare 2008-2009 

Opţiuni de finanţare Surse proprii 

patrimoniului cultural local 

Beneficiar Autoritatea publică locală  

Termen de realizare 2008-2010 

Opţiuni de finanţare Surse proprii 

Denumire proiect Program de informare şi conştientizare în 

şcolile rurale şi urbane privind oportunităţile 

de educaţie şi formare profesională şi 

furnizare programe de formare profesională 

pentru persoanele ocupate în agricultura de 

subzistenţă 

Obiectiv Îmunătăţirea gradului e ocupare pe piaţa forţei de 

muncă  

Beneficiar Autoritatea publică locală, ONG-uri ce activează 

în domeniul serviciiilor sociale 

Termen de realizare 2009-2015 

Program POS DRU, AXA 5, DMI 5.2 

Opţiuni de finanţare Valoarea maximă eligibilă : 1.850.000 lei 

Contribuţia solicitantului: 2 % 
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Mod de accesare Cerere deschisă de proiecte cu termen limită 

Denumire proiect Campanii de informare detaliată şi promptă a 

comunităţii din oraşul Ungheni asupra 

iniţiativelor şi deciziilor autorităţilor locale  

Obiectiv Respectarea principiului transparenţei activităţii 

adminisraţiei publice şi responsabilizarea 

societăţii civile în ceea ce priveşte activităţile de 

interes public 

Beneficiar Autoritatea publică locală  

Termen de realizare 2009-permanent 

Opţiuni de finanţare Surse proprii 

 

 

Denumire proiect Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale la 

nivelul autorităţii publice locale 

Obiectiv Creşterea eficienţei autorităţii publice locale 

Beneficiar Autoritatea publică locală  

Termen de realizare 2008-2012 

Opţiuni de finanţare POS DCA, AXA 1, DMI 1.3 

Valoarea minimă proiect : 220.000 lei 

Contribuţia solicitantului: 2 % 

Mod de accesare Sesiune de depunere cu termen limită 

 

 
 

Denumire proiect Achiziţionare echipamente şi sisteme 

electronice de informare şi comunicare pentru 

accesul larg al cetăţenilor la serviciile publice 

Obiectiv Creşterea accesibilităţii societăţii civile la 

informaţiile cu caracter public 

Beneficiar Autoritatea publică locală  

Termen de realizare 2009-2012 

Opţiuni de finanţare POS CCE, AXA 3, DMI 3.2.2 

Valoarea maximă acordată : 5.500.000 lei  

Contribuţia solicitantului: 2 % 

Mod de accesare Depunere cu termen limită 
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Denumire proiect Valorificarea resurselor regenerabile de 

energie pentru producerea de energie 

„verde” 

Obiectiv Diversificarea surselor de producere a energiei, 

tehnologiilor şi infrastructurii pentru producţia 

de energie electrică/termică 

Beneficiar Autoritatea publică locală  

Termen de realizare 2009-2015 

Opţiuni de finanţare POS CCE, AXA 4.2. 

Valoarea maximă proiect : 80.000.000 lei 

Contribuţia solicitantului: 2 % 

Mod de accesare Sesiune de depunere cu termen limită 
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IV. 5. Prioritizarea proiectelor
2
 

În contextul valorificării oportunităţii de accesare a fondurilor nerambursabile disponibile pentru 

România între anii 2007-2015 şi atingerii obiectivelor specifice stabilite prin priorităţile de 

dezvoltare a oraşului Ungheni în vederea diminuării disparităţilor la nivel judeţean, Autoritatea 

Publică Locală a oraşului Ungheni trebuie să mobilizeze resursele financiare şi umane disponibile în 

vederea accesării programelor operaţionale şi implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă. 

În general, proiectele sunt prioritizate în dependenţă de obiectivele stabilite, problemele identificate, 

resursele disponibile, existenţa documentaţiilor tehnice pentru anumite obiective, dar şi 

accesibilitatea surselor de finanţare. 

În acest context, oraşul Ungheni şi-a stabilit ca obiectiv realizarea a 1 obiectiv investiţional prin 

intermediul POR 2.1 pentru modernizarea şi reabilitarea străzilor de pe teritoriul oraşului. 

În această ordine de idei, se impune prioritizarea proiectelor ce pot fi demarate în prima etapă, dar 

această ordine poate fi schimbată în dependenţă de dinamica oraşului şi de noile oportunităţi apărute. 

Perioada 2008-2011 

Program operaţional Suma accesată 

POR 2.1 8.327.926 lei 

POS CCE 3.2.2 2.000.000 lei 

POS CCE 4.2 12.000.000 lei 

POS DCA 2.2 500.000 lei 

PNDR 125 4.100.000 lei 

POS DRU 1.640.000 lei 

TOTAL perioadă 28.567.926 lei 

 

Prioritizarea proiectelor s-a făcut în dependenţă de existenţa documentaţiilor tehnice, posibilitatea de 

accesare a fondurilor şi obiectivele strategice de dezvoltare ale oraşului. Astfel, în prima perioadă se 

va demara un proiect pe POR 2.1. pentru modernizarea infrastructurii de bază, un proiect pe POS 

CCE 3.2.2. pentru dotarea primăriei oraşului Ungheni cu echipamente IT şi modernizarea sistemului 

informatic în vederea facilitării accesului public larg la informaţii de ordin public, un proiect pe POS 

DCA 2.2. pentru implementarea ISO în cadrul primăriei şi calificarea personalului administrativ, un 

proiect pe PNDR 125 pentru modernizarea drumurilor agricole existente pe teritoriul oraşului, un 

                                                             
2 La prioritizarea proiectelor s-a ţinut cont şi de perioada necesară depunerii unei cereri de finanţare, de evaluare a 

acesteia, dar şi de implementare a proiectului 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI UNGHENI 

178 
 

proiect pe POS CCE 4.2 pentru producerea de „energie verde” şi furnizarea acesteia către toate 

instituţiile publice de pe raza oraşului şi 1 proiect pe POS DRU pentru dezvoltarea resurselor umane. 

În concluzie, în perioada 2008-2011, oraşul Ungheni are posibilitatea de a atrage fonduri 

nerambursabile în valoare totală de 28.567.926 lei. 

Perioada 2012-2015 

Program operaţional Suma accesată 

POS DRU 3.700.000 lei 

TOTAL perioadă 3.700.000 lei 

 

În cea de-a doua perioadă, se va accesa suma 3.700.000 lei pentru un al doilea proiect pe programul 

POS DRU pentru dezvoltarea resurselor umane de pe teritoriul oraşului. 

Astfel, pentru întreaga perioadă (2008-2015), oraşul Ungheni poate accesa suma de 32.267.926 lei, 

echivalentul a 7.870.225 euro, ceea ce reprezintă 0,05% din suma totală disponibilă pentru întreaga 

ţară de aproximativ 17 miliarde euro.  

În condiţiile în care contribuţia solicitantului este de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru 

toate axele de finanţare, mai puţin pentru PNDR, unde contribuţia este de 0%, autoritatea locală a 

oraşului Ungheni va contribui cu 489.359 lei co-finanţare în prima perioadă şi 74.000 lei în cea de-a 

doua perioadă, în total cu 563.359 lei pentru întreaga perioadă, ceea ce reprezintă 1,75% din totalul 

sumelor atrase.  

În condiţiile în care veniturile proprii ale primăriei oraşului Ungheni au fost în anul 2006 de 

4.736.682 lei, în anul 2007 - de 6.165.450 lei, iar în anul 2008 – de 4.330.678 lei, cofinanţarea 

proiectelor, pentru întreaga perioadă, nu va constitui o problemă la bugetul local.  
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Monitorizarea, evaluarea şi implementarea Strategiei de dezvoltare oraşului 

Ungheni 

În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 251/2001, autorităţile publice 

locale au sarcina de a adapta strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economic-socială a 

unităţilor administrative-teritorile. Acestea sunt importante, atât pentru dezvoltarea economic-socială 

armonioasă a unităţii administrative-teritoriale, cât şi pentru accesarea fondurilor puse la dispoziţie 

de Uniunea Europeană şi utilizarea lor în mod efficient, înainte şi după aderare. 

 În acest sens, aparatul propriu al primarului oraşului Ungheni a elaborate Programul de Dezvoltare a 

Oraşului Ungheni pe perioada 2009-2015, un document complex, care are la bază Planul Naţional de 

Dezvoltare, Planul Regional de Dezvoltare al Regiunii Centru şi Planul de Dezvoltare al judeţului 

Mureş, stabilindu-se priorităţile şi domeniile de intervenţie, la nivelul oraşului, în sesnsul dezvoltării 

lui.  

De asemenea, în partea a IV-a a strategiei este reprezentat portofoliul de proiecte propus spre 

finanţare din fondurile structurale, existent în baza de date a oraşului Ungheni.  

Aprobarea strategiei de dezvoltare va presupune începerea demersului de implementare a direcţiilor 

de dezvoltare propuse şi derularea acţiunilor propriu-zise destinate realizării acestora. Finalizarea 

procesului strategic de dezvoltare a oraşului Ungheni implică necesitatea unui proces coerent de 

evaluare a implementării proiectelor propuse. Activitatea de evaluare, însă, nu trebuie să apară ca un 

eveniment spontan, doar la momentele de încheiere a unor etape din planificarea strategică, ci este 

oportun să constituie un efort cu caracter permanent de-a lungul implementării strategiei. 

În urma activităţilor de monitorizare vor ieşi la iveală, fără îndoială, probleme sau necesităţi de 

reconfigurare sau adaptare în anumite privinţe a direcţiilor strategice, ca efect normal în urma 

dinamicii înregistrate de-a lungul timpului în oraş. Aceste necesităţi de adaptare a direcţiilor 

strategice trebuie semnalate de către factori de decizie competenţi în evaluarea întregului proces de 

aplicare a planificării strategice. 

În acest sens se impune efectuarea unor analize intermediare care să enunţe stadiul în care se află 

operaţiunile programelor şi în ce măsură rezultatele se apropie de indicatorii enunţaţi pentru fiecare 

domeniu de intervenţie. 

O astfel de activitate de monitorizare şi evaluare considerăm că este oportună a se efectua de către o 

comisie de supraveghere, stabilită încă de la începutul procesului de planificare strategică, ale cărei 

contribuţii trebuie să fie : efectuarea de rapoarte cu privire la stadiul în care se află procesul de 

implementare faţă de obiectivele stabilite în strategie; revizuirea şi adaptarea planurilor de acţiune 

strategică; reformularea obiectivelor în cazul în care acest fapt se impune; revizuirea termenelor de 

implementare în funcţie de evenimentele apărute pe parcurs; consultarea şi comunicarea permanentă 

cu autorităţile publice locale şi cu părţile implicate şi afectate de evoluţia procesului de implementare 

strategică. Este recomandată implicarea tuturor părţilor interesate în procesul de evaluare 

(beneficiari, responsabili, parteneri, finanţatori etc.) 

În vederea unei bune evaluări este necesară stabilirea unor indicatori cuantificabili sau cel puţin uşor 

de identificat în momentul monitorizării şi al evaluării, astfel încât procesul de evaluare să poată 
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furniza informaţii cât mai fidele asupra gradului de succes al îndeplinirii obiectivelor programelor 

propuse. Evaluarea trebuie corelată în mod necesar cu obiectivele propuse şi cu efectele ce se doresc 

a fi generate. 

 

 

 

 


