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Introducere

Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă a Orașului Iernut, Județul Mureș reprezintă un
instrument participativ ce are drept scop asigurarea progresului economic, echitabil pe plan
social, protejând, în același timp, resursele și mediul pentru generațiile viitoare. De asemenea,
elementele de conținut ale strategiei reprezintă o viziune împărtășită la nivel local care este
transpusă în obiective complementare și interdependente și într-un plan de acțiune concret.
Prezentul document de planificare strategică este elaborat de către S.C. Synesis Partners S.R.L. pe
baza informațiilor și cu sprijinul echipei interne de specialiști din cadrul Primăriei Orașului Iernut.
Principalele obiective ale strategiei sunt subordonate obiectivelor Strategiei de Dezvoltare
Durabilă a Uniunii Europene, vizând:
▪

limitarea schimbărilor climatice, a costurilor și efectelor sale negative pentru societate
și mediu;

▪

asigurarea că sistemul de transport existent satisface nevoile economice, sociale și de
mediu ale societății, minimizând: impactul nedorit asupra economiei, societății și
mediului;

▪

promovarea modelelor de producție și consum durabile;

▪

îmbunătățirea managementului și evitarea supraexploatării resurselor naturale,
recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor;

▪

crearea unei societăți a includerii sociale prin luarea în considere a solidarității între și
în cadrul generațiilor, asigurarea securității și creșterea calității vieții cetățenilor ca o
precondiție pentru păstrarea bunăstării individuale;

▪

planificarea strategică a transformării inteligente a Orașului Iernut.

Strategia de dezvoltare locală durabilă va fi fundamentată pe o analiză relevantă a stării de fapt
a comunității, status care va fi generat ca urmare a efectuării unei anchete sociologice
bazată pe aplicarea de chestionare și finalizată printr-o analiză SWOT în urma căreia vor
rezulta principalele puncte forte și slabe, respectiv oportunități de dezvoltare, dar și a riscuri
ce trebuie evitate. Corolarul analizei este reprezentat în esență de identificarea nevoilor de
dezvoltare ale comunității și de transpunerea ulterioară a acestora în obiective de dezvoltare
și în proiecte viabile, a căror finanțare este posibilă prin atragerea de surse nerambursabile, în
principal.
Elaborarea prezentei strategii de dezvoltare la nivel local constituie condiția sine-qua-non
pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile, prin stabilirea de acțiuni integrate
pentru abordarea provocărilor economice, sociale, climatice, demografice și de mediu ce
afectează zonele urbane. În acest context, strategia permite autorităților locale ca, încă de la
începutul perioadei de programare, să planifice pentru orizontul de timp 2021 – 2027
principalele investiții, să le dimensioneze și să le coreleze cu sursele de finanțare potențiale,
inclusiv cu tipurile de beneficiari.
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O serie de criterii cheie de calitate vor fi urmărite în elaborarea prezentului document,
respectiv: relevanță, eficacitate, eficiență, coerență, pragmatism, sustenabilitate, angajamente
de management și monitorizare.
De asemenea, strategia va fi fundamentată pe participarea și implicarea activă a tuturor
actorilor locali relevanți în procesul de planificare strategică, reflectând o viziune comună,
bazată pe nevoile reale de dezvoltare și pe problemele majore ale comunității.
Din punct de vedere al structurii, Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă a Orașului Iernut
cuprinde următoarele capitole:
➢ Capitolul 1. Aspecte metodologice și cadrul conceptual – cuprinzând informații
referitoare la: contextul european de dezvoltare, contextul național de dezvoltare,
contextul regional, județean și local; analiza gradului de îndeplinire a obiectivelor
cuprinse în Strategia de dezvoltare anterioară;
➢ Capitolul 2. Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă Iernut – cuprinzând informații privind modalitatea de elaborare a cercetării în vederea
culegerii de date relevante din teritoriu pentru fundamentarea prezentei strategii;
➢ Capitolul 3. Profilul localității – cuprinzând informații privitoare la localizare, structura
administrativ-teritorială, un scurt istoric al orașului, informații privind cadrul natural
în termeni de resurse, climă, relief, calitatea factorilor de mediu, riscuri naturale,
informații demografice etc.;
➢ Capitolul 4. Analiza socio-economică a localității – cuprinzând principalele elemente
demografice la nivelul localității, prezentarea economiei locale (inclusiv prezentarea
resurselor locale și a domeniului agriculturii), structura pieței forței de muncă,
prezentarea elementelor mediului înconjurător, prezentarea domeniului educației,
prezentarea infrastructurii locale, prezentarea domeniului sănătății, prezentarea
domeniului social, prezentarea turismului și a domeniului cultural, prezentarea
capacității instituționale locale;
➢ Capitolul 5. Analiza SWOT efectuată la nivelul Orașului Iernut – cuprinzând principalele
puncte forte și slabe, oportunități și amenințări identificate la nivelul teritoriului,
situației demografice, domeniului social, economic, infrastructură locală etc.;
➢ Capitolul 6. Obiective și direcții de dezvoltare – cuprinzând misiunea, viziunea,
obiectivele generale și specifice, precum și portofoliul de proiecte prioritare pentru
perioada de programare 2021-2027;
➢ Capitolul 7. Fișele proiectelor propuse spre implementare în perioada 2021-2027;
➢ Capitolul 8. Plan de Acțiune (Calendarul de Acțiuni), surse de finanțare disponibile,
inclusiv elemente de implementare și de monitorizare – cuprinzând acțiunile propuse
spre finanțare (lista de proiecte), sursele de finanțare disponibile, indicatori de
monitorizare etc.
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Capitolul 1. Aspecte metodologice și cadrul conceptual
În cadrul acestei secțiuni sunt redate elemente ce conturează cadrul conceptual al elaborării
prezentei strategii, într-o abordare de sus în jos, fiind descrise în primă fază contextul european și
național de dezvoltare, pentru ca ulterior să fie efectuată o descriere a obiectivelor de dezvoltare la
nivel regional, județean și local.

1.1.

Context european de dezvoltare

Strategia de Dezvoltare a Orașului Iernut pentru perioada 2021-2027 urmărește dezvoltarea
durabilă prin raportarea la contextul strategic elaborat la nivele superioare administrative și la
viziunea comunitară asupra conceptului de dezvoltare regională echilibrată.
Contextul european de dezvoltare a fost definit în cadrul documentelor elaborate de către
Comisia Europeană, printre care și manifestul intitulat Document de Reflecție către o Europă
Durabilă până în 20301. În cadrul documentului au fost elaborate 17 direcții de dezvoltare ce
au luat forma unor obiective strategice menite să rezolve problemele din domeniile economic
și social. Grupate în funcție de sectorul de acțiune, obiectivele strategice definite la nivel
european prezintă următoarele particularități:


pentru sectorul asistenței sociale și al protecției drepturilor cetățenilor se pot
distinge obiectivele: fără sărăcie; fără foamete; inegalități reduse;



în cazul domeniului medical au fost identificate două obiective strategice ce au în
vedere asigurarea unei vieți sănătoase și apă curată și salubritate;



sectorul educațional are drept obiectiv garantarea unei educații de calitate şi
promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți;



în raport cu protecția mediului se disting următoarele obiective: energie curată la
prețuri accesibile; consum și producție responsabile; acțiune climatică; viața acvatică,
conservarea și utilizarea responsabilă a resurselor de apă; viața terestră, conservarea și
dezvoltarea durabilă a ecosistemelor terestre;



sectorul economic include următoarele obiective: muncă decentă și creștere
economică; industrie, inovație și infrastructură; orașe și comunități durabile;



ultimul sector, administrația și justiția cuprinde două obiective pace, justiție și
instituții eficiente alături de parteneriate pentru realizarea obiectivelor.

1 Comisia Europeană. 2019. Document de Reflecție Către o Europă Durabilă până în 2030, disponibil la adresa
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_ro_v2_web.pdf, accesat la data de 19.10.2020
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1.2.

Context național de dezvoltare

Contextul național de dezvoltare are la bază cele 17 obiective prezentate anterior în cadrul
contextului european, pe baza cărora România a elaborat în cadrul Strategiei Naționale pentru
Dezvoltarea Durabilă a României 2030 un număr similar de obiective pentru care au fost trasate
ținte pe care autoritățile urmăresc să le atingă până în anul 2030.
Obiectivele conturate la nivel național vor fi redate în continuare prin raportare la sectoarele în
care au fost încadrate direcțiile de dezvoltare durabilă elaborate de Uniunea Europeană.
Sectorul asistenței sociale și al drepturilor cetățenilor include 4 direcții strategice promovate
la nivel european, ce se regăsesc în următoarele obiective naționale:
➢ eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context. În jurul obiectivului s-au
constituit 3 ținte cu orizontul de timp extins până în anul 2030:
o eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii;
o reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie
relativă;
o consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de urgență,
reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale,
accidente industriale sau evenimente climatice extreme;
➢ eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și
promovarea unei agriculturi durabile constituie al doilea obiectiv elaborat pe baza
direcțiilor din primul sector de dezvoltare și are drept ținte principale:
o finalizarea cadastrului agricol;
o dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018;
o creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole;
o menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a
plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona montană. Menținerea
tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în
ceea ce privește originea geografică;
➢ realizarea egalității de gen şi întărirea rolului femeilor şi al fetelor în societate constituie
al treilea obiectiv din cadrul sectorului asistenței sociale și al protecției drepturilor
cetățenilor. Autoritățile naționale au propus pentru acest obiectiv următoarele ținte:
o continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe;
o eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele
publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de
exploatare;
o asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la
ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața
politică, economică și publică;
➢ reducerea inegalităților atât în interiorul țărilor și între țări se realizează la nivel național
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prin următoarele ținte:
o adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul
reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor
dezavantajate;
o aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din
punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
În cazul celui de-al doilea sector, domeniul medical, direcțiile europene au fost încadrate în
următoarele obiective:
➢ asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă, include
la nivel național următoarele ținte:
o asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru
promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri;
o digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea
documentelor și registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a
facilita intervențiile medicale, pentru a asigura populației accesul rapid la servicii
medicale de calitate, la tratamente și medicamente și pentru monitorizarea
eficientă a nevoilor;
o reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la
sân sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar
grupurile vulnerabile și defavorizate;
➢ asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și sanitație pentru toți
constituie al doilea obiectiv inclus în acest sector, materializat la nivel național prin
următoarele ținte:
o creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale,
comerciale și agricole; extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate
în perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare;
o creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea
unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față
deficitului de apă;
o conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua
de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%;
În cadrul celui de al treilea sector, educațional, s-a putut identifica un singur obiectiv ce prevede
în mod exclusiv ținte în cadrul acestui domeniu:
➢ garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a
lungul vieții pentru toți cuprinde următoarele ținte în plan național:
o reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional;
o învățământ axat pe competențe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită
o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum
creșterea ponderii de materii opționale;
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o asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare
pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare
durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen,
promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și
a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă.
Al patrulea sector, protejarea și conservarea mediului înconjurător, include cinci direcții de
acțiune trasate la nivel european ce au fost adaptate la nivel național prin următoarele obiective:
➢ asigurarea accesului tuturor la energie, la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil
și modern. Obiectivul adoptat la nivel național are drept principale ținte:
o extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze
naturale în vedea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și
comerciali la surse sigure de energie la prețuri acceptabile;
o creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut
scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv
combustibili alternativi;
➢ asigurarea unor tipare de consum și producție durabile constituie un obiectiv național
având drept una din principalele ținte trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare
bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale
economiei circulare;
➢ luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului
lor reprezintă al treilea obiectiv național din sectorul mediului înconjurător ce prezintă
următoarele obiective:
o consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de
climă și dezastre naturale;
o îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme
intempestive de mare intensitate;
o îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind
atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta
timpurie;
➢ bogatul sistem hidrografic prezent la nivel național face ca, conservarea și utilizarea
durabilă a mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă să constituie un
obiectiv crucial materializat prin următoarele obiective:
o prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special
de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine;
o minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv
prin cooperare științifică sporită la toate nivelurile;
o dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice
și de acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și
menținerea, în limite rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest
domeniu;
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➢ protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre,
gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării
solului și stoparea pierderilor de biodiversitate constituie un alt obiectiv extrem de
important cuprins în acest sector. Unele dintre principalele ținte alcătuite în această
direcție prevăd:
o gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea
sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului
masei lemnoase;
o tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică
metode tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea
capitalului natural și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de
pesticide, pentru combaterea degradării solului.
Penultimul sector cuprinde elemente din sfera economică regrupând la nivel național
următoarele obiective:
➢ promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a
ocupării depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă
decente pentru toți. Principalele ținte regăsite în cadrul acestui obiectiv sunt:
o promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile
productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin start-up,
creativitatea și inovația care încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor
micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare;
o atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare,
modernizare tehnologică și inovație, inclusiv cu accent pe sectoarele cu valoare
adăugată sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă;
➢ construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și
încurajarea inovației constituie un obiectiv vital al sferei economice. Una dintre țintele
principale ale obiectivului are în vedere reabilitarea industriilor pentru a deveni
durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor
și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate
cu capacitățile respective ale acestora;
➢ dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor,
sigure, reziliente și durabile constituie un obiectiv propus spre realizare prin
promovarea următoarelor ținte:
o asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii;
o reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și
alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de
adaptare și revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp după producerea
evenimentului, reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de
inundații și ale alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin
îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ;
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o asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile
și durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public,
acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei,
copii, persoane cu dizabilități și vârsnice.
Ultimul sector de acțiune, administrația și justiția, constituie în plan național două obiective
generale succedate direcțiilor formulate de Uniunea Europeană:
➢ promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a
accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și
incluzive la toate nivelurile. Obiectivul cuprinde următoarele ținte:
o administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu
legile și procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de
nevinovăție;
o asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea
îmbunătățirii actului decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și
respecta și valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a participa la viața
economică, socială și politică și pentru combaterea preconcepțiilor, a
prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea dialogului
interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice;
o reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și a ratelor de deces conexe;
o adaptarea structurii și mandatului administrației la nevoile cetățenilor și la
posibilitățile reale de finanțare; implementarea unui management performant în
administrația publică; debirocratizare și simplificare pentru cetățeni, mediul de
afaceri și administrație;
o consolidarea capacității administrative publice de a asigura calitatea și accesul la
serviciile publice.
➢ consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului
global pentru dezvoltare durabilă este efectuată prin următoarele ținte:
o majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de
România în cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a
economiei naționale, având ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul
național brut la nivelul anului 2030;
o sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii
potențialului economic al României și încurajarea agenților economici români să
investească, pe baze competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate;
o susținerea angajamentelor internaționale și implicarea pro activă pe plan european
și internațional2.

2 Parlamentul României. 2019. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, disponibil la adresa,\
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
accesat la data de 19.10.2020

14 | P a g .

Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă A Orașului Iernut, Județul Mureș, pentru Perioada 2021 - 2027

1.3.

Context regional

Raportat la acest context, în următoarea perioadă de dezvoltare, 2021-2027, Regiunea Centru va
avea propriul Program Operațional Regional, cu priorități și alocări adaptate nevoilor regionale,
având ca punct de pornire necesitățile regiunii de dezvoltare pe diversele domenii de intervenție
pentru mediul public și cel de afaceri, pentru inovare-cercetare, dezvoltare urbană, protecția
mediului, sectorul educației sau promovarea patrimoniului cultural și a turismului. Pornind de la
necesitățile particulare de dezvoltare ale regiunii din diversele sectoare socio-economice, în
conformitate cu direcțiile de dezvoltare concepute de Uniunea Europeană și adoptate în plan
național, Regiunea Centru a adoptat următoarele priorități de dezvoltare:
➢ O Regiune Competitivă prin Inovare, Digitalizare și Întreprinderi Dinamice;
➢ O Regiune Digitală;
➢ O Regiune cu Comunități Prietenoase cu Mediul;
➢ O Regiune Accesibilă;
➢ O Regiune Educată și Incluzivă;
➢ O Regiune Atractivă3.
Digitalizarea, inovarea și creșterea competitivității, prevăzute în prima prioritate prevăd
acțiuni de dezvoltare a capacităților de cercetare, inovare și adaptarea tehnologiilor avansate.
Printre principalele structuri vizate sunt organizațiile de CDI și IMM-urile, căutându-se, de
asemenea, încurajarea extinderii mediului antreprenorial în acest sector.
Prioritatea nr. 2 vizează dezvoltarea serviciilor publice digitale și interoperabilitatea
acestora în vederea îmbunătățirii interacțiunii cu cetățenii și mediul economic, dar în
același timp și pentru îmbunătățirea activității administrațiilor prin eficientizarea luării
deciziilor. De asemenea se propun investiții care să determine creşterea gradului de digitalizare
al întreprinderilor din regiune – adoptare soluţii digitale avansate pentru producţie şi
administrarea afacerii.
Protecția și conservarea mediului înconjurător constituie o prioritate ce are ca și direcții
de acțiune:
➢ renovarea fondului construit regional (clădiri rezidențiale și nerezidențiale, publice și
private) în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de
sprijin;
➢ sisteme de distribuție inteligentă a energiei electrice la tensiuni joase și medii (inclusiv
rețele inteligente și sisteme TIC) și stocarea aferentă;
➢ regenerare urbană sustenabilă;
➢ mobilitate urbană durabilă prin investiții bazate pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă.
Prioritatea O regiune accesibilă acționează la nivelul mobilității vizând dezvoltarea durabilă
3

Regiunea Centru. n.d. Programul Operațional Regional 2021-2027 Regiunea Centru – România, Versiunea 1 – septembrie
2020, disponibil la adresa http://regio-adrcentru.ro/wp-content/uploads/2020/10/POR-2021-2027-Centru-versiunea1.pdf, accesat la data de 21.10.2020
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a rețelelor naționale, regionale și locale și îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității
transfrontaliere. Printre principalele direcții de finanțare ale acestei priorități se regăsesc
investițiile în infrastructura rutieră4.
Prioritatea de dezvoltare în sectorul educațional are în vedere facilitarea incluziunii și
implementarea unor programe de învățământ de calitate. Se prevede susținerea comunităților
locale pentru asigurarea accesului egal al copiilor și elevilor la infrastructura și serviciile de îngrijire
și educație oferite în unitățile de învățământ de la toate nivelurile din Regiunea Centru, inclusiv
prin accesibilizarea infrastructurii. Sunt cuprinse apeluri de proiecte pentru învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, profesional, tehnic și terțiar etc. Tot în cadrul acestei
priorități, se va asigura accesul la educație a elevilor din localități izolate, fie prin extinderea
locurilor de cazare din internatele școlare, fie prin asigurarea mijloacelor de transport necesare.
Creșterea atractivității regiunii prevede elaborarea de strategii și măsuri de dezvoltare a
patrimoniului cultural, natural și a domeniului turistic. Printre principalele măsuri vizate în
cazul acestei priorități sunt:
➢ conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;
➢ îmbunătățirea infrastructurii de turism și dezvoltarea unor sectoare de nișă;
➢ modernizare, extindere, dotare tabere școlare și centre multidisciplinare de tineret;
➢ investiții în infrastructura din domeniul cultural.

1.4.

Contextul de dezvoltare durabilă în cadrul DLRC/GAL

Orașul Iernut este membru al Grupului de Acțiune Locală Podișul Târnavelor alături de
alte 13 unități administrative reprezentate de comunele Sânpaul, Suplac, Adămuș, Cucerdea,
Cuci, Bahnea, Băgaciu, Bichiș, Bogata, Coroisânmartin, Gănești, Mica și Ogra. Acționând pe un
teritoriu cu o suprafață totală de 76.636 ha și deservind o populație de aproximativ 44.663
locuitori, asociația are următoarele obiective:
➢ valorificarea potențialului natural și al așezării geografice a teritoriului, în scopul
susținerii dezvoltării turismului;
➢ reducerea disparităților dintre mediul rural și cel urban prin creșterea nivelului de trai
al populației, integrarea grupurilor dezavantajate și valorificarea patrimoniului cultural;
➢ facilitarea organizării fermelor și procesarea producției, pentru a le face mai competitive
și pentru a contribui la creșterea economică din teritoriu, dar și înnoirea generațiilor în
agricultură prin instalarea tinerilor fermieri;
➢ susținerea dezvoltării antreprenoriatului și facilitarea tranziției forței de muncă din
domeniul agricol către sectoarele economice non-agricole5.
4 Regiunea Centru. 2020 Programul Operațional Regional 2021-2027, Regiunea Centru-România, versiunea 1- mai 2020,
disponibil la adresa http://regio-adrcentru.ro/, accesat la data de 4.11.2020
5 GAL Podișul Târnavelor. n.d. Descrierea generală a asociației, disponibil la adresa https://podisultarnavelor.ro/, accesat
la data de 23.10.2020
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1.5.

Context județean

Contextul județean actual de dezvoltare pornește de la prevederile Planului de Dezvoltare al
Județului Mureș pentru perioada 2014-2020, Capitolul IV. Strategia de Dezvoltare a Judeţului
Mureş pentru perioada 2014-2020.
Planificarea dezvoltării județene a urmat specificul constituit la nivel regional. Astfel, pentru
Județul Mureș au fost formulate 9 obiective specifice de dezvoltare, pornind de la obiectivul
general ce își propunea creșterea competitivității economiei şi a atractivității Județului Mureș,
reducerea disparităților existente între mediul urban şi rural, în scopul creării unui climat
favorabil pentru locuitori, întreprinzători şi turiști.
Având obiectivul de mai sus formulat, în cadrul strategiei de dezvoltare 2014-2020 au fost
formulate 7 domenii prioritare de acțiune ce prevăd:
➢ dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale;
➢ creșterea competitivității economice, stimularea cercetării şi inovării;
➢ protecția mediului înconjurător, eficiență energetică, utilizarea surselor alternative de
energie;
➢ dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, sprijinirea agriculturii şi a silviculturii;
➢ dezvoltarea turismului;
➢ dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale şi ocupării forței de muncă;
➢ asigurarea unei administrații publice locale eficiente6.
Raportat la Orașul Iernut au fost identificate 3 mențiuni în sectorul utilităților, urbanizării și
domeniului medical. Strategia județeană indica la momentul elaborării, un grad de urbanizare
ridicat datorat dezvoltării ramurii industriale, ce a intrat însă într-un declin din cauza lipsei
extinderii ramurilor industriale.
De asemenea, la momentul elaborării strategiei Județului Mureș, Orașul Iernut prezenta un
grad de conectare la rețeaua de apă de numai 57%, iar sistemul de colectare al apei uzate era
funcțional la numai 43% dintre locuințe.
Raportat la serviciul de asistență medicală de urgență SMURD, în anul 2014, Orașul Iernut făcea
parte din cele 11 orașe în care se regăsea acest serviciu pe teritoriul Județului Mureș.
Un ultim aspect regăsit în cadrul strategiei 2014-2020 a Județului Mureș și care face trimitere la
Orașul Iernut, îl constituie protecția mediului, Orașul Iernut înregistrând un număr de 174 de
hectare regenerate ecologic în perioada 2007-2013, fiind printre suprafețele cele mai mari din
județ la acel moment7.

6 Consiliul Județean Mureș. 2014. Planul de Dezvoltare al Județului Mureș Pentru Perioada 2014-2020, disponibil la adresa
http://www.cjmures.ro/Programe_actiuni/Programare2014_2020/4_Strategia.pdf, accesat la data de 22.10.2020
7 Consiliul Județean Mureș. 2014. Planul de Dezvoltare al Județului Mureș Pentru Perioada 2014-2020, disponibil la adresa
http://www.cjmures.ro/Programe_actiuni/Programare2014_2020/4_Strategia.pdf, accesat la data de 22.10.2020
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1.6.

Contextul local de dezvoltare. Analiza gradului de îndeplinire a obiectivelor
cuprinse în Strategia de Dezvoltare 2014-2020

În cadrul strategiei de dezvoltare a Orașului Iernut 2014-2020 au fost trasate 2 obiective
strategice și un obiectiv suport pe baza cărora au fost formulate planurile de acțiune în perioada
2014-2020. Obiectivele cuprinse în cadrul strategiei 2014-2020 se referă la următoarele
particularități:
➢ Obiectivul strategic 1 - Construirea unui centru economic important prin
relansarea mediului de afaceri local – vizează vitalizarea mediului de afaceri,
atragerea de investitori și protejarea mediului înconjurător, obiectiv materializat prin 2
obiective specifice și printr-o serie de 28 proiecte;
➢ Obiectiv strategic 2 – Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii cuprinde 4
obiective specifice și o serie de 47 de proiecte.
Obiectivul suport cuprinde acțiuni pentru dezvoltarea capacității administrative. Cele 11
proiecte cuprinse în cadrul acestuia sunt grupate într-o serie de 4 măsuri ce reflectă două
obiective specifice.
Raportat la stadiul de implementare al proiectelor, din datele furnizate de către Primăria
Orașului Iernut, reiese următoarea situație.
Tabelul 1: Situația proiectelor din cadrul strategiei 2014-2020
Stadiu proiect

Număr proiecte

Demarat, în execuție

12

Realizat

17

Reintegrat

22

Nerealizat

35

Total

86
Sursa: UAT Oraș Iernut

Din datele puse la dispoziție de autoritățile publice locale reiese faptul că în cadrul strategiei de
dezvoltare a Orașului Iernut 2014-2020 au fost propuse 86 de proiecte. Dintre acestea, numai 17 au
fost realizate în totalitate, reprezentând 19,7% din totalul de proiecte propuse. Poriectele aflate în
execuție constituie 13,9% din total, în vreme ce proiectele ce urmează a fi reintegrate în următoarea
perioadă de programare constituie o pondere de 25,5% din total. Lista proiectelor nerealizate (35)
prezintă ponderea cea mai ridicată, reprezentând 40,6% din total proiecte8.
Se observă faptul că în perioada 2014-2020 gradul de realizare a proiectelor prevăzute în
Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului a fost unul modest, mai mult de două treimi dintre
proiectele propuse nefiind nici măcar demarate și nu mai puțin de 40,6% dintre acestea nu au
fost preluate în actuala strategie, din analiza realizată nerezultând nevoie reale pentru
implementarea acestora. Gradul redus de implementare a SDL anterioară a avut drept
principală cauza lipsa surselor de finanțare.
8

Informații furnizate de către Primăria Orașului Iernut.
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Capitolul 2. Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare
Locală Durabilă a Orașului Iernut

În vederea elaborării prezentei Strategii au fost utilizate următoarele metode de
cercetare/analiză:
a) ancheta sociologică bazată pe chestionar, în vederea identificării principalelor
elemente de analiză a mediului socio-economic existent în cadrul Orașului Iernut,
precum și pentru evaluarea problemelor comunitare din perspectiva cetățenilor, a
autorităților/instituțiilor și a tututor actorilor locali relevanți, astfel încât să se poată
stabili/elabora direcțiile de dezvoltare în perioada 2021-2027;
b) analiza documentelor (organigramă, regulament de organizare și funcționare etc.) în
vederea identificării elementelor de structură organizatorică și a celor de organizare
internă, precum și a rolului și a responsabilităților principalelor compartimente din
cadrul Primăriei Orașului Iernut;
c) analiza de conținut utilizată în prelucrarea datelor cu caracter statistic din sfera
economică și socială în vederea conturării situației existente în cadrul principalelor
direcții de dezvoltare la nivelul Orașului Iernut.
Pe baza rezultatelor obținute au fost diagnosticate principalele probleme cu care se confruntă
Orașul Iernut la nivel de comunitate locală, oferindu-se în capitolele următoare soluții pentru
rezolvarea acestora, dar și recomandări și propuneri pentru asigurarea unei dezvoltări eficiente
în perioada 2021-2027, în conformitate cu obiectivele naționale și europene.
Principalele etape ale metodologiei de cercetare utilizată în cadrul prezentei Strategii sunt
redate în figura de mai jos.

METODOLOGIE
CERCETARE

Definirea misiunii
și a obiectivelor

Identificarea
eșantionului

Identificarea și
elaborarea
instrumentelor de
cercetare

Culegerea și
prelucrarea
informațiilor

Efectuarea
Analizei SWOT și
a analizei nevoilor

Figura 1: Structura metodologiei de cercetare
Sursa: S.C. Synesis Partners S.R.L.
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Conform figurii de mai sus, fiecare componentă este detaliată în continuare:
1. scopul cercetării este reprezentat de identificarea principalelor probleme și a nevoilor
locuitorilor Orașului Iernut cu privire la principalele aspecte ce trebuie îmbunătățite
din punct de vedere socio-economic în vederea creșterii calității vieții acestora și
asigurării unei dezvoltări urbane durabile;
2. obiectivele cercetării subordonate scopului menționat anterior sunt:
➢ conturarea principalelor probleme existente la nivelul Orașului Iernut din punct
de vedere al infrastructurii, mediului socio-economic, din punct de vedere al
protecției mediului etc.
➢ identificarea principalelor aspecte pozitive ce trebuie valorificate și dezvoltate în
perioada următoare de programare;
➢ identificarea principalelor direcții de acțiune ce necesită finanțare în perioada
următoare de programare;
➢ formularea de direcții de transformare inteligentă a Orașului Iernut.
3. eșantionul cercetării cuprinde locuitori ai orașului Iernut cu vârsta de peste 18 ani;
4. instrumentele de cercetare sunt reprezentate de:
➢ chestionar - finalizat cu efectuarea unei analize SWOT și a unei analize a
nevoilor comunității, având ca scop conturarea principalelor puncte forte și
slabe, respectiv a oportunităților și a amenințărilor corespunzătoare mediului
intern/extern al Orașului Iernut; chestionarul prezintă următoarele
particularități:
▪

cuprinde 13 întrebări, dintre care: 9 tip grilă; 2 întrebări deschise și 2
scale de evaluare ierarhice constituite pentru obținerea de informații
cuantificabile statistic asupra unor teme bine delimitate. Prin această
structură se urmărește obținerea de date ce vor sta la baza descrierii
situației actuale;

▪

structura chestionarului cuprinde trei dimensiuni:
▪

profilul respondentului, unde sunt încadrate întrebări cu caracter
general și cele pentru stabilirea criteriilor socio-demografice; în
această categorie intră 4 întrebări din structura chestionarului;

▪

analiza principalelor probleme: întrebările 5, 7 - au ca scop
conturarea planului în care se manifestă problemele la nivel local, în
vreme ce întrebarea 6 își propune să afle sursa acestora și modul în
care sunt abordate;

▪

analiza principalelor direcții
întrebările: 8, 9, 10, 11, 12, 13.

de

îmbunătățire:

respectiv

➢ analiza documentelor, în speță a organigramei și a altor documente similare
existente la nivelul Primăriei Orașului Iernut;
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➢ analiza statistică a principalilor indicatori socio-economici esențiali în
construirea direcțiilor de dezvoltare durabilă a Orașului Iernut și în reflectarea
performanțelor mediului socio-economic local.
5. activitatea de culegere a datelor, prin aplicarea chestionarului, a cărui structură a fost
prezentată anterior;
6. activitatea de prelucrare a datelor, prin utilizarea soft-ului Microsoft Excel în vederea
centralizării informațiilor sub formă grafică și tabelară;
7. etapa de formulare a concluziilor cercetării, prin efectuarea analizei SWOT,
respectiv prin formularea principalelor direcții de îmbunătățire pentru perioada 2021 2027.
Concluzionând, prezentul capitol stabilește etapele și instrumentele necesare în vederea culegerii
de informații pentru fundamentarea analizei SWOT, respectiv a portofoliului de proiecte pentru
perioada de programare 2021-2027.
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Capitolul 3. Profilul localității

3.1.

Localizare

Aflat în partea vestică a Județului Mureș, Orașul Iernut se poziționează în partea centrală a țării
la latitudine nordică de 46°27′13″ și longitudine estică de 24°14′0″. Cu o suprafață de aproximativ
106,4 km2, Orașul Iernut constituie aproximativ 1,58% din teritoriul județean.
Ca și poziționare în cadrul județului, Orașul Iernut se află pe malul stâng al râului Mureș la 30
de km de Târgu Mureș și aproximativ 14 km de localitatea Luduș. Legătura orașului cu
localitățile vecine este realizată prin rețeaua feroviară și Drumul Național DN15, respectiv pe
Drumul European E60, asigurând legătura cu Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Turda9.
Un punct forte în ceea ce privește conectivitatea orașului este dat de apropierea de Autostrada
A3, facilitând în viitor dezvoltarea sectorului economic și turistic prin eficientizarea
transportului.

3.2.

Structura administrativ-teritorială

Organizarea administrativ-teritorială a Orașului Iernut este una complexă, autoritățile locale
având în subordine alte 6 sate: Cipău, Deag, Lechința, Oarba de Mureș, Sălcud, Sfântu
Gheorghe. Raportat tot la sistemul administrativ, Orașul Iernut este înfrățit cu orașul belgian
Sint-Katelijne-Waver din anul 2001, acesta fiind un municipiu situat în Belgia, provincia Anvers.

3.3.

Scurt istoric și cadru natural (resurse locale, climă, relief, calitatea
factorilor de mediu, riscuri naturale etc.)

Pe baza cercetărilor istorice s-a constatat faptul că Orașul Iernut este una dintre cele mai vechi
localități de pe teritoriul Județului Mureș, prima atestare fiind datată din anul 1257. Săpăturile
arheologice întreprinse au scos la iveală vestigii datate încă din epoca neolitică, constând în
fragmente de vase ceramică, marcând încă de pe atunci existența unor așezăminte pe teritoriul
unde avea să se constituie și în scris, în 1257, orașul.
Raportat la contextul istoric, se remarcă faptul că la început Orașul Iernut era proprietate feudală
de tip laic devenind din 1461 târg. Pe teritoriul acestuia s-au organizat de-a lungul vremii mai bine
de 15 diete ale nobilimii transilvănene, în oraș fiind ridicat și un castel ce își are prima datare scrisă
încă de la 1540. Din 1989 forma de organizare a localității se schimbă, Iernut devenind oraș10.

9 Primăria Orașului Iernut. n.d. Date generale, disponibil la adresa, https://primariaiernut.ro/orasul-iernut/despre-o ras/
accesat la data de 26.10.2020
10 Primăria Orașului Iernut. n.d. Orașul Iernut, disponibil la adresa https://primariaiernut.ro/orasul-iernut/turism/,
accesat la data de 26.10.2020
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În ceea ce privește cadrul natural, principalele aspecte sunt redate în continuare.
Clima Orașului Iernut este una temperat continentală cu caracteristici specifice zonelor de
deal și podiș. Dată fiind deschiderea în partea de N-V a Podișului Transilvaniei, clima în zona
centrală, implicit la nivelul Orașului Iernut, întâmpină în mod constant mase de aer umed.
Adăpostit de curenții de aer din Nord și Nord-Est datorită lanțului montan al Carpaților
Orientali, temperatura medie anuală este de 24°C, maxima înregistrată în anul 2018 fiind de
32,8 grade, iar minima de -19,9 grade.
Raportat la precipitații, datele înregistrate în proximitatea orașului la stația de observare Târgu
Mureș, indică o cantitate redusă, media anului 2018 fiind de 605,2 mm11.
Relieful orașului este specific zonei de deal, prezentând o serie de terase în apropierea râului
Mureș. Ca și altitudine, conform Anuarului Județean de Statistică Mureș, cea mai înaltă poziție
din Oraș are o înălțime de 282 de metri.
Ca și vegetație, Orașul Iernut prezintă elementele caracteristice ale silvostepei întâlnite în
cadrul Podișului Transilvaniei, iar pe teritoriul lacului artificial amenajat, ce prezenta în anul
2018 o suprafață de 122 de hectare12, sunt întâlnite formațiuni vegetale cu specific de luncă,
regăsite cu preponderență și la intersecția cu râul Mureș.
Rețeaua hidrografică a Orașului Iernut este alcătuită din râul Mureș, Orașul Iernut fiind
inclus în bazinul hidrografic al râului și lacul artificial prezentat anterior ce este utilizat în
activități piscicole.
Raportat la faună, în Orașul Iernut și pe teritoriul satelor aflate în administrație se întâlnesc
specii de animale și păsări caracteristice dealului și câmpiei precum iepurii de pădure,
căprioara, veverița, ciocănitoarea etc., iar ca specii acvatice regăsite în râul Mureș se întâlnesc
specii precum somnul, crapul, raci și moluște13.
Relieful, rețeaua hidrografică și clima determină ca la nivelul Orașului Iernut să predomine
următoarele categorii de soluri: cernoziomul levigat și solurile brun-închise, solurile podzolice
și solurile aluviale şi deluviale întâlnite în apropiere de râul Mureș.

3.4.

Populație

În subcapitolul curent sunt redate principalele aspecte ce țin de structura populației. S-a
urmărit redarea componenței etnice, a structurii gospodărești și a distribuției populației în
funcție de confesiunea religioasă, atât la nivelul Orașului Iernut, cât și în cazul satelor aflate în
administrarea autorităților locale. Un prim element redat în tabelul de mai jos este reprezentat
de componenta etnică, pe baza datelor colectate de Direcția Județeană de Statistică (DJS)
Mureș în cadrul ultimului recensământ.

11

Direcția Județeană de Statistică Mure. 2019. Anuarul Județean de Statistică, disponibil la adresa,
https://mures.insse.ro/wp-content/uploads/2020/03/Mures_Anuar_statistic_2019.pdf accesat la data de 26.10.2020

12 Ibidem
13 Primăria Orașului Iernut. 2014. strategia de dezvoltare locală a orașului Iernut, Județul Mureș, pentru perioada 20142020
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Tabelul 2: Structura populației Orașului Iernut și a localităților componente în funcție de etnii la nivelul
anului 2011
Total
populație
stabilă

Români

Maghiari

Romi

Oraș Iernut - TOTAL

8.705

6.347

1.112

Iernut

5.382

3.776

945

Cipău

1.064

597

Deag

330

Lechința
Oarba De Mureș

Oraș/
Localitate Componentă

Germani

Altă
etnie

846

5

395

436

4

221

154

260

-

53

324

-

*

-

4

785

622

10

109

-

44

132

125

*

-

-

4

3

3

-

-

-

-

Sălcud

652

569

-

37

-

46

Sfântu Gheorghe

357

331

*

*

*

21

Porumbac

Sursa: DJS Mureș (cf. răspuns adresă nr. 452/13.10.2020)

Din punct de vedere etnic, populația prezintă un grad înalt de omogenitate. Conform datelor
preliminare ale recensământului populației și locuințelor din 2011 din tabel de mai sus, din
totalul populației, 72,9% este reprezentat de români, 12,7% de maghiari, 0,9% de romi, o,4%
altă etnie. Din totalul înregistrat de 1.112 persoane de etnie maghiară, mai bine de 84% se află
în zona orașului, satele prezentând o populație infimă sau chiar lipsa persoanelor de alte etnii,
denotând o structură omogenă în cadrul teritoriului administrat14.
În continuare, structura populației în funcție de confesiunea religioasă este redată în graficul
următor. Datele complete privind confesiunea religioasă au fost cuprinse în secțiunea Anexe.
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Nr. persoane

Ortodoxa

Reformata

Romanocatolica

Unitariana

Grecocatolica

Penticostala

Adventista
de ziua a
saptea

Altă
confesiune

6.308

888

218

16

295

296

23

592

Figura 2: Structura populației Orașului Iernut și a localităților componente în funcție de confesiunea
religioasă la nivelul anului 2011
Sursa: DJS Mureș (cf. răspuns adresă nr. 452/13.10.2020)
14 Direcția Județeană de Statistică Mureș. 2020. Date demografice în cadrul răspunsului la adresa nr 452/13.10.2020
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Din punct de vedere confesional, religia ortodoxă constituie ponderea majoritară, adunând
aproximativ 72,4% din totalul populației orașului și localităților administrate, aspect care se
află în strânsă legătură cu structura etnică. Celelalte confesiuni adună un număr redus de
persoane, a doua cea mai însemnată confesiune religioasă fiind reprezentată de religia
reformată (888 de persoane).
Raportat la numărul locuințelor și al gospodăriilor, în tabelul de mai jos este redată
situația la nivelul Orașului Iernut și a localităților administrate.
Tabelul 3: Numărul locuințelor și al gospodăriilor la nivelul Orașului Iernut conform ultimului
recensământ al populației

Camere de locuit
Oraș /
Localitate
componentă

Numărul
locuințelor
convenționale

Camere utilizate
numai în scopuri
profesionale,
comerciale etc.

Număr

Suprafața
camerelor
(mp)

Număr

Suprafața
camerelor
(mp)

Numărul
gospodăriilor din
locuințele
convenționale

Oraș Iernut - TOTAL

3.690

9.368

162.610

27

527

3.157

Iernut

2.252

5.667

102.832

19

379

1.964

Cipău

354

953

16.079

*

32

323

Deag

177

462

6.755

4

56

147

Lechința

327

778

12.913

*

60

278

Oarba de Mureș

92

252

4.019

-

-

54

*

6

86

-

-

*

Sălcud

342

864

13.135

-

-

270

Sfântu Gheorghe

144

386

6.791

-

-

119

Porumbac

Sursa: DJS Mureș (cf. răspuns adresă nr. 452/13.10.2020)

Datele din cadrul ultimului recensământ indică un număr de 3.690 de locuințe convenționale
ce au în total un număr de 9.368 de camere de locuit și o suprafață de 162.610 m2. Totodată se
remarcă faptul că din totalul locuințelor, aproximativ 85% prezintă și gospodărie, însumând în
cifră absolută 3.157 de locuințe15.

15 Direcția Județeană de Statistică Mureș. 2020. Date demografice în cadrul răspunsului la adresa nr.452/13.10.2020
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Capitolul 4. Analiza socio-economică a localității
Secțiunea de față urmărește realizarea unei monografii multidimensionale a localității în
termeni demografici, socio-economici, culturali, de mediu etc., efectuând o analiză a
principalilor indicatori în acest sens.

4.1.

Principalele elemente demografice la nivelul localității

Un prim element demografic analizat îl constituie structura populației Orașului Iernut pe
grupe de vârstă și sexe. Structura în perioada 2015-2020 este redată în tabelul de mai jos.
Tabelul 4: Evoluția populației Orașului Iernut pe grupe de vârstă
Grupă de
vârstă

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Total

9.816

9.779

9.775

9.750

9.774

9.703

0-19 ani

2.118

2.120

2.119

2.104

2.108

2.068

20-29

1.403

1.384

1.334

1.272

1.265

1.227

30-44

2.267

2.201

2.193

2.203

2.154

2.102

45-64

2.414

2.461

2.497

2.535

2.612

2.673

65+

1.614

1.613

1.632

1.636

1.635

1.633

Sursa: INS

Pe baza datelor colectate se pot observa următoarele aspecte:
➢ un trend ușor descendent al numărului total de locuitori, în anul 2020 înregistrându-se
o populație totală de 9.703 locuitori, cu 1,15% mai puțin față de anul 2015, constituind în
cifre absolute o diferență de 113 locuitori;
➢ scăderea cea mai accentuată a populației se resimte în cadrul grupei de vârstă 20-29 de
ani, în anul 2020 înregistrându-se o populație cu 12,5% mai mică față de anul 2015;
➢ o tendință de îmbătrânire a populației, grupa 45-64 ani prezentând o creștere în
proporții cu aproximativ 10,7% în 2020 față de anul 2015;
➢ grupa de vârstă 45-64 constituie ponderea majoritară a populației, reprezentând în anul
2020 aproximativ 27,5% din total16.
Raportat la distribuția pe sexe, figura de mai jos redă situația la nivelul Orașului Iernut pentru
anul 2020.
Astfel, datele culese la nivelul anului 2020 indică o distribuție aproape egală a populației
între bărbați si femei, în Orașul Iernut fiind înregistrați 4.865 de bărbați și 4.838 de femei17.

16 Institutul Național de Statistică. n.d. POP107D - POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe de vârstă si
vârste, sexe, județe si localități, disponibil la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/inssetable, accesat la data de 27.10.2020
17 Ibidem
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Masculin

Feminin

50%

50%

Figura 3: Distribuția pe sexe a populației la nivelul anului 2020
Sursa: INS

Mișcarea naturală a populației, fenomen constituit din rata natalității și a mortalității,
reprezintă a doua variabilă demografică analizată. Situația la nivelul Orașului Iernut pentru
perioada 2015-2019 este redată în tabelul de mai jos.
Tabelul 5: Evoluția mișcării naturale a populației la nivelul Orașului Iernut în perioada 2015-2019
Mișcarea naturală a populației
Născuți-vii
Decedați

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

98

100

109

106

93

134

112

120

116

125

Proporții la 1000 locuitori
Rata natalității

10,0

10,2

11,1

10,9

9,6

Rata mortalității

13,7

11,5

12,3

11,9

12,9

Sursa: DJS Mureș (cf. răspuns adresă nr. 452/13.10.2020)

Pe baza datelor oferite de Direcția Județeană de Statistică Mureș se pot constata următoarele
aspecte:
➢ tendință de scădere a ratei natalității, în anul 2019 înregistrându-se o rată de 9,6 la mia
de locuitori, cu 1,5 mai mică față de datele din anul 2017, an în care s-a înregistrat rata
cea mai ridicată;
➢ procentual, se indică o scădere în anul 2019 cu aproximativ 14,6% a numărului de născuți
vii față de anul 2017, fiind înregistrați, în mărime absolută, 93 de nou născuți;
➢ fluctuații în ceea ce privește rata mortalității, de-a lungul perioadei analizate
neputându-se înregistra un trend ascendent sau descendent clar. Deși rata mortalității
variază în mod constant, rata înregistrată în anul 2019 de 12,9 la mie este cu 0,8 mai mică
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față de rata înregistrată în anul 2015, anul de începere al analizei statistice. Cel mai
scăzut indice se înregistrează în anul 2016 indicând o rată a mortalității de 11,5 la mie18.
Mișcarea naturală a populației va fi în continuare analizată prin comparație cu datele
înregistrate la nivelul Județului Mureș.
Tabelul 6: Mișcarea naturală a populației la nivelul Județului Mureș
Județul Mureș

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Rata natalității

9,9

10,1

10,3

9,9

9,2

Rata mortalității

5,6

4,7

5,3

8,1

4,2

Sursa: INS

Corelând datele de mai sus pot fi observate următoarele aspecte:
➢ o tendință de scădere a ratei natalității la nivel județean, în anul 2019 înregistrându-se
o rată de 9,2 la mie, cu 0,7 mai mică față de cea din anul 2015. Raportat la Orașul
Iernut, acesta prezintă o rată a natalității mai mare, în anul 2019, rata din localitate
fiind cu 0.4 puncte procentuale mai mare;
➢ rata mortalității la nivel de județ prezintă, de asemenea, o scădere ajungând la 4,2 la mie.
Comparând situația din Orașul Iernut, se remarcă o tendință îngrijorătoare, rata
mortalității din localitate fiind de aproape 3 ori mai mare față de cea de la nivel
județean19.

4.2.

Prezentarea economiei locale (inclusiv prezentarea resurselor locale și
a domeniului agriculturii)

Domeniul agricol constituie un sector fundamental al agriculturii. În tabelul de mai jos este
redată situația terenurilor agricole la nivelul Orașului Iernut prin comparație cu principalele
localități din județ.
Tabelul 7: Suprafața totală și suprafața agricolă, hectare, după modul de folosință la sfârșitul anului 2014

Localitate
Județ Mureș
Municipiul
Târgu Mureș
Municipiul
Reghin
Municipiul
Sighișoara

Suprafața
totală

Suprafața
agricolă

arabil

din suprafața agricolă:
Vii şi
pășuni fânețe pepiniere
viticole
109.257
74.262
1.664

livezi şi
pepiniere
pomicole
5.151

671.388

411.131

220.797

4.930

1.251

970

110

108

10

53

5.609

4.022

2.501

321

383

39

778

9.602

4.723

1.527

1.656

1.247

290

3

18 Direcția Județeană de Statistică Mureș. 2020. Date conform adresei nr. 452/13.10.2020
19 Institutul Național de Statistică. n.d. POP205A - Rata natalității pe medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de
dezvoltare si județe, disponibil la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table,
accesat la data de 27.10.2020
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Suprafața
totală

Localitate
Municipiul
Târnăveni
Oraș Iernut
Oraș Luduș

Suprafața
agricolă

arabil

din suprafața agricolă:
Vii şi
pășuni fânețe pepiniere
viticole

livezi şi
pepiniere
pomicole

6.087

4.413

2.785

812

801

12

3

10.636
6.725

8.445
5.113

6.918
3.596

728
490

792
1.024

7
3

‐
‐

Sursa: Anuarul Județean de Statistică Mureș, 2019

Anuarul Județean de Statistică elaborat în anul 2019 oferă o situație a suprafeței agricole după
modul de folosință la finalul anului 2014. Pe baza datelor se pot observa următoarele aspecte:
➢ preponderența terenurilor agricole, din suprafața totală înregistrată de 10.636 hectare,
aproximativ 79% constituie suprafața agricolă, însumând în cifre absolute 8.445 de hectare;
➢ terenurile arabile constituie principala utilizare a suprafeței agricole, în anul 2014 fiind
înregistrate 6.918 de hectare utilizate în acest scop, constituind aproximativ 81,9% din
suprafața agricolă;
➢ pășunile și fânețele constituie categorii slab reprezentate la nivelul Orașului Iernut în vreme
ce sectorul viticol adună numai 7 hectare, iar livezile și pepinierele pomicole lipseau la
momentul culegerii datelor;
➢ raportat la celelalte localități, Orașul Iernut se află pe prima poziție în ceea ce privește
suprafața agricolă, cele 6 sate aflate în administrare conferind un surplus și un avantaj
economic localității în acest sector;
➢ Orașul Iernut prezintă o suprafață agricolă dublă față de Municipiile Sighișoara, Reghin și
Târnăveni20.
Raportat la principalele culturi de plante cultivate, în tabelul de mai jos este redată o situație
la nivel județean în funcție de suprafața cultivată cu fiecare tip de plantă. Dată fiind varietatea
mare a acestora, în analiză au fost selectate numai culturile principale.
Datele complete sunt redate în secțiunea Anexe.
Tabelul 8: Suprafața cultivată cu principalele culturi la nivel județean

Total

Anul
2015
183.165

Anul
2016
183.860

Anul
2017
181.805

Anul
2018
187.788

Anul
2019
190.549

Cereale pentru boabe

117.297

115.421

111.561

113.879

114.108

Grâu - total

27.306

27.023

25.221

26.190

27.222

Principalele culturi

Orz și orzoaică

8.055

7.298

7.220

7.463

7.319

Porumb boabe

72.352

72.012

69.972

71.611

71.248

20 Direcția Județeană de Statistică Mureș, Anuarul Județean de Statistică Mureș 2019
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Plante uleioase

Anul
2015
8.384

Anul
2016
11.543

Anul
2017
14.105

Anul
2018
15.797

Anul
2019
17.665

Cartofi - total

5.540

5.427

5.324

5.339

5.357

Furaje verzi din teren arabil

45.565

44.899

44.212

45.247

45.856

Furaje perene

34.714

34.402

33.879

34.491

34.915

Lucernă

17.717

17.646

17.196

18.181

18.916

Furaje verzi anuale

10.851

10.497

10.333

10.756

10.942

Teren arabil în repaus

22.544

4.403

16.885

16.699

16.749

Principalele culturi

Sursa: INS

Datele analizate indică următoarele aspecte:
➢ o ușoară creștere a suprafeței totale cultivate, în anul 2019 fiind înregistrată o suprafață
de 190.549 de hectare, cu 4% mai mult față de anul 2015;
➢ cerealele pentru boabe constituie ramura principală a producției agricole. Dintre
acestea, porumbul are suprafețele cele mai întins cultivate. Cu o suprafață de 71.248
hectare, acesta constituia în anul 2019 aproximativ 37,9% din totalul suprafețelor
cultivate;
➢ furajele verzi prezintă o situație constantă, în anul 2019 indicând o suprafață cultivată
de 45.856, reprezentând aproximativ 24% din total;
➢ o scădere a suprafeței terenurilor arabile în repaus, în anul 2019 fiind înregistrată
o suprafață de 16.749 hectare, cu 25% mai puțin față de anul 201521.
Situația firmelor la nivelul Orașului Iernut este una slab dezvoltată. În anul 2019, în cadrul
orașului, figura un număr de 291 de firme cu un total de 280 de angajați. Din numărul total de
firme, 182 se află încă în funcțiune, constituind aproximativ 62,5% din numărul total.
Numărul total al angajaților ce activează încă în companiile din Orașul Iernut este de 250 de
angajați ceea ce indică o medie de 1,3 angajați per firmă.
Situația firmelor aflate încă în funcțiune care activează la nivelul Orașului Iernut este redată în
tabelul de mai jos.
Tabelul 9: Situația firmelor la nivelul Orașului Iernut în anul 2019
Domeniul de activitate
Agricultură, Silvicultură și
Pescuit
Industria Prelucrătoare
Producția și furnizarea de
energie electrică
Salubrizare și gestionarea

Numărul
firmelor

Numărul
angajaților

Total
Profit (lei)

Media Cifrei de
afaceri (lei)

17

55

2.855.918

927.417,6

13

26

421.165

1.171.029,0

1

0

0

0

1

0

0

0

21 Institutul Național de Statistică. n.d. Suprafața cultivata cu principalele culturi, pe forme de proprietate, macroregiuni,
regiuni de dezvoltare si județe, disponibil la adresahttp://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/ , accesat la data de
3.11.2020
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Domeniul de activitate

Numărul
firmelor

Numărul
angajaților

Total
Profit (lei)

Media Cifrei de
afaceri (lei)

deșeurilor
Construcții
Comerț și repararea
autovehiculelor
Transport și depozitare

14

4

51.441

72.473,6

58

86

1.768.008

751.915,2

23

23

889.316

562.011,5

Restaurante

12

7

16.398

140.756,2

Servicii Informatice
Intermediari financiare și
asigurări
Tranzacții Imobiliare
Activități profesionale,
științifice și tehnice
Activități de servicii
administrative
Învățământ

1
3

4

85.513

84.896,5

1

2

9.713

169.186,0

15

6

180.126

33.335,1

7

3

105.149

55.263,5

1

0

5.784

19.404,0

Sănătate și asistență socială

7

32

753.393

442.576,8

Activități sportive, recreative

4

2

-36.896

6.034,5

Alte activități de servicii

4

0

-10.921

12.835,5

182

250

7.094.107

550.373,98

Total

Sursa: ListăFirme.ro

Pe baza datelor extrase pot fi formulate următoarele concluzii:
➢ comerțul și repararea autovehiculelor constituie principalul domeniu de activitate,
în anul 2019 funcționând 58 de companii cu acest profil;
➢ numărul cel mai mare de angajați se regăsește, de asemenea în cadrul comerțului,
unde activează 86 de angajați. Sectorul agricol constituie a doua zonă ca și sector de
activitate care concentrează mai mulți lucrători, fiind înregistrate 56 de persoane;
➢ cel mai ridicat profit se întâlnește în cadrul domeniului agricol, cele 17 firme care
activează în acest domeniu ajungând la un profit de 2.855.918 de lei;
➢ raportat la cifra de afaceri, sectorul industrial prezintă media cifrei de afaceri cea mai
crescută, având în anul 2019 o medie de 1.171.029,0 de lei;
➢

profitul total al companiilor ce activează în localitate a fost de 7.094.107 lei22.

4.3.

Structura pieței forței de muncă. Nevoile pieței forței de muncă

Sectorul economic se află în strânsă legătură cu forța de muncă și cu calificările acesteia. În
vederea reformării și extinderii pieței forței de muncă, un prim element analizat este numărul
mediu al salariaților.
22 Listă Firme. n.d. Bază de date privind firmele din România, disponibil la adresa https://www.listafirme.ro/, accesat la
data de 29.10.2020
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Figura 4: Evoluția numărului mediu al salariaților în Orașul Iernut în perioada 2015-2018
Sursa: INS

Datele oferite de Institutul Național de Statistică prezintă situația locală până în anul 2018. Se
poate observa o tendință de scădere a numărului de salariați, în anul 2018 fiind înregistrați 1.196
muncitori, cu aproximativ 5% mai puțin față de anul 2017. Raportat la populația totală, numărul
de salariați constituia în anul 2018 aproximativ 12,6%23.
Situația șomerilor constituie a doua variabilă analizată. Evoluția numărului șomerilor la
nivelul Orașului Iernut în perioada 2015-2020 este redată în continuare.
Tabelul 10: Evoluția numărului de șomeri la nivelul Orașului Iernut pe sexe în perioada 2015 - 2020
Anul 2015

Situația șomerilor
Numărul șomerilor
Din care: șomeri de lungă
durată
(aflați
în
evidențele AJOFM de mai
mult de 6 luni)
Total

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

M*

F*

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

78

66

87

95

59

57

98

73

91

78

74

82

5

6

8

4

0

2

5

4

9

1

4

2

144

182

116

171

169

156

*M-masculin, F- feminin
Sursa: AJOFM Mureș (cf. răspuns adresă nr. 449/13.10.2020)

Pe baza informațiilor redate se pot concluziona următoarele aspecte:
➢ variații în ceea ce privește numărul total al șomerilor, neputându-se concretiza un
trend ascendent sau descendent, abia din anul 2018 putându-se contura o tendință de
scădere a numărului de persoane;
➢

raportat la ultimii trei ani din analiză, situația din anul 2020 prezintă o scădere a
numărului total de șomeri, înregistrându-se 156 de persoane, cu 8,7% mai puține față de
situația indicată în anul 2018;

➢ pondere mai ridicată a femeilor șomere față de bărbați, în anul 2020 numărul
23 Institutul Național de Statistică. n.d. FOM104D - Numărul mediu al salariaților pe județe si localități, disponibil la
adresa , http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table accesat la data de 28.10.2020
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acestora fiind cu 10,8% mai mare față de cel al bărbaților. Raportat la numărul total de
șomeri, femeile constituie aproximativ 52,5%;
➢ raportat la anul 2018 se poate observa o creștere a numărului de șomeri de sex
feminin cu aproximativ 12,3%, în vreme ce numărul șomerilor bărbați în anul 2020 era
cu 24,4% mai mic față de anul 2018.
În ceea ce privește cheltuielile sociale cu persoanele șomere, Agenția Județeană de Ocupare
a Forței de Muncă a furnizat următoarea situație privind cheltuielile întreprinse în anul 2020
la nivelul Orașului Iernut.
Tabelul 11: Categorii de cheltuieli pentru sprijinirea șomerilor la nivelul Orașului Iernut în anul 2020
U.M.

Valoare
indicator

Indemnizație de șomaj (șomeri cu experiență în muncă)

lei

93.806

Indemnizație de șomaj (șomeri fără experiență în muncă)

lei

528

Plăți pentru stimularea absolvenților
Plăți pentru stimularea șomerilor care se angajează înainte de expirarea
perioadei de șomaj

lei

750

lei

17.244

Categorie cheltuieli șomeri

Sursa: AJOFM (cf. răspuns adresă nr. 449/13.10.2020)

Informațiile prezentate în tabelul de mai sus indică o preponderență alocată cheltuielilor
pentru indemnizația șomerilor cu experiență în muncă, la nivelul Orașului Iernut fiind alocat
un fond de 93.806 de lei, ceea ce constituie aproximativ 83,5% din cheltuielile totale efectuate
cu șomerii la nivelul Orașului Iernut în anul 2020.
Situația tinerilor șomeri ce nu sunt implicați într-o formă de învățământ este redată în
graficul de mai jos.
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Figura 5: Evoluția numărului de șomeri cu vârsta între 18 și 26 de ani la nivelul Orașului Iernut în
perioada 2015-2020
Sursa: AJOFM (cf. răspuns adresă nr. 449/13.10.2020)
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Datele indică o fluctuație constantă a numărului de șomeri tineri. Anul 2017 prezintă cifra cea
mai scăzută, în vreme ce anul 2020 indică un număr de 53 de șomeri tineri la nivelul Orașului
Iernut, constituind proporția cea mai ridicată, de două ori mai mulți față de anul 201724.
Structura forței de muncă va fi redată în continuare prin raportare la situația la nivel
Județean, urmărindu-se încadrarea Orașului Iernut într-un context general.
Distribuția pe sexe a forței de muncă la nivel județean este redată în figura de mai jos.

49%

51%

Masculin

Feminin

Figura 6: Distribuția pe sexe a salariaților la sfârșitul anului 2019 la nivelul Județului Mureș
Sursa: INS

Datele indică o distribuție relativ egală între ponderea muncitorilor de sex feminin și a celor de
sex masculin, la finele anului 2019 înregistrându-se un număr de 73.532 bărbați și 70.263 de
femei salariate25.

4.4.

Prezentarea elementelor mediului înconjurător

Protecția mediului înconjurător constituie o condiție vitală pentru dezvoltarea durabilă.
Subcapitolul curent tratează principalele aspecte ale mediului înconjurător prin raportare la
situația existentă la nivelul Orașului Iernut.
Protecția mediului va fi analizată prin raportare la trei dimensiuni, și anume: calitatea aerului,
apei și a solurilor. Întrucât analiza acestor elemente cuprinde fenomene regionale și globale,
cele trei dimensiuni vor fi analizate la scală județeană.
Un prim factor analizat îl constituie situația solurilor. În strânsă legătură cu calitatea solurilor
se află situația spațiilor verzi. Suprafața spațiilor verzi în localitate este redată în continuare.
24 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș. 2020. Date conform adresei nr. 449/13.10.2020
25 Institutul Național de Statistică. n.d. FOM105F - Efectivul salariaților la sfârșitul anului, pe activități ale economiei
naționale (secțiuni si diviziuni) CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe, disponibil la adresa
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data de 28.10.2020
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Tabelul 12: Evoluția suprafeței spațiilor verzi la nivelul Orașului Iernut în perioada 2015 - 2019
Suprafață hectare

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

11

11

11

11

11

Spații verzi

Sursa: INS

Datele indică o situație constantă la nivelul Orașului Iernut, în perioada 2015-2019 fiind
consemnate 11 hectare de spații verzi. Raportat la suprafața totală intravilană a orașului de 466
de hectare, spațiile verzi prezintă o situație îngrijorătoare, acestea constituind sub 3%
din suprafața intravilană26.
Referitor la calitatea solurilor, aceasta este redată în tabelul de mai jos.
Tabelul 13: Distribuția terenurilor în funcție de clasele de calitate la nivel județean în anul 2019
Clase de calitate al solurilor
Nr. crt

Tip teren

1

I

II

III

IV

V

Arabil

5.736

25.672

62.513

69.085

61.342

Total
hectare
224.348

2

Pajiști

2.789

22.804

54.939

48.790

47.864

177.186

3

Vii

0

215

462

453

83

1.213

4

Livezi

13

263

971

1.908

2.170

5.325

5

Total

8.538

48.954

118.885

120.236

111.459

409.203

Sursa: Raport anual APM, 2019

Raportat la calitatea solurilor la nivel județean, clasele redate în tabelul de mai sus evidențiază
gradul de fertilitate, într-o ordine descrescătoare de la I - grad de fertilitate foarte bună.
Din datele colectate se poate remarca o proporție redusă a terenurilor din clasa de calitate I,
acestea constituind numai 2% din suprafața totală. Ponderea cea mai ridicată a terenurilor se
regăsește în cadrul categoriei III și IV, reprezentând fiecare câte 29% din suprafața totală27.
Raportat la calitatea apei, se poate remarca faptul că în Județul Mureș activitățile în care sunt
utilizate cantitățile cele mai mari de apă sunt producția de energie în termocentralele electrice,
utilizarea în sectorul industrial și, nu în ultimul rând, utilizarea în sistemele de gospodărire
comunală și la nivelul populației.
Raportat la evenimentele extreme produse de cursurile de apă, în tabelul de mai jos este redată
o situație la nivelul anului 2019 pentru localități din Județul Mureș, inclusiv Orașul Iernut.

26 Institutul Național de Statistică. n.d. GOS103A - Suprafața spatiilor verzi pe județe si localități (municipii si orașe),
disponibil la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data de
27.10.2020
27 Agenția pentru Protecția Mediului Mureș. 2019. Raport anual privind starea mediului la nivelul Județului Mureș,
disponibil la adresa http://www.anpm.ro/documents/24337/52297582/Raport+anual+privind+starea+mediului++MURES+2019.pdf/4e2bb36c-cc82-41f6-9c15-d50c02f960bd, accesat la data de 30.10.2020
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Tabelul 14: Pagube provocate de inundații în localități din Județul Mureș, anul 2019
Localități afectate
Sânpaul,
Coroisânmartin,
Fântânele, Ungheni, Aluniș,
Suplac, Ideciul de Jos, Ogra,
Gurghiu, Bălăușeri, Petelea,
Adămuș,
Cuci,
Iernut,
Solovăstru, Beica
Sânpaul,
Aluniș,
Ogra,
Petelea, Cuci, Brâncovenești,
Reghin, Lunca Bradului,
Suseni,
Batoș,
Lunca,
Măgherani, Sărmașu, Zau de
Câmpie, Bereni, Voivodeni,
Iernut, Ungheni, Glodeni.
Sânger, Iernut

Perioada de
manifestare

Riscuri asociate

Valoare pagube
(lei)

Inundații
06 -25.05.2019

Furtuni, vânt puternic

1.071.380

Precipitații masive
Căderi de grindină
Inundații
Furtuni, vânt puternic
15.05.02.06.2019

Precipitații masive

1.040.418

Căderi de grindină

11.07.2019

2.911.185

Sursa: APM

Datele indică un risc ridicat de inundații în cazul Orașului Iernut, în anul 2019 fiind consemnate
în Raportul Anual privind Starea Mediului – Mureş trei perioade în care Orașul Iernut, alături
de alte localități din județ, au avut de suferit din cauza inundațiilor, aducând un prejudiciu
total de aproximativ 5.022.983 lei28.
În ceea ce privește resursele de apă, lacurile și iazurile constituie un element important din
rețeaua hidrografică județeană. Orașul Iernut contribuie la această rețea, în administrarea acestuia
aflându-se al doilea cel mai mare lac artificial din județ, după iazul piscicol din Zau de Câmpie29.
Calitatea aerului a fost analizată la nivelul Județului Mureș prin intermediul celor 3 stații de
monitorizare a factorilor de mediu. Datele publicate în ultimul raport de mediu de către
Agenția pentru Protecția Mediului indică faptul că la nivelul anului 2019 nu au fost
înregistrate depășiri ale limitei admise în ceea ce privește concentrația dioxidului de azot,
de sulf, a monoxidului de carbon, a benzenului și a ozonului.
Un ultim element ce implică mediul înconjurător se referă la ariile protejate. În vecinătatea
Orașului Iernut se regăsește, conform Raportului de Mediu APM un sit Natura 2000,
ROSPA0041 Eleşteele Iernut – Cipău, pe o suprafață de 454 de hectare, aflat în administrația
A.N.A.N.P30.

28 Agenția pentru Protecția Mediului Mureș. 2019. Raport Anual privind Starea Mediului la nivelul Județului Mureș,
disponibil la adresa http://www.anpm.ro/documents/24337/52297582/Raport+anual+privind+starea+mediului++MURES+2019.pdf/4e2bb36c-cc82-41f6-9c15-d50c02f960bd, accesat la data de 29.10.2020
29 Ibidem
30 Ibidem
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4.5.

Prezentarea domeniului educației

Infrastructura educațională la nivelul Orașului Iernut a rămas neschimbată în perioada de
analiză 2015-2019 fiind înregistrate următoarele tipuri de unități:
➢ un liceu;
➢ o unitate primară și gimnazială în care este inclus învățământul special31.
Raportat la nivel județean, elevii din Orașul Iernut beneficiază de următoarea infrastructură:
Tabelul 15: Infrastructura educațională la nivelul Județului Mureș
Niveluri de instruire

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

189

185

187

186

188

15

15

16

17

18

125

121

127

126

127

38

38

33

34

34

7

7

7

6

6

4

4

4

3

3

din care - învățământ
public

3

3

3

2

2

din care - învățământ
privat

1

1

1

1

1

Total
Preșcolar
Primar si gimnazial
(inclusiv
învățământul
special)
Liceal
Postliceal (inclusiv
învățământul
special)
Universitar de
licență

Sursa: INS

Datele înregistrate la nivel județean indică următoarea situație:
➢ situație constantă a numărului de unități de învățământ, în anul 2019 fiind înregistrat
un total de 188 de unități, cu una mai puțin față de anul 2015;
➢ o creștere a numărului de unități preșcolare, primare și gimnaziale în plan județean;
➢ existența unităților de învățământ special în cadrul învățământului primar și gimnazial;
➢ existența infrastructurii pentru ciclul educațional superior, pe teritoriul județului elevii
putând opta pentru 4 programe universitare de licență, 3 dintre acestea fiind oferite de
structuri de stat32.
Situația populației școlare la nivelul Orașului Iernut în funcție de nivelul de educație este
redată în tabelul de mai jos.

31 Institutul Național de Statistică. n.d. SCL101C - Unitățile școlare pe niveluri de educație, județe si localități, disponibil
la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data de 27.10.2020
32 Institutul Național de Statistică. n.d. SCL101C - Unitățile școlare pe niveluri de educație, județe si localități, disponibil
la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data de 27.10.2020
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Tabelul 16: Evoluția populației școlare pe categorii la nivelul Orașului Iernut în perioada 2015 - 2019
Niveluri de instruire

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Total

1.373

1.328

1.303

1.263

1.228

Copii înscriși în grădinițe
Elevi înscriși în învățământul
primar și gimnazial (inclusiv
învățământul special)
Elevi înscriși în învățământul
liceal
Elevi înscriși în învățământul
profesional

240

239

235

245

240

787

777

782

753

749

290

250

231

210

186

56

62

55

55

53

Sursa: INS

Pe baza datelor oferite de Institutul Național de Statistică, pot fi concluzionate următoarele aspecte:
➢ un trend descendent al populației școlare totale, în anul 2019 înregistrându-se o scădere
cu aproximativ 10,5% raportat la situația din anul 2015;
➢ populația școlară înscrisă la liceu prezintă scăderea cea mai accentuată, în anul 2019
fiind înscriși 186 de elevi, cu aproximativ 35,8% mai puțin față de anul 2015;
➢ învățământul profesional înregistrează un trend relativ constant cumulând în anul 2019
un număr de 53 de elevi33.
În ceea ce privește numărul personalului didactic ce activează în cadrul unităților de învățământ
din Orașul Iernut, situația pentru perioada 2015-2019 este redată în tabelul de mai jos.
120
100
80
60

40
20
0
personal didactic

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

106

88

100

104

104

Figura 7: Evoluția personalului didactic la nivelul Orașului Iernut în perioada 2015 - 2019
Sursa: INS

33 Institutul Național de Statistică. n.d. SCL103D - Populația școlara pe niveluri de educație, județe si localități, disponibil
la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data de 27.10.2020
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Conform figurii de mai sus, se poate observa un număr constant al cadrelor didactice care
activează în Orașul Iernut, în anul 2019 fiind înregistrați ca activând 104 profesori cu 2 posturi
mai puțin față de anul 201534.
Un alt aspect al sistemului educațional se referă la facilitățile unităților de învățământ.
Pentru perioada de analiză 2015-2019 datele au fost structurate în tabelul de mai jos.
Tabelul 17: Facilități ale unităților de învățământ
Facilitate

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Laboratoare școlare

7

7

7

7

7

Săli de gimnastică

1

1

1

1

1

Ateliere școlare

4

4

4

4

4

Terenuri de sport

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

112

113

112

113

115

Bazine de înot
PC-uri din unități
învățământ

de

Sursa: INS

Datele din tabelul de mai sus indică următoarea situație:
➢ număr constant al laboratoarelor și atelierelor școlare, în cadrul unităților de
învățământ din localitate, înregistrându-se 7, respectiv 4 astfel de facilități35;
➢ existența unei singure săli de gimnastică la nivelul Orașului Iernut;
➢ situația activităților sportive este limitată la numai 2 terenuri de sport36;
➢ inexistența unui bazin de înot;
➢ o ușoară creștere a numărului de PC-uri existente în școli, în anul 2019
înregistrându-se 115 unități, cu 3 mai multe față de anul 201537.
Raportat tot la domeniul educației, situația bibliotecilor și a cititorilor este redată în
continuare. Pe teritoriul Orașului Iernut funcționează 4 biblioteci ce prezentau în anul 2019
un număr de 64.916 de volume38. Dată fiind infrastructura, evoluția numărului de cititori este
surprinsă în continuare.

34 Institutul Național de Statistică. n.d. SCL104D - Personalul didactic pe niveluri de educație, județe si localități,
disponibil la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data de
27.10.2020
35 Institutul Național de Statistică. n.d. SCL107C - Sali de gimnastica pe niveluri de educație, județe si localități, disponibil
la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data de 27.10.2020
36 Institutul Național de Statistică. n.d. SCL110B - Terenuri de sport pe niveluri de educație, județe si localități, disponibil
la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data de 27.10.2020
37 Institutul Național de Statistică. n.d. SCL112B - PC-uri pe niveluri de educație, județe si localități, disponibil la adresa
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data de 27.10.2020
38 Institutul Național de Statistică. n.d. ART106A - Volume existente in biblioteci pe județe si localități, disponibil la
adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data de 27.10.2020
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Figura 8: Evoluția numărului de ctitori activi din cadrul bibliotecilor din Orașul Iernut în perioada 2015 2019
Sursa: INS

Conform figurii de mai sus, se observă faptul că datele indică o scădere îngrijorătoare a
numărului de cititori, în anul 2019 înregistrându-se un număr de 2.800 de cititori, cu
aproximativ 40% mai puțini față de anul 201539.

4.6.

Prezentarea infrastructurii locale

Analiza infrastructurii locale va fi analizată în subcapitolul prezent prin raportarea la câteva
elemente cheie ce asigură dezvoltarea durabilă a localității, precum sistemul de utilități și
transport sau comunicare.
Pentru o viziune mai amplă asupra infrastructurii locale, în tabelul de mai jos au fost redate
date privind evoluția suprafeței intravilane.
Tabelul 18: Suprafața intravilană la nivelul Orașului Iernut (2015-2019)
Suprafață hectare
Intravilană

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

466

466

466

466

466

Sursa: INS

Datele indică o situație constantă, la nivelul Orașului Iernut neînregistrându-se schimbări în
ceea ce privește suprafața intravilană, în anul 2019 fiind consemnate 466 de hectare40.

39 Institutul Național de Statistică. n.d. ART107A - Cititori activi la biblioteci pe județe si localități, disponibil la adresa
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data de 28.10.2020
40 Institutul Național de Statistică. n.d. GOS102A - Suprafața intravilană a municipiilor si orașelor, pe județe si localități,
disponibil la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data de 28.10.2020
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În strânsă legătură cu suprafața intravilană se regăsește infrastructura stradală, aspect redat în
tabelul de mai jos.
Tabelul 19: Lungimea străzilor orășenești
Lungime străzi
Kilometri

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

28

28

28

28

28

Sursa: INS

Conform tabelului de mai sus, datele indică lipsa unor modificări în ceea ce privește extinderea
infrastructurii stradale orășenești, în anul 2019 înregistrând-se o lungime totală a străzilor de
aproximativ 28 de kilometri, aceeași lungime ca și cea din anii precedenți supuși analizei41.
În ceea ce privește sistemul de utilități existent la nivelul Orașului Iernut, principalele aspecte sunt
redate în continuare. Tabelul de mai jos redă situația sistemului de apă și canalizare din localitate.
Tabelul 20: Sistemul de alimentare cu apă și canalizare la nivelul Orașului Iernut (2015 - 2019)
Infrastructură

Anul 2015

Anul 2016

Capacitatea
instalațiilor
(metri
14.400
14.400
cubi/zi)
Cantitatea de apă potabilă distribuită (mii metri cubi)

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

14.400

14.400

14.400

Total

344

368

307

321

347

Pentru uz casnic

207

204

257

313

315

23,6

23,6

23,6

Lungimea conductelor de canalizare
Kilometri

23,6

23,6
Sursa: INS

Datele din tabelul de mai sus indică următoarea situație:
➢ o evoluție constantă în ceea ce privește capacitatea instalațiilor de producere a
apei potabile, în anul 2019 înregistrându-se o capacitate de 14.400 metri cubi pe zi,
aceeași ca și cea din anii precedenți;
➢ consumul de apă nu înregistrează creșteri în cantitatea totală, în anul 2019
înregistrându-se o cantitate de 347 mii de metri cubi;
➢ creșteri ale consumului de apă în mediul casnic, în anul 2019 înregistrându-se o
cantitate de 315 mii de metri cubi, cu 52% mai mult față de cantitatea consumată în
anul 2015. Dat fiind faptul că volumul total de apă distribuit rămâne constant, creșterea
din consumul casnic denotă o slăbire a consumului din sectorul industrial, consumul
casnic ajungând să reprezinte în anul 2019 aproximativ 90% din cantitatea distribuită42;
➢ o lipsă a extinderii sistemului de canalizare, în anul 2019 înregistrându-se o lungime

41 Institutul Național de Statistică. n.d. GOS104A - Lungimea străzilor orășenești pe județe si localități, , disponibil la
adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data de 28.10.2020
42 Institutul Național de Statistică n.d. GOS108A - Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor, pe județe si
localități, disponibil la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data
de 29.10.2020
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de 23,6 km a conductelor de canalizare, aceeași cu cea din anii precedenți43.
Sistemul de distribuție a gazelor prezintă următoarele particularități:
Tabelul 21: Infrastructura sistemului de distribuție a gazelor (2015 - 2019)
Infrastructură

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

Lungimea conductelor de distribuție
(km)

84,3

83,8

84,2

84,5

87

Cantitatea de gaze distribuite (mii de metri cubi)
Total
Pentru uz casnic

3.591

3.606

3.711

3.448

3.598

2.511
Sursa: INS

2.560

2.724

2.656

2.683

Prin analiza datelor din tabelul de mai sus pot fi remarcate următoarele aspecte:
➢ o ușoară creștere a infrastructurii de distribuție a gazelor, lungimea conductelor
crescând cu aproximativ 3,2% în anul 2019 față de anul 2015 ajungând la 87 de km44;
➢ o ușoară creștere a cantității de gaze distribuite, în anul 2019 față de anul 2015,
ajungându-se la 3.598 de mii de metri cubi distribuiți. Creșterea este mai evidentă în
sectorul casnic prezentând o pondere de 6,8% în anul 2019 față de anul 2015;
➢ raportat la totalul cantității distribuite, sectorul casnic constituie în anul 2019
aproximativ 74,5%45.
Raportat la infrastructura de transport, datele oferite de Institutul Național de Statistică
relevă lipsa unui sistem intern de transport în comun la nivelul Orașului Iernut. Lipsa
transportului în comun la nivel intern este justificată prin distanțele relativ scurte de deplasare
între punctele cheie ale orașului.
Deplasarea între oraș și alte localități se efectuează prin intermediul transportului feroviar, a
vehiculelor proprii sau a sistemului de microbuze și maxi-taxi.
Sistemul privat de transport prin microbuze și maxi-taxi este asigurat de două companii:
➢ S.C. SIMSTEL S.R.L. care asigură ruta de transport Luduș, Iernut, Târgu Mureș cu plecări
zilnice în intervalul orar 5:00-22:15 (din Târgu Mureș) și 4:40-20:40 (din Luduș);

43 Institutul Național de Statistică n.d. GOS110A - Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare, pe județe si
localități disponibil la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data
de 29.10.2020
44 Institutul Național de Statistică n.d. GOS116A - Lungimea totala a conductelor de distribuție a gazelor, pe județe si
localități, disponibil la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data
de 29.10.2020
45 Institutul Național de Statistică n.d. GOS118A - Gaze naturale distribuite, după destinație, pe județe si localități,
disponibil la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, accesat la data de
29.10.2020
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➢ S.C. ROCADA SERV S.R.L. care asigură ruta Târgu Mureș, Iernut, Cluj Napoca, cu
plecări zilnice în intervalul orar 6:15 - 18:30 (din Iernut către Cluj) și 8:35-19:50 (din
Iernut către Târgu Mureș)46.
Raportat la sistemul feroviar, prin gara Orașului Iernut circulă la momentul actual un număr
de 16 trenuri, 4 dintre acestea circulând în regim Inter Regio. Toate trenurile sunt operate de
CFR Călători47. Linia de tren ce deservește localitatea este simplă, neelectrificată, făcând parte
din circuitul 405 Deda – Războieni (Deda - Reghin - Târgu Mureș - Luduș – Războieni). Aceasta
constituie o cale de legătură între Magistrala CFR 300 și Magistrala CFR 400.

4.7.

Prezentarea domeniului sănătății

Situația sectorului medical va fi redată în subcapitolul curent prin prezentarea infrastructurii sanitare
existente la nivelul Orașului Iernut, urmând a fi integrată apoi în descrierea sistemului județean.
Conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Mureș, la finalul anului 2019 în
Orașul Iernut se aflau în funcțiune:
➢ 5 cabinete medicale de familie;
➢ 1 policlinică;
➢ 9 cabinete medicale stomatologice;
➢ 7 cabinete medicale de specialitate;
➢ 1 laborator medical;
➢ 1 laborator de tehnică dentară.
În cadrul unităților medicale prezentate activează un număr de 7 medici, 5 dintre aceștia fiind
medici de familie, 9 medici stomatologi și alte 8 cadre medicale cu pregătire medie48.
Situația principalelor categorii de unități medicale de la nivelul Județului Mureș este redată
mai jos. Infrastructura completă regăsită în cadrul județean este cuprinsă în secțiunea Anexe.
Tabelul 22: Infrastructura medicală regăsită la nivelul Județului Mureș (2015-2019)
Categorii de unități sanitare

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Spitale

15

16

15

15

14

Ambulatorii de specialitate

6

7

7

6

6

Policlinici

33

33

30

35

36

Dispensare medicale

5

5

5

5

5

80

83

82

82

87

306

306

303

300

301

Cabinete medicale școlare
Cabinete medicale de
familie

46 Primăria Orașului Iernut. n.d. Transportul disponibil la adresa https://primariaiernut.ro/orasul-iernut/transport/, accesat la
data de 29.10.2020
47 MyTrain. n.d. Mersul trenurilor, disponibil la adresa, https://mytrain.ro/ro/plecari/iernut/ accesat la data de 29.10.2020
48 Direcția de Sănătate Publică Mureș, 2020, Date oferite ca răspuns în urma adresei nr. 453/13.10.2020
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Categorii de unități sanitare
Cabinete stomatologice
Cabinete medicale de
specialitate
Farmacii
Laboratoare medicale
Alte tipuri de cabinete
medicale

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

411

367

412

460

470

327

311

361

352

358

233

235

234

238

238

160

161

163

178

179

43

41

43

45

45

Sursa: INS

Datele din tabelul de mai sus indică următoarea situație la nivel județean:
➢ o reducere a numărului de spitale, în anul 2019 funcționând 14 unități din această
categorie, cu una mai puțin față de anul precedent;
➢ o creștere a numărului de cabinete medicale stomatologice, în anul 2019 fiind
înregistrate cu 14,3% mai multe față de anul 2015;
➢ numărul cabinetelor medicale de specialitate și al policlinicilor crește și el cu
aproximativ 9% pentru fiecare categorie în perioada 2015-201949.
Raportat la nivel județean, infrastructura sanitară regăsită la nivelul Orașului Iernut constituie
un punct de bază, oferind locuitorilor servicii de asistență medicală de bază, neputând însă
răspunde la nevoi mai ample sau procedee medicale complexe, în această situație fiind necesară
colaborarea cu instituțiile medicale din județ.

4.8.

Prezentarea domeniului social

În cadrul organigramei transmise de către autoritățile locale au fost înregistrați în anul 2020 un
număr de 20 de asistenți personali activând în cadrul serviciului de asistență socială și sănătate.
Din datele oferite de DGASPC Mureș, reiese faptul că pe teritoriul Orașului Iernut nu există cămine
publice pentru persoanele vârstnice. Dată fiind tendința de îmbătrânire a populației se
preconizează nevoia de construire a unei astfel de unități corelată cu măsuri de îmbătrânire activă.
Raportat la situația persoanelor cu dizabilități, în tabelul de mai jos este redată situația la
nivelul Orașului Iernut în perioada 2015-2020.
Tabelul 23: Distribuția pe sexe a persoanelor cu dizabilități la nivelul Orașului Iernut (2015 - 2019)
Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

Anul
2020

Bărbați

128

133

138

139

138

141

Femei

179

178

176

178

170

172

Total

307

311

314

317

308

313

Nr. persoane cu dizabilități

Sursa: DGASPC Mureș (cf răspuns adresă nr. 451/13.10.2020)
49 Institutul Național de Statistică. n.d. Unități sanitare pe categorii de unități, forme de proprietate, macroregiuni,
regiuni de dezvoltare si județe, disponibil la adresa http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/, accesat la data de
2.11.2020
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Datele din tabelul de mai sus indică următoarele aspecte:
➢ un număr constant al persoanelor cu dizabilități, în anul 2020 fiind înregistrate 313
persoane, cu 6 mai mult față de anul 2015;
➢ un trend descendent al numărului de persoane cu dizabilități de sex feminin, în anul
2020 fiind înregistrate 172 de femei cu dizabilități, cu 7 mai puțin față de anul 2015;
➢ pondere majoritară a persoanelor cu dizabilități de sex feminin, în anul 2020 femeile
constituind 54,9% din total persoane cu dizabilități;
➢ o creștere a numărului de persoane cu dizabilități de sex masculin, în anul 2020 fiind
înregistrați 141 bărbați, cu 13 mai mult față de anul 201550.
În ceea ce privește numărul copiilor aflați în situație de risc, în graficul de mai jos este
redată evoluția acestuia în perioada 2015-2020.
35

31

30
25

20
13

15

5

9

8

10
0

1

Anul 2015

Anul 2016

0
Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Figura 9: Evoluția numărului de copii aflați în situație de risc la nivelul Orașului Iernut
Sursa: DGASPC Mureș (cf răspuns adresă Nr. 451/13.10.2020)

Conform figurii de mai sus, datele indică o creștere abruptă a numărului de copii aflați în
situație de risc până în anul 2019, urmând ca în anul 2020 numărul acestora să scadă brusc,
ajungând la numai 9 copii51.
Raportat la furnizorii de servicii sociale în Orașul Iernut, asigurarea serviciilor sociale este
efectuată de către Primăria Orașului Iernut prin intermediul Serviciului Public de Asistență
Socială. Pe lângă acesta, a mai fost identificat un furnizor privat, și anume Asociația „Rază de
Soare” ce își are sediul în localitate, activând ca organizație nonguvernamentală. Furnizorul
privat efectuează în cadrul localității următoarele servicii sociale:
➢ centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, ce oferă servicii unui număr de
16 copii, în anul 2020;

50 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, răspuns la adresa nr. 451/13.10.2020
51 Ibidem
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➢ centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, ce oferă asistență unui număr de 11
persoane52.

4.9.

Prezentarea turismului și a domeniului cultural

Domeniul cultural al Orașului Iernut prezintă o situație îmbucurătoare, pe teritoriul localității
fiind identificate mai multe clădiri vechi cu însemnătate istorică, situri arheologice,
monumente istorice, necropole și chiar un castel.
Dintre cele mai importante elemente culturale ce constituie un punct de interes și pentru
sectorul turistic, evidențiem castelul Kornis – Rákóczi – Bethlen. Castelul a fost construit în
anul 1545 de Gáspár Bogáti în stil renascentist, cu un plan patrulater și patru bastioane masive
la fiecare colț, urmând ca în secolul următor să primească o serie de modificări în stil
renascentist coordonate de arhitectul venețian, Agostino da Serena. La vremea respectivă a fost
una dintre cele mai confortabile reședințe nobiliare din Transilvania cu ziduri de incintă
împrejmuite de șanțuri de apă. Castelul este construit pe 2 niveluri și un subsol, având pereții
din cărămidă arsă.
Un alt punct cultural ce constituie un plus este dat de bisericile vechi din Orașul Iernut și
satele aparținătoare. Dintre acestea, cele mai importante sunt: Biserica de lemn din Deag,
construită în stil gotic, Biserica Reformată de la Cipău (sec XV-XVIII), Biserica de lemn Buna
Vestire din Deag (sec. XVIII), Biserica Reformată din Iernut (sec. XV-XIX).
Pe lângă vestigiile istorice, locuitorii și vizitatorii se mai pot bucura și de puncte naturale de
relaxare. În administrarea orașului se află două eleștee cu o suprafață de 109 hectare ce pot fi
utilizate în cadrul activităților piscicole53.
Cu toate acestea, sectorul turistic suferă de deficiențe și lipsuri majore. Datele oferite de
Institutul Național de Statistică indică lipsa unei infrastructuri turistice, lipsa unor
structuri de cazare a turiștilor la nivelul Orașului Iernut. În lipsa unor astfel de structuri, nu
se poate efectua o analiză asupra numărului de turiști sosiți în localitate.

4.10.

Prezentarea capacității instituționale locale

Referitor la structura organizatorică a Primăriei, pe baza organigramei transmisă de către
Primăria Orașului Iernut, în aparatul administrativ local sunt înregistrate 123 de posturi și alte
32 în cadrul serviciului de asistență socială și sănătate.
Raportat la mecanismul de organizare a departamentelor, pe baza organigramei integrată în
Anexa 2, aparatul administrativ local prezintă următoarele componente:
➢ compartimente aflate sub coordonarea Primarului: Compartimentul Audit Intern,
Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului în cadrul căruia se regăsește Biroul de
52 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, răspuns la adresa nr. 451/13.10.2020
53 Primăria Orașului Iernut. n.d. Turism, disponibil la adresa https://primariaiernut.ro/orasul-iernut/turism/, accesat la
data de 3.11.2020
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Dezvoltare și de Urbanism, Serviciul Poliției Locale, Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă (SVSU) și Serviciul Buget-Finanțe;
➢ Consiliul Local: Compartimentul Cultelor, Recreere și Religie, Aparatul de
specialitate al Consiliului Local și Biblioteca;
➢ departamentul de asistență socială cuprinde 8 compartimente specializate în
servicii sociale și protejarea copiilor și a persoanelor aflate în nevoie;
➢ compartimente aflate sub coordonarea Secretarului General: Compartimentul
Juridic, Relații cu Publicul, Resurse Umane, Arhivă și Registru Agricol;
➢ sub coordonarea Viceprimarului: Activitatea de Gospodărire Comunală și Spații
Verzi, sala de sport, piața și șoferii.
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Capitolul 5. Analiza SWOT efectuată la nivelul Orașului Iernut
5.1. Analiza SWOT efectuată la nivelul teritoriului
Principalele puncte forte și slabe, respectiv oportunități și amenințări la nivelul Orașului Iernut
din punct de vedere al poziționării geografice sunt redate mai jos.
Tabelul 24: Analiza SWOT efectuată la nivelul cadrului general
Situația generală regăsită în Orașul Iernut
PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE



climat și soluri ideale în dezvoltarea
infrastructurii agricole;



trasee limitate ale trenurilor care circulă în
gara Orașului Iernut;



conectivitate ridicată cu celelalte orașe
din județ dată fiind prezența Drumului
Național DN15, Drumului European E60 și
a Autostrăzii A3;



grad redus de atractivitate a spaţiului rural;



numeroase obiective istorice, culturale, de
patrimoniu în stare de degradare;



insuficienţa infrastructurii sociale şi de
sănătate.



aşezarea geografică în centrul ţării, ceea ce
oferă posibilităţi de legătură şi trafic cu
celelalte localităţi şi zone ale ţării;



distanţa redusă faţă de municipiul Tîrgu
Mureş - reşedinţa de judeţ;



apropierea de orașul Târgu-Mureș ce
duce la facilitarea dezvoltării economice;



existența unei gări în Orașul Iernut.
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI



exploatarea resurselor naturale de care
dispune orașul în special prin dezvoltarea
inițiativelor antreprenoriale individuale;



degradarea treptată a mediului, sub
influența practicării unui management
agricol defectuos;



exploatarea suprafețelor agricole din
zonele limitrofe care pot contribui la
dezvoltarea durabilă a orașului, dacă este
realizată în mod profesionist și modern;



creșterea daunelor provocate de
inundații în lipsa unor măsuri de prevenire
și de amenajare a cursurilor de apă;





modernizarea infrastructurii tehnice şi
sociale;

degradarea faunei și a climatului local
prin continuarea defrișărilor intensive sau
ilegale.



oportunitatea accesării de fonduri pentru
reabilitarea monumentelor istorice, a
obiectivelor de patrimoniu;



oportunitatea accesării de fonduri pentru
achiziţionarea de echipamente pentru
producerea energiei din surse regenerabile
şi pentru crearea de condiţii pentru
investiţiile publice în energia verde.
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5.2. Analiza SWOT efectuată la nivelul situației demografice
Principalele puncte forte și slabe, respectiv oportunități și amenințări la nivelul Orașului Iernut
din punct de vedere al situației demografice sunt redate în cele ce urmează.
Tabelul 25: Analiza SWOT efectuată la nivelul demografic
Aspectele demografice regăsite în Orașul Iernut
PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE



rată a mortalității mai mică în anul 2019
față de punctul de referință, anul 2015. De-a
lungul perioadei analizate rata mortalității
prezintă diverse fluctuații, poziționându-se
însă sub rata de referință a analizei
înregistrată în anul 2015;



distribuție egală între sexe la nivelul
anului 2020 fiind înregistrați 4.865 de
bărbați și 4.838 de femei;



rată a natalității mai mare decât media
județeană cu aproximativ 0,4 la mie în anul
2020;



diversitate etnică şi culturală.



scădere a ratei natalității în anul 2019
înregistrându-se o rată de 9,6 la mie, cu 1,5
mai mică față de anul 2017. Rata constituie
cifra cea mai scăzută din perioada analizată
(2015-2019);



trend descendent al numărului de
locuitori, în anul 2020 înregistrându-se un
total de 9.703, cu 113 locuitori mai puțin față
de anul 2015;



rată a mortalității de 3 ori mai mare
decât media județeană;



nivel scăzut al oportunităţilor de angajare,
în special în mediul rural.

OPORTUNITĂȚI






AMENINȚĂRI

consilierea persoanelor inactive, a
șomerilor de lungă durată, a șomerilor
voluntari și a grupurilor sociale
defavorizate, în scopul integrării acestora
pe piața muncii;
implementarea unor măsuri de
îmbătrânire activă în vederea reducerii
gradului de dependență;
creșterea
ratei
natalității
programe de susținere a familiilor.
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migrația populației tinere, în scopul
finalizării studiilor, fără ca ulterior să aibă
loc revenirea acestora în oraș;



migrarea forței de muncă în Târgu Mureș
sau în afara județului, producând un
deficit local al forței de muncă;



îmbătrânirea accelerată a populației ce va
determina un grad ridicat de dependență
în lipsa unor măsuri de îmbătrânire
activă;



accentuarea formelor de muncă ilegale, la
negru, cu efecte negative asupra pieței
muncii și economiei locale.

prin
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5.3. Analiza SWOT efectuată în domeniul educației
Principalele puncte forte și slabe, respectiv oportunități și amenințări la nivelul Orașului Iernut
din punct de vedere al sistemului educațional sunt redate mai jos.
Tabelul 26: Analiza SWOT efectuată la nivelul educațional
Sistemul educațional la nivelul Orașului Iernut
PUNCTE FORTE








existența unităților de învățământ
special în cadrul învățământului primar și
gimnazial din Orașul Iernut;
posibilitatea urmării cursurilor universitare
în apropierea localității, în Județul Mureș
existând 4 universități cu program de
licență;
număr constant al personalului
didactic existent în localitate, în anul 2019
activând 104 cadre didactice;

PUNCTE SLABE


lipsa unui bazin de înot în cadrul
unităților de învățământ;



nr. redus al laboratoarelor școlare, la
nivelul unităților de învățământ fiind
înregistrate numai 7;



nr. redus al atelierelor școlare, la nivelul
unităților de învățământ fiind înregistrate
numai 4;



existența unei singure săli de
gimnastică și a numai 2 terenuri de
sport;



trend descendent al populației școlare
totale, în anul 2019 înregistrându-se o
scădere de aproximativ 10,5% raportat la
situația din anul 2015;



scădere a numărului de cititori în cadrul
bibliotecilor din oraș, în anul 2019
înregistrându-se un număr cu aproximativ
40% mai mic față de anul 2015.

existența a 4 biblioteci în Orașul iernut.

OPORTUNITĂȚI


dezvoltarea programelor educaționale
și
culturale
prin
modernizarea
bibliotecilor și organizarea de activități
culturale în cadrul acestora;



dezvoltarea
invățământului
dual/profesional prin parteneriate publicprivate cu diverși producători locali și
județeni;



modernizarea unităților educaționale
prin achiziționarea de unități de calcul și
sisteme moderne de asistență în predare;



extinderea infrastructurii educaționale
prin construirea de noi laboratoare, ateliere
și săli de studiu.
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AMENINȚĂRI


degradarea infrastructurii educaționale pe
fondul lipsei de acțiuni de modernizare;



migrarea populației școlare în unitățile de
învățământ din orașele mai mari;



calitatea slabă a actului educațional și a
ofertei
educaționale
pe
fondul
migrării/lipsei
personalului
didactic
competent și implicat.
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5.4. Analiza SWOT efectuată în domeniul social
Principalele puncte forte și slabe, respectiv oportunități și amenințări la nivelul Orașului Iernut
din punct de vedere al infrastructurii sociale sunt redate mai jos.
Tabelul 27: Analiza SWOT efectuată la nivelul social
Domeniul social la nivelul Orașului Iernut
PUNCTE FORTE


număr constant al persoanelor cu
dizabilități, în anul 2020 fiind înregistrate
un total de 313 persoane beneficiare de
asistență socială;



trend descendent al numărului de
persoane cu dizabilități de sex feminin,
în anul 2020 fiind înregistrat un număr de
172 de femei cu dizabilități;



număr redus al copiilor aflați în situație
de risc, în anul 2020 fiind înregistrate 9
astfel de cazuri.

PUNCTE SLABE


lipsa spaţiilor/centrelor de îngrijire pentru
persoanele vârstnice;



număr insuficient de centre de consiliere în
domeniul social;



lipsa unor măsuri de îmbătrânire activă
aplicate la nivelul populației vârstnice din
Orașul Iernut;



pondere majoritară a femeilor cu
dizabilități, în anul 2020, acestea
constituind 54,9% din total;



trend ascendent al numărului de
bărbați cu dizabilități, în anul 2020 fiind
înregistrat un număr cu aproximativ 10%
mai mare față de anul 2015.

OPORTUNITĂȚI


crearea unui centru pentru persoane
vârstnice în Orașul iernut;







AMENINȚĂRI


dezvoltarea
unor
programe
de
integrare a grupurilor marginalizate sau
aflate în situație de risc;

creșterea numărului de persoane cu
dizabilități ducând la o îngreunare în
procesul de acordare a serviciilor de
asistență socială;



prezența unor măsuri de îmbătrânire
activă și de incluziune socială a
seniorilor;

accentuarea dezechilibrului dintre numărul
persoanelor cu dizabilități de sex masculin
și cel feminin;



creșterea numărului de copii aflați în
situație de risc pe fondul lipsei de sprijin
social a familiei sau îngreunării situației
economice locale;



suprasolicitarea sistemului social pe fondul
creșterii numărului de beneficiari seniori în
lipsa unor măsuri de integrare socială și de
îmbătrânire activă.

construirea de locuințe sociale și centre
de zi destinate persoanelor cu dizabilități și
copiilor proveniți din familii disfuncționale.
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5.5. Analiza SWOT efectuată în domeniul economic
Principalele puncte forte și slabe, respectiv oportunități și amenințări la nivelul Orașului Iernut
din punct de vedere al infrastructurii economice sunt redate în cele ce urmează.
Tabelul 28: Analiza SWOT efectuată la nivelul economiei locale
Mediul economic din Orașul Iernut
PUNCTE FORTE


existenţa lacurilor piscicole (2);



scădere a numărului total de șomeri,
în anul 2020 înregistrându-se 156 de
persoane, cu 8,7% mai puține față de
situația indicată în anul 2018;

PUNCTE SLABE


acces redus şi calitate redusă a serviciilor
pentru afaceri;



creștere a numărului de șomeri de sex
feminin, în anul 2020, cu aproximativ
12,3% raportat la anul 2018;



scădere a numărului șomerilor
bărbați, în anul 2020 fiind cu 24,4% mai
mic față de anul 2018;



83,5% din cheltuielile cu șomerii sunt
alocate indemnizației șomerilor cu
experiență;



comerțul și repararea autovehiculelor
reprezintă ramura principală de activitate
economică din localitate, în anul 2019
funcționând 58 de companii în acest
profil;





comerțul și agricultura prezintă
numărul cel mai ridicat de salariați,
înregistrând, în 2019, 86, respectiv 56 de
salariați;

anul 2020 prezintă numărul cel mai
ridicat de șomeri tineri, cu vârsta între 18
și 26 de ani, fiind înregistrate 53 de
persoane, de două ori mai mult față de
situația din anul 2017, când a fost
înregistrat indicele cel mai scăzut;



tendință de scădere a numărului de
salariați, în anul 2018 fiind înregistrați
1.196 muncitori, cu aproximativ 5% mai
puțin față de anul 2017;



număr redus al IMM-urilor cu activităţi în
domeniul prelucrării şi valorificării
superioare a produselor agro-alimentare





profit ridicat în sectorul agricol,
plasând domeniul pe primul loc în
această categorie, cele 17 firme care
activează în acest domeniu ajungând la
un profit de 2.855.918 de lei;
pondere însemnată a furajelor verzi
din
suprafața
agricolă,
acestea
constituind în 2019 aproximativ 24%.
OPORTUNITĂȚI



crearea unor programe de integrare a
șomerilor pe piața muncii prin
parteneriate public-private și prin
accesarea de finanțări europene;



valorificarea și dezvoltarea sectorului
agricol prin sprijinirea fermierilor în
procesul de modernizare și extindere;

52 | P a g .

AMENINȚĂRI


migrarea forței de muncă în lipsa unor
oportunități
locale
adecvate
cu
specializarea lor;



eșecul dezvoltării
performante;



incapacitatea dezvoltării de noi ramuri
economice în lipsa sprijinului oferit
antreprenorilor;

unei

agriculturi
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încurajarea tinerilor antreprenori
locali prin programe de consiliere și
parteneriate public-private;
dezvoltarea unei reţele
moderne şi diversificate.



Susţinere insuficientă a IMM-urilor;



incapacitatea de a face faţă competiţiei cu
unele localităţi din zonă în ceea ce
priveste atragerea investiţiilor străine;



creşterea
şomajului
în
rândul
absolvenţilor de liceu şi de universităţi.

comerciale

5.6. Analiza SWOT efectuată la nivelul agriculturii
Principalele puncte forte și slabe, respectiv oportunități și amenințări la nivelul Orașului Iernut
din punct de vedere al agriculturii sunt redate mai jos.
Tabelul 29: Analiza SWOT efectuată la nivelul sectorului agricol
Domeniul agricol din Orașul Iernut
PUNCTE FORTE








PUNCTE SLABE

cadru favorabil de desfășurare a
activităților agricole la nivelul Orașului
Iernut și a localităților aflate în
administrare;
Orașul Iernut prezintă o suprafață
agricolă dublă față de Municipiile
Sighișoara, Reghin și Târnăveni;
suprafeţe
întinse
cu
condiţii
favorabile practicării agriculturii
(inclusiv a celei ecologice) care permit
totodată şi diversificarea culturilor;



suprafață redusă a pășunilor, fânețelor și
a viilor;



lipsa livezilor, conform datelor colectate
în Anuarul Județean de Statistică Mureș
2019;



lipsa unui sistem de ierigare a culturilor
care să acopere întreg necesarul local;



slaba valorificare a potenţialului agricol;



investiţii reduse în agricultură.

pondere majoritară a suprafeței arabile,
aceasta constituind aproximativ 81% din
suprafața agricolă.
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI



crearea unui sistem de irigare
culturilor la nivelul orașului Iernut ;

a





sprijinirea tinerilor fermieri locali
prin programe de consiliere și atragere a
fondurilor europene;

reducerea profitului din sectorul agricol
pe fondul practirării în continuare a unei
agriculturi de subzistență;



degradarea culturilor agricole în urma
unor fenomene meteorologice extreme;



degradarea solului în urma folosirii
intensive a unor substanțe toxice.



extinderea sectorului agricol prin
încurajarea pomiculturii și a utilizării
terenurilor pentru pășunat.
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5.7. Analiza SWOT efectuată la nivelul infrastructurii locale
Principalele puncte forte și slabe, respectiv oportunități și amenințări la nivelul Orașului Iernut
din punct de vedere al infrastructurii sunt redate mai jos.
Tabelul 30: Analiza SWOT efectuată la nivelul infrastructurii
Infrastructura locală din Orașul Iernut
PUNCTE FORTE


creșterea infrastructurii de distribuție a
gazelor cu aproximativ 3,2% în anul 2019
față de anul 2015;



creșterea cantității de gaze consumate în
sectorul casnic, în 2019 acestea constituind
74,5% din total;





creșterea cantității de apă consumată în
sectorul casnic, aceasta constituind în anul
2019 aproximativ 90% din cantitatea totală;

PUNCTE SLABE


stagnarea extinderii orașului (în perioada
2015-2019 nu s-au înregistrat modificări în
ceea ce privește suprafața intravilană a
Orașului Iernut);



lipsa unor lucrări de extindere a sistemului
stradal, în anul 2019 înregistrându-se
aceeași lungime a străzilor ca și în anii
precedenți;



lipsa proiectelor de extindere a capacității
stațiilor de distribuție a apei, în anul 2019
înregistrându-se o capacitate de 14.400 metri
cubi pe zi, aceeași ca și cea din anii
precedenți;



lipsa proiectelor de modernizare a
sistemului de canalizare, în anul 2019
înregistrându-se o lungime de 23,6 km a
conductelor de canalizare, aceeași cu cea
din anii precedenți;



inexistența unui sistem dezvoltat de
transport public în comun;



dotarea insuficientă pentru facilitarea
accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi

existența unei gări, orașul Iernut fiind
tranzitat de drumul feroviar 405 DedaRăzboieni.

OPORTUNITĂȚI


extinderea și modernizarea rețelei de
utilități publice prin accesarea de
fonduri europene nerambursabile pentru
modernizarea infrastructurii de bază;



atragerea de noi investitori prin
oferirea unei infrastructuri moderne;



extinderea și modernizarea rețelei de
drumuri prin accesarea de fonduri
nerambursabile;



dezvoltarea transportului public în
comun la nivel de oraș și sate
componente, inclusiv mijloace de
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degradarea sistemului de utilități în
lipsa unui program de modernizare și
extindere a acestuia;



pierderea
investitorilor
și
a
antreprenorilor ce acționează în plan
local pe fondul degradării infrastructurii
locale sau a lipsei acesteia.
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transport
în
electrice/nepoluante;


comun

modernizarea şi extinderea căii ferate

5.8. Analiza SWOT efectuată la nivelul organizării instituționale
Principalele puncte forte și slabe, respectiv oportunități și amenințări la nivelul Orașului Iernut
din punct de vedere al organizării instituționale sunt redate în cele ce urmează.
Tabelul 31: Analiza SWOT efectuată la nivelul organizării instituționale
Sistemul administrației publice la nivelul Orașului Iernut
PUNCTE FORTE


instituție a administrației publice
locale eficientă reușind să aibă în
administrare atât Orașul Iernut cât și alte
6 sate;

PUNCTE SLABE


număr
ridicat
al
proiectelor
nerealizate, cuprinse în Strategia de
Dezvoltare 2014-2020 a orașului Iernut,
acestea constituind 40,6% din total,
reprezentând în cifre absolute 35 de
proiecte din cele 86;



număr scăzut al proiectelor realizate,
din Strategia de Dezvoltare 2014-2020 a
orașului Iernut, înregistrându-se numai
17 proiecte ce au fost finalizate,
constituind 19,7% din total; alte 17
proiecte fiind în curs de execuție.

OPORTUNITĂȚI


atragerea de fonduri nerambursabile
având drept scop îmbunătățirii capacității
administrative;



dezvoltarea capacității instituționale
prin programe de formare și
perfecționare a angajaților (accesare de
fonduri pentru formare profesională
iniţială şi continuă);



îmbunătățirea comunicării dintre
cetățeni și instituțiile locale având
drept scop creșterea calității vieții pe plan
local;



programe de digitalizare a instituției
prin proiecte de tipul „smart city”.
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reducerea eficienței în muncă pe baza
lipsei de motivație;



îndeplinirea greoaie sau improprie a
sarcinilor
de
lucru
din
lipsa
instrumentelor adecvate;



pierderea interesului în menținerea
unei relații de comunicare eficientă
cu cetățenii, pe fondul aspectelor mai
puțin favorabile de la locul de muncă.
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5.9. Analiza SWOT efectuată în domeniul sănătății
Principalele puncte forte și slabe, respectiv oportunități și amenințări la nivelul Orașului Iernut
din punct de vedere al sistemului medical sunt redate mai jos.
Tabelul 32: Analiza SWOT efectuată la nivelul sanitar
Sistemul medical existent în Orașul Iernut
PUNCTE FORTE


existenta unei infrastructuri sanitare
de bază la nivelul Orașului Iernut;



existența unui număr suficient de
cabinete medicale stomatologice, în
oraș activând 9 cabinete stomatologice;





existența
unei
rețele
sanitare
județene optime la care locuitorii
Orașului Iernut pot apela în caz de
urgență;

PUNCTE SLABE


număr redus al cabinetelor medicale de
familie, în oraș fiind înregistrate numai 5
unități;



funcționarea unei singure policlinici
în localitate;



existența
medical;



număr redus de medici și personal
medical raportat la numărul de
locuitori.

număr optim de cabinete medicale de
specialitate, în Oraș funcționând 7 astfel
de cabinete.
OPORTUNITĂȚI



dotarea cabinetelor și a policlinicii cu
aparatură medicală modernă prin
accesarea
de
fonduri
europene
nerambursabile;



atragerea de personal medical prin
modernizarea
și
extinderea
infrastructurii medicale.

unui

singur

laborator

AMENINȚĂRI


migrarea personalului medical în
unitățile sanitare județene sau în afara
județului;



degradarea unităților sanitare;



degradarea aparaturii și tehnicii
medicale utilizate în policlinică și
cabinetele de specialitate.

5.10. Analiza SWOT efectuată la nivelul mediului
Principalele puncte forte și slabe, respectiv oportunități și amenințări la nivelul Orașului Iernut
din punct de vedere al protecției mediului înconjurător sunt redate mai jos.
Tabelul 33: Analiza SWOT efectuată la nivelul mediului înconjurător
Situația mediului înconjurător la nivelul Orașului Iernut
PUNCTE FORTE


o bună calitate a aerului, la nivel județean
nefiind înregistrate depășiri ale limitelor admise
în ceea ce privește prezența unor gaze toxice în
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PUNCTE SLABE


procent scăzut al spațiilor verzi, în anul
2019 acestea constituind sub 3% din totalul
suprafeței intravilane;
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aer;




pondere redusă a terenurilor din clasa de
calitate I, acestea constituind numai 2%
din suprafața totală a Județului Mureș;



investiţii reduse în tehnologii de protecţie
a mediului;



nivel redus de conştientizare asupra
problemelor de mediu

existența unui sit natura 2000 în apropierea
Orașului Iernut.

OPORTUNITĂȚI


încurajarea unui nou model de agricultură
prietenoasă cu mediul înconjurător;



achiziționarea de mijloace de transport în
comun electrice și constituirea unei rețele de
biciclete de închiriat care să faciliteze
transportul nepoluant.





AMENINȚĂRI

achiziționarea de surse de energie verde
pentru clădirile instituțiilor publice;
construirea unei rampe ecologice de
compactare şi sortare a deşeurilor menajere
şi industriale.



creșterea gradului de poluare în urma
intesificării
activităților
economice
industriale sau a activităților agricole
intensive;



degradarea mediului înconjurător în
lipsa unor măsuri care să încurajeze un
consum responsabil;



creșterea poluării aerului în urma
intensificării traficului auto, urmare a
finalizării construcției Autostrăzii A3 din
proximitatea orașului.

5.11. Analiza SWOT efectuată la nivel cultural și turistic
Principalele puncte forte și slabe, respectiv oportunități și amenințări la nivelul Orașului Iernut
din punct de vedere al turismului și domeniului cultural sunt redate mai jos.
Tabelul 34: Analiza SWOT efectuată la nivel cultural și turistic
Situația culturală și turistică


existența unui nr. optim de obiective
culturale (de la clădirile vechi cu
importanță istorică până la situri
arheologice, monumente și necropole);



existența unui castel în proximitatea
localității;



existența mai multor biserici vechi ce
datează chiar și din sec al XV-lea ce aparțin
diverselor culte religioase;



existența a două eleștee cu o suprafață de
109 hectare ce permit desfășurarea de
activități piscicole.

57 | P a g .



lipsa unităților de cazare la nivelul
Orașului Iernut;



insuficienţa personalului specializat în
domeniul serviciilor turistice;



posibilităţi limitate de petrecere a
timpul liber la dispoziţia turiştilor;



lipsa unei infrastructuri turistice:
informare, centre de promovare în turism,
materiale de promovare turistică, ghizi
turistici etc;



lipsa unor inițiative de promovare a
castelului și a monumentelor istorice;



grad ridicat de degradare a unor clădiri și
monumente istorice;
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slaba finanţare a instituţiilor culturale;



sprijinirea insuficientă a artei şi culturii.

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI



organizarea de circuite turistice prin
parteneriate
cu
celelalte
unități
administrativ-teritoriale la nivel județean;



potenţial turistic ridicat pe toată
perioada anului datorită peisajului,
tradiţiilor,
monumentelor
arhitecturale şi istorice;



crearea unui teatru de vară;



valorificarea unităților de cult prin
crearea de trasee turistice în care să fie
incluse.



degradarea iremediabilă
Kornis-Rákóczi-Bethlen;

a

castelului



degradarea monumentelor și clădirilor
cu importanță istorică în lipsa unor acțiuni
de consolidare.

5.12. Examinarea oportunităților și a constrângerilor dezvoltării economice.
Nevoi principale de dezvoltare
Subcapitolul curent are în vedere analiza sectorului economic prin prisma oportunităților și a
constrângerilor identificate în plan local în urma aplicării chestionarelor.
Un prim element prezentat este profilul respondetului chestionarului. În figura de mai jos
este redată distribuția pe grupe de vârstă a respondenților.

60
50
40
30
20

10
0

sub 20 de ani

între 20-29 de ani

între 30-39 ani

între 40-49 ani

peste 50 de ani

6

44

55

50

27

Figura 10: Distribuția pe grupe de vârstă a respondenților chestionarului
Sursa: S.C. Synesis Partners S.R.L.
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Datele indică o pondere majoritară a respondenților cu vârsta cuprinsă între 30 și 39 de ani.
Din totalul de 182 de respondenți, 55 s-au plasat în această categorie de vârstă, constituind
aproximativ 30% din totalul eșantionului.
Grupa de vârstă 40-49 de ani constituie a doua pondere majoritară a eșantionului, adunând
aproximativ 27% din total. La polul opus, se află populația cu vârsta între 18 și 20 de ani ce
adună numai 6 respondenți și populația peste 50 de ani cu 27 răspunsuri din total respondenți.
Distribuția pe sexe a respondenților este surprinsă în continuare.
masculin

feminin

37%

63%

Figura 11: Distribuția pe sexe a respondenților
Sursa: S.C. Synesis Partners S.R.L.

Se poate constata o distribuție inegală a respondenților în funcție de sex, din cei 182 de
respondenți, 115 fiind femei. Acestea constituie aproximativ 63,19% din totalul eșantionului.
Raportat la populația totală se remarcă o discrepanță, în cadrul analizei statistice din capitolul
anterior relevându-se o distribuție egală între sexe a populației.
În ceea ce privește nivelul de educație și statutul profesional, din datele colectate reiese o
pondere majoritară a persoanelor cu studii superioare, 52% având studii superioare și 21,4%
studii postuniversitare, ceea ce semnifică în cifre absolute un număr de 135 de persoane.
Ca și statut profesional, preponderentă este poziția de salariat – 130 respondenți și-au însușit
acest statut, constituind aproximativ 71% din total eșantion.
Date fiind aspectele socio-demografice ale respondenților la chestionar, în cele ce urmează vor
fi analizate informațiile rezultate urmare a aplicării chestionarului, în vederea conturării
nevoilor și a principalelor probleme cu care se confruntă comunitatea locală a Orașului Iernut,
dar și pentru a prezenta posibilele direcții de dezvoltare.
Raportat la gradul de mulțumire față de situația curentă, tabelul de mai jos redă părerea
respondenților față de 17 aspecte socio-economice evidențiate la nivelulul Orașului Iernut.
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Tabelul 35: Gradul de mulțumire al respondenților în raport cu principalele aspecte socio-economice din
Orașul Iernut
Aspecte
Locurile de muncă
Canalizarea și alimentarea cu
apă
Situația câinilor comunitari

Deloc
mulțumit
58

Nemulțumit

Neutru

Mulțumit

48

42

24

Foarte
mulțumit
10

28

31

54

46

23

63

46

47

21

5

Curățenia în oraș

23

29

68

46

16

Consolidarea clădirilor

42

38

72

21

9

Delincvență/Infracționalitate

29

31

71

42

9

Iluminatul public
Oportunitățile
pentru
activități culturale și de
petrecere a timpului liber
Locurile de parcare
Numărul/ calitatea locurilor
de joacă
Starea spațiilor publice

30

31

69

35

17

97

50

31

4

0

46

40

52

34

10

50

59

56

13

4

37

49

68

24

4

Starea spațiilor verzi

34

48

60

33

7

Starea grădinițelor/ școlilor

6

17

55

72

32

Starea trotuarelor

15

31

81

48

7

Starea carosabilului

15

26

62

68

11

Transportul în comun

62

34

51

27

8

Traficul din oraș

17

13

78

54

20

Sursa: S.C. Synesis Partners S.R.L.

Se poate constata un grad de nemulțumire generală raportat la situația Orașului Iernut
existând numai 2 aspecte socio-economice ce prezintă un număr mai ridicat al respondenților
mulțumiți față de cei plasați neutru sau nemulțumiți.
Raportat la polul opus, oportunitățile pentru activitățile culturale și de petrecere a
timpului liber constituie aspectul cu cel mai scăzut grad de satisfacție. Din 182 de respondenți,
97 s-au declarat foarte nemulțumiți de situația existentă la nivelul Orașului Iernut, aceștia
constituind aproxiamtiv 53,2% din total, iar ponderea celor nemulțumiți 24,7%. Locurile de
muncă prezintă, de asemenea, un aspect îngrijorător, din cei 182 de respondenți, 106
declarându-se foarte nemulțumiți sau nemulțumiți de situația regăsită în Orașul Iernut.
Transportul în comun și situația câinilor comunitari constituie și ele aspecte ce stârnesc
o nemulțumire ridicată în rândul locuitorilor Orașului Iernut, 52,7% declarându-se
nemulțumiți de transportul în comun și aproximativ 60% de situația câinilor comunitari.
O altă problemă cu caracter general, existență la nivel național, ce se răsfrânge și asupra
Orașului Iernut este poluarea mediului înconjurător. În figura de mai jos sunt evidențiați
principalii factori de poluare identificați de către respondenți pe plan local.
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Alta (specificați):

Figura 12: Principalele surse de poluare identificate la nivelul Orașului Iernut
Sursa: S.C. Synesis Partners S.R.L.

Datele colectate indică faptul că depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor constituie cauza
principală a poluării în Orașul Iernut. Cu un total de 115 respondenți, variabila prezintă
aproximativ 64,2% din totalul răspunsurilor, fiind urmată de traficul auto ce reprezintă, în
opinia respondenților, a doua sursă majoră de poluare.
Raportat la situația regăsită în Orașul Iernut, principalele cauze ale problemelor existente, din
perspectiva respondenților, sunt redate în figura de mai jos.
120
100
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Figura 13: Principalele cauze ale problemelor regăsite la nivelul Orașului Iernut
Sursa: S.C. Synesis Partners S.R.L.
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Pe baza datelor colectate pot fi conturate următoarele aspecte:
➢ lipsa locurilor de muncă și a agenților economici care să asigure locuri de muncă pentru
populație constituie cea mai menționată cauză a problemelor regăsite la nivelul
Orașului Iernut;
➢ lipsa de implicare a autorităților sau a fondurilor și a investițiilor reprezintă alte două
cauze menționate cu un grad de frecvență ridicat de către respondenți;
➢ sărăcia, mediul de afaceri neperformant sau corupția reprezintă cauze menționate cu
un grad de frecvență redus în cazul respondenților.
Date fiind principalele probleme identificate și cauzele menționate de către respondenți, în
continuare vor fi redate principalele aspecte identificate în ceea ce privește îmbunătățirea
mediului socio-economic din Orașul Iernut.
Sectorul turistic constituie unul din domeniile cele mai slab dezvoltate în localitate, aspect
relevat în urma analizei efectuată în capitolele anterioare. Promovarea elementelor
componente ale acestui sector constituie un punct vital în dezvoltarea lui durabilă. În figura de
mai jos, sunt punctate principalele modalități prin care respondenții au considerat că Orașul
Iernut ar putea fi promovat în viitorul apropiat și specific, în următoarea perioadă de
programare, în vederea atragerilor mai multor turiști și a mai multor investiții în turism.
Zilele Orașului

Festivaluri

15%

Concerte

Târguri

Altele (specificați):

9%

21%

44%

11%

Figura 14: Principalele modalități de promovare a Orașului Iernut, conform respondenți chestionar
Sursa: S.C. Synesis Partners S.R.L.

Datele colectate indică faptul că târgurile constituie în opinia respondenților cea mai bună
modalitate de promovare a orașului, adunând 114 răspunsuri și constituind 44% din total.
Festivalurile constituie a doua modalitate ce poate spori imaginea Orașului Iernut în sectorul
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turistic. Activitățile de tipul Zilele Orașului constituie cea mai mică pondere a răspunsurilor,
ocupând numai 9% din totalul răspunsurilor.
Îmbunătățirea mediului socio-economic constituie o acțiune a cărei reușită depinde de
implementarea unor măsuri și în sfera relațiilor interumane și a abilităților profesionale, fapt
susținut și de răspunsurile respondenților în raport cu necesitatea promovării proiectelor de
dezvoltare profesională, de formare profesională, de dezvoltare de competențe etc în rândul
tinerilor și a angajaților, aspect prezentat în detaliu în figura de mai jos.
160
140
120
100
80
60
40
20

0
dezacord total dezacord parțial acord parțial
Pentru angajați

acord total

nu am nicio
părere

Pentru tineri

Figura 15: Gradul de aprobare al respondenților în raport cu promovarea proiectelor de dezvoltare
profesională în rândul tinerilor și salariaților
Sursa: S.C. Synesis Partners S.R.L.

Se poate observa un grad de aprobare foarte ridicat, atât în ceea ce privește implementarea de
proiecte pentru salariați, gradul de aprobare ajungând la aproximativ 80%, cât și pentru tineri,
în acest caz, ponderea urcând la aproximativ 90% dintre respondenți.
Un ultim aspect analizat în urma aplicării chestionarelor este percepția respondenților asupra
principalelor direcții prioritare de investiții, element prezentat în tabelul de mai jos.
Tabelul 36: Principalele direcții de investiții identificate de către respondeții chestionarului
Direcții de investiții
Modernizare infrastructură rutieră și
pietonală
Modernizare flotă transport public
Reabilitare/modernizare
sistem
de
alimentare cu apă și canalizare
Restaurare centru istoric (inclusiv
infrastructură pietonală și carosabil)
Amenajarea de noi spații verzi
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Deloc
importante

Neimpor
tante

Neutru

Impor
tante

Foarte
importa
nte

Total

5

16

35

37

89

182

19

23

49

38

53

182

2

6

26

42

106

182

9

10

33

45

85

182

3

5

18

41

115

182
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Dezvoltare
infrastructură
pentru
susținerea afacerilor locale
Modernizare/dotare
infrastructură
educațională
Amenajare spații de agrement și
petrecere a timpului liber, inclusiv
pentru activități de sport în masă
Amenajare de centre medicale de
permanență sau centre de tratament
Înființare
infrastructură
pentru
autovehicule electrice
Dezvoltare infrastructură de gestionare
a deșeurilor generate
Reabilitarea clădirilor
Dezvoltarea capacității administrative

3

4

9

31

135

182

1

3

11

37

130

182

3

3

11

37

128

182

1

0

8

17

156

182

21

38

51

28

44

182

1

2

25

40

114

182

1

3

35

49

94

182

5

4

16

44

113

182

Sursa: S.C. Synesis Partners S.R.L.

Pe baza datelor colectate pot fi remarcate următoarele aspecte:
➢ amenajare de centre medicale de permanență sau centre de tratament constituie
principala direcție în care respondenții consideră că autoritățile publice locale ar trebui
să investească în perioada imediat următoare, 156 de respondenți considerând foarte
importante investițiile în infrastructura sanitară, în linia asigurării de servicii medicale
de calitate pentru cetățeni;
➢ modernizarea infrastructurii educaționale și dezvoltarea infrastructurii pentru
afacerile locale constituie de asemenea direcții cu o importanță sporită pentru
cetățeni, ambele obținând o medie a răspunsului de 4,6 din 5 pe scara ierarhică;
➢ înființarea infrastructurii pentru autovechicule electrice constituie, în opinia
respondenților, o direcție de investiții secundară, ce mai poate aștepta, numai 44 de
respondenți din cei 182 considerând imperios necesară elaborarea de proiecte în acest
domeniu.
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Capitolul 6. Obiective și direcții de dezvoltare
Acest capitolul pune în discuție elementele de planificare ale documentului strategic, fiind
elaborate, în acest sens, descrierea misiunii, viziunii și a obiectivelor generale ale strategiei.

6.1.

Misiune și viziune

Secțiunea de față prezintă motivația ce a stat la baza elaborării prezentei strategii, luând forma
viziunii, misiunii și obiectivelor specifice. Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă a Orașului
Iernut, Județul Mureș, pentru perioada 2021-2027 constituie o inițiativă inovativă, la cererea
administrației publice locale din considerente socio-economice.
Viziunea Orașului Iernut prevede dezvoltarea multidimensională și durabilă a orașului și a
satelor aflate în administrare în vederea oferirii tuturor facilităților necesare dezvoltării
comunității locale prin alinierea la standarde europene și răspunsul prompt la nevoile
sociale și economice de la nivel local.

Misiunea propusă prin
elaborarea
prezentei
Strategii de Dezvoltare
Locală este reprezentată
de
consolidarea
Viziunea
Orașului
Iernut pentru perioada 2021-2027 situează cetățenii și dezvoltarea socioinfrastructurii
economică în prim plan și se bazează pe un set de valori comune, precum și pe principiile Uniunii
economice
și sociale
Europene
de dezvoltare
aleaorașelor.
Orașului
Iernut
și
Misiunea
Orașului Iernut este
digitalizarea
și de a oferi cadrul propice pentru integrarea și susținerea reciprocă a
principiilor
de dezvoltare pentru perioada viitoare de progamare. În acest sens, este recomandată
eficientizarea
utilizarea
unei
abordări de
serviciilor publice
în tip participativ, care să implice atât cetățenii și reprezentanți ai
sectorului
cât și instituțiile publice, ONG-uri și alți actori cheie relevanți.
vederea economic,
consolidării
mediului
antreprenorial
Valorile
comune
identificate la nivelul Orașului Iernut completează cadrul de implementare a
local
și
a
creșterii
calitățiiatingerea obiectivelor finale.
viziunii strategice și sprijină
vieții locuitorilor.

6.2.

Obiective generale și obiective specifice, priorități, măsuri și direcții de
acțiune

Obiectivul central al strategiei este reprezentat de dezvoltarea socio-economică a orașului și a
satelor aflate în administrare și se bazează pe cele cinci principii promovate de Uniunea Europeană
pentru dezvoltarea orașelor. Asftel, cele cinci principii au fost transpuse în obiective specifice de
dezvoltare pentru Orașul Iernut, dezvoltate în funcție de punctele forte, oportunitățile de
dezvoltare și nevoile identificate la nivelul orașului.
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Obiectiv general - Accelerarea dezvoltării socio-economice a Orașului
Iernut, prin abordarea unui sistem integrat de priorități și măsuri de
dezvoltare, care vizează îmbuntățirea calității vieții și creșterea atractivității
Orașului Iernut.
O.S. 1
Eficientizare
a sistemului
de
mobilitate
urbanăși a
infrastructurii
urbane în
vederea
creșterii
calității vieții

O.S.2
Conservarea
mediului
înconjurător

O.S.3 O.S.4 Valorificarea
Valorificarea
potențialului
dimensiunii
turistic la
culturale a
nivelul
Orașului
Orașului
Iernut
Iernut

O.S.5 O.S.7. O.S.6
Conturarea
O.S.8
Consolidarea
unui sistem
Crearea
sistemului
Sprijinirea
O.S.9
educațional unui sistem
social
mediului
digitalizarea
care să
medical care
existent la
economic și
Orașului
răspundă să răspundă
antreprenori
nivelul
Iernut
nevoilor
nevoilor
Orașului
al local
tuturor
cetățenilor
Iernut
elevilor

O.S.=obiectiv strategic
În cadrul strategiei curente, pornind de la dezideratele enunțate anterior, au fost trasate 8 direcții
de acțiune ce cuprind obiective strategice și obiective specifice:
➢ Direcția de acțiune 1 – „Mobilitate urbană eficientă la nivel local”;
➢ Direcția de acțiune 2 - „Creșterea calității vieții prin protejarea mediului înconjurător”;
➢ Direcția de acțiune 3 - „Sporirea atractivității la nivelul Orașului Iernut”;
➢ Direcția de acțiune 4 - „O educație de viitor în Orașul Iernut”;
➢ Direcția de acțiune 5 - „Iernut - un oraș sănătos”;
➢ Direcția de acțiune 6 - „Consolidarea capacității antreprenoriale la nivelul Orașului Iernut”;
➢ Direcția de acțiune 7 - „Iernut - un oraș inteligent”;
➢ Direcția de acțiune 8 – „O infrastructură durabilă în Orașul Iernut”.
Obiectivele strategice și obiectivele specifice aferente direcțiilor de acțiune evidențiate mai sus, fac
referire la:
➢ eficientizarea sistemului de mobilitate urbană și a infrastructurii urbane în
vederea creșterii calității vieții, obiectiv strategic ce prevede:
o modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere;
o creșterea mobilității locuitorilor și modernizarea infrastructurii pietonale;
o extinderea rețelei de utilități;
o extinderea facilităților de petrecere a timpului liber;
o modernizarea infrastructurii urbanistice pentru extinderea urbanistică a Orașului
Iernut.
➢ conservarea mediului înconjurător ce cuprinde:
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o construirea unei infrastructuri durabile care să țină seama de protejarea mediului;
o acțiuni de conștientizare a importanței conservării mediului înconjurător;
➢ valorificarea potențialului turistic la nivelul Orașului Iernut, obiectiv ce urmărește
modernizarea infrastructurii turistice și extinderea facilităților de petrecere a timpului liber;
➢ valorificarea dimensiunii culturale a Orașului Iernut, obiectiv care cuprinde
modernizarea și reabilitarea clădirilor din patrimoniul local și diversificarea sferei culturale;
➢ conturarea unui sistem educațional care să răspundă nevoilor tuturor elevilor,
manifestat prin:
o consolidarea infrastructurii educaționale;
o sprijinirea activităților sportive în unitățile școlare;
o dezvoltarea durabilă a procesului educațional;
➢ crearea unui sistem medical care să răspundă nevoilor cetățenilor, obiectiv care
înglobează extindere infrastructură sanitară la nivelul zonelor marginalizate;
➢ consolidarea sistemului social existent la nivelul Orașului Iernut, obiectiv care
prevede:
o protejarea drepturilor și reducerea excluziunii sociale în rândul grupurilor aflate în
situație de risc;
o conceperea de servicii sociale eficiente pentru grupurile vulnerabile;
➢ sprijinirea mediului economic și antreprenorial local, obiectiv care are în vedere
dezvoltarea infrastructurii mediului economic local;
➢ digitalizarea Orașului Iernut constituie un proces în care au fost cuprinse acțiuni pentru
îmbunătățirea siguranței publice și consolidarea serviciilor publice.

6.3.

Portofoliu de proiecte prioritare

Subcapitolul prezent cuprinde 8 direcții ce au în vedere formularea obiectivelor strategice în funcție
de aria de aplicabilitate în zona socio-economică și administrativă. Au fost, astfel, concepute:
➢ Direcția 1 – „Mobilitate urbană eficientă la nivel local”;
➢ Direcția 2 - „Creșterea calității vieții prin protejarea mediului înconjurător”;
➢ Direcția 3 - „Sporirea atractivității la nivelul Orașului Iernut”;
➢ Direcția 4 - „O educație de viitor în Orașul Iernut”;
➢ Direcția 5 - „Iernut - un oraș sănătos”;
➢ Direcția 6 - „Consolidarea capacității antreprenoriale la nivelul Orașului Iernut”;
➢ Direcția 7 - „Iernut - un oraș inteligent”;
➢ Direcția 8 – „O infrastructură durabilă în Orașul Iernut’’.
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Direcția de acțiune 1 - Mobilitate urbană eficientă la nivel local
Context
În viziunea Uniunii Europene, un oraș conectat reprezintă un oraș care promovează conectivitatea digitală și dezvoltarea sustenabilă a
mobilității ubane, prin integrarea mijloacelor de transport multimodale și a terminalelor intermodale.
Așa cum evidențiam mai sus, este imperios necesară eficientizarea sistemului de mobilitate urbană și a infrastructurii urbane în vederea
creșterii calității vieții, cu accent pe:
o modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere;
o creșterea mobilității locuitorilor și modernizarea infrastructurii pietonale;
o extinderea rețelei de utilități;
o modernizarea infrastructurii urbanistice pentru extinderea urbanistică a Orașului Iernut.
La nivelul Orașului Iernut, rețeaua stradală necesită lucrări de modernizare, existând în continuare străzi în stare neorespunzătoare, lipsă
trotuare conforme etc.
Se remarcă lipsa unor lucrări de extindere a sistemului stradal, în anul 2019 înregistrându-se aceeași lungime a străzilor ca și în anii
precedenți. Totodată, se constată insuficienţa spaţiilor special destinate staţionării (parcări, garaje individuale sau colective).
Este necesară demararea realizării infrastructurii destinate utilizării bicicletelor, nu există o rețea funcțională de piste de biciclete, care
să asigure deplasarea în condiții de siguranță.
De asemenea nu există un sistem de bike-sharing, care să stimuleze și să crească atractivitatea și accesibilitatea deplasărilor cu bicicleta.
Nu există un un sistem de transport public, iar administrația publică locală intenționează să investească într-un transport public
funcțional și să achiziționeze autobuze electrice.
Referitor la reţeaua de telecomunicaţii, este prioritară realizarea unei infrastructuri subterane cu rol de asigurare a traseelor subterane
de cabluri de telecomunicații ale diverșilor operatori de telecomunicații, companii sau alte instituții locale care activează în Orașul Iernut.
Este necesară de asemenea extinderea rețelelor de telecomunicații în zonele neacoperite de aceste servicii.
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Obiectiv strategic

Eficientizarea
sistemului de
mobilitate urbană
și a infrastructurii
urbane în vederea
creșterii calității
vieții

54
55

Obiectiv
specific

Modernizarea și
extinderea
infrastructurii
rutiere

Acțiuni și
propuneri de
proiecte
(listă
neexhaustivă)

Descrierea
proiectului

Mobilitate
alternativă
și
siguranță sporită
în deplasare

Modernizarea
și
dotarea
infrastructurii rutiere
și creșterea gradului
de siguranță

Amenajarea
și
sistematizarea
intersecțiilor între
drumurile
principale și cele
secundare

Reducerea
incidentelor rutiere,
îmbunătățirea
infrastructurii
de
transport, creșterea
siguranței
transportului
și
pietonilor

Eficientizarea
sistemului
de
parcări publice în
scopul stimulării
mobilității urbane
nemotorizate

Efectuarea
unor
lucrări
de
modernizare
și
automatizare
a
parcărilor,
inclusiv
prin funcționalități de
tip Park&Ride

Modernizare
infrastructură
orășenească
drumuri

Proiectul
are
în
vedere
efectuarea
unor
lucrări
de
modernizare
a

de

Planul Național de Redresare și Reziliență (versiunea în consultare la data elaborării strategiei)
Fonduri Europene Nerambursabile

69 | P a g .

Valoare
estimată

Sursa de
finanțare
potențială

Stadiul curent
de
implementare

PNRR54

Temă de
proiectare în
lucru

6.000,00

-

6.000,00

SF pentru
modernizare
străzi și parcări
Orașul Iernut

5.000,00

Temă de
proiectare în
lucru

5.000,00

FEN55

PNRR
FEN

PNRR
FEN

PNRR
FEN

(mii lei,
fără
TVA)

Observații
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principalelor
din oraș

56

Programul Național de Dezvoltare Locală
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străzi

Extinderea rețelei
de drumuri în
satele
aparținătoare

Asfaltarea
străzilor
din satele aflate în
administrare

Înființare sistem
de transport public

Crearea de trasee
pentru sistemul de
transport
public,
achiziția de autobuze
ecologice și montarea
de stații de încărcare
electrică
pentru
acestea

PNRR
FEN

-

14.500,00

Temă de
proiectare în
lucru

14.000,00

Buget local

Proiect Tehnic
recepționat, in
desfășurare
procedura de
achiziție lucrări

7.302,96

PNDL56

PNRR
FEN

Modernizare străzi
si parcări Oraș
Iernut

-

Dezvoltare
edilitară a satului
Sfântul Gheorghe

Modernizare drumuri
interioare

PNRR

-

7.217,94

Dezvoltare
edilitară a satului
Sălcud

Modernizare drumuri
interioare

PNRR

-

8.109,24

Dezvoltarea
mobilității în satul
Oarba de Mureș

Modernizare drumuri
interioare

PNRR

-

5.234,44

decembrie
2024
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Creșterea
mobilității
locuitorilor și
modernizarea
infrastructurii
pietonale
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Dezvoltarea
mobilității satului
Lechința

Modernizare drumuri
interioare

PNRR

-

4.200,00

Dezvoltarea
mobilității satului
Deag

Modernizare drumuri
interioare

PNRR

-

4.300,00

Dezvoltarea
mobilității în satul
Cipău

Modernizarea
drumurilor interioare

PNRR

-

8.000,00

Amenajare
trotuare
pentru
circulația
pietonală

Modernizarea
trotuarelor din zona
centrală și periferică a
orașului
și
accesibilizarea
acestora
pentru
persoanele
cu
dizabilități

FEN

Temă de
proiectare în
lucru

3.200,00

Buget local

Sf recepționat, in
desfășurare
contract servicii
proiectare

3.175,47

decembrie
2022

Buget local

Sf recepționat, in
desfășurare
contract servicii
proiectare

6.923,83

decembrie
2024

FEN

-

5.000,00

Construire
trotuare si accese
in satul Cipău

-

Modernizare străzi
in
satul
Sf
Gheorghe

-

Modernizarea
stațiilor
de
transport
în
comun existente și
amenajarea altora

Modernizarea
infrastructurii
de
transport rutier îmbunătățirea
infrastructurii urbane
din orașul Iernut în
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noi

vederea asigurării unor
condiții civilizate şi
sporirii
confortului
pentru călători

Înființare sistem
bike-sharing

Achiziționarea
de
biciclete
și
amenajarea de locații
pentru
închirierea
acestora,
inclusiv
sistem automatizat
de închiriere și plată

FEN

Temă de
proiectare în
lucru

3.400,00

Direcția de acțiune 2 - Creșterea calității vieții prin protejarea mediului înconjurător
Un oraș mai verde reprezintă un oraș care promovează eficiența energetică și utilizarea surselor de energie regenerabile, precum și
adaptarea la efectele schimbărilor climatice și tranziția către o economie circulară. În plus, dezvoltarea infrastructurii verzi în
mediul urban reprezintă o prioritate la nivel european pentru reducerea gradului de poluare. La nivelul Orașului Iernut,
concentrațiile medii de poluanți se află sub nivelul limită admis, iar starea ecologică și potențialul ecologic al bazinului hidrografic
sunt într-o stare bună. Pe de altă parte, se remarcă faptul că suprafața ariilor (m2/capita) verzi de la nivelul Orașului Iernut se află
mult sub media de la nivel european, iar modul de gestionare a deșeurilor este unul deficitar.
Conservarea mediului înconjurător va cuprinde:
o construirea unei infrastructuri durabile care să țină seama de protejarea mediului;
o acțiuni de conștientizare a importanței conservării mediului înconjurător.

Obiectiv
strategic

Obiectiv
specific

Conservarea
mediului

Construirea
unei
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Acțiuni și
propuneri de
proiecte

Descrierea proiectului

Sursa de
finanțare
potențială

Stadiul
curent de
implementare

Proiectul are în vedere
reabilitarea
termică
a

FEN

-

(listă
neexhaustivă)
Eficientizarea
energetică

a

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

21.000,00

Observații
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înconjurător
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infrastructuri
durabile care
să țină seama
de protejarea
mediului

clădirilor

clădirilor
publice
și
eficientizarea
consumurilor
energetice

Reabilitare
termică a
blocurilor

Îmbunătățirea condițiilor de
viață
prin
îmbunătățirea
condițiilor de igienă şi confort
termic, reducerea pierderilor
de căldură şi a consumurilor
energetice,
reducerea
costurilor
de
întreținere
pentru încălzire şi apă caldă de
consum şi prin reducerea
emisiilor poluante generate de
producerea, transportul şi
consumul de energie

FEN

-

17.000,00

Ecologizarea
terenurilor
afectate de
depozitarea
ilegală a
deșeurilor
menajere și din
construcții

-

AFM

-

8.000,00

Dotarea
clădirilor
instituțiilor
publice cu surse
regenerabile de
energie electrică

Proiectul
își
propune
achiziționarea și montarea de
surse de energie electrice
regenerabile

FEN / AFM

-

6.000,00

Regenerarea și
extinderea
spațiilor verzi

Proiectul prevede efectuarea
de lucrări de modernizare și
extindere a spațiilor verzi
existente la nivelul Orașului

FEN

-

5.000,00
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Iernut

Acțiuni de
conștientizare
a importanței
conservării
mediului
înconjurător
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Decontaminarea
și
amenajarea
zonelor
contaminate din
Orașul Iernut

Proiectul are în vedere
efectuarea de lucrări de
ecologizare a zonelor urbane
periferice
și
interioare
contaminate și transformarea
acestora în zone de agrement
și interacțiune socială

FEN

-

7.000,00

Campanii de
informare a
populației

Proiectul prevede campanii de
informare și conștientizare a
populației cu privire la
importanța protejării mediului
înconjurător

FEN

-

500,00

Programe de
formare a
angajaților
instituțiilor
publice cu
privire la
gestionarea
eficientă a
resurselor

Acțiuni
de
instruire
a
personalului
în
vederea
prevenirii și combaterii risipei
resurselor

FEN

-

900,00

Întărirea
capacității de
pregătire pentru
tranziția către o
economie
circulară la
nivelul Orașului
Iernut

Îmbunătățirea
și
modernizarea sistemului de
management al deșeurilor

FEN

-

4.500,00
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Direcția de acțiune 3- Sporirea atractivității la nivelul Orașului Iernut
Valorificarea potențialului turistic la nivelul Orașului Iernut este un obiectiv ce urmărește modernizarea infrastructurii turistice și
extinderea facilităților de petrecere a timpului liber.
Valorificarea dimensiunii culturale a Orașului Iernut reprezintă un obiectiv care cuprinde modernizarea și reabilitarea clădirilor
din patrimoniul cultural local și diversificarea sferei culturale.

Obiectiv
strategic

Obiectiv
specific

Acțiuni și
propuneri de
proiecte

Descrierea proiectului

(listă neexhaustivă)

Valorificarea
potențialului
turistic la
nivelul
Orașului
Iernut
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Construire/
modernizare
infrastructură
turistică

Sursa de
finanțare
potențială

Stadiul
curent de
implementare

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Parteneriate cu alte
unități
administrative în
vederea conceperii
unor trasee
turistice între
localități

Conceperea unor trasee turistice
care să țină cont de specificul
regiunii și de principalele atracții
turistice în natură

FEN

-

800,00

Construire punct
de informare
turistică în centrul
orașului

Creșterea vizibilității obiectivelor
turistice, facilitarea accesului în
zonă, sporirea numărului de
turiști, promovarea turistică a
zonei. Un centru de informare
turistică trebuie să răspundă
nevoilor comunității pe care o
reprezintă şi să valorifice
potențialul turistic şi cultural
specifice zonei.

FEN

-

650,00

Construirea unui
portal turistic al
orașului pentru
prezentarea
atractivității
turismului zonal

Dezvoltarea turismului prin
înființarea unui portal turistic de
informare și promovare turistică în
vederea atragerii unui număr cât
mai mare de turiști

FEN

-

200,00

Observații
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Continuitatea
desfășurării
evenimentelor
locale ce prezintă
interes pentru
potențialii turiști
(festivaluri, zilele
orașului,
manifestări
artistice)
Amenajarea de
spații de agrement
pe malul Mureșului
și în apropierea
pădurilor
aparținătoare
orașului

Valorificarea
dimensiunii
culturale a
Orașului
Iernut
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Modernizarea
și reabilitarea
clădirilor din
patrimoniul
cultural local

Dezvoltarea turismului prin
dezvoltarea turismului de
evenimente prin organizarea de
evenimente cu impact turistic
ridicat (târguri, concursuri,
festivaluri) în vederea stimulării
circulației turistice, creșterea
încasărilor obținute din turism,
creșterea eficienței economice și a
competitivității destinațiilor
turistice
Diversificarea ofertei de agrement
turistic și petrecere a timpului
liber și crearea de facilități pentru
anumite segmente de turiști.
Proiectul presupune amenajarea
zonelor menționate și
transformarea lor în zone de
agreement

FEN

-

2.500,00

FEN

-

20.000,00

Crearea
unor
competiții sportive
anuale

Organizarea de activități sportive
care
să
pună
în
valoare
poziționarea geografică a Orașului
Iernut

Buget
propriu

-

500,00

Proiect Integrat de
regenerare Urbana
Iernut-Deag

Obiectivul principal al proiectului
este punerea
în valoare a
potențialul turistic din teritoriu:
Reabilitarea
structurală
și
arhitecturală a Bisericii de lemn
Buna Vestire, Ansamblul Bisericii
de lemn Sfinții Arhangheli, sat
Deag si asfaltare drum de acces
către Biserica de lemn Buna Vestire
-DC 85 Iernut- Deag

PNRR
FEN

Temă de
proiectare în
lucru

9.350,00
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Diversificarea
sferei
culturale
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Restaurarea
unităților de cult

Amplasarea de panouri, infochioșc
pentru
informare
turistică,
Reabilitarea
structurală
și
arhitecturală a bisericilor reformate
Iernut si Cipau; indicatoare spre
principalele puncte de atracție
turistică din teritoriu

PNRR

Temă de
proiectare în
lucru

27.700,00

Proiect Integrat de
regenerare Urbana
Iernut-Deag

Obiectivul principal al proiectului
este punerea
în valoare a
potențialul turistic din teritoriu:
Reabilitarea
structurală
și
arhitecturală a Bisericii de lemn
Buna Vestire, Ansamblul Bisericii
de lemn Sfinții Arhangheli, sat
Deag si asfaltare drum de acces
către Biserica de lemn Buna Vestire
-DC 85 Iernut- Deag

PNRR
FEN

Temă de
proiectare în
lucru

9.350,00

Valorificarea
castelului KornisRákóczi-Bethlen

Reabilitarea
și
promovarea
castelului prin punerea în diverse
circuite turistice, organizarea de
evenimente
culturale
în
proximitatea acestuia

FEN

-

50.000,00

Teatru și film în
castel

Crearea unui teatru de vară sau a
unui cinematograf în aer liber în
castel sau în proximitatea acestuia

FEN

-

8.000,00
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Crearea de noi
activități și
evenimente
culturale la nivel
local prin punerea
în valoare a
obiceiurilor locale

Sprijinirea organizării de activități
culturale și artistice prin care sunt
prezentate obiceiurile locale și
portul
popular
(festivaluri
populare, zilele orașului, etc)

FEN

-

1.800,00

Direcția de acțiune 4 - O educație de viitor în Orașul Iernut
Sistemul de educație și dezvoltare a resurselor umane deține un rol decisiv în dezvoltarea Orașului Iernut, ca resursă de bază a
dezvoltării economice. La nivelul Orașului Iernut, cel mai înalt nivel al educației oferit de unitățile de învățământ, este cel liceal,
existând nevoia de a investi în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii școlare, astfel încât să poată fi create cele mai bune
condiții de studiu pentru elevi.
Conturarea unui sistem educațional care să răspundă nevoilor tuturor elevilor se bazează pe:
o consolidarea infrastructurii educaționale;
o sprijinirea activităților sportive în unitățile școlare;
o dezvoltarea durabilă a procesului educațional.

Obiectiv
strategic

Obiectiv
specific

Conturarea
unui sistem
educațional
care
să

Consolidarea
infrastructurii
educaționale
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Acțiuni și propuneri de proiecte
(listă neexhaustivă)

Infrastructură de calitate pentru
asigurarea accesului copiilor și
tinerilor la servicii de sănătate în
unitățile de învățământ

Descrierea proiectului

Sursa de
finanțare
potențială

Stadiul
curent de
implementare

Modernizarea
cabinetelor
medicale
existente
la
nivelul
unităților de învățământ

FEN

-

Valoare
estimată
(mii lei,
fără
TVA)

2.800,00

Observații
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răspundă
nevoilor
tuturor
elevilor

Sprijinirea
activităților
sportive în
unitățile
școlare
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Reabilitare termică și interioară,
inclusiv dotări - clădiri Școală
Gimnazială Iernut

Îmbunătățirea calității
infrastructurii
şi
a
dotărilor din unitățile de
educație
în
învățământul
obligatoriu din oraș
Iernut- Clădirile Scolii
Gimnaziale
Iernutpentru asigurarea unui
proces educațional la
standarde europene în
vederea
creșterii
participării populației
școlare şi a cadrelor
didactice la procesul
educațional.

FEN

Tema de
proiectare în
lucru

9.500,00

Reabilitare termică și interioară,
inclusiv dotări - Liceul Tehnologic
Iernut

Îmbunătățirea calității
infrastructurii
şi
a
dotărilor din unitățile de
învățământ obligatoriu
din orașul Iernut - Liceul
Tehnologic Iernut pentru asigurarea unui
proces educațional la
standarde europene în
vederea
creșterii
participării populației
școlare şi a cadrelor
didactice la procesul
educațional

FEN

Tema de
proiectare în
lucru

4.500,00

Construirea unui bazin de înot

-

FEN

-

9.550,00

Achiziționarea de echipament și
aparatură pentru modernizare sală

Proiectul
prevede
achiziționarea
de
echipamente sportive,

FEN

-

2,900,00
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de gimnastică

Dezvoltarea
durabilă
a
procesului
educațional
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aparatură și alte obiecte
necesare
desfășurării
diverselor sporturi în
incinta unităților de
învățământ

Construire sală de gimnastică

Construirea și dotarea
unei
noi
săli
de
gimnastică și

FEN

-

2.500,00

Construire teren de sport și
modernizare terenuri existente

-

FEN

-

8.000,00

Laboratoare de studiu moderne

Construirea/
modernizarea
laboratoarelor de studiu
pentru științele exacte,
biologie, fizică, chimie și
matematică etc

FEN

-

3.000,00

Reabilitare/modernizare/extindere
echipamente și aparatură școlară

Dotarea cu echipamente
de laborator și
echipamente IT pentru
grădinițe, școală și liceu

FEN

-

2.000,00

Modernizarea atelierelor școlare

Modernizare atelierelor
școlare prin
achiziționarea de
mobilier didactic și
echipamente necesare
desfășurării activităților

FE

-

2.000,00
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Direcția de acțiune 5 - Iernut- un oraș sănătos
Un oraș sănătos și mai social reprezintă un oraș care facilitează accesul la sistemele de sănătate și social și care îmbunătățește
accesul incluziv la servicii de educație și formare profesională. În același timp, Uniunea Europeană propune o integrare socioeconomică a comuntăților marginalizate sau a persoanelor defavorizate, prin creșterea accesului la sistemele de sănătate și social.
La nivelul Orașului Iernut se manifestă fenomenul de îmbătrânire a populației și fenomenul de migrație a tinerilor și a populației
de vârstă activă, ca urmare a plecării la studii sau la muncă, în străinătate sau în alte orașe ale țării. O consecință a acestor fenomene
este reprezentată de manifestarea unui proces lent de dezvoltare socio-economică, în lipsa resurselor umane. În aceste condiții, se
recomandă promovarea și implementarea conceptului de îmbătrânire activă, care să vină în întâmpinarea nevoilor persoanelor
vârstnice și să reducă presiunile existente asupra sistemelor economic, social și de sănătate.
În domeniul sănătății și asistenței sociale, se simte nevoia dezvoltării serviciilor medicale și sociale de asistență comunitară,
destinate în principal grupurilor vulnerabile, expuse riscului de marginalizare și excluziune socială. În plus, alte nevoi identificate
vizează dezvoltarea serviciilor pentru copii și persoane cu dizabilități, a serviciilor de îngrijire la domiciliu și oferirea de asistență
socială pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă.
Crearea unui sistem medical care să răspundă nevoilor cetățenilor este unul dintre obiectivele care înglobează
extindereainfrastructurii sanitare la nivelul zonelor marginalizate. De asemenea, consolidarea sistemului social existent la nivelul
Orașului Iernut prevede:
o protejarea drepturilor și reducerea excluziunii sociale în rândul grupurilor aflate în situație de risc;
o conceperea de servicii sociale eficiente pentru grupurile vulnerabile.

Obiectiv
strategic

Obiectiv
specific

Crearea unui
sistem
medical care

Extindere
infrastructură
sanitară
la
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Acțiuni și propuneri de
proiecte

Descrierea proiectului

Sursa de
finanțare
potențială

Stadiul
curent de
implementare

Construirea și dotarea cu
echipament specific a unui
centru de permanență

FEN

-

(listă neexhaustivă)

Construire
și
dotare
centru de permanență

Valoare
estimată
(mii lei,
fără TVA)

6.000,00

Observații
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să răspundă
la
nevoile
cetățenilor

Consolidarea
sistemului
social
existent la
nivelul
Orașului
Iernut

nivelul
zonelor
marginalizate

Protejarea
drepturilor și
reducerea
excluziunii
sociale în
rândul
grupurilor
aflate în
situație de
risc

Conceperea
de servicii
sociale
eficiente
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Modernizare și dotare
infrastructură sanitară de
bază, inclusiv dezvoltarea
serviciilor integrate de
îngrijiri paliative la nivel
comunitar,
primar,
ambulatoriu și spital, cu
accent pe îngrijirea la
domiciliu
și
în
ambulatoriu

Modernizarea
policlinicii,
cabinetelor și structurilor care
furnizează asistență medicală
pentru comunitate

FEN

-

7.600,00

FEN

-

7.000,00

Dotarea unităților medicale cu
infrastructură performantă

Creșterea
eficacității
sectorului medical în
cadrul policlinicii din
Orașul Iernut

Investiții
clădirii,
extindere

Construcția de locuințe
sociale

Construirea și dotarea de
locuințe pentru persoanele
aflate în grupuri vulnerabile

FEN

-

25.000,00

Construirea unui centru
rezidențial pentru seniori

-

FEN

-

15.000,00

Sprijinirea derulării unor
programe de incluziune
socială a romilor

-

FEN

-

800,00

Înființarea de centre de zi
și locuințe protejate

Centrele au ca și categorie de
beneficiari
persoanele
cu
dizabilități, fără adăpost sau
copii

FEN

-

35 .000,0

Sprijinirea
familiilor
monoparentale în vederea
îmbunătățirii
angajabilităţii
și

-

FEN

-

500,00

în infrastructura
modernizare
și
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pentru
grupurile
vulnerabile
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autonomiei
singur

părintelui

Vouchere pentru achiziție
de alimente sau pentru
masa caldă/cantină

Acordarea
de
vouchere
persoanelor aflate în risc în
vederea asigurării strictului
alimentar în cadrul cantinelor
sociale sau prin parteneriate cu
furnizorii locali de alimente

FEN

-

500,00

Implicarea
cadrelor
medicale în organizarea și
susținerea unor activități
de educație sanitară a
populației

Prevenirea îmbolnăvirii și
îmbunătățirea
stării
de
sănătate
a
populației,
promovarea unui mod de viață
sănătos

FEN

-

400,00

Facilitarea
accesului
copiilor săraci în tabere de
creație/sport

Crearea unor locuri speciale
pentru copiii marginalizați în
taberele organizate de către
primărie

FEN

-

400,00

Dezvoltarea de măsuri
destinate
susținerii
strategiei
privind
îmbătrânirea
activă
(programe
intergeneraționale,
voluntariat)

Conceperea de noi măsuri care
să contribuie la creșterea
incluziunii sociale a seniorilor
precum înființarea de noi
asociații dedicate persoanelor
vârstnice,
crearea
de
evenimente culturale specifice,
etc.

FEN

-

200,00

Servicii
îngrijire
la
domiciliu
pentru
persoanele vârstnice cu
venituri reduse

Asigurarea unui set minim de
servicii de îngrijire destinate
persoanelor vârstnice fără venit
sau cu venit redus din mediul
urban și din satele aflate în
administrație

FEN

-

900,00
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Direcția de acțiune 6 - Consolidarea capacității antreprenoriale la nivelul Orașului Iernut
Orașul Iernut promovează transformarea economică într-un mod inovativ și inteligent și, implicit, conturarea unui climat
economic competitiv în contextul unei economii volatile. Scopul este de a oferi o destinație atractivă pentru dezvoltarea unei
cariere, care să ofere agenților economici necesarul de forță de muncă corespunzător nevoilor acestora.
În primul rând, relansarea și inovarea potențialului economic presupune implementarea unor măsuri de revitalizare și sprijinire a
sectorului economic. În al doilea rând, din punct de vedere turistic, creșterea accesibilității și a atractivității Orașului Iernut
presupune o promovare a circuitelor integrate la nivel județean, precum și diversificarea ofertei de servicii de petrecere a timpului
liber în oraș.
Sprijinirea mediului economic și antreprenorial local este un obiectiv care are în vedere dezvoltarea infrastructurii mediului
economic local.

Obiectiv
strategic

Obiectiv
specific

Descrierea proiectului

Sursa de
finanțare
potențială

Crearea
infrastructurilor de
afaceri
pentru
sprijinirea
inițiativelor
antreprenoriale

Crearea de incubatoare de afaceri,
sprijinirea activităților de C-D și
înființarea/sprijinirea centrelor de
transfer tehnologic/ clusterelor/ altor
structuri de C-D-I

FEN

-

1.000,00

Crearea unui
incubator de
afaceri pentru
atragerea
investitorilor și a
unui centru logistic

Dezvoltarea de infrastructuri noi
pentru afaceri în vederea încurajării
inițiativei antreprenoriale locale și
atragerii de investiții prin utilizarea
resurselor existente și facilitarea
accesului la infrastructuri noi pentru
afaceri

FEN

-

10.000,0
0

(listă neexhaustivă)

Sprijinirea
mediului
economic și
antreprenorial
local
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Dezvoltarea
infrastructu
rii mediului
economic
local

Valoare
estimată

Stadiul
curent
de
implem
entare

Acțiuni și
propuneri de
proiecte

(mii lei,
fără
TVA)

Observații
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Folosirea
instrumentelor de
comunicare
națională pentru
atragerea
investitorilor
(actualizarea
paginii web,
broșură de
prezentare a
orașului, pliante cu
oportunități)
Elaborarea unui
sistem de taxe
stimulativ pentru
înființarea
întreprinderilor,
respectiv facilități
în ceea ce privește
impozitele pe
proprietate,
costurile și
aprobările pentru
dezvoltare
Înființarea unui
centru de
informare și
consultanță
agricolă
(Dezvoltarea
competențelor
antreprenoriale ale
tinerilor care vor
să-și deschidă o
afacere în
domeniul agricol,
informare pentru
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Sprijin acordat menținerii și
dezvoltării activităților economice
desfășurate de agenții economici
existenți prin crearea unui portal ebusiness pentru promovarea
mediului de afaceri și a
oportunităților locale pe plan
național şi internațional, în vederea
creșterii gradului de interes
investițional pentru orașul Iernut

FEN

-

200,00

Atragerea de investitori și
dezvoltarea serviciilor de asistență
pentru investitori prin elaborarea
unui sistem de taxe stimulativ pentru
înființarea întreprinderilor în
vederea stimulării potențialilor
antreprenori de a iniția noi afaceri la
nivel local

Buget local

-

200,00

Servicii de consiliere a fermierilor
pentru elaborarea planului de afaceri
și implementarea acestuia, în
vederea administrării exploatațiilor
în contextul respectării standardelor
comunitare

FEN

-

3.000,00
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accesarea
schemelor de
finanțare destinate
grupurilor de
producători
agricoli)
Înființarea unui
centru de
informare pentru
accesarea
schemelor de
finanțare destinate
activităților
economice în
mediul urban

Sprijin acordat menținerii și
dezvoltării activităților economice
desfășurate de agenții economici
existenți prin crearea unui centru de
consultanță pentru instruire în
atragerea de fonduri în vederea
creșterii gradului de accesare a
fondurilor europene

FEN

-

1.000,00

Direcția de acțiune 7 - Iernut- un oraș inteligent
În viziunea Uniunii Europene, un oraș mai inteligent reprezintă un oraș care își dezvoltă capacitățile de invoare și utilizează la
maximum avansul tehnologic, promovând beneficiile digitalizării în rândul cetățenilor, agenților economic și autorităților. Pe de
altă parte, un oraș inteligent sprijină dezvoltarea și competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii și dezvoltă capacitatea de
specializare inteligentă și tranziția către o economie care asigură avantaje competitive.
Digitalizarea Orașului Iernut constituie un proces în care au fost cuprinse acțiuni pentru îmbunătățirea siguranței publice și
consolidarea serviciilor publice.

Obiectiv
strategic

Digitalizarea
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Obiectiv
specific

Îmbunătățirea
siguranței

Acțiuni și
propuneri de
proiecte

Descrierea proiectului

Sursa de
finanțare
potențială

Stadiul
curent
de
implem
entare

(mii lei,
fără TVA)

Achiziționarea de camere cu rezoluția
HD și a unui server special dedicat

FEN

-

5.000,00

(listă
neexhaustivă)
Extinderea
dezvoltarea

și

Valoare
estimată

Observații
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Orașului Iernut

publice și
consolidarea
serviciilor
publice

centrelor
de
monitorizare
prin achiziția
de camere de
supraveghere
Modernizare/
extindere
sistem de
iluminat public
și telegestiune

monitorizării traficului și a străzilor
orașului

-

FEN

-

8.500,00

În cadrul platformei vor putea fi
elaborate:

Construirea
unei platforme
de comunicare
cu cetățenii

- inițiative cetățenești;
- activități de voluntariat

FEN

-

3.000,00

FEN

-

800,00

FEN

-

5.000,00

- consultări publice
- sondaje de opinie

Digitalizarea
serviciilor
publice
prin
monitorizarea
sistemului de
utilități

Conceperea unui sistem de avertizare
în caz de avarii, intervenții sau alte
tipuri de alerte

Proiectul prevede achiziționarea de :
Digitalizarea
serviciilor
publice prin
achiziționarea
de mobilier
urban
inteligent
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- bănci cu celule fotovoltaice pentru
facilitarea încărcării dispozitivelor
electronice;
- coșuri de gunoi inteligente;
- colectare selectivă bazată pe
senzori și GPS cu privire la gradul
de încărcare, comunicare pentru
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golire.
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Digitalizarea
sistemului
educațional

Realizarea unei platforme online care
să permită accesul elevilor și al
părinților la informații privind
situația
școlară,
anunțuri
ale
instituțiilor de învățământ și cursuri,
materiale didactice etc

FEN

-

900,00

Servicii sociale
digitalizate

Constituirea unei platforme online
pentru serviciile sociale acordate
(informații despre serviciile oferite,
nr. beneficiar, modalitate de accesare,
contact)

FEN

-

1.300,00

Îmbunătățirea
comunicării
UAT
către
comunitate
prin postarea
unor panouri
informative în
locuri
cu
vizibilitate
maximă pentru
afișarea
informațiilor
noi, de interes
general pentru
comunitate

Creșterea nivelului de transparență în
procesul decizional, sporirea și
facilitarea accesului la informații a
locuitorilor

FEN

-

350,00

Proiect
de
digitalizare
a
serviciilor
publice oferite
cetățenilor
şi
companiilor de

Tranziție digitală, inclusiv prin robot
process automation, a serviciilor
administrației
publice
locale,
infrastructura
IT&C
(hardware,
software,
servicii
IT)
necesară
digitalizării serviciilor interoperabilitate,

FEN

-

11.500,00
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către
Iernut

Oraș

securitate cibernetică, standardizare,
semnătură
electronică,
identitate
electronică, single sign on, dar şi alte
instrumente specifice transformării
digitale

Direcția de acțiune 8 - O infrastructură durabilă în Orașul Iernut
În ceea ce privește infrastructura tehnico-edilitară, aceasta deservește în mare măsură necesitățile de la nivelul Orașului Iernut. Se
remarcă o lipsă a extinderii sistemului de canalizare, în anul 2019 înregistrându-se o lungime de 23,6 km a conductelor de canalizare,
aceeași cu cea din anii precedenți. Aceeasi situație este evidențiată și în cazul infrastructurii de distribuție a gazelor, unde avem o
ușoară creștere a infrastructurii de distribuție a gazelor, lungimea conductelor crescând cu aproximativ 3,2% în anul 2019 față de
anul 2015 ajungând la 87 de km. Este necesară continuarea reabilitării, modernizării și extinderii reţelei de apă şi canalizare apă
uzată și apă pluvială.

Obiectiv
strategic

Constituirea
unui cadru al
infrastructurii
care să
asigure
dezvoltarea
durabilă

89 | P a g .

Obiectiv
specific

Extinderea
rețelei de apă
și canalizare

Acțiuni și
propuneri de
proiecte

Descrierea proiectului

(listă
neexhaustivă)

Extinderea,
modernizarea,
reabilitarea
rețelelor de apă
şi
canalizare
existente
in
Orașul Iernut

Extinderea,
modernizarea,
reabilitarea rețelelor de
apă şi canalizare in oraș
Iernut si Reabilitare
rețea de distribuție apa
potabila si canalizare in
cartierul Mihai Eminescu
Nou din Orașul Iernut

Dezvoltare
edilitară a
satului Cipău

Rețea de canalizare si
branșamente

Sursa de
finanțare
potențială

PNRR
FEN

PNRR
FEN

Stadiul curent
de
implementare

Valoare
estimată
(mii lei,
fără
TVA)

-

9.372,29

-

8.013,44

Observații
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Dezvoltare
edilitară a
satului
Lechința

Extindere, modernizare
si reabilitare a rețelelor
de apă şi canalizare

Dezvoltare
edilitară a
satului Deag

Rețea de apă si
canalizare, modernizare

Dezvoltare
edilitară a
satului Oarba
de Mureș

Rețea de apă si canalizare

Extindere rețea
de canalizare
în Orașul
Iernut

Extinderea rețelei de
canalizare la nivelul
Orașului Iernut

PNRR

-

4.200,00

-

4.300,00

-

5.231,22

FEN

-

7.000,00

6.872,97

decembrie 2024

3.638,67

decembrie 2024

FEN
PNRR
FEN

PNRR
FEN

"Reabilitare
rețea de
distribuție apa
potabila si
canalizare in
cartierul Mihai
Eminescu Nou
din Orașul
Iernut

Rețea de apă si canalizare

Buget local

Proiect Tehnic
recepționat, in
desfășurare
procedura de
achiziție
lucrări

Alimentare cu
apa in
localitatea
Oarba de
Mureș, oraș
Iernut

Rețea de apă si canalizare

Buget local

SF
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Dezvoltarea
infrastructurii
urbane
în
vederea
creșterii
calității vieții
locuitorilor

Extinderea
facilităților de
petrecere
a
timpului liber

Rețea de
canalizare si
branșamente
in satul Cipău,
UAT Iernut

Rețea de apă si canalizare

Buget local

Creare de
locuri de joacă

Crearea de locuri de joacă
pentru copii în Orașul
Iernut

PNRR

Amenajarea de
miniterenuri
de sport

Amenajarea de terenuri
de sport în cartierele
orașului

PNRR

Parc de
skateboard în
Orașul Iernut

Amenajarea unui parc de
skateboard

PNRR

Amenajări
parcuri de
agrement

Construirea
și
amenajarea de parcuri de
agrement

Cămin cultural
in sat Lechința,
oraș Iernut”
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Construirea și dotarea
unui cămin cultural

Sf recepționat,
in desfășurare
contract
servicii
proiectare -PT

Se află în
pregătire nota
conceptuală și
tema de
proiectare

2.000,00

2.000,00

FEN

PNRR

Buget local

Decembrie 2023

13.000,00

FEN

FEN

8.211,01

4.000,00
Sf recepționat,
in pregătire
procedura de
achiziție
proiectare PT

1.851,55

decembrie 2022
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Extinderea
urbanistică a
orașului
Iernut
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Modernizarea
și extinderea
urbanistică

Amenajare 3
locuri de joaca
(Lechința,
Sf.Gh, Sălcud)

-

Buget local

SF recepționat

383,98

Construcția de
noi unități
locative
destinate
închirierii prin
programul
derulat prin
ANL

Dezvoltarea
fondului
locativ în acord cu
nevoile comunității îmbunătățirea condițiilor
de viață, prin asigurarea
accesului la o locuință
decentă
locuitorilor
orașului

FEN

-

20.000,00

decembrie 2022
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Capitolul 7. Plan de Acțiune (Calendarul de Acțiuni), surse de finanțare disponibile, inclusiv
elemente de implementare și de monitorizare

Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)
➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Eficientizarea sistemului de
parcări publice în scopul stimulării
mobilității urbane nemotorizate

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Modernizare infrastructură
orășenească de drumuri

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Extinderea rețelei de drumuri în
satele aparținătoare

➢ financiare;
➢ materiale;
➢ umane;

Mobilitate alternativă și siguranță
sporită în deplasare

Amenajarea și sistematizarea
intersecțiilor între drumurile
principale și cele secundare

93 | P a g .

Sursa de
finanțare
potențială

PNRR
FEN

PNRR
FEN

PNRR
FEN

PNRR
FEN

PNRR
FEN / PNDL

Termene

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Elemente de
implementare și
monitorizare

2024

6.000,00

Lungimea străzilor
modernizate

2021

6.000,00

Nr. intersecțiilor
amenajate.

2024

5.000,00

Nr. parcări
modernizate,
eficientizate

5.000,00

Numărul de străzi
modernizate,
lungimea sttrăzilor
modernizate

2023

2024

14.500,00

Lungimea străzilor
asfaltate
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Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)

Sursa de
finanțare
potențială

Termene

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Elemente de
implementare și
monitorizare

➢ informaționale.

Înființare sistem de transport
public

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Modernizare străzi si parcări Oraș
Iernut

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Dezvoltare edilitară a satului
Sfântul Gheorghe

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Dezvoltare edilitară a satului
Sălcud

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Dezvoltarea mobilității în satul
Oarba de Mureș

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Dezvoltarea mobilității satului

➢ financiare;
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PNRR
FEN

Buget local

PNRR

PNRR

2023

2024

2024

2023

14.000,00

Număr de vehicule
achiziționate.
Capacitate de
transport

7.302,96

Număr de străzi
modernizate,
număr de parcări
modernizate

7.217,94

Numărul de străzi
modernizate,
lungimea sttrăzilor
modernizate

8.109,24

Numărul de străzi
modernizate,
lungimea sttrăzilor
modernizate

PNRR

2024

5.234,44

Numărul de străzi
modernizate,
lungimea sttrăzilor
modernizate

PNRR

2024

4.200,00

Numărul de străzi
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Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)

Sursa de
finanțare
potențială

Termene

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Elemente de
implementare și
monitorizare

➢ materiale;
➢ umane;
➢ informaționale.

modernizate,
lungimea sttrăzilor
modernizate

Dezvoltarea mobilității satului
Deag

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

4.300,00

Numărul de străzi
modernizate,
lungimea sttrăzilor
modernizate

Dezvoltarea mobilității în satul
Cipău

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

PNRR

2024

8.000,00

Numărul de străzi
modernizate,
lungimea sttrăzilor
modernizate

Amenajare trotuare pentru
circulația pietonală

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2022

3.200,00

Lungimea
trotuarelor
amenajate

Construire trotuare si accese in
satul Cipău

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Buget local

2022

3.175,47

Lungimea
trotuarelor
amenajate

Modernizare străzi in satul Sf
Gheorghe

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Buget local

2024

6.923,83

Lungimea
străzirlor
modernizate

Modernizarea stațiilor de
transport în comun existente și
amenajarea altora noi

➢ financiare;
➢ materiale;
➢ umane;

FEN

2024

5.000,00

Numărul de stați
modernizate,
numărul de stații

Lechința
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PNRR

2024
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Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)

Sursa de
finanțare
potențială

Termene

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Elemente de
implementare și
monitorizare

➢ informaționale.

noi înființate

Înființare sistem bike-sharing

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2023

3.400,00

Numărul
de
biciclete
achiziționate,
numărul de stații
de
închiriere
amenajate

Eficientizarea energetică a
clădirilor

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2025

21.000,00

Număr
clădiri
eficientizate
energetic

Reabilitare termică a blocurilor

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2026

17.000,00

Numărul
blocurilor
reabilitate

Ecologizarea terenurilor afectate
de depozitarea ilegală a deșeurilor
menajere și din construcții

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

AFM

2024

8.000,00

Suprafața
ecologizată

Dotarea clădirilor instituțiilor
publice cu surse regenerabile de
energie electrică

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Regenerarea și extinderea spațiilor
verzi

➢ financiare;
➢ materiale;
➢ umane;
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FEN / AFM

2024

6.000,00

Numărul clădirilor
dotate cu surse de
energie
regenerabilă

FEN

2025

5.000,00

Suprafața spațiilor
verzi regenerată
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Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)

Sursa de
finanțare
potențială

Termene

FEN

2023

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Elemente de
implementare și
monitorizare

➢ informaționale.
Decontaminarea și amenajarea
zonelor contaminate din Orașul
Iernut

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Campanii de informare a populației

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Programe de formare a angajaților
instituțiilor publice cu privire la
gestionarea eficientă a resurselor

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Întărirea capacității de pregătire
pentru tranziția către o economie
circulară la nivelul Orașului Iernut

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2024

4.500,00

Numărul
de
containere
achiziționate,
cantitatea
de
deșeuri reciclate

Parteneriate cu alte unități
administrative în vederea
conceperii unor trase turistice
între localități

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2022

800,00

Numărul de trasee
create
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FEN

FEN

2022

2022

7.000,00

Suprafața
decontaminată
amenajată

și

500,00

Numărul
de
campanii
efectuate, numărul
de
cetățeni
informați

500,00

Numărul
programe
organziate,
numărul
participanți

de

de
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Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)

Sursa de
finanțare
potențială

Termene

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Elemente de
implementare și
monitorizare

Construire punct de informare
turistică în centrul orașului

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2022

650,00

Un punct de
informare turistică
construit

Construirea unui portal turistic al
orașului pentru prezentarea
atractivității turismului zonal

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2022

200,00

Un portal turistic
construit

Continuitatea desfășurării
evenimentelor locale ce prezintă
interes pentru potențialii turiști
(festivaluri, zilele orașului,
manifestări artistice)

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2023

2.500.,00

Numărul de
evenimente
organizate

Amenajarea de spații de agrement
pe malul Mureșului și în
apropierea pădurilor aparținătoare
orașului

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2023

20.000,00

Numărul de spații
de agrement
create

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Buget propriu

din 2021

500,00

Numărul de
competiții create

Crearea unor competiții sportive
anuale
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Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)

Sursa de
finanțare
potențială

Termene

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Elemente de
implementare și
monitorizare

Restaurarea unităților de cult

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

PNRR

2025

27.700,00

Numărul
unităților de cult
restaurate

Proiect Integrat de regenerare
Urbana Iernut-Deag

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

PNRR
FEN

2025

9.350,00

Numărul
unităților
reabilitate

Valorificarea castelului Kornis –
Rakoczi – Bethlen

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

din 2023

50.000,00

Numărul de
evenimente
organziate

Teatru și film în castel

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

din 2023

8.000,00

Numărul de
evenimente
organziate

Crearea de noi activități și
evenimente culturale la nivel local
prin punerea în valoare a
obiceiurilor locale

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

din 2021

1.800,00

Numărul de
evenimente
organziate

Infrastructură de calitate pentru
asigurarea accesului copiilor și
tinerilor la servicii de sănătate în
unitățile de învățământ

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.
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FEN

2024

2.800,00

Numărul
cabinetelor
medicale
modernizate
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Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)

Sursa de
finanțare
potențială

Termene

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Elemente de
implementare și
monitorizare

Reabilitare termica si interioara,
inclusiv
dotări- clădiri Scoală
Gimnaziala Iernut

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2024

9.500,00

Numărul clădirilor
reabilitate termic

Reabilitare termica si interioara,
inclusiv dotări- Liceu Tehnologic
Iernut

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2024

4.500,00

Un liceu reabilitat
termic

Construirea unui bazin de înot

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2026

9.550,00

Un bazin de înot
construit

Achiziționarea de echipament și
aparatură pentru modernizare sală
de gimnastică

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2024

2.900,00

Numărul
echipamentelor
achiziționate

Construire sală de gimnastică

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2025

6.500,00

O sală de
gimnastică
construită

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2024

8.000,00

Un teren de sport
construit

Construire teren de sport
modernizare terenuri existente
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și
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Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)

Sursa de
finanțare
potențială

Termene

FEN

2023

Laboratoare de studiu moderne

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Reabilitare/modernizare/extindere
echipamente și aparatură școlară

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

Modernizarea atelierelor școlare

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Construire și dotare centru de
permanență

➢
➢
➢
➢

Modernizare
și
dotare
infrastructură sanitară de bază,
inclusiv dezvoltarea serviciilor
integrate de îngrijiri paliative la
nivel
comunitar,
primar,
ambulatoriu și spital, cu accent pe
îngrijirea la domiciliu și în
ambulatoriu

➢
➢
➢
➢
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Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Elemente de
implementare și
monitorizare

3.000,00

Numărul
laboratoarelor
modernizate

2024

2.000,00

Numărul
echipamentelor
școlare
achiziționate

FE

2024

5.000,00

Numărul
atelierelor
modernizate

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2025

6.000,00

Un centru de
permanență
construit

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2023

7.600,00

Numărcul
echipamentelor
achiziționate
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Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)

Sursa de
finanțare
potențială

Termene

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Elemente de
implementare și
monitorizare

Creșterea eficacității sectorului
medical în cadrul policlinicii din
Orașul Iernut

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2024

7.000,00

Numărul
echipamentelor
medicale
achiziționate

Construcția de locuințe sociale

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2026

25.000,00

Numărul de
locuințe sociale
construite

Construirea unui centru
rezidențial pentru seniori

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2025

15.000,00

Un centru
rezidențial
construit

Sprijinirea derulării unor
programe de incluziune socială a
romilor

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2023

800,00

Numărul de
beneficiari ai
campaniilor

Înființarea de centre de zi și
locuințe protejate

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2025

35 .000,0

Numărul de centre
de zi și de locuințe
sociale înființate

Sprijinirea
familiilor
monoparentale
în
vederea
îmbunătățirii angajabilităţii și
autonomiei părintelui singur

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2022

500,00

Numărul de familii
sprijinite

Vouchere
alimente

➢ financiare;
➢ materiale;

FEN

2022

500,00

Numărul de
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pentru achiziție de
sau
pentru
masa
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Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)

Sursa de
finanțare
potențială

Termene

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Elemente de
implementare și
monitorizare

caldă/cantine

➢ umane;
➢ informaționale.

Implicarea cadrelor medicale în
organizarea și susținerea unor
activități de educație sanitară a
populației

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2023

400,00

Numărul de
campanii susținute

Facilitarea accesului copiilor săraci
în tabere de creație/sport

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

din 2022

400,00

Numărul de copii
beneficiari ai
programului

Dezvoltarea de măsuri destinate
susținerii
strategiei
privind
îmbătrânirea activă (programe
intergeneraționale, voluntariat)

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

din 2022

200,00

Numărul de
măsuri și
programe create

Servicii îngrijire la domiciliu
pentru persoanele vârstnice cu
venituri reduse

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

din 2022

900,00

Numărul de
beneficiari ai
serviciilor

Crearea infrastructurilor de afaceri
pentru sprijinirea inițiativelor
antreprenoriale

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2024

1.000,00

Numărul de
incubatoare de
afaceri create

Parteneriate public-private pentru
sprijinirea antreprenoriatului și
inițierea de noi afaceri

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2022

100.000

Numărul de
parteneriate
întreprinse

103 | P a g .

vouchere alocate
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Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)

Crearea unui incubator de afaceri
pentru atragerea investitorilor și a
unui centru logistic
Folosirea instrumentelor de
comunicare națională pentru
atragerea investitorilor
(actualizarea paginii web, broșură
de prezentare a orașului, pliante
cu oportunități)
Elaborarea unui sistem de taxe
stimulativ pentru înființarea
întreprinderilor, respectiv facilități
în ceea ce privește impozitele pe
proprietate, costurile și aprobările
pentru dezvoltare
Înființarea unui centru de
informare și consultanță agricolă
(Dezvoltarea competențelor
antreprenoriale ale tinerilor care
vor să-și deschidă o afacere în
domeniul agricol, informare
pentru accesarea schemelor de
finanțare destinate grupurilor de
producători agricoli)
Înființarea unui centru de
informare pentru accesarea
schemelor de finanțare destinate
activităților economice în mediul
urban
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Sursa de
finanțare
potențială

Termene

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Elemente de
implementare și
monitorizare

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2023

10.000,00

Un incubator de
afaceri creat

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2022

200,00

Un portal ebussines creat

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Buget local

2022

30200,00

Un sistem de taxe
stimulativ creat

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2023

3.000,00

Un centru de
informare și
consultanță
agricolă creat

FEN

2023

1.000,00

Un centru de
informare creat
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Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)

Sursa de
finanțare
potențială

Extinderea și dezvoltarea centrelor
de monitorizare prin achiziția de
camere de supraveghere

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Modernizare/ extindere sistem de
iluminat public și telegestiune

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Digitalizarea serviciilor publice
prin monitorizarea sistemului de
utilități

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

Digitalizarea serviciilor publice
prin achiziționarea de mobilier
urban inteligent

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Digitalizarea
educațional

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Construirea unei platforme de
comunicare cu cetățenii
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sistemului

Termene

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Elemente de
implementare și
monitorizare

2023

5.000,00

Numărul de
camere de
supraveghere
achiziționate

2023

8.500,00

Suprafața
acoperită de
sistem

2022

3.000,00

O paltformă de
comunicare cu
cetățenii creată

2022

800,00

Un sistem de
avertizare în caz
de avarii sau alte
tipuri de alerte
creat

FEN

2023

5.000,00

Numărul de
obiecte
achiziționate

FEN

2022

900,00

O paltformă
educațională
online creată

FEN

FEN

FEN
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Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)

Sursa de
finanțare
potențială

Termene

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Elemente de
implementare și
monitorizare

Servicii sociale digitalizate

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2022

1.300,00

O platformă
pentru servicii
sociale construită

Îmbunătățirea comunicării UAT
către comunitate prin postarea
unor panouri informative în locuri
cu vizibilitate maximă pentru
afișarea informațiilor noi, de
interes general pentru comunitate

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2023

350,00

Numărul de
panouri postate,
frecvența de afișas

Proiect de digitalizare a serviciilor
publice oferite cetățenilor şi
companiilor de către Oraș Iernut

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2023

11.500,00

Achiziționarea de
echipamente
softwere

Extinderea,
modernizarea,
reabilitarea rețelelor de apă şi
canalizare existente in Orașul
Iernut

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

2024

9.372,29

Suprafața
modernizată

Dezvoltare edilitară a satului
Cipău

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

8.013,44

Lungimea rețelei
de utilități
modernizate/
extinse

Dezvoltare edilitară a satului
Lechința

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

4.200,00

Lungimea rețelei
de utilități
modernizate/
extinse
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PNRR
FEN

PNRR

2024

FEN

PNRR
FEN

2024

Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă A Orașului Iernut, Județul Mureș, pentru Perioada 2021 - 2027

Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)

Dezvoltare edilitară a satului Deag

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Dezvoltare edilitară a satului Oarba
de Mureș

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Extindere rețea de canalizare în
Orașul Iernut

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

"Reabilitare rețea de distribuție apa
potabila si canalizare in cartierul
Mihai Eminescu Nou din Orașul
Iernut

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Alimentare cu apa in localitatea
Oarba de Mureș, oraș Iernut

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.
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Sursa de
finanțare
potențială

PNRR
FEN

PNRR
FEN

FEN

Buget local

Buget local

Termene

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

2024

4.300,00

2024

5.231,22

2025

2024

2024

Elemente de
implementare și
monitorizare
Lungimea rețelei
de utilități
modernizate/
extinse

Lungimea rețelei
de utilități
modernizate/
extinse

7.000,00

Lungimea rețelei
de utilități
modernizate/
extinse

6.872,97

Lungimea rețelei
de utilități
modernizate/
extinse

3.638,67

Lungimea rețelei
de utilități
modernizate/
extinse
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Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)

Rețea de canalizare si branșamente
in satul Cipău, UAT Iernut

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Creare de locuri de joacă

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Amenajarea de miniterenuri de
sport

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Parc de skateboard în Orașul Iernut

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Amenajări parcuri de agrement

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.
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Sursa de
finanțare
potențială

Buget local

PNRR
FEN

PNRR
FEN

PNRR
FEN

PNRR

Termene

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Elemente de
implementare și
monitorizare

2023

8.211,01

Lungimea rețelei
de utilități
modernizate/
extinse

2023

1.000,00

Numărul de locuri
de joacă create

2024

2.000,00

Numărul de
miniterenuri de
sport amenajate

2024

2.000,00

Un parc de
skateboard
construit

2024

4.000,00

Numărul de
parcuri amenajate
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Acțiuni și propuneri de proiecte

Resurse

(listă neexhaustivă)

Sursa de
finanțare
potențială

Termene

Valoare
estimată
(mii lei, fără
TVA)

Elemente de
implementare și
monitorizare

Cămin cultural in sat Lechința, oraș
Iernut”

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Buget local

2022

1.851,55

Un camin cultural
construit

Amenajare 3 locuri de
(Lechința, Sf.Gh, Sălcud)

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

Buget local

2022

383,98

3 locuri de joacă
amenajate

➢
➢
➢
➢

financiare;
materiale;
umane;
informaționale.

FEN

2024

20.000,00

Numărul de
locuinșe
construite

joaca

Construcția de noi unități locative
destinate
închirierii
prin
programul derulat prin ANL
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Concluzii
Strategia de Dezvoltare Locală cuprinde totalitatea aspectelor strategice cu privire la
elementele sociale, economice și administrative ce au un impact direct asupra dezvoltării
Orașului Iernut și asupra calității vieții cetățenilor. Secțiunea de față cuprinde principalele
aspecte concluzive ca urmare a datelor culese și redate în capitolele anterioare.
Liniile directoare finale ce pot fi trasate ca urmare a cercetării elaborate sunt următoarele:
➢ slabă dezvoltare a infrastructurii de transport în comun neexistând încă un sistem
complet care să îndeplinească cererea locuitorilor raportat la transport;
➢ situația demografică prezintă o serie de aspecte îngrijorătoare dat fiind trendul
descendent al numărului de locuitori și rata mortalității de aproximativ 3 ori mai mare
decât media județeană. Cu toate acestea se remarcă un spor natural mai ridicat decât în
cazul mediei județene;
➢ sectorul social prezintă nevoia de îmbunătățiri în special în ceea ce privește
infrastructura, prin crearea de centre de zi și centre rezidențiale de îngrijire a
persoanelor aflate în nevoie, dar și implementarea unor măsuri de îmbătrânire activă
dată fiind tendința de îmbătrânire a populației. Se remarcă în acest sector o situație
favorabilă în cazul minorilor, în anul 2020 fiind înregistrați numai 9 copii aflați în
situație de risc;
➢ sfera economică indică o evoluție pozitivă dată fiind reducerea numărului de șomeri din
localitate, în anul 2020 fiind înregistrațte numai 156 de persoane. Comerțul și agricultura
constituie ramurile principale în care se manifestă activitatea economică în Orașul
Iernut, localitatea prezentând o suprafață agricolă dublă comparativ cu Municipiile
Sighișoara, Reghin și Târnăveni;
➢ sistemul sanitar local prezintă o dependență față de structurile județene, în Orașul
Iernut fiind prezentă o singură policlinică și numai 5 cabinete medicale de familie;
➢ criteriile care alcătuiesc situația protecției mediului înconjurător se află încă într-o stare
de dezvoltare pe plan local, spațiile verzi constituind în anul 2019 sub 3% din totalul
suprafeței intravilane al Orașului Iernut;
➢ în sectorul cultural se poate remarca existența unui cadru propice care ar putea duce la
dezvoltarea durabilă a sectorului turistic, lipsa unor unități de cazare și a promovării în
plan național a localității face însă ca acest sector să fie unu slab dezvoltat. Totodată, un
mare avantaj al localității îl prezintă castelul Kornis – Rakoczi – Bethlen; reabilitarea
acestuia și valorificarea ar aduce un plus de imagine localității sporind șansa de
dezvoltare a sectorului turistic;
➢ percepția locuitorilor asupra situației locale este una complexă. Aspectele principale ce
stârnesc nemulțumirea populației sunt legate de lipsa oportunităților de petrecere a
timpului liber, sistemul de transport în comun și situația câinilor comunitari. Situația
locurilor de muncă constituie, de asemenea, un element menționat de către respondenți
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ca fiind o problemă acută cu care se confruntă orașul, dar și o direcție de acțiune
prioritară spre care autoritățile ar trebui să-și îndrepte atenția;
➢ în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare a orașului și prioritizarea investițiilor,
respondenții chestionarului au indicat amenajarea centrelor medicale de permanență și
a centrelor de tratament ca fiind sectorul prioritar de investiții pentru următoarea
perioadă. Alături de acesta, respondenții au mai menționat sectorul educațional și
mediul antreprenorial ca direcții de investiții necesare pentru o dezvoltare durabilă.
Concluzionând, Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Iernut urmărește asigurarea
unei dezvoltări urbane durabile integrate, cu respectarea principiilor dezvoltării
durabile, nu doar în sfera economică și socială ci și în zona ecologică dorind să prezinte
o serie de măsuri ce au drept scop final tranziția cât mai rapidă către un oraș smart,
competitiv cu celelalte localități din regiune.
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Anexe
Anexa 1. Structura populației Orașului Iernut și a localităților componente în funcție de
confesiunea religioasă la nivelul anului 2011

Oraș/
Localitat
e
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Pentic
ostala
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a
șapte
a

Mar
torii
lui
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ă
reli
gie

At
eu
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ație
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onibilă

Refor
mata

Rom
anocatol
ica

Unita
riana

Gre
cocat
olic
a

6.308

888

218

16

295

296

23

69

176

13

5

398

5.382

3.619

745

201

15

202

182

21

51

112

10

*

222

1.064

823

137

14

*

15

17

-

*

3

-

-

53

Deag

330

308

-

-

-

4

-

*

5

5

*

-

5

Lechința
Oarba
de
Mureș
Porumb
ac
Sălcud
Sfântu
Gheorgh
e

785

640

4

3

-

74

5

*

9

4

-

-

45

132

108

-

-

-

-

18

-

-

*

-

-

4

3

*

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

652

597

-

-

-

-

-

-

*

8

-

-

46

357

211

*

-

-

-

74

-

*

42

*

3

23

Oraș
Iernut
Iernut
Cipău
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Anexa 2. Organigrama aparatului administrativ al Orașului Iernut
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Anexa 3. Infrastructura domeniului sanitar la nivelul Județului Mureș
Categorii de unități sanitare
Spitale
Ambulatorii de specialitate

Anul
2015
15

Anul
2016
16

Anul
2017
15

Anul
2018
15

Anul
2019
14

6

7

7

6

6

Ambulatorii integrate spitalului

13

12

11

10

9

Policlinici

33

33

30

35

36

Dispensare medicale

5

5

5

5

5

Centre de sănătate mintala

4

3

3

3

3

Unități medico-sociale

1

1

1

1

1

Centre medicale de specialitate

3

5

4

3

3

Centre medicale de specialitate cu
paturi de spital

:

:

:

2

2

:

:

:

3

3

80

83

82

82

87

Puncte de lucru ale centrelor de
dializa
Cabinete medicale școlare
Cabinete medicale studențești

1

1

1

1

1

306

306

303

300

301

Societate medicala civila

7

8

8

3

3

Cabinete stomatologice

411

367

412

460

470

Cabinete stomatologice școlare

8

8

8

8

8

Cabinete stomatologice studențești
Societate stomatologica civila
medicala
Cabinete medicale de specialitate
Societate civila medicala de
specialitate
Farmacii

1

1

1

1

1

:

:

:

1

1

327

311

361

352

358

:

:

:

4

4

233

235

234

238

238

Puncte farmaceutice

49

45

45

52

52

Depozite farmaceutice

12

12

12

11

11

Laboratoare medicale

160

161

163

178

179

Laboratoare de tehnica dentara

57

57

57

55

55

1

1

1

1

1

43

41

43

45

45

Cabinete medicale de familie

Centre de transfuzie
Alte tipuri de cabinete medicale
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Anexa 4. Principalele plante agricole cultivate în Județul Mureș în funcție de suprafața
utilizată

Total

Anul
2015
183.165

Anul
2016
183.860

Anul
2017
181.805

Anul
2018
187.788

Anul
2019
190.549

Cereale pentru boabe

117.297

115.421

111.561

113.879

114.108

Grâu si secara

27.394

27.171

25.345

26.315

27.328

88

148

124

124

106

Grâu - total

27.306

27.023

25.221

26.190

27.222

Grâu comun

27.306

26.991

25.159

26.011

27.162

Principalele culturi

Secara

Grâu dur

:

32

62

180

60

Orz si orzoaica

8.055

7.298

7.220

7.463

7.319

Orz

2.579

2.734

2.422

2.570

2.397

177

204

154

154

149

Hamei
Ovăz

6.627

6.206

6.257

6.146

6.093

Porumb boabe

72.352

72.012

69.972

71.611

71.248

Sorg

157

31

64

59

57

Leguminoase pentru boabe

285

416

294

269

268

Mazăre boabe

233

292

145

142

130

Fasole boabe

52

122

147

125

135

Plante textile

:

:

6

10

10

Cânepa pentru fibra

:

:

6

10

10

Plante uleioase

8.384

11.543

14.105

15.797

17.665

Floarea soarelui

3.704

4.244

5.770

6.923

9.137

Rapița

2.763

3.760

3.464

3.636

3.756

Soia boabe

1.914

3.539

4.867

5.237

4.772

In pentru ulei

1

:

2

:

1

Sfecla de zahar

1.892

2.219

2.379

3.215

3.270

Sorg pentru maturi

211

91

96

95

100

Tutun

94

95

113

124

113

Plante medicinale si aromatice

76

77

107

128

137

Cartofi - total
Cartofi timpurii, semitimpurii si de
vara
Cartofi de toamna

5.540

5.427

5.324

5.339

5.357

312

412

411

512

511

5.228

5.015

4.913

4.827

4.845

Legume - total

6.437

6.314

6.221

6.346

6.316

Tomate

1.078

1.049

1.032

1.154

1.155

Vinete

275

272

264

261

255

Ceapa uscata

1.114

1.107

1.079

1.082

1.078

Usturoi uscat

286

302

301

301

302

Varza alba

1.261

1.204

1.205

1.208

1.192

Ardei

495

497

491

487

485
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Rădăcinoase comestibile

694

682

682

686

680

Legume cultivate in câmp

3.444

3.259

3.199

3.331

3.320

8

8

12

12

13

2.985

3.047

3.010

3.003

2.982

191

152

122

123

121

Furaje verzi din teren arabil

45.565

44.899

44.212

45.247

45.856

Furaje perene

34.714

34.402

33.879

34.491

34.915

Lucerna

17.717

17.646

17.196

18.181

18.916

Trifoi

3.547

3.493

3.392

3.425

3.037

Furaje verzi anuale

10.851

10.497

10.333

10.756

10.942

Porumb verde furajer

5.485

5.089

4.876

5.117

5.289

Rădăcinoase furajere

127

121

108

110

110

Căpșunarii pe rod

10

35

44

44

40

Legume in solarii si sere
Legume proaspete din grădinile
familiale
Pepeni verzi si galbeni

Flori si plante ornamentale
Livezi pe rod
Suprafața serelor
Teren arabil in repaus
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16

45

44

45

45

2.977

2.694

2.687

2.640

2.595

9

10

9

9

9

22.544

4.403

16.885

16.699

16.749
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Anexa 5. Interpretarea statistică a chestionarelor
SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CHESTIONARELOR APLICATE GRUPULUI ȚINTĂ
Nr. total de chestionare aplicate:

182

Nr. total de întrebări aplicate:

13

INTERPRETAREA STATISTICĂ A CHESTIONARELOR APLICATE GRUPULUI ȚINTĂ

Întrebarea 1

Vârsta dumneavoastră este:
 sub 20 de ani
 între 20 - 30 de ani
 între 30 - 40 de ani
 între 40 - 50 de ani
 peste 50 de ani

Nr. respondenți:

182 din 182 chestionare
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

Reprezentare
grafică:

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
sub 20 de ani între 20-29 de între 30-39 ani între 40-49 ani peste 50 de ani
ani

Din totalul respondenților, aproximativ 30,22% dintre aceștia au o vârstă între
30 și 39 de ani.
Interpretare
statistică:

Au fost înregistrați 6 respondenți cu o vârstă mai mică de 20 de ani.
Se remarcă ponderi asemănătoare are respondeților din grupelele de vârstă 20-29,
30-39, 40-49.

Întrebarea 2
Nr. respondenți:
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Sexul:
a) masculin b) feminin
182 din 182 de chestionare

67

115
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Reprezentare
grafică:

MASCULIN

FEMININ

Din Total respondenți:
Interpretare
statistică:

-

63,19% sunt femei, reprezentând în cifră absolută 115 respondenți

-

36,19% sunt bărbați, reprezentând în cifră absolută 67 de respondenți

Întrebarea 3

Ultimul nivel de educație absolvit:
▪ Studii primare/gimnaziale;
▪ Studii medii;
▪ Studii superioare;
▪ Studii postuniversitare;
▪ Altele.

Nr. respondenți:

182 din 182 de chestionare
120
96

100
80
60

44

40

Reprezentare
grafică:

Interpretare
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20

3

0

Din datele obținute:

39

0
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statistică:

-

52,75% dintre respondenți au studii superioare;

-

24,18% au studii medii;

-

1,65% prezintă studii primare/gimnaziale

Întrebarea 4

Care este ocupația Dumneavoastră?

Nr. respondenți

181 de răspunsuri din 182 de chestionare
140

130

120
100
80
60

Reprezentare
grafică

40
20

16

15

10

10

0

Interpretare
statistică

Din totalul de respondenți 130 au afirmat că activează ca și salariați constituind
71,82% . În cadrul celorlalte variante de răspuns s-a identificat un număr redus de
respondenți, nici una dintre celelalte categorii nereușind să adune mai mult de
10% din ponderea totală.
e o scară de la 1 la 5 cât de mulțumit sunteți de următoarele aspecte, unde 1
semnifică „deloc mulțumit”, iar 5 „foarte mulțumit”?
Aspecte

Răspuns
1

Locurile de muncă
Canalizarea și alimentarea cu apă

Întrebarea 5

Situația câinilor comunitari
Curățenia în oraș
Consolidarea clădirilor
Delincvență/Infracționalitate
Iluminatul public
Oportunitățile pentru activități culturale și de petrecere a timpului liber
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2

3

4

5
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Locurile de parcare
Numărul/ calitatea locurilor de joacă
Starea spațiilor publice
Starea spațiilor verzi
Starea grădinițelor/ școlilor
Starea trotuarelor
Starea carosabilului
Transportul în comun
Traficul din oraș

Nr. respondenți

182 din 182 de chestionare
Aspecte

Distribuția
răspunsurilor
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1

2

3

4

5

Locurile de muncă

58

48

42

24

10

Canalizarea și alimentarea cu apă

28

31

54

46

23

Situația câinilor comunitari

63

46

47

21

5

Curățenia în oraș

23

29

68

46

16

Consolidarea clădirilor

42

38

72

21

9

Delincvență/Infracționalitate

29

31

71

42

9

Iluminatul public

30

31

69

35

17

Oportunitățile pentru activități culturale
și de petrecere a timpului liber

97

50

31

4

0

Locurile de parcare

46

40

52

34

10

Numărul/ calitatea locurilor de joacă

50

59

56

13

4

Starea spațiilor publice

37

49

68

24

4

Starea spațiilor verzi

34

48

60

33

7

Starea grădinițelor/ școlilor

6

17

55

72

32

Starea trotuarelor

15

31

81

48

7

Starea carosabilului

15

26

62

68

11

Transportul în comun

62

34

51

27

8

Traficul din oraș

17

13

78

54

20
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4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Reprezentare
grafică

Datele statistice indică următoarele aspecte:

Interpretare
statistică

-

grad ridicat de nemulțumire pentru situația locurilor de muncă, situația
câinilor vagabonzi și a oportnităților pentru activități culturale

-

analiza nu indică aspecte pozitive regăsite de către respondenți la nivelul
Orașului Iernut ci numai prezența unor aspecte catalogate în stare neutră
și anume starea grădinițelor/ școlilor, canalizarea și alimentarea cu apă și
curățenia în oraș

Care considerați că este principala cauză a problemelor existente la nivelul
Orașului Iernut?
Lipsa de implicare a autorităților publice locale în problemele comunității
Lipsa fondurilor și a investițiilor orientate spre dezvoltarea economică și socială a
localității
Lipsa planificării, a viziunii și a unor obiective clare pe termen mediu și lung, precum și
a unor documente specifice în acest sens
Lipsa forței de muncă competentă, capabilă să conducă la progresul localității

Întrebarea 6

Lipsa unor proiecte coerente, de anvergură
Lipsa de inițiativă cetățenească și de implicare a cetățenilor în viața comunității
Lipsa locurilor de muncă și a agenților economici care să asigure locuri de muncă
pentru populație
Mediu de afaceri neperformant
Corupția
Sărăcia
Lipsa de vizibilitate a orașului, în ciuda existenței unui potențial ridicat (turistic,
economic, comercial etc.)
Alta (specificați):

Nr. respondenți
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180 din 182 de chestionare
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111

120
100

96

95

80

85
67

73

72

67

51

60

54
35

40
20

Reprezentare
grafică

3

0

Datele indică următoarele aspecte:

Interpretare
statistică

-

lipsa locurilor de muncă este considerată principala cazuă a problemelor
regăsite în Orașul Iernut;

-

lipsa de implicare a autorităților sau a fondurilor de investiții constituie
alte cauze identificate de respondenți ca fiind sursele principale ale
problemelorM

-

corupția, mediul de afaceri neerformant sau sărăcia constituie aspecte
menționate cel mai puțin de către respondenți ca și surse ale problemelor
locale.

Întrebarea 7

Care considerați că este cea mai importantă sursă de poluare în Orașul Iernut?

Nr. respondenți

179 din 182 de chestionare
140
115

120
100
80

Reprezentare
grafică

75

60
40
20

8

4

0
Traficul auto
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Lucrările de
construcții

Deșeurile
depozitate sau
colectate
necorespunzător

Alta (specificați):
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Interpretare
statistică

Depozitarea neconformă a deșeurilor constituie sursa principală a poluării în
opinia respondențiilor, menționată de către 115 dintre aceștia. Taficul auto
constituie a doua sursă fiind menționat de 75 de respondenți.

Întrebarea 8

Prin ce evenimente considerați că ar fi cel mai util să se promoveze Orașul Iernut?

Nr. respondenți

179 din 182 de chestionare
50,00
44,36

45,00
40,00
35,00
30,00

Reprezentare
grafică

25,00

21,01

20,00
14,40

15,00
10,00

10,89

9,34

5,00
0,00
Zilele Orașului

Festivaluri

Concerte

Târguri

Altele
(specificați):

Datele indică următoarea situație:

Interpretare
statistică

-

respondenții au identificat târgurile ca fiind cea mai oportună modalitate
de promovare a localității, această opțiune cosntituind 44,36% din totalul
răspunsurilor date;

-

festivalurile constituie a doua opțiune cu un procent de 21% din
rasăunsuri

-

la polul opus se află zilele Orașului cu un procent de aproximativ 9%

Întrebarea 9

Considerați că ar fi utilă realizarea şi promovarea proiectelor de dezvoltare
profesională a angajaților din diverse domenii de activitate, în orașul
Dumneavoastră?

Nr. respondenți

181 din 182 de respondenți
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dezacord total

dezacord parțial

acord parțial

acord total

nu am nicio părere

3%1%

14%

20%

Reprezentare
grafică

62%

Interpretare
statistică

Din totalul respondențiilor 112 au exprimat un acord total cu afirmația și 37 acord
parțial constituind un total de aproxiamtiv 80%.

Întrebarea 10

Considerați că ar fi utilă realizarea şi promovarea proiectelor de dezvoltare
profesională a tinerilor din diverse domenii de activitate, în orașul
Dumneavoastră?

Nr. respondenți

181 din 182 de chestionare

dezacord total

dezacord parțial

acord parțial

6%
2%

acord total

nu am nicio părere

12%

Reprezentare
grafică

80%

Interpretare
statistică
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Ponderea respondențiilor plasați în acord cu afirmația a crescut cu 10% față de
întrebarea precedentă, cosntituind un total de 90%. 145 de respondenți sunt în
acord total cu afirmația și 22 în acord parțial, numai 3 respondenți fiind în
dezacord total.
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Întrebarea 11

Care considerați că sunt cele mai importante resurse care contribuie la
dezvoltarea orașului?

Nr. respondenți

123 din 182 de chestionare aplicate

Reprezentare
grafică

Nu este cazul

Interpretare
statistică

Răspunsurile repsondențiilor au variat în cazul acestei întrebări neputându-se
efectua o pondere statistică, printre răspunsurile acestora privind sursele de
dezvoltare a orașului regăsindu-se fondurile europene, mediul economic sau
crearea de noi locuri de muncă și agricultura
Pe o scară de la 1 la 5 cât de importante considerați că sunt următoarele
priorități de investiții:
Priorități

Răspuns
1

Modernizare infrastructură rutieră și pietonală
Modernizare flotă transport public
Reabilitare/modernizare sistem de alimentare cu apă și canalizare
Restaurare centru istoric (inclusiv infrastructura pietonală și carosabil)
Amenajarea de noi spații verzi

Întrebarea 12
Dezvoltare infrastructură pentru susținerea afacerilor locale
Modernizare/dotare infrastructură educațională
Amenajare spații de agrement și petrecere a timpului liber, inclusiv
pentru activități de sport în masă
Amenajare de centre medicale de permanență sau centre de tratament
Înființare infrastructură pentru autovehicule electrice
Dezvoltare infrastructură de gestionare a deșeurilor generate
Reabilitarea clădirilor
Dezvoltarea capacității administrative

Nr. respondenți
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182 de respondenți din 182 de chestionare

2

3

4

5
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6
5
4

4,34

4,04

4,03

3,46

4,8
4,43 4,6 4,6 4,56

4,45 4,27 4,41
3,2

3
2
1

Reprezentare
grafică

0

Interpretare
statistică

Datele colectate prezintă amenajarea de centre medicale de permanență ca fiind
cea mai importantă direcție considerată de către respondeți cu o medie a
răsîunsului de 4,8 din 5. Aceasta este urmată de modernizarea infrastructurii
educaționale și dezvoltarea infrastructurii pentru afacerile locale, ambele cu o
meide de 4,6 din 5. La polul opus se află înființarea infrastructurii pentru
autovehicule electrice cu o medie de 3,2.

Întrebarea 13

Din punctul Dumneavoastră de vedere, menționați care ar fi primele trei
priorități/ proiecte(domenii) în care ar trebui să se investească în perioada 20212027.

Nr. respondenți

147 din 182 de chestionare aplicate

Reprezentare
grafică

Nu este cazul

Interpretare
statistică

Date fiind variațile foarte mari ale zonelor în care s-au îndreptat răspunsurile nu
s-a putut efectua o analiză statistică asupra acestora. Răspunsurile cu gradul cel
mai ridicat de repetare au inclus aspecte ce țin de situația locurilor de muncă, fie
crearea de noi locuri de muncă, creșterea salariilor sau îmbunătățirea condițiilor
de muncă și a ustensilelor de lucru.
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