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Introducere 

Acest document reprezintă Etapa I din cadrul serviciilor de expertiză în planificare strategică, prestate 

pentru implementarea proiectului ADEPT – Administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda, în 

baza Contractului de finanțare dintre Municipiul Turda și Programul Operațional Capacitate 

Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și 

transparente, Obiectivul specific 2.1. – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, CP10/2018 – 

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul 

administrației publice locale. 

 

Serviciile de expertiză în planificare strategică se încadrează în Subactivitatea 2.2. Elaborarea Planului 

anual de politici publice la nivelul instituției pentru anul 2020 (Etapa I) și Subactivitatea 2.3. Elaborarea 

de politici publice în următoarele sectoare: educație, sănătate, asistență socială, mediu și transport 

(Etapa II). Raportul de față face parte din Subactivitatea 2.2. și reprezintă un document de planificare a 

politicilor publice pe termen scurt (un an), ce explicitează proiectele, măsurile/acțiunile din propuse spre 

implementare în anul 2020, din cadrul politicilor formulate în documentele de planificare strategică 

aprobate la nivelul Municipiului Turda. 

 

Politicile urbane se referă la orice set de argumente interpersonale sau organizaţionale, care sunt 

chemate să rezolve clase identificabile de probleme. Aceste seturi de argumente se exprimă prin planuri 

şi actiuni, care au ca scop îmbunătăţirea unei situaţii existente . Din punct de vedere al conţinutului, 

politicile urbane reprezintă orice principiu sau plan de guvernare privind problematica urbană. Enunţul 

acestora se formulează pe domenii specifice de analiză, pe baza identificării şi prioritizării problemelor 

urbane, rezultate din analiza datelor, informaţiilor, indicatorilor ce reflectă situaţia existentă.  

 

Din punct de vedere al procesului, politicile urbane reprezintă un demers ciclic care cuprinde formularea 

obiectivelor dezvoltării urbane şi evaluarea rezultatelor dezvoltării, planificarea acestei dezvoltări, 

proiectarea şi implementarea, încorporand investiţiile publice şi impactul acestora asupra investițiilor 

private. In detaliu, aceasta înseamnă o etapă de analiză, de identificare de proiecte, de implementare 
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propriu-zisă, de evaluare legată de schimbările produse în cadrul oraşului luat în studiu și în teritoriul său 

adiacent. 

 

Obiectivul lucrării se încadrează în acest proces de planificare a dezvoltării urbane a municipiului Turda 

și este acela de a furniza un pachet coerent de măsuri de implementare pe termen scurt a politicilor 

formulate în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a municipiului, pe baza analizei contextului 

strategic local și național și a problematicii evidențiate în această strategie. In consecință, structura 

documentului cuprinde:  

 

(1) un capitol de prezentare generală a procesului de elaborare a planului de politici; 

(2) o componentă de fundamentare, printr-o o analiză a documentelor strategice relevante și a profilului 

socio-economic și teritorial al municipiului;  

(3) formularea propriu-zisă a planului de politici publice urbane pentru anul 2020.  

 

1. Cadrul General 

1.1. Contextul elaborării Planului de Politici Publice 

Municipiul Turda a cunoscut, cu precădere în ultimii 3 ani, o creștere substanțială a resurselor alocate 

pentru planificarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții. Rezultatul direct este 

faptul că ponderea secțiunii de dezvoltare în totalul bugetului local al orașului a crescut până la valori 

istorice pentru perioada post-decembristă, ajungând la 65% în anul 2019, mai exact la aproape 150 mil. 

lei sau peste 30 mil. Euro.  

 

Doar în perioada 2016-2019, bugetul alocat asistenței sociale a crescut de 60 de ori, cel aferent 

transporturilor a crescut de 18 ori, cel dedicat învățământului de 14 ori, iar cel pentru mediu de 12 ori. 

Toate acestea s-au realizat nu prin majorarea taxelor și impozitelor locale, ci prin atragerea de resurse 

externe, respectiv fonduri din programe europene și de la bugetul de stat, care au crescut de 2,6 ori față 

de acum 3 ani și au ajuns să reprezinte circa 60% din încasările totale la bugetul local. Politica de 

împrumuturi bancare pentru realizarea de investiții a fost și rămâne una prudentă.  

 

Un rol esențial în atingerea acestor performanțe bugetare l-a jucat activitatea de planificare strategică.  

În ultimii 3 ani, Primăria a elaborat o serie de documente strategice vitale pentru dezvoltarea 

comunității și atragerea de finanțări externe. Între acestea, se remarcă Strategia Integrată de Dezvoltare 
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Durabilă a Municipiului Turda pentru perioada 2017-2030, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al 

Municipiului Turda pentru orizontul 2030 și Strategia de Dezvoltare Locală pentru zone urbane 

marginalizate. Doar aceste trei documente, pe lângă alte planuri sectoriale existente la nivel local, 

reunesc sute de propuneri de proiecte, care răspund unor nevoi reale și care au fost validate cu toți 

stakeholderii locali, în cadrul unui amplu proces de consultare și planificare participativă.  

 

Bugetele totale ale acestor propuneri de proiecte, aflate în diferite stadii de maturitate (de la o simplă 

idee, la licitație, sau chiar execuție) se ridică la peste 300 mil. Euro, ceea ce ar implica menținerea 

fondurilor alocate de la bugetul local pentru investiții la același nivel ca cel din 2019 pentru cel puțin 10 

ani, fără a mai lua în calcul eventuale propuneri noi. 

 

 

1.2. Necesitatea elaborării Planului de Politici Publice 

În mod evident, o creștere atât de rapidă a eforturilor investiționale derulate de autoritățile locale 

înseamnă și o provocare importantă în ceea ce privește eficiența utilizării resurselor de care dispun 

acestea. Astfel, în pofida creșterii de câteva ori a fondurilor alocate de la bugetul local pentru proiecte 

de investiții, echipa care se ocupă de pregătirea, implementarea și monitorizarea acestor intervenții a 

rămas aproximativ aceeași, constrângerile legale și bugetare făcând dificilă recrutarea de personal 

suplimentar. Așadar, chiar dacă veniturile angajaților din sectorul public au crescut, gradul de încărcare 

al acestora cu sarcini a avut o evoluție și mai rapidă, mai ales în contextul realizării de proiecte integrate, 

complexe, cu bugete substanțiale. 

 

Pe de altă parte, trebuie recunoscut și faptul că alocările bugetare din anul 2019 pentru proiecte de 

investiții au un caracter excepțional, fiind realizate în plin proces de creștere economică, de 

implementare a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 și de derulare la nivel național a unor 

programe generoase de investiții cu fonduri de la bugetul de stat. Aceste elemente vor avea o influență 

pozitivă și în bugetele de investiții pentru următorii 2-3 ani, după care politicile publice de la nivel local 

vor trebui să se bazeze în mai mare măsură pe resurse locale (taxe și impozite, împrumuturi), eventual și 

în contextul unei stagnări sau chiar scăderi economice. Un nou val de fonduri nerambursabile vor fi, cel 

mai probabil, disponibile începând cu anii 2024-2025.  
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În scenariul de mai sus, devine clar că nu toate proiectele din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă 

a orașului (care a preluat și propunerile din documentele strategice sectoriale, precum PMUD) vor putea 

fi finanțate până la momentul expirării documentului (mai exact anul 2023).  

 

Așadar, intervențiile propuse în acest document, care ar trebui duse la îndeplinire în perioada 2020-

2023 (pentru că cele aferente anului 2019 au fost deja aprobate de Consiliul Local odată cu adoptarea 

bugetului local pe anul în curs) vor trebui să fie prioritizate, plecând de la o serie de criterii obiective, 

precum: urgența intervenției, gradul de maturitate al proiectului, existența unei surse de finanțare clare, 

existența atribuțiilor legale ale Primăriei în domeniul respectiv, posibilitățile tehnice de realizare a 

intervenției în acest interval, etc.   

 

Nu în ultimul rând, dezvoltarea unui oraș durabil nu înseamnă doar investiții în infrastructură, deși 

necesitatea acestora la nivelul municipiului Turda este de netăgăduit. Unele dintre problemele 

comunității pot fi adresate și prin politici publice care să implice atât măsuri ”hard” cât și ”soft”, 

antrenând resurse din comunitate care nu au fost avute în vedere până în prezent.  

 

Rolul Planului Anual de Politici Publice al Municipiului Turda pentru anul 2020 este, în acest sens, să 

genereze un model de instrument, care să fie ulterior aplicat an de an de către administrația locală, dar 

și de către primării din țară, care să operaționalizeze documentele de planificare strategică existente la 

nivel local.  

 

Concret, acest plan va indica exact care măsuri de dezvoltare (fie investiții propriu-zise, fie acțiuni de tip 

”soft”) vor fi implementate în următorul an calendaristic și fiscal, plecând de o prioritizare a 

intervențiilor deja existente în diferite documente de planificare de la nivel local, bazată pe criterii 

obiective, care au fost în prealabil asumate de toți actorii relevanți de la nivel local.  

 

Aceste proiecte prioritare pentru anul 2020 vor fi organizate pe domenii de politici publice, plecând de la 

obiectivele strategice asumate la nivel local, dar și de la atribuțiile legale ale adminstrației locale, 

conform Legii nr. 215/2001.  
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1.3. Surse documentare 

Planul Anual de Politici Publice s-a realizat plecând de la documentele de planificare strategică existente 

la nivel local și care au fost puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Turda, respectiv: 

 

A. Documente la nivel național: 

• Strategia pentru Dezvoltare Teritorială a României. România policentrică 2035 

• Studiul de Fundamentare în vederea actualizării PATN – Secțiunea a IV-a ”Rețeaua de Localități” 

• Master Planul General de Transport al României 

• Strategia de transport intermodal în România 2020. 

• Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național al României 2007-2026 

• Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 

• Strategia Națională de Reducere a Sărăciei 2014-2020 

• Strategia Națională pentru Ocupare în perspectiva 2020 

• Strategia pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii 

• Strategia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Educaționale 

• Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții 

• Strategia pentru Sănătate 2014-2020 

• Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020 

• Strategia pentru Dezvoltarea Sectorului Agro-Alimentar pe termen mediu și lung (orizontul 

2020-2030) 

• Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 

• Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 și Planul Național privind 

Managementul Deșeurilor 

• Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2013-2020 

• Strategia Energetică a României 2007-2020 

• Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 

B. Documente la nivel regional 

• Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest, 2014-2020 

C. Documente la nivel județean: 

• Strategia de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014-2020 
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D. Documente la nivel local: 

• Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Turda pentru perioada 2017-2023-

2030; 

• Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Turda; 

• Strategia de Dezvoltare Locală (pentru zone urbane marginalizate) a Municipiului Turda; 

• Strategia Energetică a Municipiului Turda; 

• Planul Urbanistic General al Municipiului Turda. 

 

La acestea se adaugă informații cu privire la planificarea și execuția bugetului local pentru perioada 

2016-2019, organigrama, statul de funcții și ROF al Primăriei Municipiului Turda, precum și lista 

investițiilor aflate în derulare, respectiv pregătire la nivel local.  

 

1.4. Procesul de elaborare 

 

Procesul de elaborare al Planului Anual de Politici Publice a inclus trei etape majore: 

a) Etapa de colectare a datelor – care a implicat identificarea, în strânsă colaborare între 

consultant și echipa executivă a Primăriei, a datelor de input disponibile la nivel local (strategii și 

planuri sectoriale, date financiare, date cu privire la resursele finale, la stadiul proiectelor de 

investiții etc.), considerate a fi relevante pentru elaborarea Planului.  

b) Etapa de analiză ”de birou” – în care s-a realizat trecerea în revistă a tuturor surselor 

bibliografice menționate mai sus și care au stat la baza definirii politicilor publice din acest Plan. 

În urma acestui demers, a rezultat o primă propunere de Plan, din perspectiva consultanților, 

care a făcut obiectul dezbaterilor cu actorii locali.  

 

c) Etapa ”participativă”, de consultare cu actorii relevanți de la nivel local – draftul Planului Anual 

de Politici Publice a făcut subiectul mai multor interviuri cu reprezentanți ai administrației locale, 

de la nivel de conducere și executiv (direcțiile/serviciile/compartimentele/birourile/societățile 

din subordinea Primăriei), cu scopul de a completa și valida unele informații cuprinse în varianta 

de lucru a documentului. Pe de altă parte, cea mai mare parte din resurse au fost alocate etapei 

de consultare cu actorii relevanți din comunitate, în cadrul Grupului de Lucru special înființat în 

acest sens. Acesta a fost cel care a formulat observații, sugestii, completări și care a validat 

conținutul Planului, în forma sa consolidată.  
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1.5. Grupul de lucru 

Printre principiile de bază ale elaborării Planului Anual de Politici Publice s-a numărat planificarea 

participativă. Aceasta a plecat de la următoarea premisă: toate documentele de planificare strategică 

existente la nivel local au fost elaborate recent (în ultimii 3 ani) și au implicat un intens efort de reunire 

și implicare a actorilor relevanți de la nivelul comunității. Așadar, Planul Anual de Politici Publice are atât 

oportunitatea de a valorifica structurile parteneriale deja înființate la nivel local pentru elaborarea 

respectivelor strategii și planuri, cât și responsabilitatea de a implica aceste structuri în pasul următor, 

acela de a prioritiza și de a maturiza propunerile concrete de proiecte din respectivele strategii care au 

beneficiat de aportul lor în trecut. În acest fel, se asigură precondițiile pentru o continuate a planificării 

participative și a implicării actorilor relevanți în procesul decizional la nivel local. În acest context, 

structura grupului de lucru înființat la nivel local a fost următoarea1: 

 

Nr. crt. Organizația reprezentată Tipul 

organizației 

Persoana 

desemnată 

Funcția ocupată 

1     

2     

3     

     

 

2. Fundamentarea Planului de Politici Publice 

 

2.1. Analiza documentelor strategice relevante 

2.1.1. Documentele strategice de la nivel național 

Strategia pentru Dezvoltare Teritorială a României. România policentrică 2035. Coeziune și 

competitivitate teritorială, dezvoltare și șanse egale pentru oameni. Această strategie reprezintă 

instrumentul de implementare a unui sistem al planului de amenajare din cadrul planurilor de 

dezvoltare națională - regională și a planurilor urbanistice generale - și sprijină operaționalizarea 

programelor de investiție sectorială 2035. În cadrul acesteia au fost identificate 5 obiective generale: 

• Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european prin sprijinirea 

interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și broadband; 

 
1 De completat 
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• Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice în 

vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și incluzive; 

• Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea specializării teritoriale 

și formarea zonelor funcționale urbane; 

• Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate teritorială; 

• Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială. 

 

Conform SDTR, municipiul Turda joacă un important rol polarizator pentru populația rurală de pe o rază 

de circa 20 km în jurul său, care include și zone din județele Mureș și Alba. Aria de polarizare se 

intersectează cu cea a unor poli urbani importanți (Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Alba Iulia). Împreună, 

cele 4 orașe formează un sistem urban.  

 

 

 

 

Pe de altă parte SDTR confirmă poziția teritorială strategică a municipiului Turda în rețeaua de așezări 

urbane din România, orașul fiind situat la intersecția unora dintre cele mai importante coridoare de 
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transport și de dezvoltare din țară (Republica Moldova – Iași – Târgu Mureș – Turda - Sebeș – Timișoara 

– Arad – Ungaria, respectiv Constanța – București – Brașov/Pitești – Sibiu – Sebeș – Turda – Cluj – 

Oradea - Ungaria).  

 

 

 

In conformitate cu Studiul de Fundamentare în vederea actualizării PATN – Secțiunea a IV-a ”Rețeaua de 

Localități” și cu proiectul de act normativ publicat de MDRAP în anul 2015, municipiul Turda va intra în 

categoria a V-a, a municipiilor cu rol de pol județean secundar, alături de municipiul Dej. Orașele din 

această categorie trebuie să îndeplinească o serie de criterii: populație în zona urbană funcțională de 

minim 50.000 de locuitori, sedii de instituții cu rol de deservire zonală, acces la drum express, magistrală 

feroviară, aeroport (la maxim 150 km distanță), autogară, spital de categoria III/IV, minim școală 

postliceală, instituții culturale de importanță locală, 21 mp/locuitor de spații verzi, 2,8 medici la 1000 de 

locuitori, minim 70% dintre străzi modernizate și 76% cu canalizare, minim 68% dintre locuințe cu 

baie/WC, minim 6 întreprinderi active la 1.000 de locuitori și minim 98% dintre locuitori activi în 

industrie și servicii. Municipiul Câmpia Turzii este încadrat în categoria a VII-a, a centrelor urbane 
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subordonate unui municipiu de rang superior (Turda), iar comuna Iara, din aria sa de polarizare, în 

categoria polilor de dezvoltare rurală.  

 

 

Master Planul General de Transport al României - Master Planul analizează obiectivele majore ale 

sistemului național de transport. Prin urmare, acesta constituie un instrument strategic de planificare a 

intervențiilor majore (proiecte și alte acțiuni) ce sunt semnificative pentru obiectivele de transport la 

scară națională. Sunt avute în vedere transportul rutier, feroviar, porturi și căi navigabile, aerian și 

multimodal. 

 

Pentru municipiul Turda și zona sa urbană funcțională/de proximitate Master Plan-ul General de 

Transport prevede următoarele proiecte majore de investiții:  

• Autostrada A3 ”Transilvania” (Turda-Borș și Turda-Târgu Mureș); 

• Autostrada A10 (Sebeș-Turda); 

• Electrificarea liniei CF Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor; 

• Modernizarea liniei CF Câmpia Turzii – Cluj-Napoca; 
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• Drumul Expres ”Someș Express”  (Turda – Cluj – Dej – Baia Mare – Satu Mare – granița cu 

Ungaria); 

• Modernizare CF Turistică Turda-Abrud; 

• Construcție terminal intermodal Turda.  

 

 

Strategia de transport intermodal în România 2020. Obiectivele specifice avute în vedere sunt: 

• modernizarea și/sau construirea unor terminale intermodale și a infrastructurii aferente 

• realizarea unor servicii intermodale de calitate 

• implementarea unui sistem de urmărire, planificare și management a transportului intermodal 

de marfă, utilizând sistemele inteligente de transport disponibile pe piață 

• stimularea promovării sistemului național de transport intermodal 

Strategia prevede dezvoltare unor facilități intermodale de mărfuri în zona Cluj-Napoca – Turda – Dej.  

 

Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național al României 2007-2026 - Documentul are ca 

principale obiective transformarea României într-o destinație turistică de calitate pe baza patrimoniului 

său natural și cultural care să corespundă standardelor Uniunii Europene privind furnizarea produselor și 

serviciilor și realizarea unei dezvoltări durabile din punct de vedere al mediului sectorului turistic într-un 

ritm de dezvoltare superior altor destinații turistice din Europa. Strategia are în vedere următoarele 
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direcții strategice: structuri administrative, planificare și infrastructură fizică, dezvoltarea resurselor 

umane, îmbunătățirea produselor turistice, servicii de informare, statistici și cercetare, marketingul 

destinației și mediul natural. 

 

Pentru municipiul Turda, Master Planul subliniază faptul că orașul dispune de un centru istoric protejat, 

care necesită măsuri de conservare și de dezvoltare a clădirilor și zonelor istorice. Prin HG nr. 558/2017, 

Ministerul Turismului a aprobat Programul pentru dezvoltarea investițiilor în turism/Masterplanul 

investițiilor în turism, unde județul Cluj figurează doar cu investiții în infrastructura de schi din Stațiunea 

Băișoara, respectiv cu facilități de agrement în comuna Chinteni.  

 

Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 - Strategia propune următoarele 

obiective generale: 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; creșterea autonomiei 

locale și consolidarea capacității autorităților administrației publice locale pentru promovarea și 

susținerea dezvoltării la nivel local; creșterea calității și accesului la serviciile publice. 

 

Strategia Națională de Reducere a Sărăciei 2014-2020 - Strategia are scopul de a reduce sărăcia printr‐o 

incluziune activă pe piața muncii a persoanelor marginalizate. Această strategie va constitui principalul 

cadru strategic în domeniul incluziunii sociale și a reducerii sărăciei, elaborând obiectivele strategice și 

acțiunile prioritare până în 2020. Vor fi elaborate Planuri de Acțiune separate în domeniul incluziunii 

sociale și combaterea sărăciei în ceea ce privește serviciile sociale, protecția persoanelor vârstnice și 

îmbătrânirea activă, protecția copiilor și protecția persoanelor cu dizabilități. 

 

Strategia Națională pentru Ocupare în perspectiva 2020 - Strategia asigură o coordonare mai bună a 

priorităților politicilor privind ocuparea, luând în considerare obiectivele Strategiei Europa 2020. 

Principalul obiectiv al strategiei este acela de a asigura un nivel durabil al ocupării în România, susținută 

de competitivitate economică, incluziune socială și dezvoltare durabilă. Strategia include obiective și 

măsuri specifice menite să integreze pe piața muncii a categoriilor ce experimentează dificultăți în 

ocupare (tineri, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, șomeri pe termen lung, Roma etc). 
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Strategia pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii - Măsurile stipulate în strategie au ca obiectiv 

promovarea și susținerea integrării/reintegrării în sistemul educațional și include, de asemenea, un 

sistem eficient pentru colectarea și analiza datelor și informațiilor privind toate aspectele sistemului 

educațional. 

 

Strategia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Educaționale - Presupune elaborarea unei hărți a 

infrastructurii educaționale și de pregătire profesională. 

 

Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții - Strategia are drept obiectiv crearea 

cadrului strategic pentru a încuraja și crește participarea la educația pe tot parcursul vieții. Obiectivele 

strategice sunt creșterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții, creșterea relevanței sistemelor 

de educație și formare profesională pentru piața muncii și dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții în 

strânsă colaborarea cu partenerii sociali și cu toate părțile interesate relevante. 

 

Strategia pentru Sănătate 2014-2020 - Obiectivul general al strategiei este de a facilita accesul la servicii 

de sănătate mai bune și mai sigure, în special pentru grupurile vulnerabile și acoperă patru piloni: 

Infrastructura de sănătate; Tehnologii ale informației în sănătate ‐ e‐Sănătate; Cercetare extensivă în 

domeniul sănătății; Servicii de sănătate publică și asistență medicală. 

 

Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020 - 

Definește ca obiective strategice sectoriale și transversale: protejarea patrimoniului cultural național 

(patrimoniul imobil, patrimoniul cultural național mobil, patrimoniul cultural imaterial), susținerea și 

promovarea creației culturale și artistice contemporane, educație și intervenție culturală, întărirea 

capacității instituționale și dezvoltarea infrastructurii culturale. 

 

Strategia pentru Dezvoltarea Sectorului Agro-Alimentar pe termen mediu și lung (orizontul 2020-2030) 

- Acest document oferă o viziune pe termen lung de dezvoltare a agriculturii și zonei rurale cu scopul de 

a valorifica inteligent și durabil potențialul agro-alimentar și dezvoltarea economiei non-fermiere, 

orientată către stabilirea unui echilibru corect între dezvoltare economică și impactul asupra mediului 

agriculturii. Strategia este rezultatul abordării sistematice sectoriale, ținând cont de legăturile ce țin de 

economie, societate, mediu, în timp ce se recunosc nevoile de coeziune socială, egalitate de șanse, 

nediscriminare și diversitate. 
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Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 - Asigură o abordare comprehensivă a politicilor 

de dezvoltare în următoarele sectoare: competitivitate industrială și CDI, clustere, specializare 

inteligentă regională, IMM-uri, eco-inovare și industrii verzi, industrii creative, mediul de afaceri. 

Prioritățile de investiții se concentrează în acele zone în care România are avantaje competitive. 

Prioritățile strategice formulate în cadrul strategiei sunt: îmbunătățirea mediului de reglementare; 

acțiuni parteneriale între mediul public și mediul privat; factori și servicii suport; promovarea celor 10 

sectoare de viitor (turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, industria auto 

și componente, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate 

și produse farmaceutice, energie și management de mediu și bioeconomie (agricultură, silvicultură, 

pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii; pregătirea Generației 2050 și provocări 

societale. 

 

Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 și Planul Național privind Managementul 

Deșeurilor - Scopul SNGD este de a îndrepta România către o "societate a reciclării" prin: ordonarea 

după prioritate a eforturilor din domeniul gestionării deșeurilor în conformitate cu ierarhia deșeurilor; 

încurajarea prevenirii generării deșeurilor și reutilizarea pentru o mai mare eficiență a resurselor; 

dezvoltarea și extinderea sistemelor de colectare separată a deșeurilor în vederea promovării unei 

reciclări de înaltă calitate; dezvoltarea/implementarea tehnologiilor/instalațiilor de reciclare și/sau 

valorificarea cu randament ridicat de extragere și utilizare a materiei prime din deșeuri; susținerea 

recuperării energiei din deșeuri, după caz, pentru deșeurile care nu pot fi reciclate; reducerea 

cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare. 

 

Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2013-2020 - Această strategie este documentul de 

ghidare pentru planul național de acțiune privind schimbările climatice ce are ca scop atingerea țelurilor 

Europa 2020 - reducerea cu 20% a emisiilor de GHG (emisii de gaze cu efect de seră), îmbunătățirea cu 

20% a eficienței energetice și creșterea cu 20% a surselor de energie regenerabilă. Strategia evidențiază 

provocările sectoriale și recomandă adaptare sectorială corespunzătoare și politici de reducere. 

 

Strategia Energetică a României 2007-2020 - Strategia transpune Directiva 2006/32/EC privind eficiența 

utilizării finale a energiei și serviciile în domeniul energiei. Strategia are componente dedicate eficienței 

energetice în industrie, transport, consumul public și rezidențial și energie regenerabilă. Obiectivul 

general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, 
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cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și 

unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimentare, cu respectarea principiilor 

dezvoltării durabile. 

 

Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România - Principiul care stă la baza Strategiei 

naționale este crearea un mediu competitiv, care să încurajeze și să atragă cetățenii și întreprinderile 

plătitoare de impozite, care, la rândul lor, să asigure o creștere durabilă pe termen lung. Cele 4 domenii 

de acțiune ale Agendei digitale pentru România 2014-2020 sunt: e-Guvernare, Interoperabilitate, 

Securitate Cibernetică, Cloud Computing, Open Data, Big Data și Media Sociale – creșterea eficienței și 

reducerea costurilor din sectorul public din România prin modernizarea administrației; TIC în Educație, 

Sănătate, Cultură și eInclusion intervine în provocările sociale la un nivel sectorial și va asigura că 

investițiile TIC vor crea un impact pozitiv în contextul social; e-Commerce, Cercetare, Dezvoltare și 

Inovare în TIC– se bazează pe avantajele comparative ale României regionale și sprijină creșterea 

economică din sectorul privat; Broadband și Servicii de Infrastructură Digitală – asigură incluziunea 

socială și permite beneficii în toate celelalte domenii de acțiune. 

 

2.1.2. Documente strategice de la nivel regional 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord-Vest pentru perioada 2014-2020 are ca obiectiv general 

,,Creșterea economiei regionale prin dezvoltare multidimensională și integrată pentru diminuarea 

disparităților intra- și inter-regionale și creșterea standardului de viață regional”. Strategia de Dezvoltare 

a Regiunii Nord-Vest cuprinde 4 priorități, fiecare dintre acestea grupând un număr de priorități de 

investiție:  

1. Creșterea competitivității economice a regiunii și stimularea cercetării și inovării 

2. Creșterea accesibilității regiunii, a mobilității locuitorilor, mărfurilor și informațiilor  

3. Creșterea calității vieții locuitorilor din regiune 

4. Protecția mediului natural și antropic, utilizarea eficientă a resurselor și reducerea emisiilor 

poluante.  

 

Strategia consemnează o serie de probleme specifice zonei Turda (de ex. scăderea accentuată a 

populației, pe fondul migrației către Cluj-Napoca și a celei externe), existența unor probleme de mediu 

(situri poluate/contaminate istoric), sociale (numărul mare de persoane de etnie romă expuse riscului de 

excluziune socială) etc., dar și avantajele competitive ale orașului și zonei sale funcționale (nod rutier și 
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logistic, existența unor parcuri industriale private și a unor rezerve importante de teren pentru 

atragerea de investitori, statutul de stațiune turistică de interes local pentru Băile Turda, potențialul 

balnear al zonei) 

 

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru orizontul 2020 – 

identifică un număr de 8 domenii de specializare la nivel regional, respectiv: agroalimentar, cosmetice și 

suplimente alimentare, sănătate, mobilă, hârtie-plastic-ambalare, tehnologii de prelucrare a metalului, 

tehnologii de producție și TIC. Obiectivele strategiei sunt: 

• Alinierea la tendințele globale prin adoptarea/crearea și diseminarea de noi tehnologii în scopul 

transformării activităților economice și schimbarea structurală a economiei regionale 

• Reducerea ecartului de dezvoltare față de regiunile mai dezvoltate prin adaptarea rapidă la a 4-a 

revoluție industrială 

• Utilizarea rațională și eficientă a resurselor conform principiilor economiei circulare Gestionarea 

inovativă a provocărilor societale 

 

Strategia menționează pentru zona Turda existența unui Cluster Regional Balneoturistic ”Transilvania 

Nord-Vest”, înființat în 2014 la inițiativa Turda Salina Durgau SA cu scopul de a valorifica factorii 

terapeutici naturali și produsele balneoturistice ale regiunii, existența a două parcuri industriale private 

în municipiul Turda, la care se adaugă încă unul în Câmpia Turzii.  

 

2.1.3. Documente strategice de la nivel județean 

Strategia de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014-2020 are ca obiectiv general 

”Dezvoltarea și promovarea județului Cluj ca o destinație atractivă pentru investitori, turiști și locuitori, 

bazată pe o economie competitivă și sustenabilă, o infrastructură modernă și servicii de înaltă calitate, 

accesibile tuturor, cu o viață culturală și științifică dinamică, sprijinită de o forță de muncă înalt calificată 

și de cetățeni responsabili”. Obiectivele specifice de dezvoltare sunt: 

1. Creșterea competitivității economiei județului Cluj, prin valorificarea resurselor de muncă și a 

spiritului antreprenorial din județ, susținerea inovării și furnizarea de servicii de afaceri adaptate 

la nevoile întreprinderilor cu profil agricol, industrial și de servicii; 

2. Creșterea accesibilității județului și asigurarea unei infrastructuri de utilități, educaționale, de 

sănătate și sociale moderne, ca bază a dezvoltării economice și sociale; 
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3. Dezvoltarea resurselor umane ca suport al dezvoltării economice și sociale, prin creșterea 

calității învățământului și promovarea educației pentru adulți, creșterea gradului de ocupare pe 

piața muncii și asigurarea incluziunii sociale; 

4. Asigurarea unei creșteri durabile prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice și 

mai competitive din punctul de vedere al utilizării resurselor și a politicii energetice; 

5. Asigurarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate, coerente și armonioase, sub aspectul 

activităților economice și sociale;  

6. Îmbunătățirea accesibilității și calității serviciilor publice furnizate prin dezvoltarea unei 

administrații publice locale și județene moderne, cu un management bazat pe parteneriat real 

cu cetățenii și mediul de afaceri din județ.  

 

Strategia prevede pentru zona Turda realizarea unor proiecte prioritare, precum: 

• Reabilitarea liniei de cale ferată îngustă de pe Valea Arieșului (Turda-Abrud); 

• Reabilitarea zonelor industriale (de tip brownfield) din Municipiul Turda; 

• Construcția unui parc industrial public în zona Câmpia Turzii-Luna; 

• Actualizarea Planului Urbanistic General și elaborarea unui Plan de Amenajare a Teritoriului 

Zonal periurban/inter-urban; 

• Reabilitarea DN 75 Turda-Câmpeni-Ștei; 

• Realizarea unui drum de legătura între DN 1 și Autostrada A3 în zona Tureni.  

 

2.1.4. Documente strategice la nivel local 

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Turda 2017-2020 – are următorul obiectiv 

general: ”Turda se dezvoltă sustenabil și competitiv valorificând creativ tradiția, patrimoniul cultural și 

natural, potențialul propriu și dezvoltând alianțe de încredere, pentru un viitor prosper al comunității și 

roluri importante în Regiunea Nord-Vest și România.” Astfel, orașul se va afirma ca pol de dezvoltare în 

vecinătatea Zonei Metropolitane Cluj, va participa activ în rețeaua de orașe istorice din România și va fi 

cunoscut ca oraș al Salinei pe traseele turismului internațional.  
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Cele 5 obiective strategice ale Strategiei municipiului sunt: 

• Turda se reinventează (Domeniul strategic: regenerare urbană) 

• În Turda, toată lumea e acasă (regenerare comunitară) 

• Turda – centrul unei experiențe unice (diversificarea turismului) 

• Turda face Tradiția – Competitivă (regenerare economică) 

• Turda contează în dezvoltarea teritoriului (rol teritorial important în context județean, regional 

și național) 

 

Portofoliul de proiecte este unul complex, cuprinzând peste 100 de proiecte/acțiuni/intervenții 

subsumate celor 5 obiective strategice, în valoare totală de peste 260 mil. Euro, ce ar trebuie duse la 

îndeplinire până în anul 2023. Dintre acestea, enumerăm doar câteva dintre cele care implică un efort 

financiar considerabil: 

 

• Modernizarea rețelelor de apă și apă uzată din zona Turda-Câmpia Turzii; 

• Modernizarea Spitalului Municipal; 

• Implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă – Etapa 1 (achiziție autobuze electrice; 

modernizare infrastructură de transport – coridoare integrate și modernizare străzi; sistem de 

bike sharing; reabilitarea infrastructurii în zona Băile Turda); 
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• Decontaminarea sitului poluat istoric din zona Poșta Rât; 

• Restaurarea Castrului Legiunii a V-a Macedonica Potaissa; 

• Amenajarea unui nou parc în zona Obeliscului Mihai Viteazu; 

• Implementarea de măsuri integrate pentru incluziunea socială a persoanelor care trăiesc în zone 

urbane marginalizate; 

• Construcția unei săli polivalente; 

• Construcția unei baze sportive multifuncționale; 

• Reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ; 

• Construcția de locuințe pentru tineri; 

• Amenajarea centrului multifuncțional Băile Turda; 

• Reabilitarea Teatrului Municipal. 

 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Turda – a fost elaborat tot în anul 2017 și a primit 

premiul pentru cel mai bun plan de mobilitate din Europa la evenimentul SUMP Awards, organizat în 

anul 2018 de către Comisia Europeană. Obiectivul general al PMUD este crearea și dezvoltarea unui 

sistem de transport durabil, care sa corespunda așteptărilor și nevoilor de mobilitate și accesibilitate a 

cetățenilor și mărfurilor, în cadrul unui mediu urban atractiv, sănătos și prietenos cu mediul.  

 

Planul are 5 obiective operaționale, respectiv: 

1) Turda integrată – modernizarea coridoarelor de mobilitate urbană; 

2) Turda accesibilă – îmbunătățirea mobilității oamenilor și a mărfurilor, expresie a accesibilității, 

fluenței, echității și accesibilității sociale; 

3) Turda durabilă – dezvoltarea transportului alternativ, ecologic; 

4) Turda atractivă – regenerarea spațiilor urbane pentru creșterea calității vieții; 

5) Turda inteligentă – implementarea componentelor de mobilitate din conceptul Smart City.  

 

Planul cuprinde un portofoliu de proiecte de circa 127 mil. Euro, care vor fi implementate până la 

orizontul anului 2030. Documentul a fost o premiză pentru atragerea de finanțări nerambursabile de 

circa 40 mil. Euro pentru dezvoltarea integrată a coridoarelor de mobilitate, pentru modernizarea 

transportului public, pentru dezvoltarea infrastructurii în zona balneară și pentru valorificarea 

potențialului turistic al Mănăstirii Mihai Vodă.  
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Principalele proiecte de investiții prevăzute în Planul de Mobilitate vizează: 

1. Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului 

Turda (Str. 22 decembrie 1989); 

2. Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de est a Municipiului Turda 

(Piața Romană – Str. Ștefan cel Mare – Calea Victoriei); 

3. Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de vest a Municipiului Turda 

(str. Alexandru Ioan Cuza - str. Clujului - str. Simion Bărnuțiu - str. General Dragalina - str. Dr. 

Ioan Rațiu 

4. Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Turda 

(St str. Libertății - Piața 1 Decembrie 1918 - str. Andrei Șaguna - str. Gheorghe Lazăr - str. Axente 

Sever - str. Avram Iancu - str. Andrei Mureșanu); 

5. Achiziția a 20 de autobuze electrice și stații de încărcare rapidă.  

 

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Turda – a fost elaborată în anul 2017 în vederea 

implementării instrumentului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) la 
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nivelul zonelor urbane marginalizate din oraș. Teritoriul SDL este întregul teritoriu al municipiului Turda. 

Acesta cuprinde 5 zone marginalizate. Cele cinci comunități marginalizate identificate şi delimitate sunt 

comunitatea Margaretelor, comunitatea din bloc ELTA, comunitatea de pe Calea Victoriei, zona 

Industrială şi Comunitatea Barbu Lăutaru.  

 

 

 

Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială în ZUM, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea 

mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. Obiectivele specifice pentru orizontul 2020 

sunt următoarele: 

• Obiectivul specific 1. Asigurarea accesului la infrastructura și dotările tehnico-edilitare, 

urmărește creșterea gradului de accesibilitate a zonelor marginalizate prin asfaltarea drumurilor 

principale și secundare. 
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• Obiectivul specific 2. Regenerarea zonelor de locuit și creșterea coeziunii comunității, urmărește 

asigurarea infrastructurii de acces în zonele marginalizate, prin asfaltarea drumurilor principale 

și secundare, asigurarea accesului la utilități, reabilitarea locuințelor, ecologizarea și creșterea 

nivelului de curățenie și servicii de întărire a comunității de către un mediator comunitar. 

• Obiectivul specific 3. Îmbunătățirea condițiilor de locuire, urmărește construirea de noi locuințe 

sociale, precum și reabilitarea celor existente, dar și realizarea de infrastructură sanitară în 

cadrul acestor locuințe. 

• Obiectivul specific 4. Creșterea accesului pe piața muncii și dezvoltarea antreprenoriatului, 

vizează acțiuni de sprijinire a locuitorilor în găsirea unui loc de muncă, prin stimularea creării de 

noi locuri de muncă și crearea de întreprinderi sociale, creșterea gradului de angajabilitate, prin 

subvenții, formare profesională, servicii de ocupare și educaționale pentru adulți. 

• Obiectiv specific 5. Creșterea gradului de acces și a calității învățământului, presupune 

dezvoltarea unei infrastructuri suport pentru formate profesională. 

• Obiectiv specific 6. Creșterea accesului la servicii medico-sociale, are în vedere sprijinirea 

categoriilor de persoane vulnerabile, a copiilor aflați în astfel de situații, acțiuni de informare și 

control și campanii ale poliției menite să reducă prostituția și cerșetoria și să asigure siguranța 

zonelor nediscriminarea. 

• Obiectiv specific 7 Crearea unei imagini pozitive a zonei, prin realizarea unui parteneriat cu 

reprezentanții mass-media pentru proiectele de dezvoltare ale zonelor dezavantajate și 

campanii antidiscriminare. 

 

Investițiile integrate prevăzute în cele 5 zone marginalizate se ridică la peste 7 mil. Euro și vizează: 

extinderea infrastructurii tehnico-edilitare, construcția de locuințe sociale, reabilitarea locuințelor 

sociale existente, regenerarea spațiilor publice, înființarea unui centru comunitar de igienă și sănătate, 

amenajarea unui laborator la școala profesională, construirea unui centru social pentru copii aflați în 

situații de risc social, înființarea unei întreprinderi sociale, la care se adaugă și măsuri soft în domeniul 

ocupării, educației, sănătății etc.  

 

Strategia Energetică a Municipiului Turda – a fost elaborată în anul 2007 și prevede derularea 

următoarelor măsuri în vederea reducerii consumului de energie de la nivelul municipiului: 

• continuarea derulării unui „Program de eficientizare energetică a clădirilor aflate în 

administrarea primăriei”; 
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• continuarea derulării unui „Program de eficientizare energetică a blocurilor de locuințe”; 

• continuarea derulării unui „Program de eficientizare a transportului public local”; 

• continuarea derulării unui „Program de eficientizare a iluminatului public”; 

• Implementarea unui „Program de reabilitare și eficientizare a alimentării cu apă potabilă și 

canalizării municipiului”. 

 

Planul Urbanistic General al Municipiului Turda – este un document care stabilește obiectivele, 

acțiunile și măsurile de dezvoltare teritorială la nivel orașului. Având în vedere că acesta a fost aprobat 

în urmă cu 20 de ani, Consiliul Local a aprobat în anul 2018 fondurile necesare actualizării 

documentației. 

  

 

 

Printre obiectivele planului existente se regăsesc: 

• Reaşezarea localităţii în vatra ei firească, prin includerea în intravilanul existent a tuturor zonelor 

construite şi amenajate situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Turda, care au 

funcţiuni specifice intravilanului şi prezintă şanse reale de dezvoltare; 

• Adăugarea la intravilanul existent a suprafeţelor de teren necesare, pe perioada de valabilitate a 

P.U.G., pentru dezvoltarea funcţiunilor localităţii; 
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• Materializarea urbanistică a programului de dezvoltare a localităţii pe baza propunerilor 

colectivităţii locale şi cu respectarea criteriilor pentru o dezvoltare durabilă; 

• Definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică. 

 

2.2. Analiza profilului socio-economic și teritorial al municipiului Turda  

SIDD 2017-2023 identifică o serie de probleme majore de dezvoltare la nivelul municipiului Turda, după 

cum urmează: 

Problema majoră de dezvoltare identificată 

în SIDD 2017-2023 

Argumentare pe baza analizei stadiului actual al dezvoltării municipiului 

Degradarea generală a cadrului construit, a 

infrastructurii de acces și a relațiilor 

localității cu mediul natural înconjurător, ce 

conduc la pierderea patrimoniului construit 

valoros, la compromiterea zonelor naturale 

protejate și cu valoare peisajeră, precum și 

la scăderea generală a atractivității 

municipiului  

• Calmul atmosferic din zonă accentuează fenomenul de poluare al 

aerului, dirijând pulberile dinspre zona industrială către cartierele 

Oprișani și Poiana.  

• Platforma fostelor uzine chimice prezintă un risc de mediu ridicat, solul 

fiind contaminat cu substanțe periculoase; 

• Traficul auto intens, mai ales cel de tranzit, și vechimea parcului auto 

reprezintă o sursă majoră de poluare a aerului cu emanații de dioxid de 

carbon; 

• Poluarea fonică este ridicată, mai ales că arterele traversează zone cu 

țesut de locuire individuală, poluând cu zgomot și vibrații; 

• Deșeurile din construcții, deși inerte, se depozitează adesea în locuri 

neamenajate, cum ar fi incintelor fostelor platforme industriale 

abandonate.  

• Atractivitatea apartamentelor construite în perioada comunistă (mai 

ales a celor din zona de sud-est a orașului) a scăzut în ultimii ani, 

motivul fiind suprafața redusă, calitatea spațiilor adiacente, precum și 

randamentul energetic redus, doar o parte dintre blocuri fiind 

termoizolate; 

• Numărul proiectelor imobiliare de mari dimensiuni este redus, din cauza 

lipsei unei cereri solvabile, fiind ridicate doar sporadic case noi.  

• Municipiul nu beneficiază de o variantă ocolitoare care să nu se 

intersecteze cu spațiul construit, context în care arterele din oraș (mai 

ales Victoriei, Câmpiei, Ion Rațiu, Axente Sever, Piața Revoluției, Clujului 

etc.) sunt supra-aglomerate de traficul de tranzit.  

• Orașul nu dispune de o stație de cale ferată pentru călători, context în 
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care călătorii sunt nevoiți să se deplaseze 10 km la gara din Câmpia 

Turzii; 

• În municipiu nu există străzi exclusiv pietonale, singurele zona cu 

trotuare generoase fiind Piața Revoluției, recent modernizată; 

• Pe malurile Arieșului există zone de promenadă și recreere, însă dotările 

lor deficitare le fac puțin atractive pentru locuitori.  

• Serviciile de transport public se prestează exclusiv pe teritoriul 

municipiului, pe un număr de 9 trasee, cu vehicule care folosesc 

carburanți. 

• Planul Urbanistic General existent a fost aprobat în anul 1999, context 

în care propunerile sale de dezvoltare nu mai sunt de actualitate. 

• Intravilanul municipiului a fost extins prin aprobarea de PUZ-uri, mai 

ales în zonele periferice din sud și nord-vest.  

• Infrastructura de alimentare cu apă și canalizare este doar parțial 

modernizată, în timp ce o parte din rețele, inclusiv puțurile subterane, 

stațiile de pompare, rezervoarele și conductele de aducțiune, sunt vechi 

de zeci de ani. În plus, unele străzi nu dispun de rețea de alimentare cu 

apă și canalizare.  

• Numărul platformelor îngropate de colectare a deșeurile menajere este 

încă redus, context în care platformele de colectare de suprafață 

existente generează poluare olfactivă și un aspect neplăcut pentru 

spațiile publice.  

• Pe teritoriul municipiului există riscul activării unor prăbușiri, alunecări 

de teren și eroziuni de suprafață, mai ales pe stânga Arieșului (Dl. Viilor, 

Str. Agricultori) și în zona lacurilor sărate.  

• Pe perimetre reduse există și riscul unor inundații temporare de mică 

anvergură (de ex. zona industrială, str. Petru Maior).  

• Rețeaua de iluminat public nu acoperă în întregime rețeaua stradală din 

zonele periferice și folosește încă corpuri de iluminat cu eficiență 

energetică scăzută; 

• Sistemul centralizat de termoficare a fost desființat, cele mai multe 

locuințe încălzindu-se cu centrale proprii pe bază de gaze naturale sau 

cu sobe.  

• Rețeaua de telecomunicații se bazează aproape exclusiv pe rețele 
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aeriene, expuse intemperiilor și care afectează negativ peisajul urban.  

Îmbătrânirea și destructurarea comunității, 

scăderea interesului pentru calitatea vieții, 

lipsa conștientizării valorilor locale, lipsa 

mândriei locale și modestia inițiativei 

cetățenești, șomaj și enclave sărăcite care 

produc distorsiuni în funcționarea 

sistemului urban  

• Populația municipiului scade într-un ritm de circa 400-500 (0,7-1%) de 

persoane pe an; 

• Doar 18% dintre locuitori au mai puțin de 20 de ani, în timp ce 23% au 

peste 60 de ani; numărul tinerilor a scăzut cu 1/3 față de anul 2010;  

• Sporul natural este unul negativ, numărul deceselor fiind mult mai mare 

decât al nașterilor; 

• Balanța migratorie este negativă, atât în cazul migrației interne (mai 

ales către Cluj-Napoca, dar și către comunele din jur), cât și a celei 

externe; 

• Oportunitățile de petrecere a timpului liber insuficient de atractive 

pentru retenția tinerilor în oraș; 

• Deficitul de locuințe pentru tineri cu chirie redusă, respectiv de locuri de 

casă cu acces la infrastructură tehnico-edilitară corespunzătoare pentru 

tinerii care vor să-și întemeize o familie; 

• Doar 2% dintre locuințele din oraș sunt în proprietate publică, 

insuficiente în raport cu numărul cererilor de locuințe sociale, din 

necesitate etc.  

• Existența unor zone cu locuințe deficitare sau insalubre (de ex. zona 

Turda Triaj, Margaretelor – Poiana, Zona Industrială) – 2% din populație 

trăiește în zone dezavantajate din perspectiva locuirii.  

• Numărul copiilor înscriși la creșe este foarte mic (sub 100), față de un 

număr de circa 400 de nașteri pe an; 

• Populația școlară se află într-o scădere continuă (cu circa 200 de 

copii/an), pe fondul reducerii natalității.  

• Numărul de absolvenți de învățământ profesional este de peste 15 ori 

mai redus decât al celor de învățământ liceal; 

• Numărul de volume din biblioteci publice și de cititori activi se află într-

o reducere continuă, mai ales ca urmare a reducerii populației de vârstă 

școlară, dar și a tranziției către sursele de informare electronice;  

• Oferta culturală de la nivelul instituțiilor publice de cultură este relativ 

bogată, dar se adresează unui public mai degrabă de vârsta a 3-a, fiind 

axat pe manifestări folclorice, religioase, muzică clasică etc.  

• Spitalul Municipal Turda este încadrat în penultimul rang (al IV-a) 
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privind complexitatea serviciilor medicale și necesită fonduri 

importante pentru lucrări de consolidare, modernizare a clădirilor și 

secțiilor existente (de ex. bloc operator, obstretică-ginecologie, terapie 

intensivă), de extindere cu o secție de radioterapie, de dotare (de ex. 

RMN, aparatură de laborator, de explorări funcționale etc). De 

asemenea, este nevoie de personal medical suplimentar și de înființarea 

unor noi secții (de ex. recuperare, medicină fizică și balneologie; 

recuperare medicală neurologică, nefrologie, urologie, pneumologie); 

• Peste 2.000 de locuitori ai municipiului primesc diferite forme de sprijin 

de la SPAS (ajutoare de încălzire, venit minim garantat, alocații de 

sprijin, cantină socială), însă capacitatea centrelor sociale existente e 

limitată, la fel ca și sfera de servicii oferită beneficiarilor, care au nevoi 

tot mai complexe și mai diverse.  

Turismul se bazează aproape exclusiv pe 

Salina Turda, zona istorică centrală și Cheile 

Turzii, iar inițiativele publice și private 

necesită un sprijin substanțial pentru a 

susține proiecte creative în turism, pentru a 

recupera proiecte periclitate, pentru a 

angaja în circuite turistice importante toate 

obiectivele de turism, pentru a prezerva/ 

regenera/ reconverti zone valoroase de 

patrimoniu istoric și natural. 

• Numărul înnoptărilor turistice raportate la unitățile de cazare din 

municipiu a fost în 2016 de doar 62.000 (6% din cele înregistrate în 

județul Cluj), deși doar numărul de vizitatori la Salină a fost de peste 10 

ori mai mare; 

• Pensiunile existente oferă doar servicii de bază (cazare, eventual și 

masă); 

• Personalul din domeniul turistic este insuficient ca număr și 

necorespunzător calificat. 

Profilul economic al municipiului suferă 

urmările schimbărilor de sistem și de pe 

urma crizelor economice; colaborarea 

structurată între mediul de business și 

comunitate prin instituțiile publice specifice 

este la debut și necesită o mai mare 

implicare a actorilor privați în susținerea 

diversificării economiei locale, regenerarea 

domeniilor de tradiție industrială valoroase, 

prin valorificarea oportunităților de afaceri 

în cadrul municipiului și în legătură cu 

piețele de desfacere proxime; 

• În Turda mai funcționează în prezent doar 5% dintre agenții economici 

din județ, care realizează sub 3% din cifra de afaceri și angajează circa 

4% dintre salariații din Cluj; 

• Cele mai multe firme locale sunt microîntreprinderi (89%) și au profil 

comerț, construcții, transporturi, restaurante/baruri și diferite servicii; 

• Marii agenți economici din zonă, care generau mii de locuri de muncă în 

perioada comunistă, s-au restructurat sau chiar închis (de ex. fabricile 

de ciment, produse chimice, sticlărie); 

• Discrepanțe între cererea de pe piața locală a muncii (automotive, 

industrie ușoară, industria lemnului) și pregătirea forței de muncă.  
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Scăderea forței municipiului în susținerea 

Zonei Metropolitane Cluj, în asigurarea 

coeziunii teritoriale prin rețeaua de poli 

urbani la nivelul județului și al regiunii, în 

asigurarea contribuțiilor relevante la 

competitivitatea Regiunii Nord Vest, 

precum și în susținerea Salinei Turda ca 

obiectiv turistic de importanță națională și 

internațională. 

• Ecartul mare și în creștere dintre populația municipiilor Cluj-Napoca și 

Turda (1:6) 

• Desființarea liniei de CF îngustă Turda-Câmpeni, care a redus forța de 

polarizare pe Valea Arieșului; 

• Numărul de navetiști către Turda a scăzut foarte mult după 1989, la fel 

ca și numărul total de locuri de muncă existente la nivel local (de la 

30.000 la 10.000).  

• Migrația internă și navetismul către municipiul Cluj-Napoca și zona sa 

metropolitană au valori foarte ridicate.  

 

De asemenea, SIDD identifică următoarele valori sau puncte tari ale municipiului Turda, care pot fi 

valorificate pe viitor: 

Valoare (punct tare) identificată în SIDD 

2017-2023 

Argumentare pe baza analizei stadiului actual al dezvoltării municipiului 

Istoria dramatică a orașului este 

importantă pentru România; 

• Suprapunerea peste teritoriul cetății Potaissa, unul dintre cele mai 

importante orașe romane (cu statut de municipiu încă din jurul anului 

200) și centrul militar al Daciei Superior (sediul Garnizoanei Legiunii a V-

a Macedonica) 

• Atestat documentar în anul 1075, ca important centru de exploatare a 

sării; 

• Locul unde a murit în anul 1601 și este îngropat trupul lui Mihai Viteazu; 

• Locul de baștină al Avocatului Ioan Rațiu, un simbol al luptei românilor 

pentru liberate națională și socială; 

• Demonstrații împotriva Dictatului de la Viena (1940) și lupte între 

armata română și forțele hitleristo-horthyste (1944).  

Tradiții economice rare (sticlărie, ceramică 

etc); 

• Fabrica de sticlă a fost înființată în 1921 și avea în anii 30 circa 500 de 

muncitori, fiind una dintre cele mai mari unități de profil din țară, cu 

propria colonie muncitorească, școală profesională etc. În anii 

comunismului aici lucrau circa 5.000 de salariați; 

• Fabrica de porțelan a fost înființată în anul 1935, fiind reprofilată în anii 

40 pe producția izolatori ceramici, pentru care continuă să rămână lider 

național; 

• Fabrica de ciment a fost înființată în anul 1913 și era în perioada 

interbelică cea mai mare unitate de profil din țară, cu o cotă de piață de 
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aproape 30% și cu propria colonie de muncitori români și străini. În timp 

a integrat și întreprinderea locală de ipsos; 

• Uzinele Chimice s-au înființat în anul 1911, fiind unitate din țară activă 

în domeniul producției de sodă amoniacală; 

• Fabrica de ceramică a fraților Tompa avea în perioada interbelică o 

vastă rețea comercială în toată țara și era furnizor al Casei Regale; 

• Fabrica de bere s-a înființat în 1911, fiind renumită pentru produsele de 

bună calitate realizate aici; 

• Salina din Turda a funcționat până în anul 1932, fiind în perioada 

medievală una dintre cele mai mari din Transilvania.  

Tradiție industrială regenerabilă, 

reconvertibilă; 

• Centru industrial important încă din perioada interbelică (fabrici de 

dulciuri, sodă caustică, acid clorhidric, carbonat de calciu, sare Glauber, 

mobilă, ciment, var, obiecte de alabastru, vase ceramice, sticlărie, 

porțelan, cărămizi refractare, asfalt, gresie, produse din piele, din metal 

etc.).  

Patrimoniul cultural (construit și imaterial) 

valoros; 

• În municipiu există o serie de monumente istorice foarte valoroase, 

dintre care putem menționa Ansamblul urban central din sec. al XVIII-

lea – al XIX-lea, Biserica Reformată Calvină din Turda Nouă, Biserica 

Reformată Calvină din Turda Veche, Biserica Reformată Calvină din 

Poiana, Biserica Romano-Catolică, Casa Familiei Ion Rațiu, Casele in stil 

Secession, Castrul Legiunii V Macedonica Potaissa, Fabrica de Bere 

Turda, Palatul Poștei și al Finanțelor, Muzeul de Istorie, Primăria, 

Ruinele fortificației medievale din Turda Veche, Statuia Dr. Ioan Rațiu, 

Teatrul Municipal, Casa Prefectului, Biserica Șovagăilor, Conacul 

Wesselenyi, Casa Teglas, Casa Fodor, Mormântul lui Mihai Viteazu, 

Colegiul Mihai Viteazu, Castelul Bethlen, Casa Harmath, Școala Catolică, 

Școala Reformată, Lapidarul. 

• Muzeul din Turda are un inventar de peste 30.000 de obiecte 

reprezentative (piese, vase ceramice, unelte, arme de fier, monumente 

epigrafice și sculpturale, monede, decorații, podoabe, inclusiv un 

mormânt celtic, publicații, carte veche, tablouri, costume populare, 

mobilier, țesături, icoane etc.) pentru toate perioadele istorice. 

• La nivel local se organizează manifestări culturale cu tradiție (de ex. 

Primăvara Culturală Turdeană, Festivalul de Folclor, Festivalul de 

Fanfară, Festivalul Raza Soarelui) și există mai multe ansambluri de 
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dansuri populare și cercuri artistice, sub coordonarea  Casei de Cultură.  

Patrimoniul natural valoros; • Zone pitorești de chei înalte și înguste (Cheile Turzii, Cheile Turenilor).  

• Două zone naturale protejate (Băile Sărate și Salinele Turda); 

• Peisajul subteran impresionant al vechilor ocne de sare;  

• Salina Turda a fost amenajată ca zonă de tratament și de agrement, 

dispunând de facilități sportive, lac cu debarcader, amfiteatru pentru 

evenimente, o roată și o gondolă uriașe etc. 

• Pârâul Mic Sărat – curs de apă sărată de pe teritoriul orașului; 

• Zăcăminte de sare din zona vechilor saline de circa 177 mil. tone.  

• Zăcăminte de argilă din carieră estimate la 30 mil. tone; 

• Cariere de calcar (Săndulești), gips (Cheia), balastiere (Moldovenești).  

Potențial balnear important; • Numeroase lacuri sărate (Tarzan, Csiki, Privighetorii, Roman, Durgău 

etc.), cu ape, nămoluri și aerosoli cu rol terapeutic pentru afecțiuni 

reumatice, respiratorii, ginecologice și ale aparatului nervos periferic; 

• Primele amenajări ale zonei Băile Sărate datează din jurul anului 1930; 

• Există baza de tratament Turism Arieșul și ștrandurile sărate Durgău.  

Importanța teritorială din trecut și până în 

prezent; 

• Turda este al doilea oraș că mărime din județul Cluj, respectiv al 7-lea 

oraș ca mărime din regiunea Nord-Vest.  

• Turda a fost în timpul Regatului Ungariei reședința Comitatului Turda, 

din 1876 reședința Comitatului Turda-Arieș, iar între 1918 și 1950 

reședința județului Turda.  

Atractivitate turistică și potențial turistic 

de excepție 

• La nivel local există resurse pentru practicarea a 4 tipuri de turism: 

turismul de recreere și agrement; turismul educațional, cultural și 

istoric; turismul balnear și turismul complex; 

• În oraș există circa 20 de unități de cazare cu aproape 500 de locuri, la 

care se adaugă alte sute de locuri în locuințe private cu camere de 

închiriat; 

• Turda dispune de un brand turistic și un logo, axate pe asocierea dintre 

oraș și salină (”Turda: descoperă orașul salinei”). 

Comunitate diversă; • În oraș există biserici ortodoxe, greco-catolice, romano-catolice, 

reformate, unitariene, penticostale, sinagogă etc.; 

• În prezent, circa 15% dintre locuitori sunt reprezentanți ai comunităților 

de etnici maghiari și romi, în proporții aproximativ egale. Comunitatea 

germană și cea evreiască au dispărut aproape în totalitate.  
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Poziție importantă în teritoriu; • Municipiul și localitățile învecinate sunt nuclee de concentrare a 

populației emigrate din zona montană (mai ales de pe Valea Arieșului); 

• Fluxuri importante de navetism între Turda/Câmpia Turzii și zona rurală 

adiacentă; 

• În jurul municipiului s-a format un adevărat sistem de localități, care se 

întinde de la Băișoara/Iara până la Luna, în bazinul Someșului;  

• Rețea radială de drumuri dinspre municipiu către localitățile învecinate; 

• Furnizarea de servicii tehnico-edilitare în comun (de ex. apă-canal, 

salubritate), prin operatori (micro)regionali.  

Parteneriate durabile. • Municipiul are acorduri de înfrățire cu orașe din Franța (Angouleme), 

Ungaria (Bihartorda, Hodmezovasarhely, Kiskunfelegyhaza), Serbia 

(Torontaltorda), Polonia (Szydlowiec); 

• Primăria a derulat numeroase proiecte de cooperare internațională și 

internă, de ex. în domeniul turismului balnear, a ceramicii și industriei 

mici etc.  

• SPAS are încheiate mai multe parteneriate cu ONG-uri și instituții 

publice pentru furnizarea unor servicii sociale; 

• Turda face parte din structuri asociative diverse (de ex. ADI în domeniul 

deșeurilor, apă și apă uzată, Asociația Municipiilor din România, 

Asociația Orașelor Istorice, ADR Nord-Vest 

 

Nu în ultimul rând, SIDD identifică o serie de elemente de potențial/oportunități care pot contribui 

pozitiv la dezvoltarea comunității: 

Element de potențial identificate în SIDD 

2017-2023 

Argumentare pe baza analizei stadiului actual al dezvoltării municipiului 

Patrimoniul istoric, arhitectural, cultural și 

natural de valoare excepțională; 

• Concentrare mare de obiective de patrimoniu construit, de toate 

tipurile (vestigii arheologice, lăcașuri de cult, centru istoric, monumente 

de for public etc.), unele de importanță națională, datând din perioada 

romană și până în secolul al XX-lea; 

• O istorie foarte bogată, marcată de momente care au influențat istoria 

României și chiar a Europei (Potaissa – centru militar al Daciei Superior; 

dietele organizate aici în perioada Evului Mediu; Edictul de la Turda din 

1568, primul decret de libertate religioasă din istoria modernă a 

Europei; uciderea lui Mihai Viteazu; activitatea familiei Rațiu și 
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transformarea în centru al reacțiunii nobiliare din Transilvania; frontul 

de luptă din 1944 etc.): 

• Activitate culturală intensă (teatru, casă de cultură, muzeu de istorie cu 

un patrimoniu foarte divers de exponate, ansambluri tradiționale, 

societăți culturale etc.);  

• Patrimoniul natural bogat și divers (chei, lacuri sărate etc.) și statutul de 

stațiune turistică de interes local cu un potențial balnear ridicat; 

Proximitatea în raport cu Zona 

Metropolitană Cluj; 

• Amplasarea la doar 30 km față de municipiul Cluj-Napoca; 

• Comuna Tureni, alipită de municipiul Turda, face parte din Zona 

Metropolitană Cluj-Napoca; 

• Fluxuri importante de navetism între Turda și Cluj-Napoca. 

Situarea pe un coridor de dezvoltare de 

importanță națională-europeană; 

• Acces direct la DN1/E60/E81/A3/A10 – drumuri care fac legătura cu 

municipiile Cluj-Napoca, Târgu-Mureș și Alba Iulia.  

Accesul la rețeaua intermodală majoră de 

transport; 

• Cel mai mare nod de autostradă din România, cu de comunicații rapide 

către orașele importante din Transilvania și granița de vest; 

• Terminal intermodal de mărfuri prevăzut în MGPT. 

Componentă a rețelei de orașe mijlocii cu 

valoare istorică; 

• Turda poate fi inclusă, cu ușurință, în trasee turistice care să vizeze 

centrele urbane din Transilvania, fie ele de mari dimensiuni (Cluj-

Napoca, Brașov, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș), cât și de talie mijlocie 

(Sighișoara, Alba-Iulia, Bistrița, Mediaș, Gherla etc.), care au cele mai 

bine prezervate centre istorice, cu o puternică amprentă lăsată de 

Imperiul Habsburgic.  

Parte și în proximitatea unor alianțe zonale 

pentru dezvoltare: CUA, GAL-uri; 

• Comunitatea Urbană Arieș (CUA) este prima structură asociativă de tip 

intercomunal din România, fiind fondată încă din anul 2005 și care 

reunește 19 UAT urbane și rurale, cu o populație de 130.000 de locuitori 

și o suprafață de peste 1400 kmp. Asociația joacă un rol activ în 

furnizarea serviciilor de apă-canal din zonă, prin intermediul Companiei 

de Apă Arieș, operator regional; 

• Comunitățile rurale din jurul municipiului fac parte din GAL ”Poarta 

Apusenilor” și GAL ”Lider Cluj”, ambele dispunând de bugete de câteva 

milioane de Euro pentru finanțarea unor proiecte de dezvoltare locală 

de interes comun pentru membrii lor.  

Parte și în proximitatea rutelor turistice 

internaționale. 

• Turda este deja inclusă în pachete turistice pentru vizitatorii străini, care 

includ, în general, opriri la Sibiu, Sibiel, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Brașov, 
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Bran, Sighișoara, Biertan, Mediaș, Rimetea, Hunedoara, Zărnești, 

Râșnov.  

 

2.3. Domenii care solicită formularea politicilor publice 

Stabilirea domeniilor care necesită formularea de politici publice la nivelul municipiului Turda s-a făcut 

plecând de la trei categorii de informații esențiale, respectiv:  

 

1. Atribuțiile Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Turda, în conformitatea cu Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală – care stabilește partajarea responsabilităților 

între diferite paliere administrative: central, județean și local.  

2. Problemele, nevoile și propunerile de dezvoltare deja identificate în documentele de planificare 

strategică existente la nivelul comunității (SIDD, PMUD, SDL, SE etc.); 

3. Contribuțiile suplimentare ale consultanților și ale grupului de lucru, care au adus unele 

completări/nuanțări la nevoile și propunerile de dezvoltare deja cuprinse în documentele 

existente. Aceste au fost punctuale și au vizat mai ales progresele,  dinamicile, tendințele, 

modificările legislative și o serie de alte evenimente care au avut loc de la momentul aprobării 

acelor strategii și până la momentul elaborării Planului Anual de Politici (intervalul aproximativ 

2017-2019).  

 

În urma suprapunerii acestor trei surse majore de informații, au rezultat următoarele domenii care 

reclamă formularea unor politici publice începând cu anul 2020: 

Domeniul de politici publice 

propus 

Detalierea atribuțiilor administrației locale în domeniul de politici propus, 

conform Regulamentului de Organizare și Funcționare (inclusiv pentru serviciile 

și societățile din subordinea Consiliului Local) 

Mobilitate urbană durabilă • Reparații și întreținere străzi, poduri și podețe; 

• Executare lucrări de siguranță a circulației: marcaje rutiere, amplasare indicatoare, 

semnalizări, denivelăr pentru reducerea vitezei etc.; 

• Conceperea și implementarea unor măsuri de sistematizare a circulație, inclusiv 

închiderea sau instituirea de restricții de circulație; 

• Înființarea și amenajarea de noi parcări publice, rezidențiale și avizarea locurilor de 

garare; 

• Coordonarea lucrărilor tehnico-edilitare cu cele de modernizare, reabilitare și 
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administrare a drumurilor publice; 

• Asigurarea serviciilor de transport public local cu autobuze electrice prin operatorul 

propriu și monitorizarea calității serviciilor acestuia, inclusive prin sistemul de e-

ticketing; 

• Emiterea autorizațiilor de taxi și monitorizarea calității acestora; 

• Conceperea și implementarea de noi stații de autobuz și de noi trasee de circulație 

pentru acestea; 

• Stabilirea zonelor cu restricții de tonaj și a traseelor pentru trafic greu; 

• Atribuirea și gestionarea, prin API, a locurilor de parcare rezidențială, cu plată prin 

parcometre, cu bariere automate și garaje; amenajarea de noi parcări, exploatarea, 

marcarea, numerotarea și semnalizarea parcărilor.  

Apă și apă uzată • Întocmirea, în colaborare cu operatorul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, 

a programului anual pentru lucrările de reparații capitale, extinderi, reabilitări stații 

de pompare, de tratare și producere apă, stații de pompare ape uzate menajere; 

• Executarea de lucrări de investiții în infrastructura de apă și apă uzată de tipul celor 

menționate mai sus; 

• Autorizarea lucrărilor de construcții pentru rețelele de apă și canalizare; 

• Monitorizarea calității serviciilor oferite de operatorul de profil (de ex. evidență 

sistări ale furnizării, preluarea și urmărire ale consumatorilor locali etc.).  

Eficiență energetică și iluminat 

public 

• Calculul și analiza unor indicatori specifici de eficiență energetică și propunerea de 

măsuri pentru îmbunătățirea acestor indicatori în funcție de datele colectate în 

cadrul Programului de îmbunătățire a eficienței energetice, elaborat anual; 

• Aplicarea Protocolului Internațional de Măsurare și Verificare a Economiilor de 

Energie (IPMVP) pentru cuantificarea economiilor energetice și de costuri, rezultate; 

• Facilitarea relației cu companiile de servicii energetice de tip ESCO în vederea 

implementării, posibil prin parteneriate public-private, a unor proiecte de creștere a 

eficienței energetice; 

• Accesarea de fonduri europene sau accesare de alte fonduri necesare investițiilor în 

vederea eficientizării energetice și reducerii consumurilor în Municipiul Turda; 

• Promovarea achizițiilor verzi pentru renovări și modernizări clădiri, mobilitate 

durabilă, promovare energie regenerabilă etc. 

• Propunerea de amplasare și modernizare a iluminatului ornamental, arhitectural și 

festiv, oferind soluții tehnice eficiente energetic; 

• Urmărirea bunei funcționări, a permanenței și a îndeplinirii indicatorilor de 
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performanță privind calitatea și cantitatea serviciului de iluminat public oferit de 

operatorul de profil, stabiliți prin Caietul de sarcini și Regulamentul serviciului de 

iluminat public; 

• Formularea și transmiterea catre operatorul serviciului de iluminat public a 

solicitărilor privind întreținerea, reparațiile, extinderea, modernizarea și 

eficientizarea sistemului de iluminat public.  

Protecția mediului  • Întocmirea programelor anual și lunare de lucrări pentru salubrizarea căilor publice, 

piețelor și locurilor de agrement din municipiu; 

• Întocmirea programelor anual și lunare de lucrări de întreținere și amenajare a 

spațiilor și zonelor verzi, parcurilor, locurilor de agrement, cursurilor de văi, 

cimitirelor și a altor lucrări specifice protecției mediului; 

• Monitorizarea și recepționarea lucrărilor și serviciilor furnizate de operatorul de 

salubritate (măturat stradal, colectat deșeuri stradale, curățare rigole, curățare 

zăpadă, îndepărtare polei, montat coșuri de gunoi stradale)  din subordine;  

• Coordonoarea, monitorizarea și controlul activității de ridicare și transport a 

deșeurilor menajere, vegetale; 

• Gestiunea și controlul depozitării deșeurilor industriale și a pământului rezultat din 

săpături în locațiile aprobate; 

• Urmărirea realizării acţiunilor de dezinsecţie şi deratizare generală realiizate de 

către operatorul de profil; 

• Supravegherea activitatii asociațiilor de proprietari/locatari pe probleme specific 

domeniului de activitate (spații și zone verzi, puncte gospodărești); 

• Urmărirea aplicarii și respectarii prevederilor ce revin autorității publice locale, în 

conformitate cu Legea Apelor și a Legii protecției mediului; 

• Asigurarea efectuării lucrărilor de tratamente și combatere a dăunătorilor la spațiile 

verzi de pe domeniul public și privat al municipiului; 

• Elaborarea detaliilor peisagistice pentru amenajarea și revitalizarea zonelor verzi cu 

respectarea prevederilor Planului Urbanistic General; 

• Producerea de material dendricol și organizarea de expoziții de flori, prin operatorul 

din subordine; 

• Avizarea tăierilor de pomi de pe spațiul public; 

• Urmăreşte lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a municipiului 

Turda, în vederea minimizării impactului pe care dezvoltarea socio-economică a 

municipiului îl are asupra factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei; 
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• Colaborează cu agenţii economici subordonaţi administraţiei publice locale în 

vederea prevenirii deversării accidentale a poluanţilor sau a depozitării necontrolate 

a deşeurilor: 

• Urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor administraţiei publice locale privind 

protecţia mediului şi a hotărârilor referitoare la protecţia mediului aprobate de 

Consiliul Local (de ex. cu privire la platformele îngropate de colectare a deșeurilor); 

• Emite avize de principiu, potrivit prevederilor legale in vigoare, pentru infiintarea 

punctelor de colectare a materialelor reciclabile: 

• Participă la şedinţele şi întrunirile ce au ca temă măsuri de protecţia mediului 

organizate de alte instituţii guvernamentale sau nonguvernamentale. 

Sănătate • Furnizarea de servicii medicale de tip ambulator, spitalizare continuă, spitalizare de 

zi, servicii de urgență, planning familial, medicina muncii, transfuzie sanguine prin 

intermediul Spitalului Municipal; 

• Furnizarea de servicii de medicină școlară, profilaxie primară și secundară pentru 

elevi și preșcolari, prin 3 cabinete de profil; 

• Furnizarea de servicii medical de prim ajutor, de informare și educare sanitară, de 

îngrijire și menținere a sănătății pentru persoanele expuse excluziunii sociale în 

cadrul Centrului Comunitar de Igienă și Sănătate; 

• Furnizarea de consultații și tratamente medicale, inclusive recuperare medcală, 

pentru vârstnici la centrul de zi și la cel de îngrijire la domiciliu, respectiv pentru 

persoanele fără adăpost la centrul social de urgență; 

Incluziune socială și ocupare • Conceperea și implementarea politicilor și strategiilor de asistență socială în 

domeniul protecției familiei, a persoanelor singure, a persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie. 

• Aasigurarea prestațiile sociale prevăzute în legislație în limitele legale și a bugetului 

repartizat anual, atât pentru ajutoare sociale, alocații familiale, cât și persoanelor cu 

deficiențe fizice, senzoriale, psihice și persoanelor vârstnice. 

• Dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea 

nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și 

incluziune socială pentru locuitorii municipiului Turda; 

• Preparea și servirea hranei pentru persoanele aflate în dificultate în cadrul Cantinei 

de Ajutor Social; 

• Creșterea gradului de confort și de igienă la nivelul categoriilor defavorizate prin 

serviciile oferite de Centrul comunitar de igienă și sănătate; 
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• Furnizarea de servicii de consliere socială, familială, psihologică, juridică, orientare, 

informare și cazare temporară pentru femeile și copii care sunt victime ale violenței 

domestice în cadrul Centrului de consiliere pentru copii și femei victime ale violenței 

domestice; 

• Furnizarea de servicii de consiliere psihologică, kinetoterapie, masaj, organizarea de 

activități recreative (excursii, aniversări etc.) pentru persoanele vârstnice în cadrul 

Centrului de Zi, respectiv de consiliere juridică și administrativă, de îngrijire prin 

Centrul de îngrijire la domiciliu; 

• Furnizarea de servicii sociale, psihologice și de îngrijire pentru persoanele fără 

adăpost la Centrul Social de Urgență; 

• Furnizarea de servicii de găzduire, hrană, asistență, îngrijire, incluziune familială și 

comunitară, consiliere psihologică, juridică, socializare, asistență socială, terapie 

ocupațională, ergoterapie pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală în 

cadrul locuințelor protejate; 

• Furnizarea de servicii de educație timpurie, de consiliere, educare parentală, 

informare, îngrijire, protecție și nutriție a copiilor la cele două creșe; 

• Furnizarea de servicii de prevenire a separării copilului de familie, inclusive prin 

consiliere familială; 

• Verificarea pe teren, întocmirea și comunicarea către instanțe rapoarte privind 

instituirea curatelei/tutelei pentru bolnavi psihici, copii minori, personae vârstnice 

etc. 

• Efectuare anchete sociale și întocmește necesare pentru plata diferitelor beneficii 

sociale plătite de la bugetul local (venit minim garantat, alocații de sprijin, ajutoare 

de urgență, ajutoare pentru încălzire etc.) 

• Asigură înhumarea persoanele decedate fără aparținători; 

• Asigură Înscrierea în baza de date a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă, respectiv a formatorilor, angajatorilor din zonă, a ofertelor de locuri de 

muncă, a oportunităților de instruire; 

• Facilitează întâlniri/interviuri între persoanele care caută un loc de muncă și 

potențiali angajatori; 

• Încurajează mobilitatea și flexibilitatea forței de muncă. 

Cultură și patrimoniu cultural • Organizarea și/sau găzduirea de reprezentații artisitice teatrale pentru copii și 

adulți, respectiv de festivaluri de profil, prin Teatrul Municipal; 

• Organizarea și/sau găzduirea de evenimente culturale, respectiv de cercuri, grupuri, 
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formații și ansambluri de artiști amatori, cursuri de tip universitate populară la Casa 

de Cultură; 

• Asigurarea accesului la colecții, expoziții, lansări și sesiune de lecturi de carte, 

publicații, materiale audio-video etc. la Biblioteca Municipală; 

• Organizarea și/sau găzduirea de expoziții permanente și temporare, târguri de 

produse tradiționale și hand-made, activități de pedagogie muzeală, activități de 

exploare arheologică etc la Muzeul de Istorie. 

• Derularea de activități de protejare a monumentelor aflate în patrimoniul 

municipiului. 

Educație și formare continuă • aprobă anual rețeaua școlară de pe teritoriul municipiului; 

• asigură funcţionarea unităţilor de învăţământ în raport cu legislaţia în vigoare, prin 

suportarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a clădirilor acestora și verifică 

modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul local unităţilor şcolare, în raport cu 

destinaţia acestora (de ex. prin monitorizarea consumurilor de utilități); 

• stabileşte necesarul anual de lucrări de investiţii, reparaţii curente şi capitale, 

precum şi de întreţinere a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat din municipiu; 

• propune, pe bază de analiză, priorităţile în realizarea obiectivelor de investiţii şi a 

lucrărilor de reparaţii, refaceri, modernizări, repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv 

şi lucrare, în limita fondurilor alocate în bugetul anual, asigurând utilizarea raţională 

şi eficientă a acestor fonduri; 

• pregătește, contractează, monitorizează și recepționează lucrări de investiţii în 

construcţii şi lucrări de refaceri, reparaţii, remedieri, consolidări, modernizări, 

inclusiv extinderi sau de desfiinţare a unor construcţii, în conformitate cu 

prevederile legale şi cu respectarea prescripţiilor tehnice în vigoare; 

• derulează cursuri de formare continuă prin universitatea populară din cadrul Casei 

de cultură și prin CCOFM Turda; 

• furnizează servicii de educație timpurie pentru copii în cele două creșe; 

• monitorizează performanțele elevilor cu rezultate excepţionale obţinute în anul 

anterior la olimpiade, concursuri şi competiţii  şcolare şi sportive, în vederea 

premierii lor; 

• ăarticipă la evenimentele organizate de instituțiile de învățământ; 

• monitorizează implementarea programelor cu caracter social în școli;  

• aprobă închirierea şi subînchirierea terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară 
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activitatea unităţile de învăţământ ce fac parte din domeniul public şi /sau privat al 

Municipiului 

Siguranță și ordine publică • Asigură, prin Serviciul Public Poliția Locală, ordinea și liniște publică, inclusiv la 

evenimente; paza bunurilor de interes public; salvare/evacuare personae și bunuri 

calamitate; identificarea cerșetorilor, a persoanelor fără adăpost; identificarea 

câinilor fără adăpost; asigurarea fluenței circulației, verificare mijloacelor de 

semnalizare, înlăturarea unor obstacole de pe drumuri, asistență în cazurile de 

accidente rutiere, controlul traficului greu, consemnarea contravențiilor privind 

normele rutiere;  

• Asigură, prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență: identificarea riscurilor de 

pe teritoriul municipiului și întocmirea și actualizarea documentelor pe linie de 

situații de urgență și protecție civilă; asanarea muniției neexplodate; monitorizarea 

alunecările de teren din municipiu și acordarea de ajutor populației afectate; 

organizarea și mentenanța adăposturilor civile; acordarea de ajutor persoanelor 

sinistrate în caz de inundații, alunecări de teren sau explozii; asigurarea stării de 

funcționare a mijloacelor de intervenție, înștiințare și alarmare; înlăturarea imediată 

a oricărui obstacol în calea activității de protecție civilă; coordonarea activității de 

prevenire și apărare în caz de incendii; efectuarea de controale pe linie de situații de 

urgență; organizarea de instructaje, aplicații, exerciții practice pentru gestionarea 

situațiilor de urgență; implementarea programului de pregătire a voluntarilor; se 

implică în limitarea și înlăturarea urmărilor situațiilor de urgență, în cooperare cu 

alte instituții; înștiințarea prin mijloace proprii a populației privind unele situații de 

urgență; executarea de acțiuni de evacuare a persoanelor și bunurilor;  

Turism, agrement și sport • Administrarea infrastructurii publice de turism și agrement din municipiul Turda prin 

SC SALINA TURDA SA (strand cu plajă, pontoane, bar, bazin de înot didactic, centru 

SPA – piscină, jacuzzi, saune, fitness, salină de agrement – debarcader, loc de joacă, 

amfiteatru, roată, teren minigolf, multifuncțonal, bowling, mese de billiard și tenis, 

bază de tratament, hotel, restaurant etc.).  

• Administrarea Complexului Sportiv Turda, care cuprinde un Stadion Municipal și 

viitoarea sală de sport competițională; 

• Administrarea Parcului Zoo din municipiul Turda; 

• Promovarea turistică a municipiului, creșterea calității serviciilor turistice și 

diversificarea ofertei turistice cu noi posibilități de agrement și refacere pentru 

locuitorii orașului și pentru turiști, în scopul creșterii numărului de turiști și a 

veniturilor directe și indirecte din turism. 
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• Informarea directă a turiștilor la Centrul de Informare turistică, cu privire la 

obiectivele și traseele turistice, baza turistică și posibilitățile de agrement; acces 

gratuit la internet pentru informații de interes turistic. 

• Monitorizarea numărului de vizitatori și a altor indicatori turistici; monitorizarea 

cererii de materiale informative; primirea și prelucrarea informațiilor statistice cu 

privire la activitatea turistică. 

• Editarea de materiale informative și de promovare turistice (pliante, broșuri, afișe, 

flyere, ghiduri turistice etc.). 

• Distribuirea gratuită a materialelor informative la Centrul de Informare turistică și în 

alte locații de interes turistic sau cu ocazia unor evenimente care atrag vizitatori 

autohtoni și străini. 

• Promovarea în reviste și publicații de specialitate/alte canale de promovare - 

internet, massmedia (presa scrisă/on-line, radio/TV). 

• Promovarea prin Autoritatea Națională pentru Turism, birourile și reprezentanțele 

de turism din țară și din străinătate, orașele înfrățite etc. 

• Participarea la târguri de turism și alte manifestări expoziționale, seminarii, 

workshopuri și diferite evenimente de interes turistic și cultural. 

• Organizarea de evenimente cu specific cultural-turistic. 

• Organizarea unor circuite turistice și oferirea unor servicii de ghid. 

• Realizarea și amplasarea unor indicatoare și panouri turistice, plăcuțe etc. 

• Activități de marketing turistic, studii de piață. 

• Elaborarea și implementarea unor strategii și programe operaționale, protocoale de 

colaboare, parteneriate, proiecte de promovare și dezvoltare a turismului în 

municipiu, cu finanțare din fonduri locale/guvernamentale/europene. 

Antreprenoriat și investiții 

private 

• Administrarea a 2 piețe agroalimentare și a unui obor prin Serviciul Public 

Administrare Piețe și Obor (elaborare regulament de funcționare, verificare 

producători / comercianți, program de funcționare, acces auto, ordine, disciplinpă, 

curățenie, atribuire locuri de vânzare, control metrologic al cântarelor); 

• Întocmirea și ținerea la zi a registrelor agricole; 

• Eliberarea de certificate de producător agricol și de adeverințe pentru deținerea de 

terenuri agricole, care stau la baza obținerii de sprijin financiar prin APIA; 

• Verificarea și înregistrare contracte de arendă; 

• Propunerea de scutiri de plată pentru anumiți contribuabili; 

• Încasează și monitorizează situația plăților și a debitelor cu privire la contractele de 
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închiriere și concesiune încheiate de Primărie;  

• Efectuează compensări și restituiri de impozite și taxe locale; 

• Întocmeşte și vizează anual acordurile de funcţionare pentru spaţiile destinate 

comercializării produselor și serviciilor de piață, pentru desfășurarea activității de 

alimentație publică și pentru activități sezoniere de comercializare în zone publice; 

• Verifică respectarea amplasării materialelor publicitare. 

Locuire și spații publice • Administrarea şi gestionarea fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului 

Turda sub aspectul relaţiilor contractuale aflate în derulare, prin API Turda; 

• Administrarea toaletelor publice automate; 

• Întreținerea parcurilor, a locurilor de joacă și a mobilierului urban – bănci, foișoare, 

garduri, acoperișuri stații, panouri de afișaj, aviziere, indicatoare semnalizare, 

fântâni arteziene, aparate fitness, panouri baschet, căsuțe din lemn și garduri din 

lemn, locuri de joacă, cișmele; 

• Administrarea pe principiul autofinanțării a blocurilor de locuințe sociale și în regim 

de închiriere pentru tineri. 

• Întreţinerea, repararea şi modernizarea fondului imobiliar închiriat, aflat în 

proprietatea Consiliului Local al municipiului Turda ; 

• Îndrumă, sprijină și controlează asociațiile de proprietari, le informează cu privire la 

reglementările și interdicțiile locale cu privire la urbanism, reabilitare termică, 

refațadizare, contorizare etc.  

• Realizarea Programelor de construcții de locuințe și convențiilor încheiate de 

Consiliul Local pentru realizarea de locuințe pentru tinerii căsătoriți date spre 

închiriere, construite din fonduri A.N. L.; 

• Administrarea patrimoniului public si privat al municipiului – terenuri; 

• Conceperea și implementarea de noi proiecte de spatii verzi/piete/ spatii 

publice/cimitire; elaborarea detaliilor peisagistice pentru amenajarea și revitalizarea 

zonelor verzi cu respectarea prevederilor Planului Urbanistic General; 

• Supravegherea activitatii asociațiilor de proprietari/locatari pe probleme specifice 

spațiilor și zonelor verzi; 

• Întocmirea programelor anuale și lunare pentru lucrările de întreținere a spațiilor și 

zonelor verzi, parcurilor, locurilor de agrement și cimitirelor din municipiu. 

Capacitate administrativă • Urbanism și amenajarea teritoriului: 

• Avizarea si controlul implementarii documentatiilor de amenajare a teritoriului 

• Initierea, coordonarea si consultanta in elaborare a documentatiilor de amenajare a 
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teritoriului initiate de administratia publica locala 

• Avizarea strategiilor de dezvoltare urbana, politicilor urbane, planurilor de actiune 

• Initierea, coordonarea si consultanta in elaborare a strategiilor de dezvoltare 

urbana, politicilor urbane, planurilor de actiune initiate de administrartia publica 

locala 

• Avizarea si controlul implementarii instrumentelor de control al dezvoltarii urbane 

(planuri de urbanism, zonificari, regulamente de urbanism si construire, 

regulamente de administreare a proprietatii) 

• Initierea, coordonarea si consultarea in colaborare a instrumentelor de control al 

dezvoltarii urbane (planuri de urbanism, zonificari, regulamente de urbanism si 

construire, regulamente de administreare a proprietatii) 

• Asigura integrarea competitiva a localitatii in contextul dezvoltarii la nivel european, 

urmarind viziunea comuna a actorilor implicati in proces prin adaptarea 

propunerilor locale si regionale la strategiile si politicile nationale si europene 

• Urmarirea si evaluarea permanenta a rezultatelor neprevazute din domeniul de 

activitate (pe masura ce necesitatile si resursele evolueaza) precum si propunerea 

de solutii si actiuni eficiente de corectare a acestora tinand cont de realitatea 

economica si de dezvoltarea durabila 

• Administrarea si penalizarea conform legii a lucrarilor de construire/desfiinţare 

legale 

• Initierea si coordonarea Land Information Sistem(colectare, stocare, administrare 

date urbane si informatii geospatiale ) si participare la GIS 

• Asigura evidenta si administrarea documentatiilor de urbanism si amenajare a 

teritoriului 

• Intocmirea verificarea legalitatii din punct de vedere tehnic si eliberarea (certificat 

de urbanism in vederea construirii/desfintarii, operatiuni notariale/ 

comasari/parcelari/dezmembrari in vederea construirii, adeverinte de 

intravilan/extravilan, avize comisii de specialitate coordonate) 

• Asigura consultarea populatiei si a actorilor interesati in procesul planificarii urbane 

prin mediatizarea necesara pentru punerea in valoare a actiunilor 

• Initierea, coordonarea si controlul armonizarii proiectelor de investitii in 

infrastructura (tehnico-edilitara, rutiera). 

 

• Informatizare: 
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• informatizarea și conducerea computerizată a activităților prelucrabile pe calculator, 

propunând dezvoltarea sistemului informatic, necesarul de echipamente, aplicații și 

personal; 

• Realizarea și supravegherea sistemului informatic al Primăriei; 

• Concepere și implementare proiecte de noi aplicații informatice, în regie proprie sau 

externalizate; 

• Asigură instruirea continuă a personalului; 

• Stabilește procedurile de asigurare a securității datelor; 

• Întreține și depanează echipamentele hardware; 

• Soluționează incidente informatice.  

 

• Relații publice și parteneriate interne și externe: 

• Asigurare legătură între autoritățile publice locale și societate civilă, asociații, 

cetățeni de onoare etc. și promovarea relațiilor de colaborare cu aceștia; 

• Promovarea unor acțiuni publicitare în mass-media; 

• Atragerea de fonduri din sponsorizări; 

• Asigurarea materialelor de promovare ale instituției; 

• Pregătește și gestionează acțiunile de înfrățire, convenții, congrese, acțiuni 

internaționale, parteneriate interne; 

• Asigură comunicarea cu mass-media pentru proiectele gestionate; 

• Asigură cetățenilor acces gratuit la informații, formulare tipizate; 

• Colectează și verifică cererile și documentele depuse de cetățeni și le transmite 

către alte structuri interne responsabile cu soluționarea lor; 

• Eliberează cetățenilor documentațiile, actele, autorizațiile rezolvate; 

• Organizează activitatea de audiențe; 

• Răspunde de difuzarea informațiilor de interes public.  

• Colectează și verifică solicitările depuse în Cutia Cetățeanului sau la Telefonul 

Cetățeanului; 

• Consiliază cetățenii cu privire la probleme personale, sociale sau de interes general. 

 

• Managementul calității: 

• Implementarea și monitorizarea standardului ISO 9001:2005 și a altor standarde de 

calitate, pregătire certificare și recertificare, elaborarea documentelor sistemului de 

management al calității (manual, proceduri, instrucțiuni, formulare, planuri), 
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identificarea proceselor care influențează calitatea produselor și serviciilor 

instituției, coordonarea Sistemului de Control Intern Managerial, efectuarea de 

audituri interne de calitate și certificare etc. 

 

• Asistență juridică, achiziții publice și arhivare documente: 

• Asigură punerea în aplicarea a legislației în vigoare la nivelul instituției; 

• Apară drepturile și interesele instituției în fața organelor legii; 

• Avizează pentru legalitate acte, contracte, acțiuni depuse în instanță și se prezintă la 

notarii publici; 

• Asigurarea de consiliere juridică pentru serviciile din cadrul Primăriei, pentru 

asociațiile de proprietari 

• Participă la comisii de licitații, redactează contracte și negociază clauze contractuale; 

• Rezolvă petiții ale cetățenilor; 

• Evidența, prin inventariere și arhivare, a tuturor documentelor intrate, întocmite 

pentru uz intern și ieșite din instituție; 

• Cercetarea arhivelor în vederea eliberării de copii, extrase și certificate; 

• Elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul 

anual al achiziţiilor publice, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de 

atragere a altor fonduri. 

• Elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de 

soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele 

care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea 

problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de 

atribuire; 

• Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute 

în Legea 98 /2016 privind achizitiile publice. Propune componenţa comisiilor de 

evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit pe baza unei proceduri de 

achizitiei (licitatie deschisă, negociere competitivă, dialog competitiv, parteneriat 

pentru inovare, negociere fără publicare, concurs de soluții, procedura simplificată) 

si participă incomisiile de evaluare stabilite. 

• Publică in Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice, Invitaţia de participare/ Anunţul 

de participare /Anuntul de atribuire la procedura de achiziţie publică în funcţie de 

procedura aleasă, conform pragurilor valorice stabilite de Legea 98/2016 privind 
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achizițiile publice; 

• Asigură relatia cu observatorii ANAP (Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice) desemnati la procedurile de atribuire, respectiv 

transmite informări, rapoarte si documente solicitate cu privire la derularea 

procedurilor de atribuire. 

• Asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea 

licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care 

să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii 

publice; 

• Realizează achiziţiile directe pe baza referatelor de necesitate prezentate de 

compartimentele din cadrul Primariei Municipiului Turda și de către institutiile 

subordonate, aprobate conform legii; 

• Asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale 

şi a hotărârilor comisiilor de evaluare, prin încheierea contractelor de achiziţie 

publică; 

• Colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea 

problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor 

încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi); 

• Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor 

privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora; 

Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public; 

• Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, 

când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul 

compartimentului financiar contabil; 

• Întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele de 

atribuire, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul 

precedent; 

• Asigură, la cerere şi în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, asistenţă tehnică institutiilor subordonate Consiliului 

Local privind aplicarea şi respectarea legislaţiei în procesul de achiziţie şi încheiere a 

contractelor de achiziţii publice; 

• Intocmește punctele de vedere pentru Consiliul National de Solutionare a 

Contestațiilor in cazul depunerii de contestatii la proceduri conform prevederilor 

Legii 101/2016. 
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• Evidența populației și stare civilă: 

• Întocmire, evidență și eliberare acte de stare civilă, inclusiv constatare divorțuri pe 

cale administrativă; 

• Transcrie acte de stare civilă din străinătate; 

• Identificare persoane nepuse în legalitate pe linie de evidență a populației; 

• Actualizarea registrului național de evidență a persoanelor; 

• Întocmire situații statistice.  

 

• Finanțe locale și atragerea de fonduri externe: 

• Fundamentare și întocmire proiect de buget local anual; 

• Evidență venituri încasate, cheltuieli efectuate și întocmire cont anual de încheiere a 

exercițiului financiar; 

• Fundamentare, contractare, garantare și rambursare împrumuturi; 

• Asigurarea fondurilor pentru buna funcționare a unităților finanțate de la bugetul 

local; 

• Asigurarea evidenței bunurilor din patrimoniul instituției din perspectiva valorii de 

inventar; 

• Organizarea controlului financiar preventiv; 

• Asigurarea aprovizionării cu bunuri necesare bunei funcționări a instituției; 

• Coordonarea personalului administrativ; 

• Valorificarea procesului de inventariere a bunurilor materiale și valorilor bănești ale 

instituției; 

• Organizarea și conducerea evidenței contabile, întocmire bilanț contabil și dare de 

seamă 

• Identificare surse de finanțare externă și verificare eligiblitate instituție și a proiecte; 

• Întocmire cereri de finanțare; 

• Consiliere unități din subordine pentru întocmire de cereri de finanțare; 

• Depunere spre aprobare proiecte la Consiliul Local și finanțatori; 

• Menținerea comunicării cu finanțatorul pe durata implementării; 

• Asigură (după caz) implementarea și monitorizarea proiectului; 

 

• Resurse umane: 

• Gestiunea resurselor umane din instituție, inclusiv a funcțiilor publice; 
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• Fundamentarea numărului de posturi, a statului de funcții, a organigramei, a 

salariului de bază, sporurilor, drepturilor salariale, a fiselor de post, a registrului de 

evidență a salariaților, a dosarului profesional etc.; 

• Realizează și monitorizează procesul de evaluare a performanței personalului, de 

promovare / avansare; 

• Organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante; 

• Întocmește planul anual de perfecționare / instruire a personalului: 

• Ține evidența prezenței la locul de muncă, a concediilor: 

• Întocmește state de plată, calculează contribuții și depune lunar declarații fiscale; 

• Întocmește documentele pentru deplasări în străinătate. 

 

• Implementare lucrări de investiții: 

• Întocmirea de informări și rapoarte de specialitate cu privire la stadiile fizice și 

valorice ale obiectivelor de investiții înscrise în Lista sinteză a cheltuielilor de 

investiții aprobată la nivelul municipiului; 

• Elaborarea și fundamentarea propunerilor de modificare (suplimentare sau 

diminuare) a sumelor alocate pe capitole și obiective, rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al Consiliului Local; 

• Participarea în comisiile de recepție stabilite prin dispoziția primarului, pentru 

obiectivele de investiții înscrise în programul anual al Consiliului Local; 

• Asigurarea consultanței de specialitate unităților subordonate Consiliului Local, 

instituțiilor de învățământ și sănătate, pe probleme de investiții; 

• Asigurarea achizitiei serviciilor de dirigenție pentru lucrările de reparații capitale la 

clădirile administrative și pentru instituțiile publice din subordinea Consiliului Local, 

asigurarea consultanței de specialitate pentru pregătirea documentațiilor de selecții 

de oferte, licitații și încheieri de contracte, cu personalul atestat din cadrul 

serviciului; 

• Urmărirea realizării Programelor de finanțare și a convențiilor/contractelor 

încheiate cu Compania Națională de Investiții S.A. 
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3. Elaborarea Planului Anual de Politici Publice 

 

3.1. Definirea problemelor sectoriale (domeniu – probleme – sursa) 

 

Domeniul de politici 

publice propus 

Principalele probleme/nevoi de dezvoltare identificate la nivelul 

domeniului de politici publice în documentele strategice existente 

Documentele 

strategice existente 

care vizează domeniul  

de politici publice 

Mobilitate urbană 

durabilă 

• Transport public: 

• Parc de autobuze pe bază de combustibili convenționali 

(motorină); 

• Dotările și facilitățile deficitare existente la nivelul stațiilor; 

• Timpi de așteptare prea reduși în stații din cauza frecvențelor prea 

ridicate ale sosirilor în anumite stații, rezultând eficiență redusă în 

operare; 

• Existența unor trasee redundante, respectiv nevoia de a extinde 

unele trasee existente și de a înființa unele noi, acolo unde există 

cerere potențială; 

• Neadaptarea frecvențelor la fluctuațiile orare de număr de 

pasageri; 

• Extindere succesive ale contractului de delegare cu operatorul 

existent de transport public; 

• Ineficiența sistemului de taxare prin SMS sau cumpărare directă de 

la ghișeu; 

• Procent ridicat al călătoriilor frauduloase cu transportul în comun 

din cauza ineficienței acțiunilor de control; 

• Cheltuieli mari ale operatorului existent cu personalul și 

combustibilii; 

• Mobilitate velo și pietonală: 

• Ponderea redusă a persoanelor care utilizează bicicleta pentru 

deplasări în oraș (7%); 

• Insuficiența spațiilor pietonale în anumite zone din oraș; 

• Lipsa trotuarelor sau starea lor foarte degradată pe anumite străzi; 

MGPT 

PMUD 

SIDD 

Strategia Energetică 
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• Conflicte în trafic între pietoni, bicicliști și conducătorii auto; 

• Interferențe între traficul greu și bicicliști; 

• Insuficiența infrastructurii velo și ocuparea pistelor existente de 

către autoturismele parcate neregulamentar; 

• Lipsa unui sistem de park&ride și a mijloacelor de informare a 

turiștilor și locuitorilor privind parcările, bicicletele disponibile și 

rastelurile pentru acestea; 

• Lipsa zonelor pietonale în arealul central; 

• Lipsa unui sistem de monitorizare video pentru siguranța 

pietonilor; 

• Existența unor treceri de pietoni necorespunzător marcate și 

semnalizate; 

• Timpi de așteptare prea mari a pietonilor la semafoare; 

• Transportul motorizat de mărfuri și persoane: 

• Valorile ridicate de trafic din municipiu; 

• Ponderea ridicată a locuitorilor care deplasează preponderent cu 

autoturismul (36%); 

• Starea tehnică nesatisfăcătoare a rețelei stradale, care conduce la 

o viteza redusă de deplasare; 

• Existența unor segmente de străzi cu capacitate de transport 

depășită, arterele de penetrație înregistrând, spre ex., frecvente 

blocaje în trafic și deplasări cu viteze foarte reduse; 

• Fluența redusă a traficului din cauza virajului de stânga de pe benzi 

nededicate, parcărilor dezordonate sau lipsei acestora, lățimea 

redusă a tramei stradale, dezechilibrului între fluxurile care 

pătrund în giratorii, amplasării trecerilor de pietoni; 

• Necorelarea semafoarelor și lipsa unui sistem de management al 

traficului pe arterele radiale; 

• Poluarea cu emisii GES și CO2 din cauza traficului rutier; 

• Poluarea fonică generată de trafic; 

• Lipsa stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice; 

• Valorile apropiate de limită ale raportului debit-capacitate în mai 

multe intersecții;  

• Accesibilitate redusă către unele zone periferice din cauza stării 
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precare a străzilor. 

• Siguranță rutieră: 

• Numărul în creștere de accidente rutiere în care sunt implicați 

pietoni și bicicliști, mai ales din cauza neacordării priorității 

acestora; 

• Concentrarea accidentelor pe arterele radiale care converg spre 

zona centrală; 

• Parcări: 

• Insuficiența locurilor de parcare, cu precădere în zona centrală; 

• Ponderea ridicată a vehiculelor parcate spontan și 

neregulamentar; 

• Majoritatea parcărilor sunt amenanajate perpendicular sau în spic 

de-a lungul străzilor, generând îngustarea carosabilului; 

• Dotarea și semnalizarea necorespunzătoare a parcărilor publice, 

inclusiv lipsa mijloacelor de informare cu privire la numărul de 

locuri disponibile pentru turiști și rezidenți; 

• Administrarea deficitară a spațiilor de parcare; 

• Transport intermodal: 

• Lipsa unor politici și măsuri concrete care să încurajeze 

intermodalitatea la nivel local.  

Apă și apă uzată • Alimentare cu apă: 

• Forajele de adâncime medie pentru alimentarea cu apă, ca și 

conductele de colectare a apei de la puțuri, necesită reabilitare; 

• Rezervorul de apă existent este vechi și necesită lucrări de 

reabilitare; 

• Rețeaua de distribuție a apei potabile nu acoperă întreg teritoriul 

municipiului, în acest sens fiind necesare extinderi ale rețelei de 

conducte, stații de pompare, tratare/clorinare și un rezervor nou; 

• O parte din rețeaua de distribuție existentă este învechită și 

înregistrează pierderi ridicate, întreruperi ale furnizării, costuri 

mari cu reparațiile etc.; 

• Clădirea uzinei de apă Turda Veche se află într-o stare avansată de 

degradare și necesită lucrări de reabilitare; 

• Costurile mari cu consumurile și reparațiile unor echipamente 

Master Plan Apă-Canal 

CUA Arieș 
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învechite și energofage ale rețelei (de ex. stații de pompare).  

• Canalizare: 

• O parte din rețeaua de canalizare existentă este foarte veche și 

creează probleme majore de mediu; 

• Unele străzi din municipiu nu dispun încă de rețea de canalizare, 

fiind necesare lucrări de extindere (conducte, stații de pompare); 

• Lipsa unui sistem integrat de colectare a apelor pluviale în regim 

separativ, care conduce la probleme complexe (inundarea 

temporară a străzilor, epurarea inutilă a apelor pluviale etc.).  

Eficiență energetică și 

iluminat public 

• Consumurile mari de energie de la unele echipamente (de ex. 

pompe) și procese aferente sistemului de alimentare cu apă 

potabilă și canalizare; 

• Existența unor clădiri publice care înregistrează consumuri mare 

de energie din cauza eficienței energetice scăzute și a folosirii unor 

echipamente uzate fizic și moral (de ex. centrale termice, corpuri 

de iluminat pe bază de vapori de sodiu etc.); 

• Consumul ridicat de combustibili al mijloacelor de transport în 

comun din municipiu, care funcționează cu motoare pe bază de 

motorină; 

• Existența unor străzi periferice care nu beneficiază de rețea de 

iluminat public, precum și a unor corpuri de iluminat ineficiente 

energetic;  

• Numărul mare de blocuri construite în perioada comunistă care au 

o eficiență energetică redusă, generând costuri ridicate cu 

încălzirea și confort redus pentru locatari.  

Strategia Energetică 

SIDD 

Protecția mediului  • Fostele Uzine Chimice Turda au depozitat deșeuri toxice în 4 locații 

din zona municipiului (Batal Arieș, Poșta Rât, DN1 spre Mihai 

Viteazu, Depozitul Constructorul), dintre care doar cel de pe DN1 a 

fost (parțial) ecologizat pe durata lucrărilor la autostradă; 

• Lucrările de reabilitare a sitului poluat istoric Poșta Rât și de 

transformare a acestuia în zonă verde de utilitate publică nu au 

fost încă finalizate; 

• Lipsa unei rampe intermediare de depozitare a deșeurilor până la 

momentul finalizării SMID Cluj, context în care costurile de 

SIDD 
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transport la depozitele din alte județe sunt foarte ridicate; 

• Existența unor zone cu depozitare necontrolată de deșeuri 

menajere, vegetale sau din construcții; 

• Risc major de poluare a apelor de suprafață din zonă (de ex. ape 

de mină pe Valea Arieșului, deșeuri toxice în zona fostelor Uzine 

Chimice, depozitări necontrolate de deșeuri); 

• Poluarea cu nitrați din surse agricole a apelor freatice și a solului; 

• Poluarea aerului și poluarea fonică determinate de valorile ridicate 

ale traficului auto, inclusiv de traficul greu ce tranzitează orașul; 

• Suprafața redusă a spațiilor verzi.  

Sănătate • Deficitul de personal medical cu studii superioare (medici 

specialiști) și mediu (de ex. asistenți medicali, infirmiere etc.); 

• Riscul apariției unor cazuri de infecții nosocomiale în secțiile 

spitalului; 

• Lipsa unei linii de gardă la ortopedie și a permanenței la psihiatrie 

și radiologie, care să permită avansarea spitalului la categoria a III-

a; 

• Lipsa unor secții cu condiții corespunzătoare pentru secțiile  de 

oncologie/radioterapie și boli infecțioase; 

• Ambulatoriul integrat spitalului necesită lucrări de reabilitare, 

extindere și dotare corespunzătoare pentru a reduce numărul de 

zile de spitalizare; 

• Unitatea de Primire a Urgențelor are o capacitate și o dotare 

insuficientă în raport cu numărul mare de beneficiari; 

• Eficiența redusă a acțiunilor de preveniție a îmbolnăvirilor, cu 

precădere la nivelul grupurilor vulnerabile; 

• Dotarea și echiparea precară a serviciului de ecarisaj; 

• Capacitatea insuficientă a cimitirelor existente.  

SIDD 

Incluziune socială și 

ocupare 

• Resurse mari alocate de la nivelul bugetului local pentru sprijinirea 

categoriilor de persoane vulnerabile și asigurarea serviciilor 

generale pentru cazurile sociale; 

• Deficitul de locuințe sociale, de necesitate și în regim de închiriere 

pentru tineri, în raport cu numărul mare de cereri; 

• Deficitul de locuri în creșe, în raport cu numărul copiilor de vârstă 

SIDD 

SDL 
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antepreșcolară; 

• Numărul insuficient de locuințe protejate pentru persoane cu 

dizabilități neuropsihice; 

• Lipsa unui centru de tip respiro pentru persoanele adulte cu 

dizabilități; 

• Existența la nivelul municipiului Turda a 5 zone urbane 

marginalizate, care se confruntă cu riscuri complexe de excluziune 

socială, respectiv: 

• Accentuarea segregării din perspectivă spațială; 

• Extinderea zonelor fără existența unui plan urbanistic; 

• Izolarea față de restul orașului, distanțele mari până la obiectivele 

de interes public (liceu, școală, unități culturale și sportive); 

• Amplasarea în trepte care face dificilă și costisitoare extinderea 

infrastructurii publice; 

• Populația numeroasă și numărul mare de copii și persoane trecut 

de 54 de ani; 

• Nivelul ridicat de sărăcie 

• Discriminarea persoanelor de etnie romă, de ex. în ceea ce 

privește obținerea unui loc de muncă; 

• Ocuparea preponderent informală/sezonieră și ponderea scăzută a 

salariaților; 

• Slaba dezvoltare a antreprenoriatului în zonă; 

• Ponderea ridicată a șomerilor pe termen lung și a persoanelor 

neocupate (casnice); 

• Lipsa calificărilor și a nivelului de instruire necesar pentru 

calificare; 

• Veniturile reduse și neregulate, implicit lipsa asigurărilor sociale; 

• Lipsa cunoștințelor pentru a găsi un loc de muncă; 

• Incidența unor fenomene de tip cerșit, prostituție, proxenetism; 

• Dependența ridicată de diferite forme de prestații sociale 

(ajutoare sociale, alocații pentru copii, pensii de boală etc.); 

• Existența unor cazuri de analfabetism în rândul adulților și nivelul 

redus de instruire al acestora (maxim 7-8 clase); 

• Rata mare de abandon școlar în rândul copiilor și tinerilor, inclusiv 
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pe fondul căsătoriiilor la vârste precoce; 

• Numărul mare de tineri care nu au promovat Bacalaureatul; 

• Zone insalubre și pline de gunoaie, lipsite de drumuri asfaltate, 

greu circulabile, fără rețea de gaze, cu acces parțial la canalizare 

etc.; 

• Locuințe improvizate (de tip cocioabe), insalubre, degradate, fără 

baie, supra-aglomerate; 

• Lipsa actelor de proprietate pentru terenuri și a autorizațiilor de 

construcție pentru clădiri; 

• Acumularea de datorii și restanțe la furnizorii de utilități, 

posibilități limitate de a întreține locuințele sociale primite; 

• Existența unor cazuri de violență, furt etc.; 

• Lipsa locurilor de joacă pentru copii, care se joacă pe stradă sau 

printre gunoaie; 

• Comunicare deficitară, lipsă de încredere, insatisfacție a 

rezidenților în raport cu administrația; 

• Slaba implicare în viața comunității, acțiuni de voluntariat, 

mobilizare dificilă; 

• Imagine negativă în mass-media.  

Cultură și patrimoniu 

cultural 

• Starea avansată de degradare a unor obiective de patrimoniu 

construit (situri arheologice, ansambluri urbane și clădiri, 

monumente de for public), aflate atât în proprietate publică, cât și 

privată; 

• Nevoia de continuare a eforturilor de reamenajare adecvată a 

zonelor de protecție ale monumentelor istorice și siturilor 

arheologice; 

• Deficitul de zone și funcțiuni care să pună în valore patrimoniul 

cultural imaterial și specificul local: zone de artă urbană, de 

gastronomie locală, de suveniruri etc.; 

• Posibilitățile financiare restrânse ale proprietarilor și utilizatorilor 

actuali ai clădirilor din zona centrală de a întreține corespunzător 

imobilele; 

• Existența mai multor clădiri cu valoare arhitecturală ridicată care 

nu sunt clasificate ca monumente istorice și nu beneficiază de 

SIDD 
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protecție corespunzătoare; 

• Valorficarea insuficientă a patrimoniului industrial al orașului.  

• Dialogul insuficient între actorii relevanți și specialiștii din 

domeniul patrimoniului, culturii și industriilor creative; 

• Clădirea Casei de Cultură, începută în perioada comunistă, nu a 

fost finalizată nici până în prezent, spațiul fiind neutilizat; 

• Clădirea monument-istoric în care funcționează Teatrul Municipal 

necesită lucrări de renovare și dotare; 

• Biblioteca Municipală funcționează în clădiri degradate, și are o 

infrastructură și o dotare tehnică inadecvată pentru depozitarea 

fondului de carte, interacțiunea cu publicul, organizarea de 

evenimente culturale etc.; 

• Casa de Cultură a Municipiului funcționează într-un spațiu 

impropriu pentru activitățile curente ale formațiilor, cercurilor, 

cluburilor, organizarea de evenimente etc.; 

• Spațiile și dotările insuficiente ale Muzeului de Istorie pentru a 

găzdui expoziții permanente și temporare, evenimente culturale, 

ateliere pentru copii, activități de restaurare și conservare, 

activități comerciale etc.; 

• Lipsa unei galerii de artă moderne; 

• Lipsa unei secții etnografice a Muzeului de Istorie; 

• Lipsa unui spațiu liber pentru Lapidarium; 

• Lipsa unui centru multimedia și a unei biblioteci virtuale; 

• Lipsa unui pavilion memorial dedicat lui Mihai Viteazu, în zona 

Obeliscului.  

• Starea avansată de degradare a Sinagogii Turda și riscul de 

pierdere a memoriei și patrimoniului comunității evreiești din oraș; 

• Lipsa unui cinematograf; 

• Lipsa unui regulament de urbanism pentru gestiunea centrului 

istoric al orașului (fațade, tâmplărie, reclame, iluminat etc.).  

Educație și formare 

continuă 

• Lipsa unor unități de învățământ superior la nivel local, care 

conduce la fenomenul de ”brain-drain” în rândul tinerilor, deși la 

nivel local există domenii cu studii cu potențial (de ex. balneologie, 

turism, design etc.); 

SIDD 
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• Infrastructura educațională deficitară, din perspectiva spațiilor 

(insuficiente, degradate, ineficiente energetic etc.) și a dotărilor de 

la nivelul unor unități de învățământ preuniversitar (grădinițe, 

școli, licee);  

• Slaba dezvoltare a serviciilor tip after-school pentru elevi; 

• Scăderea numărului de elevi care conduce la subutilizarea și chiar 

închiderea unor unități școlare; 

• Interesul scăzut al populației pentru formare profesională 

continuă; 

• Promovabiltate redusă la Bacalaureat în cazul liceelor cu profil 

tehnologic; 

• Interes foarte scăzut al absolvenților de gimanziu față de 

învățământul profesional și insuficienta implicare a sectorului 

privat în sfera învățământului dual; 

Siguranță și ordine 

publică 

• Extensia redusă a sistemelor de supraveghere video a spațiilor 

publice; 

• Dotarea și echiparea logistică deficitară a Poliției Locale, respectiv 

starea avansată de degradare a clădirii în care funcționează 

aceasta; 

• Infrastructura deficitară de alarmare în cazuri de situații de 

urgență; 

• Nivelul insuficient de pregătire al populației și turiștilor cu privire 

la reacția în cazul unei situații de urgență.  

SIDD 

Turism, agrement și 

sport 

• Mina Iosif nu este introdusă în circuitul turistic; 

• Valorificarea insuficientă în scop turistic și de agrement a 

întregului potențial al zonei de ștrand, lacuri și sărături, respectiv a 

Văii Arieșului; 

• Calitatea precară a spațiilor publice din zonele intens frecventate 

de turiști și vizitatori (de ex. mobilier urban, spații verzi, iluminat 

etc.); 

• Neincluderea traseului Mocăținei de pe Valea Arieșului în circuitul 

turistic; 

• Slaba dezvoltare / organizare a serviciilor de transport turistic între 

obiectivele din oraș și din zonă; 

SIDD 
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• Atractivitatea redusă a municipiului pentru categoria de turiști 

tineri și pentru viața de noapte, turismul festivalier etc.; 

• Sezonalitatea ridicată a activității turistice; 

• Ponderea ridicată a cazărilor realizate informal în gospodăriile 

locuitorilor; 

• Numărul redus al înnoptărilor înregistrate oficial, raportat la 

numărul vizitatorilor, precum și durata redusă a sejurului mediu; 

• Oferta și cererea turistică axată mai ales pe Salină, fără a include și 

alte obiective naturale și antropice din zonă; 

• Volumul redus al încasărilor din sectorul HORECA și gradul redus 

de ocupare al infrastructurii de cazare; 

• Vizibilitatea încă insuficientă a destinației pe plan extern în raport 

cu potențialul său, mai ales în mediul online; 

• Valorificarea insuficientă a unor potențiale trasee/pachete 

turistice interne și internaționale (de ex. pentru eco-turism pe 

Valea Arieșului, în zona cheilor sau în zona Apusenilor); 

• Insuficienta implicare a sectorului privat în diversificarea și 

promovarea ofertei turistice din zonă; 

• Lipsa unui plan de marketing în turism și a unei organizații de 

management al destinației; 

• Lipsa unui cluster funcțional în domeniul HORECA; 

• Calitatea precară a forței de muncă din domeniu și, implicit, a 

serviciilor pentru clienți; 

• Valorificarea insuficientă a tradiției industriale și meșteșugurilor 

locale (de ex. sticlărie, ceramică, obiecte casnice din metal, 

produse alimentare tradiționale etc.) în scop turistic; 

• Infrastructura și serviciile insuficiente de informare, orientare, 

ghidare a turiștilor și vizitatorilor; 

• Numărul insuficient de evenimente-magnet pentru atragerea de 

turiști și vizitatori; 

• Uzura infrastructurii sportive existente în oraș (de ex. Stadionul 

Municipal); 

• Lipsa unei săli de sport multifuncționale pentru organizarea de 

competiții de talie internațională, dar și de alte evenimente 
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indoor; 

• Deficitul de mici facilități sportive la nivelul spațiilor publice  (de 

ex. coșuri de baschet, aparate de fitness etc.); 

• Lipsa facilităților pentru sporturile extreme și turismul de 

aventură.  

Antreprenoriat și 

investiții private 

• Migrația accentuată a forței de muncă tinere și corespunzător 

calificate către Cluj-Napoca și alte țări; 

• Amplificarea fenomenului de îmbătrânire demografică și de 

dependență economică (pondere tot mai mare a pensionarilor în 

raport cu persoanele active); 

• Numărul redus de locuri de muncă din sectorul privat, pe fondul 

închiderii treptate a fostelor întreprinderi comuniste și a 

numărului încă insuficient de investitori străini; 

• Nivelul scăzut al salariilor oferite de angajatorii din zonă; 

• Existența unor parcuri industriale și logistice cu un grad redus de 

ocupare; 

• Insuficienta dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul 

locuitorilor; 

• Lipsa unor servicii de pre-incubare și incubare a ideilor de afaceri 

la nivel local; 

• Transferul tehnologic redus dintre sectorul de CDI și agenții 

economici de la nivel local (de ex. în domeniul turismului, medical, 

produse cosmetice); 

• Eforturile insuficiente la nivel local pentru măsuri active de 

atragere a investitorilor și lipsa unui birou dedicat pentru aceste 

activități; 

• Lipsa unor manifestări care să promoveze producătorii din zonă și 

a brandurilor locale (de ex. în industria alimentară); 

• Insuficienta integrare a municipiului în polul agro-alimentar ce se 

conturează pe Valea Arieșului; 

• Conlucrarea insuficientă între actorii publici și privați locali și 

clusterele din Cluj-Napoca; 

• Lipsa unui mecanism eficient de comunicare și implicare 

organizată a mediului de afaceri local în procesul decizional, 

SIDD 
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măsuri de responsabilitate socială etc.; 

• Deficitul de forță de muncă cu nivel mediu de calificare, ca urmare 

a interesului scăzut pentru învățământul profesional.  

Locuire și spații 

publice 

• Degradarea generală a fondului construit (fațade degradate ale 

imobilelor private, fie ele momumente istorice, locuințe 

individuale sau blocuri ridicate în perioada comunistă; intervențiile 

neconforme/neautorizate la fațadele unor clădiri cu valoare 

arhitecturală ridicată, închiderea balcoanelor, mansardările etc.; 

starea subsolurilor, a spațiilor comune, paleta de culori folosită la 

lucrările de termoizolare etc.; existența unor clădiri abandonate); 

• Interesul redus pentru calitatea vieții (de ex. calitatea precară a 

spațiilor publice și private din jurul blocurilor, mobilierul urban – 

bănci, jardiniere, coșuri de gunoi etc.; starea platformelor 

gospodărești; toaletarea copacilor etc.; parcarea neregulamentară 

a vehiculelor pe spațiile verzi și cele publice; amplasarea de garaje 

neautorizate, care îndeplinesc diferite funcțiuni neconforme; 

iluminarea precară a spațiilor dintre blocuri etc.); 

• Lipsa unor centre de cartier bine conturate, mai ales sub forma 

spațiilor publice (zone exclusiv pietonale, de socializare, odihnă, 

loisir, promenadă, de organizare de evenimente culturale, 

comunitare, de informare, expoziționale, locuri de joacă pentru 

copii, locuri de practicare a sportului etc.); 

• Valorificarea insuficientă a potențialului peisagistic și de agrement 

al cursurilor de apă (Valea Arieșului, Valea Racilor); 

• Starea precară a blocurilor de locuințe sociale și a spațiilor din jurul 

acestora; 

• Dotarea tehnico-edilitară deficitară a zonelor vizate de extinderi, 

respectiv lipsa unor potențiale zone de extindere pre-echipate; 

• Lipsa unei zone cu loturi pentru locuințe destinate tinerilor, cu 

acces la toată gama de echipări;  

• Degradarea unor active ale celor două piețe agroalimentare și a 

oborului; 

• Calitatea peisagistică redusă a unor spații verzi din municipiu, din 

perspectiva tipologiei de arbori, ai stării acestora, ai gradului de 

umbrire, al siguranței pentru pietoni etc.; 

SIDD 
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• Amenajarea corespunzătoare a porților de intrare în municipiu, 

care nu reflectă oferta acestuia pentru turiști și vizitatori.   

Capacitate 

administrativă 

• Modestia inițiativei cetățenești (de ex. la nivel de asociații de 

proprietari, asociații de cartier etc.) și lipsa unei culturi a inovării 

civice; 

• Conștientizarea insuficientă a valorilor locale și lipsa mândriei 

locale, inclusiv pierdere treptată a legăturilor cu diaspora 

turdeană; 

• Planul Urbanistic General este vechi de circa 20 de ani și nu mai 

corespunde viziunii și nevoilor de dezvoltare teritorială ale 

orașului; 

• Lipsa unor planuri urbanistice zonale pentru arealele din municipiu 

cu caracteristici teritoriale aparte și cu dinamici rapide (zona 

balneară, zona industrială, zona construită protejată, malurile 

Arieșului etc.), dar și pentru centrele de cartier (de ex. Turda 

Nouă); 

• Baza topografică a rețelelor din oraș/baza de date urbană este 

incompletă, iar unele imobile, inclusiv ale municipiului, nu sunt 

înregistrate în sistemul de cadastru și publicitate imobiliară 

(întabulate); 

• Zonarea fiscală din prezent ține cont de amplasarea imobilului, nu 

de valoarea de piață a acestuia; 

• Politica fiscală actuală nu adresează corespunzător problema 

terenurilor abandonate, subutilizate, a clădirilor degradate, unele 

prezentând chiar pericol public; 

• Procedurile birocratice legate de activitatea de urbanism, în lipsa 

unui ghișeu unic, a conectării bazelor de date de la diferite 

instituții avizatoare, a lipsei unor soluții informatice de integrare a 

documentelor de urbanism în format digital etc.; 

• Lipsa unei unități de implementare a proiectelor de investiții, după 

modelul unor administrații din țară și din străinătate, care să aibă 

personal suficient și cu competențe complexe; 

• Calitatea precară a unor servicii de consultanță, proiectare etc. 

furnizate de către companii private; 

SIDD 
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• Numărul mare de proceduri interne, eficiența relativă a acestora și 

dificultățile legate de implementarea unui sistem intern de 

management al calității; 

• Gestiunea încă ineficientă a patrimoniului imobiliar al municipului, 

în raport cu potențialul de piață al acestora; 

• Eforturi insuficiente de susținere și promovare a brandului de oraș; 

• Diversitatea încă redusă a proiectelor concrete de interes comun 

implementate la nivel de zona urbană funcțională (Comunitatea 

Urbană Arieș), în domenii-cheie (de ex. turism, amenajarea 

teritoriului, mobilitate, atragerea de investitori etc.); 

• Schimburile insuficiente de bune practici cu alte administrații 

publice locale din țară pe teme de bune practici în gestionarea 

comunității (de ex. refațadizare clădiri, atragere de investitori 

privați, promovare turistică etc.); 

• Existența unor dificultăți / deficiențe / sincope în colaborarea cu 

anumite instituții de la nivel central și județean, care conduc la 

tergiversarea unor proiecte de investiții cu mare impact la nivel 

local.  

 

3.2. Proiecte întreprinse până în prezent în sectoarele analizate 

 

Domeniul de politici publice 

propus 

Proiecte majore implementate în perioada de programare 2007-2013 și 2014-2020 

Mobilitate urbană durabilă 1. Reabilitare și modernizare străzi, trotuare, alei dintre blocuri și parcări, inclusiv 

marcaje, limitatoare de viteză – pe baza alocărilor anuale de la bugetul local. 

2. Înființare operator municipal de transport public 

Apă și apă uzată 1. ”Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Turda-

Câmpia Turzii” (POS MEDIU 2007-2013) – buget total: 213,9 mil. lei 

Prin intermediul proiectului, în municipiile Turda, Câmpia Turzii și comunele arondate, s-a 

realizat extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile cu 9,568 km, a rețelelor de apă 

uzată cu 60,121 km, reabilitarea a 77,157 km de rețele de distribuție a apei potabile și 

27,236 km rețele de apă uzată, reabilitarea stației de tratare Câmpia Turzii, reabilitarea 

stației de epurare Câmpia Turzii, reabilitarea surselor de apă subterane pentru Turda și 

de suprafață pentru Câmpia Turzii, reabilitarea stațiilor de pompare pentru rețelele de 
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apă și apă uzată, reabilitarea rezervoarelor și a stațiilor de clorinare, implementarea unui 

sistem SCADA, sistem informatic GIS, sistem de modelare hidraulică pentru rețelele de 

apă și apă uzată, debitmetrie zonală, achiziția vehiculelor operaționale. 

Eficiență energetică și 

iluminat public 

1. „Reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirii Primăriei Turda (monument 

istoric de sec. XIX): (Programul „Casa Verde”) – buget total 6,2 mil. lei. 

2. Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public prin proiectul de tip 

ESCO 

3. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (fonduri guvernamentale) – buget 

total circa 4 mil. lei 

Protecția mediului  1. ”Managementul sitului Natura 2000 “Sărăturile Ocna Veche” (POS MEDIU 2007-

2013) – buget total: 0,4 mil. lei 

În cadrul proiectului au fost elaborate Planul de management şi Regulamentul sitului de 

importanţă comunitară ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche, a fost creată o bază de date 

GIS şi au fost organizate activităţi de consultare, conştientizare şi informare la nivelul 

comunităţii locale cu privire la importanţa conservării biodiversităţii şi menţinerii unui 

mediu curat. 

2. Proiect-pilot de amplasare pubele subterane pentru colectare deșeuri și 

desființare rampe clandenstine 

Sănătate 1. Alocarea anuală de fonduri de la bugetul local pentru executarea de lucrări de 

reabilitare, modernizare și dotare a Spitalului Municipal (bloc alimentar, bloc 

operator, dotări cu aparatură, amenajare curte etc.) 

2. Înființarea unui cabinet stomatologic la Colegiul ”Mihai Viteazu” 

3. Înființarea unui serviciu public de ecarisaj 

Incluziune socială și ocupare 1. ”Centrul comunitar de igienă şi sănătate” (FRDS) – buget total: 0,1 mil. Euro 

Proiectul a avut ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de igienă din comunitatea de romi de 

pe strada Margaretelor, Turda prin crearea unui centru dotat cu maşini de spălat, duşuri 

şi a unui punct sanitar deservit de un mediator sanitar. 

Implementarea proiectului a dus la creșterea gradului de confort la nivelul comunității, a 

condus la formarea de conduite și comportamente menite să imbunătățească starea de 

sănătate a etnicilor romi, să imbunătîțească igiena la nivelul gospodăriilor si a comunității 

acestora. Pe perioada de implementare a proiectului s-au derulat 6 campanii de 

informare în domeniul sănătății și s-au oferit servicii de educație sanitară romilor 

rezidenți în zona străzii Margaretelor. 

2. ”Și romii au dreptul la legalitate” (PHARE 2005) – buget total: 0,05 mil. Euro 

Proiectul a avut ca scopul îmbunătăţirea situaţiei romilor din 7 comunităţi (1. Nicolae 
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Teclu, Turda; Poiana, Turda; Colonia de ciment, Turda; Barbu Lăutaru, Turda; cart. Vasile 

Goldiş, Câmpia Turzii; cart. Vânătorilor Câmpia Turzii; Cămăraşu) în vederea incluziunii 

sociale prin rezolvarea situaţiei locative şi a actelor de stare civilă. Prin intermediul 

proiectului pentru un număr de 314 romi, domiciliaţi pe raza administrativă a 

municipiului Turda, s-au emis certificate de naştere, cărţi de identitate și acte de 

proprietate. 

3. ”Nu violenţei – Adăpost pentru femei şi copii, victime ale violenţei domestice” 

(PHARE 2006) – buget total: 0,2 mil. Euro 

Prin intermediul proiectului a fost înfiinţat un adăpost pentru femeile şi copiii lor, victime 

ale violenţei domestice din arealul Turda, cu o capacitate de 10 locuri, care furnizează 

servicii sociale integrate/specializate de găzduire, consiliere, îngrijire, recuperare, 

reabilitare şi reinserţie socială, ocupaţională şi familială victimelor violenţei domestice.  

4. “Şansa unei vieţi decente” – Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără 

adăpost (PIN 7) – buget total: 1 mil. lei 

Prin intermediul proiectului a fost reabilitată clădirea de pe strada Avram Iancu nr. 12, 

Turda și a fost transformată în Centru Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost 

de pe raza Municipiului Turda, persoane care sunt găzduite pentru o perioadă de maxim 

6 luni, sunt consiliate pihologic, juridic, ocupațional, etc în vederea reintegrării sociale. 

Persoanele găzduite sunt asistate în găsirea unui loc de muncă sau accesarea unor cursuri 

de calificare/recalificare și le sunt furnizate servicii de îngrijire și de educație pentru 

sănătate. Centrul are o capacitate de 50 de locuri. 

5. Construire blocuri locuințe sociale – 60 de apartamente.  

Cultură și patrimoniu cultural 1. ”CeRamICa – Creşterea cooperării în domeniul ceramicii şi a industriilor mici, 

tradiţionale” (INTERREG IV C) – buget total: 0,1 mil. Euro 

Proiectul a fost implementat de municipiul Turda în parteneriat cu alte 11 localități, din 8 

ţări membre ale Uniunii Europene, lider de proiect fiind municipalitatea 

Hodmezovasarhely (Ungaria). El a avut ca scop păstrarea şi valorificarea tradiţiilor în 

domeniul ceramicii şi a micilor meşteşuguri şi transformarea lor într-un mijloc de 

relansare economică a zonei. În cadrul proiectului s-a făcut transfer de know-how între 

parteneri și au fost elaborate un set de politici publice pe termen scurt, mediu și lung 

menite să susțină și să dezvolte acest sector.  

2. „Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a 

centrului istoric al Municipiului Turda” (SEE) – buget total: 0,3 mil. lei.  

Obiectivele specifice ale proiectului au fost atinse prin: 

• un set de documente pentru protecția, conservarea și valorificarea patrimoniului 
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istoric și arhitectural al centrului istoric Turda („Ansamblul urban” central); 

• un set de documente de planificare strategică integrată și intervenții de 

reabilitare prudentă și revitalizare economică a centrului istoric al Municipiului 

Turda. 

Educație și formare continuă 1. ”Reabilitarea, modernizarea şi eficientizarea energetică a Colegiului Naţional 

Mihai Viteazul, Turda” (POR 2007-2013) – buget total: 9,5 mil. lei 

În cadrul proiectului s-au realizat lucrări de reabilitare şi modernizare a clădirii principale, 

a sălii de sport şi a cantinei Colegiului Naţional Mihai Viteazul Turda, lucrări care au vizat 

înlocuirea tâmplăriei interioare şi a celei exterioare, lucrări de modernizare a instalaţiilor, 

lucrări de zugrăveli interioare şi exterioare şi înlocuirea învelitorii. Laboratoarele 

colegiului au fost dotate cu echipamente IT şi didactice, conform standardelor europene, 

iar cantina, cu echipamente specifice şi mobilier. 

2. Reabilitarea creșelor nr. 3 și nr. 4 

Siguranță și ordine publică 1. Implementarea sistemului de modernizare a traficului rutier - camere 

supraveghere video (buget local).  

Turism, agrement și sport 1. ”Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivităţii 

Regiunii Nord-Vest (Turda-Sângeorz Băi)” (POR 2007-2013) – buget total: 11,9 mil. lei 

Proiectul a vizat, pentru locaţia Turda, modernizarea a 3,2 km de şosele urbane (str. 

Catanilor, str. Caisului, Aleea Ștrandului, Drumul ceanului, str. Livezilor) în interiorul 

staţiunii Băile Turda şi a unei suprafeţe de 9.000 mp parcări, incluzând o staţie terminală 

pentru transportul urban de călători. Implementarea proiectului a condus la dezvoltarea 

economică și turistică a zonei în perspectiva conturării unei stațiuni balneoclimatice de 

top. 

2. ”Creşterea atractivităţii turistice a zonei cu potenţial balnear: Lacurile Sărate – 

Zona Durgău – Valea Sărată şi Salina TURDA (PHARE 2004-2006) – buget total: 5,8 

mil. Euro 

Prin intermediul proiectului s-au executat lucrări de amenajarea a Salinei Turda (au fost 

create: un spațiu pentru sport, unul de promenadă, o zonă de joacă pentru copii, un 

amfiteatru cu 150 locuri, au fost montate 2 ascensoare, au fost amenajate o sală de 

tratament și un lac cu bărci ), s-a creat o legătura directă între salină şi Zona Durgău-Valea 

Sărată (amenajarea celei de a doua intrări în Salina, direct din Valea Sărată – Durgău), s-

au realizat lucrări de amenajări funciare pentru lacurile sărate, amenajări pentru crearea 

condiţiilor de utilizare turistică/balneară a potenţialului lacurilor sărate, s-au extins 

reţelele urbane de apa, gaz şi energie electrică. Urmare a lucrărilor efectuate în cadrul 

acestui proiect, Salina Turda este vizitată anual de aproximativ 600.000 persoane. 
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3. Construcția bazinului de înot didactic – (buget local și județean) – valoare 6 mil. 

lei.  

4. Obținerea statului de stațiune balneoclimaterică de interes local a arealului Băile 

Turda.  

Antreprenoriat și investiții 

private 

 

Locuire și spații publice 1. Modernizare spații verzi din scuaruri, piețe 

2. Modernizare și dotare locuri de joacă 

Capacitate administrativă 1. ”Instrumente si Baze de Date Integrate pentru Amenajarea Teritoriului -in Arealul 

CUA( Turda-C-Turzii)” (SEE) – buget total: 0,5 mil. Euro 

Proiectul a fost dezvoltat şi implementat de municipiul Turda, în parteneriat cu zece 

autorităţi locale din Comunitatea Urbană Arieş și a avut ca scop dezvoltarea de 

competenţe şi abilităţi noi pentru personalul public din Comunitatea Urbană Arieş (CUA) 

care lucrează în proiectare şi planificare teritorială, utilizând tehnologiile sistemului 

informaţional geografic (GIS). În cadrul proiectului a fost achiziţionat echipamentul 

necesar în activitatea de planificare teritorială și au fost înfiinţate birouri GIS standard în 

rândul autorităţilor din localităţile participante. În plus s-au înfiinţat trei birouri GIS în 

Turda şi Câmpia Turzii, pentru colectarea şi modificarea datelor. Personalul acestor 

autorităţi locale a fost instruit pentru a lucra cu noua aplicaţie. 

2. Realizarea unei noi platforme web pentru Primăria Municipiului Turda 

3. Înființare Birou Unic al Serviciilor Publice 

4. Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2017-

2023-2030 

5. Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru orizontul 2030 

6. Continuare proces întabulare proprietăți și eliberare titluri de proprietate 

7. „Consolidarea capacității instituționale a Primăriei Municipiului Turda prin 

implementarea sistemului de management al calității” (POCA 2014-2020) – 

buget total: 0,4 mil Euro 

Ca rezultat major al proiectului a fost implementat la nivelul Municipiului Turda sistemul 

de management al calității conform standardului ISO 9001:2015. De asemenea, aplicațiile 

software existente au fost configurate în vederea implementării și alinierii lor cu 

standardul ISO 9001:2015. Un alt rezultat al proiectului a fost implementarea unei soluții 

software de raportare și management. Infrastructura hardware și software de bază a fost 

și ea modernizată, astfel încât toate aplicațiile software să funcționeze la parametri 
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opitimi. Tot prin intermendiul proiectului, cunoștințele și abilitățile personalului din 

cadrul Primăriei Municipiului Turda au fost îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor și 

acțiunilor vizate de implementarea și menținerea sistemului de management al calități 

 

3.3. Politicile publice locale propuse la nivelul Municipiului Turda 

 

Domeniul de 

politici publice 

propus 

Denumirea politicii publice 

locale 

Încadrarea în obiectivele 

strategice ale SIDD Turda 2017-

2023-2030  

Încadrare în direcțiile 

strategice ale SIDD Turda 2017-

2023-2030  

Mobilitate urbană 

durabilă 

Politică publică locală în 

domeniul mobilității urbane 

durabile 

O.S. 1. ”Turda se reinventează” 

(Regenerare urbană) 

D.S. 1.10. Asigurarea 

infrastructurii, dotărilor și 

serviciilor în sprijinul mobilității 

urbane 

Apă și apă uzată Politică publică locală în 

domeniul serviciilor publice de 

apă și apă uzată 

O.S. 1. ”Turda se reinventează” 

(Regenerare urbană) 

D.S. 1.14. Asigurarea 

infrastructurii și dotărilor 

tehnico-edilitare și serviciilor 

publice aferente 

Eficiență 

energetică și 

iluminat public 

Politică publică locală în 

domeniul eficienței energetice 

O.S. 1. ”Turda se reinventează” 

(Regenerare urbană) 

D.S. 1.14. Asigurarea 

infrastructurii și dotărilor 

tehnico-edilitare și serviciilor 

publice aferente 

Componente strategice 

orizontale 

D.S. 6.7. Programul Orizontal: 

Extinderea utilizării energiei 

sustenabile 

Protecția 

mediului  

Politică publică locală în 

domeniul protejării mediului și 

conservării biodiversității 

O.S. 1. ”Turda se reinventează” 

(Regenerare urbană) 

D.S. 1.14. Asigurarea 

infrastructurii și dotărilor 

tehnico-edilitare și serviciilor 

publice aferente 

Sănătate Politică publică locală în 

domeniul sănătății 

O.S. 1. ”Turda se reinventează” 

(Regenerare urbană) 

D.S. 1.13. Modernizarea și 

adecvarea serviciilor medicale și 

de sănătate publică 

O.S. 2. ”În Turda toată lumea e 

acasă” (Regenerare comunității) 

D.S. 2.5. Regenerarea 

conștienței privind istoria, 

tradiția, valorile și sensul 
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dezvoltării locale 

Incluziune socială 

și ocupare 

Politică publică locală în 

domeniul incluziunii sociale și 

ocupării 

O.S. 1. ”Turda se reinventează” 

(Regenerare urbană) 

D.S. 1.17. Diversificarea și 

adecvarea serviciilor sociale 

O.S. 2. ”În Turda toată lumea e 

acasă” (Regenerare comunității) 

D.S. 2.1. Asigurarea durabilității 

printr-o comunitate educată, 

deschisă, informată, interactivă 

D.S. 2.4. Asigurarea condițiilor 

și serviciilor pentru o 

comunitate incluzivă 

D.S. 2.5. Regenerarea 

conștienței privind istoria, 

tradiția, valorile și sensul 

dezvoltării locale 

O.S. 4 ”Turda face tradiția 

competitivă”. (Regenerarea 

economiei și inovare) 

D.S. 4.5. Asigurarea capitalului 

uman 

Cultură și 

patrimoniu 

cultural 

Politică publică locală în 

domeniul patrimoniului, 

culturii și industriilor creative 

O.S. 1. ”Turda se reinventează” 

(Regenerare urbană) 

D.S. 1.5. Regenerarea zonei 

centrale, a zonelor și 

obiectivelor cu valoare de 

patrimoniu și ambientală 

D.S. 1.18. Modernizarea 

dotărilor și serviciilor culturale 

O.S. 2. ”În Turda toată lumea e 

acasă” (Regenerare comunității) 

D.S. 2.1. Asigurarea durabilității 

printr-o comunitate educată, 

deschisă, informată, interactivă 

D.S. 2.5. Regenerarea 

conștienței privind istoria, 

tradiția, valorile și sensul 

dezvoltării locale 

O.S. 3. ”Turda – centrul unei 

experiențe unice” 

(Diversificarea și sofisticarea 

turismului) 

D.S. 3.8. Regenerarea 

Obiectivelor turistice culturale/ 

istorice 

Educație și 

formare continuă 

Politică publică locală în 

domeniul educației și formării 

O.S. 1. ”Turda se reinventează” 

(Regenerare urbană) 

D.S. 1.11. Devoltarea și 

modernizarea sectorului 
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continue universitar 

D.S. 1.12. Modernizarea 

dotărilor de educație 

O.S. 4 ”Turda face tradiția 

competitivă”. (Regenerarea 

economiei și inovare) 

D.S. 4.5. Asigurarea capitalului 

uman 

Siguranță și 

ordine publică 

Politică publică locală în 

domeniul siguranței și ordinii 

publice 

O.S. 4 ”Turda face tradiția 

competitivă” (Regenerarea 

economiei și inovare) 

D.S. 1.15. Siguranță publică 

Turism, agrement 

și sport 

Politică publică locală în 

domeniul turismului, 

agrementului și sportului 

O.S. 1. ”Turda se reinventează” 

(Regenerare urbană) 

D.S. 1.16. Modernizarea și 

diversificarea dotărilor sportive 

O.S. 3. ”Turda – centrul unei 

experiențe unice” 

(Diversificarea și sofisticarea 

turismului) 

D.S. 3.1. Planificarea turismului 

în Turda și integrarea în 

circuitele și rețelele regionale, 

naționale, internaționale de 

turism 

D.S. 3.2. Activarea/configurarea 

structurilor funcționale locale și 

zonale de turism  

D.S. 3.3. Organizarea turismului 

D.S. 3.4. Reabilitarea și 

dezvoltarea rețelei / 

infrastructurii de dotări și 

servicii în turism 

D.S. 3.5. Asigurarea 

infrastructurii de acces și 

serviciilor de transport pentru 

turiști 

D.S. 3.6. Asigurarea capacității 

profesionale și instituționale în 

turism 

D.S. 3.7. Asigurarea 

conexiunilor cu sectoarele 

economice și de servicii 

relevante, pentru 
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sustenabilitatea turismului 

D.S. 3.9. Reabilitarea și 

prezervarea obiectivelor 

turistice naturale 

D.S. 3.10. Implicarea 

comunității locale în 

diversificarea și sofisticarea 

turismului 

D.S. 3.11. Promovarea 

municipiului ca destinație 

turistică 

O.S. 5. ”Turda contează în 

dezvoltarea teritoriului” 

(abordarea asociativă) 

D.S. 5.9. Aderarea la rețelele 

turistice regionale, naționale și 

internaționale în temele 

relevante 

Antreprenoriat și 

investiții private 

Politică publică locală în 

domeniul dezvoltării 

antreprenoriatului și a atragerii 

de investiții private 

O.S. 1. ”Turda se reinventează” 

(Regenerare urbană) 

D.S. 1.9. Marketing urban 

O.S. 2. ”În Turda toată lumea e 

acasă” (Regenerare comunității) 

D.S. 2.1. Asigurarea durabilității 

printr-o comunitate educată, 

deschisă, informată, interactivă 

O.S. 4 ”Turda face tradiția 

competitivă” (Regenerarea 

economiei și inovare) 

D.S. 4.1. Asigurarea suportului 

CDI și cadrului necesar 

transferului tehnologic prin 

colaborarea cu centrele CDI ale 

universităților clujene: UTCN, 

UBB, USAMV  

 D.S. 4.2. Planificarea regenerării 

economice a Municipiului Turda 

 D.S. 4.3. Asigurarea cadrului de 

colaborare pentru consolidarea 

economiei existente și 

extinderea cu activități de nișă  

 D.S. 4.4. Adecvarea funcționării 

mediului de afaceri la direcțile 

de regenerare economică 
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 D.S. 4.5. Asigurarea capitalului 

uman  

 D.S. 4.6. Valorificarea 

pozitionarii geografice și 

afirmarea ca pol logistic 

regional/național 

 D.S. 4.7. Atragerea de noi 

investiții și investitori 

O.S. 5. ”Turda contează în 

dezvoltarea teritoriului” 

(abordarea asociativă) 

D.S. 5.7. Aderarea la Polul Agro-

Zootehnic-Industrial Arieș și 

asigurarea de noi parteneri 

rurali 

Locuire și spații 

publice 

Politică publică locală în 

domeniul fondului construit și 

al locuirii 

O.S. 1. ”Turda se reinventează” 

(Regenerare urbană) 

D.S. 1.2. Regenerarea zonelor 

de locuit 

O.S. 2. ”În Turda toată lumea e 

acasă” (Regenerare comunității) 

D.S. 2.1. Asigurarea durabilității 

printr-o comunitate educată, 

deschisă, informată, interactivă 

D.S. 2.6. Asigurarea condițiilor 

pentru stabilizarea comunității  

Politică publică locală în 

domeniul spațiilor publice 

O.S. 1. ”Turda se reinventează” 

(Regenerare urbană) 

D.S. 1.4. Regenerarea rețelei de 

spații publice 

D.S. 1.6. Regenerarea spațiilor 

verzi: elemente naturale și zone 

amenajate 

D.S. 1.7. Reorganizarea zonelor 

de acces în oraș 

D.S. 1.8. Regenerarea zonelor 

industriale 

O.S. 2. ”În Turda toată lumea e 

acasă” (Regenerare comunității) 

D.S. 2.1. Asigurarea durabilității 

printr-o comunitate educată, 

deschisă, informată, interactivă 

Capacitate 

administrativă 

Politică publică locală în 

domeniul dezvoltării capacității 

administrative 

O.S. 1. ”Turda se reinventează” 

(Regenerare urbană) 

D.S. 1.1. Asigurarea cadrului de 

acțiune și a documentațiilor de 

planificare a dezvoltării urbane 

D.S. 1.3. Managementul 
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proprietăților vacante/ 

degradate 

D.S. 1.9. Marketing urban 

 

O.S. 2. ”În Turda toată lumea e 

acasă” (Regenerare comunității) 

D.S. 2.1. Asigurarea durabilității 

printr-o comunitate educată, 

deschisă, informată, interactivă 

D.S. 2.5. Marketingul 

comunității  

D.S. 2.6. Asigurarea condițiilor 

pentru stabilizarea comunității 

O.S. 5. ”Turda contează în 

dezvoltarea teritoriului” 

(abordarea asociativă) 

D.S. 5.1. Valorificarea 

apartenenței la structuri 

asociative existente 

D.S. 5.2. Diversificarea și 

lărgirea anvergurii proiectelor 

în cadrul Asociației Orașelor 

Istorice 

D.S. 5.3. Stabilirea unui grup 

tematic în cadrul Asociației 

Municipiilor din România 

D.S. 5.4. Stabilirea unui grup 

tematic în cadrul ADR Nord-

Vest (cu extindere la celelalte 

regiuni)  

D.S. 5.5. Diversificarea 

proiectelor în cadrul 

Comunității Urbane Arieș 

D.S. 5.6. Consolidarea 

parteneriatelor urban-rural (cu 

GAL-urile aferente)  

D.S. 5.7. Aderarea la Polul Agro-

Zootehnic-Industrial Arieș și 

asigurarea de noi parteneri 

rurali 



Servicii de expertiză în planificare strategică 
Proiect ADEPT – Administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda (POCA 2014-2020) 

 

74 
IHS Romania srl/iunie 2019 

D.S. 5.8. Evaluarea rolurilor pe 

care le poate juca municipiul în 

cadrul coridoarelor de 

dezvoltare aferente  

D.S. 5.9. Aderarea la rețelele 

turistice regionale, naționale și 

internaționale în temele 

relevante 

D.S. 5.10. Dezvoltarea 

accesibilității teritoriale 

Componente strategice 

orizontale 

D.S. 6.1. Program Orizontal: 

Parteneriate și alianțe 

interinstituționale, 

intersectoriale, teritoriale 

D.S. 6.2. Program Orizontal: 

Dezvoltarea capacității prin 

educație, asistență tehnică, 

schimburi de experiență 

D.S. 6.3. Programul Orizontal: 

Buna guvernare și guvernare pe 

mai multe niveluri 

D.S. 6.4. Programul Orizontal: 

Coeziune, competitivitate, 

incluziune, sustenabilitate 

D.S. 6.5. Programul Orizontal: 

Utilizarea colaborării cu 

sectorul Cercetare-Dezvoltare-

Inovare 

D.S. 6.6. Programul Orizontal: 

Gestionarea sustenabilă a 

resurselor pentru dezvoltare 

economică: umane, materiale, 

de management, piețe de 

desfacere, financiare 

D.S. 6.7. Programul Orizontal: 
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Extinderea utilizării energiei 

sustenabile 

 

3.4. Planul de Politici Publice Locale de la nivelul municipiului Turda în anul 2020 

Tabelul următor cuprinde Planul de Politici Publice Locale pentru anul 2020, ce urmează a fi discutat la 

nivelul autorității locale, completat la nivel de acțiuni propriu-zise, bugete și indicatori, pentru a fi 

aprobat. Politicile sunt încadrate în obiectivele și direcțiile strategice din SIDD, strategie ce este valabilă, 

adoptată și validată la nivel local. Planul nu formulează alte obiective, de vreme ce planul de politici are 

un orizont de timp limitat (de un an) și, practic, operaționalizează strategia prin pachetul de 

proiecte/măsuri detaliate în tabelul de mai jos. 
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Planul de Politici Publice Locale pentru anul 2020 

Denumirea politicii 

publice locale 

Proiecte / măsuri 

/ acțiuni propuse 

spre 

implementare în 

anul 2020 

Scurtă descriere a proiectului / 

măsurii / acțiunii 

Responsabil 

/ parteneri 

Indicatori de rezultat  Buget 

estimativ 

(Euro) 

Sursa de 

finanțare 

Politică publică 

locală în domeniul 

mobilității urbane 

durabile 

Reabilitări, 

modernizări și 

întreținere străzi 

(inclusiv trotuare, 

parcări, alei 

blocuri, marcaje, 

indicatoare etc.) 

Proiectul prevede executarea de 

lucrări de asfaltare și modernizare, 

reparații și plombări, pietruiri și 

reprofilări, amenajare parcări pe 

străzile (de enumerat). 

De asemenea, sunt prevăzute lucrări 

de montare indicatoare, refacere 

marcaje, etc. 

PMT 

 

• nr km străzi 

modernizate / 

asfaltate 

• nr km străzi reparate 

/ plombate 

• nr km străzi pietruite 

/ reprofilate 

• nr locuri de parcare 

amenajate 

• nr ml marcaje 

realizate 

• nr indicatoare 

montate 

1,000,000 Bugetul local 

Reabilitare și 

modernizare 

străzi – Cartier 

Industrial – Lot 2  

Proiectul prevede asfaltarea străzilor 

Horticulturii, Putna, Albert Einstein, 

Alecu Russo, Arieșului, Brebeneilor, 

Bujorului și Calea Monumentului 

PMT • 4,1 km  străzi 

modernizate / 

asfaltate 

500,000 PNDL 

Reabilitare și 

modernizare 

Proiectul prevede asfaltarea străzilor 

Câmpia Cristișului, Ceferiștilor, Cheii, 

PMT • 4,9 km  străzi 

modernizate / 

500,000 PNDL 
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străzi – Cartier 

Industrial – Lot 3 

Dealul Zânelor, Depoului asfaltate 

Modernizarea 

coridorului de 

mobilitate 

urbană integrată 

în zona de est  

Proiectul prevede modernizarea 

traseului Piaţa Romană – Str. Stefan 

cel Mare – Calea Victoriei intr-o 

maniera integratoare a elementelor de 

infrastructura destinata deplasarilor 

auto, pietonale, velo si ale 

transportului public. 

PMT • 5 autobuze electrice 

achiziționate 

• 3,4 km de piste de 

biciclete realizate 

• 14.800 mp de spații 

pietonale 

modernizate 

• mp de spații verzi 

amenajate  

• 1 sistem de 

management al 

traficului 

implementat 

• 1 sistem de e-

ticketing 

implementat 

• nr stații de transport 

public modernizate 

2,000,000 POR 2014-

2020 

Modernizarea 

coridorului de 

mobilitate 

urbană integrată 

în zona 

Proiectul prevede modernizarea 

infrastructurii Str. 22 decembrie 1989 

intr-o maniera integratoare a 

elementelor de infrastructura 

destinata deplasarilor auto, pietonale, 

PMT • 2 autobuze electrice 

achiziționate 

• nr km benzi dedicate 

realizate 

• 1,7 km de piste de 

1,000,000 POR 2014-

2020 
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industrială velo si ale transportului public. biciclete realizate 

• mp de spații 

pietonale 

modernizate 

• mp de spații verzi 

amenajate  

• 1 sistem de 

management al 

traficului 

implementat 

• 1 sistem de e-

ticketing 

implementat 

• nr stații de transport 

public modernizate 

Modernizarea 

coridorului de 

mobilitate 

urbană integrată 

în zona de vest 

Proiectul prevede modernizarea 

traseului Str. Alexandru I. Cuza – Str. 

Clujului – Str. Simion Barnutiu- Str. 

General Dragalina- Str. Ioan Ratiu intr-

o maniera integratoare a elementelor 

de infrastructura destinata 

deplasarilor auto, pietonale, velo si ale 

transportului public. 

PMT • 6 autobuze electrice 

achiziționate 

• 3,4 km de piste de 

biciclete realizate 

• 14.100 mp de spații 

pietonale 

modernizate 

• nr mp de spații verzi 

amenajate  

• 1 sistem de 

2,500,000 POR 2014-

2020 
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management al 

traficului 

implementat 

• 1 sistem de e-

ticketing 

implementat 

• nr stații de transport 

public modernizate 

Modernizarea 

coridorului de 

mobilitate 

urbană integrată 

în zona centrală 

Proiectul prevede modernizarea 

traseului  Str. Libertatii, Piata 1 

Decembrie 1918, Str. Andrei Saguna, 

Str. Gheorghe lazar, Str. Axente Sever, 

Str. A. Iancu, Str. Andrei Mureseanu 

intr-o maniera integratoare a 

elementelor de infrastructura 

destinata deplasarilor auto, pietonale, 

velo si ale transportului public. 

PMT • 7 autobuze electrice 

achiziționate 

• 1,1 km de piste de 

biciclete realizate 

• 19.600 mp de spații 

pietonale 

modernizate 

• 6.400 mp de spații 

verzi amenajate  

• 1 sistem de 

management al 

traficului 

implementat 

• 1 sistem de e-

ticketing 

implementat 

• nr stații de transport 

1,500,000 POR 2014-

2020 
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public modernizate 

Reabilitare și 

modernizare 

infrastructură 

rutieră și utilități 

în corpul 

drumului Băile 

Turda 

Proiectul prevede reabilitarea și 

modernizarea infrastructurii rutiere, a 

utilităților din corpul drumurilor, a 

infrastructurii pietonale și a spațiilor 

verzi de pe principalul traseu de acces 

în stațiunea balneoclimaterică  

PMT • 8,1 km drumuri 

modernizate 

• 12.400 mp de spații 

pietonale 

modernizate 

• 994 mp de spații 

verzi amenajate 

• 10 km conducte 

pentru cabluri 

instalate 

2,500,000 POR 2014-

2020 

Revitalizare 

spațiu pietonal în 

centrul istoric, 

construire 

autobază 

transport public 

și reabilitare, 

modernizare 

Park&Ride 

Proiectul prevede crearea unui spațiu 

pietonal partajat, modernizarea 

completă a zonei pietonale din centrul 

istoric, amplasarea de noi obiecte de 

mobilier urban, construirea unei 

fântâni interactive, plantarea de 

arbori, modernizarea unei stații de 

autobuz existente și înființarea uneia 

noi, implementarea sistemului de 

bike-sharing în zonă; construcția unei 

autobaze noi pe str. Stadionului, 

dotată cu stație de încărcare electrică; 

construcția unei facilități de tip 

Park&Ride pe Str. 22 Decembrie 1989, 

PMT • 21.500 mp de spații 

pietonale 

modernizate 

• 80 de copaci plantați 

• 1 stație de transport 

public modernizată 

• 1 stație de transport 

public nou-înființată 

• 1 autobază 

construită 

• 2 stații de încărcare 

electrică amenajate 

• 1 terminal 

intermodal construit 

1,000,000 POR 2014-

2020 
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cu terminal intermodal și punct de 

încârcare electrică.  

Politică publică 

locală în domeniul 

serviciilor publice de 

apă și apă uzată 

Proiectul regional 

de dezvoltare a 

infrastructurii de 

apa si apa uzata 

din regiunea 

Turda – Campia 

Turzii, in 

perioada 2014-

2020 

Proiectul prevede reabilitarea și 

extinderea sistemului de alimentare cu 

apă și de canalizare din municipiul 

Turda 

CUA 

CAA S.A.  

• 13 foraje subterane 

reabilitate 

• 1,9 km conducte 

colectoare puțuri 

reabilitate 

• 9,6 km conducte de 

aducțiune apă 

reabilitate 

• 92,2 km de 

aducțiune apă 

construite 

• 2 stații de tratare 

apă nou-construite 

• 11 stații de pompare 

apă nou-construite 

• 1 stație de pompare 

reabilitată 

• 3 stații de clorinare 

nou-construite 

• 1 rezervor de 

înmagazinare nou 

• 1 rezervor de 

înmagazinare 

200,000 

(contribuție 

proprie 

operatorl, 

ADI, proiect) 

Bugetul 

local 
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reabilitat 

• 1 clădire uzină 

reabilitată 

• 1 sistem SCADA 

extins 

• 35,6 km de rețea de 

distribuție reabilitată 

• 13,4 km de rețea de 

distribuție extinsă 

• 32,5 km de rețea de 

canalizare extinsă 

• 36,1 km de rețea de 

canalizare reabilitată 

• 7 stații de pompare 

ape uzate noi 

• 0,8 km de conducte 

de refulare ape uzate 

noi 

Reabilitări / 

reparații rețele 

apă și canal (alte 

investiții decât 

cele cuprinse în 

proiectul 

regional) 

Proiectul prevede realizarea de 

investiții în infrastructura de apă și apă 

uzată în zonele care nu sunt vizate de 

proiectul regional 

PMT • nr km rețea 

alimentară cu apă 

reabilitată 

• nr km rețea de 

canalizare reabilitată  

50,000 Bugetul 

local 
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Politică publică 

locală în domeniul 

eficienței energetice 

Extindere rețele 

electrice și de 

iluminat public 

Proiectul prevede executarea de 

lucrări de extindere a iluminatului 

public (inclusiv ornamental, 

arhitectural) și de înlocuire a 

corpurilor de iluminat existente cu 

unele eficiente energetic 

PMT 

Operator 

iluminat 

public 

• nr ml rețea iluminat 

public extinsă 

• nr corpuri de 

iluminat înlocuite 

30,000 Bugetul 

local 

Creșterea 

eficienței 

energetice a 

blocurilor de 

locuințe din 

municipiul Turda, 

Piața Republicii 

nr. 43 și str. 

Libertății nr. 2, 

bl. 53 

Proiectul prevede reabilitarea termică 

a două blocuri de locuințe, cu 80 de 

apartamente, prin măsuri de creștere 

a eficienței energetice.  

PMT 

Asociații de 

proprietari 

• 80 de locuințe 

reabilitate termic 

100,000 POR 2014-

2020 

Politică publică 

locală în domeniul 

protejării mediului și 

conservării 

biodiversității 

Reabilitarea 

sitului poluat 

istoric UCT Poșta 

Rât 

Proiectul prevede îndepărtarea 

stratului de deșeuri și de vegetație 

existentă, excavare și tratare în situ / 

incinerare a solului, stocarea 

deșeurilor mai puțin periculoase în 

depozite autorizate, utilizarea de 

material granulat pentru completarea 

solului, plantarea de vegetație, 

instalare rețea de puțuri etc. 

PMT • 10 ha de teren 

decontaminat și 

transformat în spațiu 

verde 

3,000,000 POIM 2014-

2020 
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Sistem de 

management 

integrat al 

deșeurilor în 

județul Cluj 

Proiectul prevede delegarea serviciului 

de colectare, transport și transfer a 

deșeurilor în cadrul proiectului SMID 

ptr Zona 3 Mihai Viteazu 

Dotarea de către operatorul selectat 

cu recipienți pentru colectarea 

deșeurilor, saci pentru colectarea 

deșeurilor reciclabile, autogunoiere, 

recipienți și mașini pentru deșeurile 

din construcții, autospecială pentru 

deșeuri voluminoase, autospecială 

pentru cadavre de animale etc. 

ADI ECO – 

METROPOLIT

AN 

Operator 

deșeuri 

• 1 sistem de 

management 

integrat la deșeurilor 

funcțional 

• 1 operator de 

colectare, transport, 

transfer deșeuri 

selectat 

30,000 

(contribuție 

proprie ADI) 

Bugetul 

local 

Instalare pubele 

îngropate pentru 

colectarea 

deșeurilor 

Proiectul prevede instalarea de 

plaforme pentru pubele subterane de 

colectare selectivă a deșeurilor 

(continuare investiții), dotate cu 

sistem de supraveghere video 

PMT 

 

• 5 platforme 

subterane pentru 

deșeuri instalate 

50,000 Bugetul 

local 

Politică publică 

locală în domeniul 

sănătății 

Dotare cu 

aparatură 

medicală a 

Spitalului 

Municipal Turda 

Proiectul prevede dotarea unității 

spitalicești cu aparatură medicală, în 

conformitate cu necesarul întocmit 

anual de către managementul 

spitalului.  

Spitalul 

Municipal 

Turda  

• echipamente 

achiziționate 

100,000 Bugetul 

local 

Planul general de 

modernizare, 

transformare și 

Proiectul prevede elaborarea 

documentaților tehnico-economice, a 

studiilor de specialitate, a 

Spitalul 

Municipal 

Turda 

• documentații 

tehnico-economice 

elaborate 

100,000 Bugetul 

local 
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extindere a 

construcțiilor 

existente prin 

expertizarea, 

proiectarea și 

consolidarea 

clădirilor 

spitalului 

municipal Turda 

documentațiilor pentru avize și 

autorizații aferente realizării 

obiectivelor din Planul General de 

Investiții 

Politică publică 

locală în domeniul 

incluziunii sociale și 

ocupării 

Dezvoltarea 

comunitară prin 

promovarea 

incluzunii sociale 

active 

Proiectul prevede activități de 

consiliere profesională 

și  orientare  vocațională, de mediere a 

muncii, formare profesională și 

ucenicie. De asemenea, bătrânii și 

familiile sărace, cu mulți copii, ce fac 

parte din grupul-țintă, vor beneficia de 

servicii sociale și socio-medicale, de 

susținerea  educațională  a  antrepren

oriatului, încă  din  școală, precum  și 

de sprijin în înființarea unei afaceri. de 

la idee până la punerea în aplicare a 

acesteia, dar și de servicii educative 

(școală după școală, ateliere de 

parenting, programe alternative la 

educația formală, servicii de consiliere 

DAS 

Fundația 

Caritabilă 

”Sf. Daniel” 

Școala 

Gimnazială 

HCC  

• 580 de beneficiari ai 

unor servicii sociale 

îmbunătățite 

300,000 POCU 2014-

2020 
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școlară, vacanțe estivale, excursii și 

tabere etc). Proiectul vizează 

comunitatea urbană marginalizată din 

arealul cuprins între Calea Victoriei și 

străzile Hațegului, I.L. Caragiale, Lotus, 

Lianelor, Narciselor, respectiv 

Nuferilor 

Implementarea 

Strategiei de 

Dezvoltare Locale 

a Municipiului 

Turda 

Proiectul prevede implementarea, prin 

intermediul GAL Urban Turda, a SDL 

Turda, care cuprinde următoarele 

proiecte orientative de investiții: 

1. Realizare infrastructură tehnico-

edilitară în Comunitatea 

Margaretelor 

2. Construire locuințe sociale (30 

apartamente) 

3. Regenerarea spațiului public urban 

în Comunitatea Barbu Lăutaru 

4. Reabilitare locuințe sociale (bloc 

Elta, bloc L 105) 

5. Amenajare spațiu urban degradat 

prin construirea unui centru 

comunitar de igienă și sănătate și 

realizarea de campanii de 

informare și conștientizare 

GAL Urban 

Turda 

• 30 locuințe sociale 

construite 

• nr locuințe sociale 

reabilitate 

• nr mp de spațiu 

public regenerat 

• nr ml de străzi 

reabilitate 

• nr ml de rețele 

tehnico-edilitare 

extinse 

• 1 centru comunitar 

de igienă și sănătate 

amenajat 

• 1 laborator pentru 

școala profesională 

amenajat 

• 1 centru social 

1,000,000 POCA 2014-

2020 

(asistență 

tehnică) 

 

POR 2014-

2020 

POCU 2014-

2020 
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6. Construire infrastructură 

educațională suport pentru 

formarea profesională (laborator 

școală profesională) și sprijinirea 

accesului pe piața muncii 

7. Amenajare spațiu urban degradat 

prin construirea unui centru social 

pentru copii aflați în situație de 

risc social și oferirea de servicii 

integrate beneficiarilor 

8. Construirea și dotarea cu 

echipamente a unei întreprinderi 

de economie socială și sprijinirea 

ocupării persoanelor aparținând 

grupurilor sociale vulnerabile în 

cadrul structurii create 

9. Creșterea șanselor de acces și 

menținere pe piața muncii a 

persoanelor din cadrul 

comunităților marginalizate de la 

nivelul teritoriului SDL și asistarea 

integrată a acestora 

pentru copii aflați în 

situații de risc social 

amenajat 

• 1 întreprindere de 

economie socială 

înființată 

• nr persoane asistate 

în găsirea unui loc de 

muncă 

 

Reparații și 

dotări la nivelul 

centrelor de 

Proiectul prevede executarea de 

lucrări de reabilitare, reparații, dotări 

la centrele sociale din subordinea 

PMT • nr centre sociale 

care au beneficiat de 

lucrări de reabilitare 

50,000 Bugetul 

local 



Servicii de expertiză în planificare strategică 
Proiect ADEPT – Administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda (POCA 2014-2020) 

 

88 
IHS Romania srl/iunie 2019 

servicii sociale 

din subordinea 

DAS 

Direcției de Asistență Socială și dotare 

Construire 

locuință 

protejată pentru 

persoane adulte 

cu dizabilități 

Proiectul prevede construcția unei 

locuințe protejate pentru persoanele 

cu dizabilități. 

PMT • 1 locuință protejată 

nou-construită 

50,000 Bugetul 

local 

Acordarea de 

subvenții la 

transportul 

public pentru 

categoriile 

defavorizate 

Acordarea de gratuitate sau de 

reducere de tarif pe mijloacele de 

transport public pentru pensionarii cu 

vârsta de peste 65 de ani, cetățeni de 

onoare, elevi, veterani de război, 

persoane cu dizabilități, dontori de 

sânge.  

PMT • nr beneficiari de 

reduceri și gratuități 

la transportul public 

1,000,000 Bugetul 

local 

Acordarea de 

prestații sociale 

și furnizarea de 

servicii sociale de 

bază  

Asigurarea anuală a prestațiilor sociale 

prevăzute în legislație (ajutoare 

sociale, alocații familiale, ajutoare de 

urgență, indemnizații pentru 

persoanele cu dizabilități, asistenți 

personali) 

Furnizarea de servicii sociale prin 

centrele din subordine (creșe, cantină 

socială, centrul de igienă și sănătate, 

centrul de consiliere pentru femeile și 

DAS • nr beneficiari de 

servicii sociale 

4,000,000 Bugetul 

local 
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copii victime ale violenței domestice, 

centru de zi și de îngrijire la domiciliu 

pentru persoanele vârstnice, centrul 

de urgență pentru persoane fără 

adăpost, locuințe protejate pentru 

persoanele fără dizabilități, asistență 

medicală comunitară)  

 

Politică publică 

locală în domeniul 

patrimoniului, 

culturii și industriilor 

creative 

Reabilitarea, 

modernizarea și 

dotarea Teatrului 

Municipal 

”Aureliu Manea” 

Proiectul prevede executarea de 

lucrări de reabilitare, modernizare și 

dotare cu mobilier și aparatură 

specifică a clădirii în care funcționează 

Teatrul Municipal 

PMT • 1 obiectiv de 

patrimoniu restaurat 

500,000 POR 2014-

2020 

Restaurarea, 

conservarea şi 

reabilitarea 

clădirii fostei 

Judecătorii (P-ţa 

Republicii nr. 5) 

şi redestinarea ei 

ca Centru de 

cultură, artă şi 

tradiţii 

Proiectul prevede restaurarea, 

reabilitarea și reamenajarea clădirii 

fostei Judecătorii, cu statut de 

monument istoric, în vederea găzduirii 

unui centru de cultură, artă și tradiții, 

care va cuprinde o bibliotecă, o galerie 

de artă, atelier de ceramică, studio de 

dans etc. 

PMT • 1 obiectiv de 

patrimoniu restaurat 

500,000 POR 2014-

2020 

Extinderea Casei 

rurale și 

înființarea Secției 

Proiectul prevede extinderea și 

reabilitarea unei clădiri monument 

istoric, în vederea amenajării unui 

PMT • 1 obiectiv de 

patrimoniu restaurat 

100,000 POR 2014-

2020 
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etnografice a 

Muzeului de 

Istorie Turda 

spațiu expozițional și de evenimente 

(inclusiv cu scenă și scaune pentru 

conferințe) și relocarea în curte a unei 

gospodării tradiționale de pe Valea 

Arieșului, în vederea înființării unui 

mini-muzeu etnografic 

Restaurarea, 

punerea în 

valoare și 

introducerea în 

Circuitul Turistic 

a Castrului 

Legiunii V 

Macedonica 

În cadrul proiectului vor fi realizate 

intervenţii cu rol de restaurare/ 

reabilitare, conservare şi protecţie a 

materialului arheologic al Castrului 

legiunii V Macedonica de la Potaissa. 

Vor fi amenajate şi marcate la 

suprafaţă principalele drumuri din 

interiorul castrului (Via Pretoria, Via 

Principalis, Via Decumana) şi va fi 

recreat circuitul perimetral (Via 

Sagularis). Pe circuitul de vizitare se 

vor crea locuri de odihnă prevăzute cu 

bănci, pubele, cişmele cu apă potabilă, 

se vor amplasa panouri informative, se 

va realiza delimitarea (împrejmuirea) 

şi valorizarea castrului ca obiectiv 

turistic. 

PMT • 1 obiectiv de 

patrimoniu restaurat 

300,000 POR 2014-

2020 

Program finanțări 

nerambursabile 

Proiectul prevede organizarea unei 

competiții pentru acordarea de 

PMT • 10 proiecte culturale 

organizate 

100,000 Bugetul 

local 
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pentru sectorul 

cultural și culte 

religioase 

finanțări nerambursabile de la bugetul 

local pentru proiecte culturale, civice 

și de tineret ale ONG-urilor 

Politică publică 

locală în domeniul 

educației și formării 

continue 

Reabilitare și 

modernizare 

Colegiul Tehnic 

Turda 

Proiectul prevede lucrări de reabilitare 

termică a clădirii, refacerea învelitorii 

acesteia, schimbarea tâmplăriei 

interioare și exterioare, refacerea 

instalațiilor interioare (electrice, apă-

canal), adică aducerea la standarde 

optime de desfășurare a procesului de 

învățământ. 

PMT • 1 unitate de 

învățământ 

reabilitată  

100,000 PNDL 

Reabilitare și 

modernizare 

Școala 

Gimnazială 

”Avram Iancu” 

Proiectul prevede executarea de 

lucrări de reabilitare și modernizare a 

corpului 2 de clădire a Școlii ”Avram 

Iancu” (reabilitare termică, învelitori, 

tâmplărie, instalații, dotări etc.) 

PMT • 1 unitate de 

învățământ 

reabilitată  

50,000 PNDL 

Reabilitare și 

modernizare 

Școala 

Profesională 

Poiana 

Proiectul prevede executarea de 

lucrări de reabilitare (tâmplării 

interioare și exterioase, acoperișuri), 

amenajări interioare și dotări 

PMT • 1 unitate de 

învățământ 

reabilitată  

100,000 PNDL 

Reabilitare și 

modernizare 

Școala 

Gimnazială 

Proiectul prevede lucrări de reabilitare 

termică 3 corpuri cladire – 2 corpuri de 

pe str. Dr.I.Ratiu și clădire str. G. 

Barițiu, înlocuire tâmplării exterioare, 

PMT • 1 unitate de 

învățământ 

reabilitată  

250,000 PNDL 
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”Teodor 

Murășanu” 

reabilitare acoperișuri, amenajări 

interioare și dotări. 

Reabilitare și 

modernizare 

Liceul Teoretic 

”Liviu Rebreanu” 

Proiectul prevede executarea de 

lucrări de reabilitare (tâmplării 

interioare și exterioase, acoperișuri), 

amenajări interioare și dotări 

PMT • 1 unitate de 

învățământ 

reabilitată  

350,000 PNDL 

Reabilitarea, 

extinderea și 

dotarea 

Grădiniței ”Dr. 

Ion Rațiu”  

Proiectul prevede reabilitarea clădirii 

monument și realizarea unui corp nou 

cu 5 grupe și spații aferente„ 

PMT • 1 unitate de 

învățământ 

reabilitată  

100,000 POR 2014-

2020 

Reabilitarea, 

extinderea și 

dotarea 

Grădinței cu 

program 

prelungit ”Sf. 

Maria„ și a Creșei 

nr. 5 

Proiectul prevede reabilitarea și 

extinderea pe verticală a imobilului, în 

vederea asigurării de spații pentru 

grupele de grăiniță și funcțiuni conexe, 

precum și pentru separarea 

funcțională a creșei de grădiniță. De 

asemenea, pentru o a doua locație 

sunt prevăzute lucrări de reabilitare 

termică.  

PMT • 1 unitate de 

învățământ 

reabilitată  

100,000 POR 2014-

2020 

Reabilitarea, 

extinderea și 

dotarea  

- Grădiniței cu 

program 

Proiectul prevede reabilitarea și 

extinderea pe verticală a imobilului, în 

vederea asigurării de spații pentru 

grupele de grăiniță și funcțiuni conexe, 

precum și pentru separarea 

PMT • 1 unitate de 

învățământ 

reabilitată  

100,000 POR 2014-

2020 
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prelungit 

Prichindelul Isteț 

și a Creșei Nr. 4 

funcțională a creșei de grădiniță.  

Reabilitarea și 

dotarea Creșei 

”Poiana cu 

Castani” 

Proiectul prevede reabilitarea și 

dotarea clădirii, în vederea înființării 

unei noi creșe.  

PMT • 1 unitate de 

învățământ 

reabilitată  

100,000 POR 2014-

2020 

CEPS – ”Calitate, 

Egalitate și 

Prietenie în 

Școlile din Turda  

Proiectul prevede organizarea de 

programe after-school (inclusiv 

catering) pentru elevi din ciclul primar, 

meditații pentru elevi din ciclul 

gimnazial, program integrat de tip „A 

doua șansă”, grădinițe estivale, 

consilierea părinților, dezvoltarea unor 

mecanisme locale de susținere a 

procesului educațional și acțiuni tip 

„școala mobilă” – o inovație în 

România. 

PMT 

Fundația 

Centrul de 

Resurse 

pentru 

Comunitățile 

de Romi 

Școlile 

”Avram 

Iancu”, 

”Andrei 

Șaguna”, 

HCC, 

”Teodor 

Murășanu” 

și Grădinița 

”Dr. Ioan 

Rațiu” 

• 480 de elevi care 

beneficiază de 

servicii educaționale 

 

• 500 de persoane 

defavorizate care 

beneficiază de 

servicii de consiliere 

și informare 

250,000 POCU 2014-

2020 
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Reparații și 

dotări curente 

unități de 

învățământ 

Proiectul prevede executarea 

lucrărilor anuale de reparații, igienizări 

și dotări conform necesarului transmis 

de către managerii unităților de 

învățământ 

PMT 

Unitățile de 

învățământ 

• nr unități de 

învățământ care au 

beneficiat de lucrări 

de igienizare, 

reparații, dotări  

300,000 Buget local 

Implementarea 

de programe 

sociale și de 

burse pentru 

elevi 

Proiectul prevede implementarea unor 

programe sociale pentru elevii care 

învață la unitățile de învățământ din 

municipiu, precum: acordarea de 

burse de merit, de performanță, de 

studiu și sociale pentru elevii de la 

nivelul unităților de învățământ din 

municipiu; transport gratuit cu 

microbuzul școlar.  

PMT • nr burse școlare 

acordate 

 

• nr elevi care au 

beneficiat de 

transport școlar 

gratuit 

200,000 Bugetul 

local 

Politică publică 

locală în domeniul 

siguranței și ordinii 

publice 

Dotare logistică 

Poliția Locală 

Proiectul prevede dotarea Poliției 

Locale cu echipamente (stații, 

armanent, echipamente de protecție 

etc.), vehicule etc. necesare activității 

curente.  

Poliția Locală • echipamente 

achizționate 

10,000 Buget local 

Venituri 

proprii 

Extindere sistem 

de monitorizare 

trafic auto și 

zone de interes 

public 

Proiectul prevede instalarea de noi 

camere de supraveghere video în zone 

publice din municipiul Turda, în 

vederea creșterea siguranței 

cetățenilor.  

 

PMT • nr camere video 

instalate 

15,000 Bugetul 

local 
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Politică publică 

locală în domeniul 

turismului, 

agrementului și 

sportului  

Extindere și 

modernizare Parc 

Zoologic și de 

Agrement 

Proiectul presupune consolidarea, 

reabilitarea și modernizarea clădirilor 

existente, extinderea și modernizarea 

Parcului Zoo, care va include o zonă 

comercială, un manej acoperit, 

realizare sisteme de siguranță, 

împrejmuire, reabilitare rețea de 

iluminat, realizare sistem de 

canalizare, realizare căi de acces și 

parcări, amenajare peisagistică și 

amenajare lac, locuri de joacă pentru 

copii, spații de odihnă și recreere etc.  

PMT • 1 grădină zoo 

modernizată și 

extinsă 

200,000 Bugetul de 

stat 

Bugetul 

local 

Program de 

finanțări 

nerambursabile 

pentru activități 

sportive 

Proiectul prevede acordarea de 

finanțări nerambursabile pentru 

cluburile sportive din municipiu, în 

baza Legii nr. 350/2005 

PMT • nr cluburi sportive 

sprijinite financiar 

100,000 Bugetul 

local 

Sală de sport 

competițională 

de nivel 

investițional, 

bază sportivă 

Proiectul prevede construcția o sală de 

sport multifuncțională cu o capacitate 

de 3.520 de locuri, bazin de înot de 

relaxare, dușuri, grupuri sanitare, sală 

de forță, spații de depozitare, sală de 

masaj, saună, cabinet medical etc.  

CNI • o sală de sport 

multifuncțională 

construită 

200,000 

(contribuție 

proprie) 

Bugetul 

local 

Reparații, 

întreținere, 

Proiectul prevede executarea de 

lucrări de întreținere și reparații la 

PMT • 1 stadion modernizat 50,000 Bugetul 

local 
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dotare 

infrastructură 

sportivă (Stadion 

Municipal, Bazin 

de înot didactic) 

Stadionul Municipal (scaune, vestiare, 

grupuri sanitare, gazon etc.) 

Construcție bază 

sportivă Colegiui 

Mihai Viteazu 

Proiectul prevede înființarea a 3 

terenuri de câmp, a unui teren de 

baschet / handbal, modernizarea 

terenului de fotbal, construcția unei 

piste de atletism. 

PMT • 1 bază sportivă 

amenajată 

50,000 Bugetul 

local 

Construirea și 

dotarea unui 

centru 

multifuncțional 

în Băile Turda 

Proiectul prevede construcția unui 

centru de recreere pentru persoanele 

vulnerabile, bătrâni și persoane 

vârstnice, în zona pădurii de lângă 

Lacul Tarzan. 

PMT • 1 centru 

multifuncțional de 

recreere construit 

50,000 POR 2014-

2020 

Amenajare zonă 

de agrement și 

construire centru 

multifuncțional – 

spațiu amenajat 

pentru un orășel 

al copiilor 

Proiectul prevede reamenajarea zonei 

de est a Parcului Tineretului (Central) 

și prevede construcția unei clădiri 

multifuncționale (sală de conferințe, 

săli multifuncționale, foaier, loc de 

joacă etc.), amenajarea de locuri de 

joacă pentru copii, a unui patinoar, a 

unei piațete cu pavilion și fântână, 

respective a unei zone de intrare cu 

poartă de acces și amenajări 

PMT • 1 centru 

multifuncțional 

construit 

 

• 1 orașel al copiilor 

amenajat 

100,000 POR 2014-

2020 
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exterioare 

Program de 

promovare 

turistică a 

municipiului 

Proiectul prevede acțiuni derulate de-

a lungul întregului an calendaristic 

pentru promovarea turistică a 

municipiului, de tipul: acordarea de 

asistență turiștilor și vizitatorilor în 

cadrul Centrului de Informare 

Turistică; elaborarea, tipărirea și 

distribuirea de materiale 

promoționale; întreținerea pagină 

WEB de promovare turistică a 

municipiului; participarea la târguri și 

expoziții turistice interne și 

internaționale; organizarea de tururi 

ghidate; organizarea de conferințe și 

alte evenimente de promovare; acțiuni 

de promovare prin Social Media etc. 

SALINA 

TURDA S.A. 

• nr materiale turistice 

distribuite 

 

• nr participări la 

târguri de turism 

 

• nr tururi ghidate 

organizate 

 

 

50,000 Bugetul 

local 

Introducerea în 

circuitul turistic a 

Minei Iosif din 

Salina Turda 

Proiectul prevede amenajarea în scop 

turistic și de agrement a Minei Iosif 

prin amenajarea unei săli de 

conferințe, a unui centru de tratament 

cu aerosoli, a unui teren sportiv, a unui 

ascensor exterior, a unui punct de 

observație la exterior etc. 

PMT 

SALINA 

TURDA S.A. 

• 1 mină introdusă în 

circuitul turistic 

100,000 POR 2014-

2020 

Politică publică Înființarea unui Proiectul prevede înființarea unui PMT • 1 birou pentru 50,000 Bugetul 
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locală în domeniul 

dezvoltării 

antreprenoriatului și 

a atragerii de 

investiții private 

birou pentru 

investitori și 

antreprenori în 

cadrul Primăriei 

Municipiului 

Turda 

birou pentru investitori în cadrul PMT, 

care să aibă ca atribuții furnizarea de 

servicii integrate pentru investitori și 

antreprenori, de tipul: 

1. Elaborarea  și multiplicarea unui 

profil investițional al municipiului 

Turda (format scris, video, online), 

în cel puțin 4 limbi de circulație 

internațională, care să conțină 

informații detaliate cu privire la 

oportunitățile și condițiile de 

afaceri de la nivel local; 

2. Crearea paginii Web ”invest in 

Turda”, disponibilă în mai multe 

limbi de circulație internațională, 

pentru promovarea municipiului 

ca destinație de afaceri 

3. Încheierea de parteneriate de 

promovare a muncipiului Turda ca 

destinație de afaceri cu 

organizații-catalizator, de tipul 

camerelor de comerț bilaterale, a 

ambasadelor, consulatelor, 

reprezentanțelor economice etc.; 

4. Participarea cu stand propriu sau 

investitori înființat local 
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comun la târguri internaționale de 

afaceri din Europa (de ex. 

ExpoReal, MIPIM etc.) pentru 

promovarea oportunităților de 

PPP și investiții de la nivel local; 

5. Acordarea de asistență 

personalizată investitorilor și 

antreprenorilor interesați de 

municipiul Turda, după principiul 

”One-stop shop” pe tot ciclul de 

implementare a unui proiect de 

investiți: identificare și vizitare 

locații, contacte cu furnizori locali, 

cu unități de învățământ, cu 

serviciile din cadrul PMT, cu 

instituțiile administrației județene 

și centrale, sprijin pentru recrutare 

personal etc.; 

6. Medierea conceperii și 

implementării de programe de 

învățământ dual în parteneriat 

între unitățile de învățământ 

tehnic și profesional și agenții 

economici; 

7. Informarea antreprenorilor și 
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asistență pentru aceștia în 

vederea atragerii de finanțări 

nerambursabile din programe 

guvernamentale, europene, 

fonduri private de investiții, 

business angels etc.; 

8. Pregătirea proiectului unui 

incubator / accelerator local de 

afaceri; 

9. Conceperea de programe de 

responsabilitate socială 

corporatistă în parteneriat cu 

agenții economici locali (de ex. 

adoptarea unor spații publice, 

sprijinirea unor cauze sociale etc.); 

10. Pregătirea și promovarea 

proiectelor de PPP propuse de 

administrația locală. 

Schemă locală de 

ajutor minimis 

pentru realizarea 

de investiții  

Proiecul prevede continuarea 

implementării Schemei Locale de 

Ajutor de Minimis adoptată de CL 

Turda prin HCL nr. 207/2014, prin care 

se acordă unele facilități la plata 

impozitelor locale agenților economici 

care realizează investiții private și 

PMT • 5 firme care au 

beneficiat de 

facilități fiscale  

50,000 Bugetul 

local 
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creează locuri de muncă la nivel local  

Înființarea și 

funcționalizarea 

Consiliului 

consultativ al 

mediului de 

afaceri  

Proiectul prevede înființarea și 

funcționalizarea unui Consiliu 

Consultativ al Mediului de Afaceri din 

municipiul Turda, care să se 

întâlnească trimestrial cu conducerea 

PMT și cu consilierii locali în vederea 

formulării de propuneri de dezvoltare 

locală din partea sectorului privat și de 

dezbatere a constrângerilor cu care se 

confruntă agenții economici.  

PMT 

Agenți 

economici 

• 4 întâlniri organizate 

ale Comitetului 

Consultativ 

5,000 Bugetul 

local 

Politică publică 

locală în domeniul 

fondului construit și 

al locuirii 

Construcție bloc 

locuințe ANL Str. 

Zambilelor 

Proiectul prevede construcția unui 

bloc de locuințe în regim de închiriere 

pentru tineri cu 48 de apartamente, 

inclusiv asigurarea a acesului rutier, 

parcări, amenajări spații adiacente, 

acces la rețele tehnico-edilitare 

ANL 

PMT 

• 48 de locuințe 

pentru tineri 

construite 

100,000 

(contribuție 

proprie) 

Bugetul 

local 

Program de 

refațadizare a 

clădirilor din 

zona centrală a 

municipiului 

Turda 

Programul are în vedere 

implementarea unui pachet integrat 

de măsuri pentru reabilitarea 

fațadelor dn zona centrului istoric, 

prin: 

1. Elaborarea unui studiu de fațade, 

cu fișe individuale și propuneri de 

intervenție; 

PMT • nr clădiri private din 

centrul istoric 

refațadizate 

100,000 Bugetul 

local 
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2. Înștiințarea proprietarilor privați 

de monumente istorice că sunt 

obligați să-și reabiliteze fațada pe 

baza unui proiect tehnic, cf. Legii 

nr. 422/2001; 

3. Adoptarea unui program de 

granturi prin care PMT suportă 

20% din valoarea intervenției, 

elaborarea proiectului tehnic și 

dirgenția de șantier; 

4. Adoptarea unei HCL care să 

prevadă suprataxarea 

proprietarilor de clădiri din zona 

centrală care nu sunt monumente 

istorice și care refuză să-și 

reabiliteze fațada;  

5. Acordarea de împrumuturi fără 

dobândă pe 5 ani pentru acești 

proprietari; 

6. Scutirea de impozit pe proprietate 

pe 5 ani pentru cei care își repară 

fațada din propria inițiativă; 

7. Adoptarea unui regulament de 

întreținere a fațadelor și aplicarea 

de amenzi de către Poliția Locală 
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pentru nerespectarea acestuia; 

8. Preluarea costurilor de 

refațadizare prin ipotecă de către 

PMT, în cazul refuzului voluntar al 

proprietarilor de reabilitare a 

fațadelor 

Adoptarea unui 

regulament de  

ghid cromatic 

pentru 

reabilitarea 

termică a 

blocurilor de 

locuințe 

Proiectul prevede elaborarea și 

adoptarea prin HCL a unui regulament 

de ghid cromatic care să fie utlizat la 

lucrările reabilitare termică / 

termoizolare a blocurilor de locuințe 

din municipiul Turda, indiferent de 

sursa de finanțare a acestora (fonduri 

europene, fonduri proprii, programe 

guvernamentale) 

PMT • 1 ghid cromatic 

adoptat 

50,000 Bugetul 

local 

Politică publică 

locală în domeniul 

spațiilor publice 

Regenerarea 

zonei Obelisc 

Mihai Viteazu 

prin crearea unui 

parc nou 

Proiectul prevede regenerarea unui 

teren degradat și amenajarea unui 

parc / spațiu de agrement (alei, 

iluminat, mobilier urban, construcții 

ușoare etc.), inclusiv străzi acces, 

parcare.  

PMT • 24.600 mp de spațiu 

verde amenajat 

200,000 POR 2014-

2020 

Reabilitări, 

modernizări și 

dotări piețe 

agroalimentare 

Proiectul prevede realizarea de 

reparații și întreținere la activele celor 

două piețe agroalimentare din 

municipiu 

PMT • 2 piețe 

agroalimentare care 

au beneficiat de 

reparații 

20,000 Bugetul 

local 

Venituri 

proprii 
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Întreținerea, 

reabilitarea, 

modernizarea, 

dotarea spațiilor 

verzi și a spațiilor 

publice 

(salubrizare, 

igienizare, 

dezinsecție, 

deratizare etc.) 

Proiectul prevede executarea, de-a 

lungul întregului an, de lucrări de 

întreținere spații verzi, parcuri, 

terenuri de sport, locuri de joacă, 

locuri de agrement; producție și 

plantare material dendrofloricol, 

realizarea de decorațiuni florale; 

toaletarea vegetație; activități de 

ecarisaj; administrare cimitire; 

salubrizare stradală; reparații și 

înlocuire mobilier urban; întreținere 

toalete publice; montare coșuri de 

gunoi; curățare zăpadă și polei;  

API Turda 

Domeniul 

Public Turda 

SA 

• nr mp spații verzi 

întreținute 

• nr mp spații publice 

care au beneficiat de 

lucrări de salubrizare 

500,000 Bugetul 

local 

Amenajare și 

modernizare 

locuri de joacă 

pentru copii 

Proiectul prevede amenajarea și 

modernizarea locurilor de joacă 

pentru copii din municipiul Turda 

API Turda • nr locuri de joacă 

modernizate 

20,000 Bugetul 

local 

Politică publică 

locală în domeniul 

dezvoltării 

capacității 

administrative 

Elaborarea și 

aprobarea 

Planului 

Urbanistic 

General și a 

Regulamentului 

Local de 

Urbanism pentru 

Proiectul prevede achiziționarea de 

servicii de consultanță pentru 

actualizarea Planului Urbanistic 

General și a Regulamentului Local de 

Urbanism 

PMT • 1 PUG și RLU 

actualizate 

100,000 Buget local 
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Municipiul Turda 

”Turda Decide” – 

Bugetare 

participativă 

2020 

Proiectul prevede continuarea 

procesului de bugetare participativă 

care constă în organizarea unei 

competiții de idei de proiecte din 

partea cetățenilor,preselectate și 

validate de către Primărie pe baza unui 

regulament, care sunt votate și 

ierarhizate de către aceștia prin vot 

online, urmând ca implementarea 

proiectelor câștigătoare să se realizeze 

de către municipalitate.  

PMT • 5 proiecte de 

bugetare 

participativă 

selectate 

100,000 Buget local 

ADEPT – 

”Administrație 

digitală eficientă 

pentru cetățeni” 

Proiectul prevede conceperea și 

implementarea unui instrument IT de 

consultare publică și votare pentru 

cetățeni, a unui plan de politici 

publice, a 5 propuneri de politici 

publice sectoriale, furnizarea a minim 

10 servicii publice online, a unui sistem 

de management al documentelor și 

organizarea unor sesiuni de instruire a 

personalului în domeniul planificării 

strategice, bugetare și politicilor 

publice 

 

PMT • 40 persoane instruite 

• 1 instrument IT de 

consultare publică și 

votare implementat 

• 10 servicii publice 

furnizate online 

• 1 sistem de 

management 

documente 

actualizat 

• 5 politici publice 

sectoriale adoptate 

500,000 POCA 2014-

2020 
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Dotarea logistică 

a administrației 

publice locale 

Proiectul prevede dotarea logistică a 

Primăriei și a serviciilor / societăților 

din subordinea CL, cu mijloace de 

transport, mașini, echipamente, 

hardware, software etc. necesar 

activității curente și furnizării de 

lucrări și servicii publice 

PMT 

Societăți 

Servicii din 

subordinea 

CL 

• nr vehicule 

achiziționate 

• nr echipamente 

achiziționate 

• nr echipamente 

hardware 

achiziționate 

100,000 Bugetul local 

Studii de 

fezabilitate, 

urbanism etc. 

Proiectul prevede elaborarea de 

documentații de urbanism (PUZ-uri) și 

documentații tehnico-economice 

pentru proiecte de investiții publice 

(de atașat lista orientativă) 

PMT • nr PUZ elaborate 

• nr documentații 

tehnico- economice 

elaborate 

200,000 Bugetul local 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

din administrația 

locală 

Proiectul prevede implementarea 

planului anual de formare a 

personalului propriu al administrației 

locale, prin organizarea și participarea 

la sesiuni de formare continuă în 

domenii de interes pentru creșterea 

calității serviciilor publice furnizate de 

instituție.  

PMT • nr angajați  care au 

participat la sesiuni 

de formare 

50,000 Bugetul local 

 


